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Governo instala em Jaraguá do Sul
. .

Colegiado de Administração Pública
o secretário da CasaCivil,

Celestino Secco, instalou na

quinta-feira, em Jaraguá do Sul,
o 210 Colegiado de Adminis

tração Pública do Estado, que
vai descentralizar as ações do
governo, permitindo que as re

giões possam definir e implan
tar os projetos. Página 5

Edson Junkes/CP

Sem sinaleiro: pedestres se arriscam em travessia na Avenida Prefeito Waldemar Grubba .

Página 18

Partidos políticos
aguardam decisão
de OsvaldoJurck
Página �

Moradores de
Nereu Ramos não

querem o lixão
Página 17 .

Jaraguá vence

Curitibanos pela
Segundona
Página 24

Empossada a nova

diretoria da CDL

A nova diretoria da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Jara
guá do Sul tomou posse na

quinta-feira. O evento reuniu li

deranças políticas e empre
sariais do Estado. Página 5

Incêndio destrói
fábrica de papel
Curto-circuito ocasionado

por superaquecimento de uma
estufa é a provável causa do
incêndio que destruiu parte da
Delmax Papelão eEmbalagens,
na tarde daúltimaquinta-feira,
em Jaraguá do Sul. Página 21
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Uma esperança no ar

A reunião da cúpula pefelista damicrorregião, reforçada por
caciques estaduais, na noite de ontem, em Jaraguá do Sul, traduz
a preocupação do partido com as eleições de outubro na região.
E não é sem razão, dos setemunicípios membros da'Amvali,
apenasSchroeder e Massaranduba têm condições de eleger o
prefeito do PFL. A análise pode parecer precipitada se se levar

em consideração a distância das eleições; todavia, o quadrei
politico-eleitoral domomento revela
umPFL acuado e sem altemativas.

Municípiopólo daAmvali e terra do
vice-governador Paulo Bauer,
Jaraguá do Sul é o centro das

atenções do PFL, embora a direção
local admita integrar a aliança corri
PSDB e PPB sem apresentar'
candidato na chapa majoritária. O
presidente do partido noMunicípio,
vereador AlcidesPavanello, disse
que o grande desafio do vice

governador é eleger seus aliados, e
aí inclui o PPB, em Jaraguá do Sul e
Joinville. Bauer está de olho nas

, .,. .

eleições de 2002 e precisa solidificar'
suas posições nesses importantes
municípios do Norte do Estado.

Entretanto, a estratégia do vice-governador esbarra na resistência
do PMDB que, até que se prove o contrário, lidera as pesquisas
de intenção de votos justamente nas.duas cidades. Em Joinville,
o atual prefeito, Luiz Henrique da Silveira, que também tem

pretensões semelhantes às de Bauer para 2002, é o favorito dos
eleitores. Em Jaraguá do Sul, o líder- é o deputado estadual Ivo
Konell, adve�osário da atual administração que tem o PFL de

aliado. Vitórias peemedebistas nessas duas cidades

comprometeriam os projetos políticos de Bauer,
A vinda das lideranças estaduais do PFL, como o presidente
estadual da legenda, deputado Paulo Bornhausen, do senador
Geraldo Althof e de vários deputados estaduais e federais, além
de diligentes regionais, demonstra que o PFL pretende recuperar'
o tempo perdido. A reunião discutiu estratégias eleitorais e de

campanhae as possibilidades de coligações, ciente das dificuldades
do partido se impor sequer como cabeça-de-chapaem algumas
cidades. "Os dirigentes estaduais nos orientaram sobre como

proceder nas eleições", resumiu Pavanello.
A exigência damudança de rota é reflexo dafalta de um nome

do PFL que possa bancar, com chances, uma candidatura a

prefeito. Com amorte do prefeitoGeraldoWeminghaus, o partido
se viu, de uma hora pra outra; órfão e sem um substituto do ex

líder, apesar da bemmontada estrutura operacional. À coligação
resta a opção do nome do prefeito Irineu Pasold ou a alternativa

do vereadorMoacir Bertoldi, do PPB. Mesmo assim, para o

PFL, noves fora sorna rigorosamente zero.
Seja qual for o caminho a ser trilhado pelo PFL no processo
eleitoral deste ano, UIVa coisa é celta: não abandonarã a vocação
para o poder e a indisposição para a oposição. O partido tem

como aliadoa aparente fleuma na política local e quase 60 dias
para as convenções, tempo suficiente para traçar outras diretrizes
'e empolgar a platéia. Por outro lado, as demais candidaturas já
estão nas ruas disputando espaço nos corações e mentes dos

eleitores, cujo apelo é para serem mais conscientes e seletivos

A exigência da
.

mudança de

rota é reflexo da

falta de um,

nome doPFL

que possa:

bancar, com

chances, uma
candidatura a

prefeito
E agora, professor}?

* Cláudio Olívio Piotto

"Sou ACT, estou em

estágio probatório, vou ter

o ponto cortado"; nossa luta
é para fazer cumprir a lei,
não é esmola. Será que

professor não precisa de

vale-alimentação, só as

outras secretarias preci
sam? Não precisa comer,
vestir-se, estudar, ter uma
vida digna?

Mudanças e dignidade
começam em, cada um de

nós. Do céu só cai chuva e,

pelo que está acontecendo'
em Jaraguá do Sul, acredito

que devem estar todos

contentes com a situação.
Vivem do SERÁ? É profes
sor, o que falta para você

sentir que merece respeito,
que seu papel é vital para a

cidadania? O que transmitir

para seus alunos se não luta

nem para fazer o governo

cumprir alei? Ou mos-

Todo final de mês ouço
nas salas dos professores a

mesma reclamação: "Com
esse salário não dá mais".

Os professores mostram

-se indignados pois não têm

auxílio saúde, trabalham
com carga cheia, com salas
lotadas e alguns nem rece

beram salário este ano,

ainda. Tem ainda o magis
tério aberto a "qualquer um
que queira ser professor",
será que o .professor pode
atuar em outras áreas espe
cíficas?

A hora é agora, não

adianta ficar em um eterno

muro de lamentações, pois
não é isso que se espera pe
los responsáveis em educar

o futuro do País para a

cidadania. Toda a socie

dade espera uma ati tude dig -,

na de educador e não des

culpas.

tramas o que queremos,
'através da mobilização, ou
voltamos para as salas de

aula e mais uma vez fique
mos no discurso deixando

que, aí sim, os professores
mobilizados façam por nós,
é mais cômodo. Lute agora
ou espere até 2002! Mas

por favor, ao receber sua

folha de pagamento, não

reclame, pois você é res

ponsável!
Professor não é o que

apenas passa o conteúdo,
mas aquele que através de

seu programa consegue
junto com os alunos' trans

,formar a sociedade para a

cidadania. É professor, para
quem consegue viver com

todas essas adversidades,
por que não mudar a si

tuação?

* Professor

,
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+- "Se não houver uma ampla
aliança, não vou nem gastar
sola do sapato." (Vereador Ivaldo
Kuczkowski - PPB - apresentando
as condições para aceitar ser

candidato a prefeito de Guararnirim)

"É triste ver que o loteamento
do futuro governo é a moeda
usada nas negociações. Os
partidos têm ideologia no

discurso, na prática, querem
apenas chegar ao poder." (Dionei

da Silva, virtual candidato do PT de Jaraguá do Sul, criticando as

negociações políticas no Município que, segundo eIe, não primam
pelo compromisso com a futura adrninistração, mas 'com os

interesses de grupos)

"Bertoldi não fechou com ninguém nem com nenhum

partido, até porque;o compromisso dele passa pelo aval
do diretório, que é soberano". (Secretário do Diretório do PPB

de Jaraguá do Sul, Jair Pedri, negando que o vereadorMoacir Bertoldi

lenha fechado sua candidatura a vice-prefeito).

IBl' as sessões dos dias 19/04 e 24/04/2000 foram aprovados pelos vereadores. as
seguintes indicações e projetos: .

Lorita Karsten, solicitação de ampliação de área verde do município com a criação de

parques e jardins; solicitação de estudos a fim de servir de albergue para os sem teto. Estudo

para o fomento do turismo na região. Denomina as ruas 986 e 988 Friedrich Duwe e Milda
Clara Guilhermina, respectivamente.
Afonso Píazera Neto, ampliação da EscolaRio daLuz I para dotá-la de mais salas de aula e

implantação de curso regular do Ensino Fundamental de 5' a 8" séries.
Silvio Celeste, implantação deuma pista de skate no ginásioArturMuller.
MoacirBertoldí, denomina a servidão 177 de AnnaGomiackBuchmann.
Adernar Possamai, implantação de tubulação de esgoto no final da rua Adão Noroschny
até aMarcelo Barbi, bairro Vila Lenzi, estudospara construção 'de ponte unindo os bairros
Amizade eVila Rau.

Legislativo, resolução que insere parágrafono artigo-45 do regimento interno permitindo a

realização de sessões em local diverso. Aprova o cartão demeia hora no valor deR$ 0,30,00.
Executivo, autorizado a adquirir imóveis por permuta,
PALAVRA LIVRE
Gildo Alves questiona a adrninistração sobre as placas de orientação e indicativas
solicitando providências, Lamentou ainda o teto fixado para o saláriomínimo deR$ 151,00,
Sugeriu a vinda do médico Antônio Beleza, presidente da AssociaçãoMédica, para explicar
atividades da classe e principalmente a situação das cirurgias pediátricas,
Moacir Bertoldi disse que o.cartão de meia horaera um anseio da comunidade e também da
CDL. Afirmou que várias 'indicações pediam ·placas orientativas para o município,
principalmente em relação aos hospitais e centros de Saúde,
Silvio Celeste enalteceu a Câmara de Vereadores pelo número de indicações e projetos
apresentados com o objetiovo e deicação àcomunidade. Elogiou a estrutura enxuta dacasa,
Enfatizou a necessidade se criar novos espaços de lazer nos bairros como incentivo à prática
de esportes.

. .

.

Níura dos Santos, questionou os critérios adotados para concessão do crédito educativo,
, lembrando ter o governo ·do estado aumentado em 5% o valor deste crédito. Sugeriu
convidar a titular da 19" CRE para falar sobre o assunto. Foi informada de que os alunos
coordenam a distribuição de bolsas. Agradeceu àregularização do loteamento CasaNova II.
Pedro Garcia fez o registro do pronto atendimento ao oficio desta Câmara propondo ao

Samae incluir no verso da fatura, a origem dos investimentos e da ações daquela autarquia
em 1999, lamentando que outros não tenham entendido destamaneira. Disse da importância
das sessões itinerantes, promovendo reuniões do vereador com a comunidade que
representa.
Maria Elisabet Mattedí agradeceu votação unânime ao seu projeto de sessões itinerantes.
Fez o registro do empenho do Sarnae na solução de problema de abastecimento de água na

rua Daniel Rumpel. Informou que a palestra no Baependi teve a renda revertida para a

AADAV ."
�

José Antônio Schimitt disse. sera Semana Santa momento para reflexão. Lamentou a

ausência de repetidoras das Tvs Rede Vida e Canção Nova, apelando à sensibilidade dos
representantes políticos da esfera federal, para a concretização deste objetivo,
Adernar Possamai fez saudação a alunos da Ferj e informou que a construção do centro

administrative municipal depende apenas da definição dos critérios de pagamento do
imóvel. Disse não haver ainda solução para a localização da feira livre e confirmou a

receptividade de sua proposta de banco de dados por parte da Acijs, Sugeriu a criação de
uma comissão de meio ambiente. Entregou cópia do projeto de sinalização elaborado pela
secretaria de Planejamento, explicando que no dia 11 de maio acontecerá a abertura da
licitação e que a empresa vencedora terá 04meses para concluir os trabalhos.
Lorita Karsten falou de sua satisfaçãopelapresença de alunos da Ferj, Agradeceu votação
unânime ao seu projeto denominando rua pública e ao vereador Ademar Possamai, pelas
informações, Questionou o estacionamento dos ônibus na Av, Getúlio Vargas e a demora na

retirada dos tachões da rodovia Pref. Waldemar Grubba, próximo à rotarória de acesso a

Schroeder. .
.

Afonso Piazera Neto ratificou as colocações do vereador Silvio Celeste em relação à

Câmar:a de Vereadores, explicando que os gastos desta casa em 1999, no orçamento
municípaí representou um percentual de 1,24%, quando por lei poderá chegar até 6%,
dizendo-se orgulhoso. Lembrou o Dia Nacional do Indio, fazendo mna mensagem aos 500
anos do Brasil. Disse que o projeto das Placas de Sinalização está à disposição para análise
dos vereadores na secretaria daCasa.

.

,

Decisão de Jurck pode alterar
quadro político em Schroeder
,

.

Vice-prefeito
ainda tem dúvidas
sobre posiçãoa
sertomada

Schroeder - O vice-pre
feito OsvaldoJurck (PMDB) ain
da não se decidiu sobre a candi
datura para a sucessão de Gre-.

górioTietz (PFL). Jurck é o mais
cotado do próprio partido em

função do desempenho na adrni

nistração municipal e deverá ter

o nome indicado p ara ser o

candidato a prefeito da coligação
com o PPB. Ele não considera a

possibilidade um fato consuma

do, embora bastante alardeado

por partidários das duas legendas.
A posição de Jurck é decisiva

para completai' a cena política
para as eleições municipais, que
até agora, de concreto, só teve a

candidatura do ex-prefeito de

Hilmar Hertel (PFL).
Jurck não fornece detalhes,

mas admite que tem dúvidas
sobre a atitude que deverá tomar,
dizendo que ainda está ana

lisando se continua no serviço
público ou retorna à vida privada,
como era antes de vencer as

eleições municipais em 1996, em
dobradinha com Tietz. Ele
acredita que só poderáesclarecer
a questão a partir da semana que
vem, após a reunião entre as

executivas do PMDB e PPB. Mas

sabe-se desde já que ° apoio do

prefeito será fundamental na
decisão dé J urck.

- Não é o único fator que
estamos considerando, mas o

apoio do Gregório é importante
para qualquer candidato -,
destacou.

Se depender de Tietz, o vice

prefeito terá que esperar até o

final de maio para confirmar a

candidatura em definitive.pois só
no final desse prazo é que o

prefeito pretende anunciar quem
irá apoiar em relação às eleições
municipais. "Será uma decisão

muito difícil para mim", disse
Tietz , que, agora, passada a

frustração inicial, que sentiu ao

perder a indicação da candidatura

para Hertel, já não fala do apoio
ao vice-prefeito com o mesmo

ímpeto, avaliando melhor as

conseqüências disso nas bases.

PRESSÃO - Ontem à noi te,
o prefeito participou de uma

reunião com o PFL, quando o

impasse foi discutido. Hertel tem
pressionado Tietz para que o

apóie na campanha, sob a

alegação de que se não proceder
dessa forma o prefeito estaria
"traindo opartido". Tietz também
aguarda pela rnanifestação das

lideranças estaduais do PFL, que
deverão comparecer no muni

cípio, em data a ser definida.
. O ex-vereador e ex-candidato

a prefeito pelo PPB em 1996,
Ademar Piske, se mantém

equidistante dos acontecimentos.

"Depende da coligação, existem

Firme: Hertel aposta na aliança com o PMDB...

m ai s nomes a serem .coris i

derados", ponderou, ao ser inda

gado sobre a possível candidatura
a vice-prefeito numa composição
entre PMDB e PPB. O presidente
do PPB, Dalmir Antônio Torna

selli, é mais taxativo: "Não esta

mos pleiteando a indicação da

cabeça-de-chapa O!J do vice, o

nosso objetivo é retomar o gover
no municipal".

Ele admite.que as negociações
entre o PMDB e PPB estão

adiantadas, lembrando que a

legenda contratou pesquisa "para
que se tenha mais subsídios da

composição".
ESPERANÇA - Já Hertel,

acusado pelo prefeito de não ter

aceitação suficiente para compor

alianças com os adversários, não
acredita que a aproximação do
PMDB com o PPB seja um fato
irreversível. "O PMDB e o PFL

até agora se deram muito bem",
argurnenta, dizendo que não vê

motivo para que os peerne
debistas se afastem da coligação.
Cauteloso, aguardando a decisão
doPMDB.

O presidente do PSDB, João
de Ávi la, por sua vez, diz que
existem alguns entendimentos

com o PFL, "mas nada ainda de
definitive". Segundo ele, na

composição com qualquer outro
partido, os tucanos não abrirão
mão da indicação do candidato a

vice-prefeito. "Caso contrário,
'sairemos com chapa pura",
desafia. (MILTON RAASCH)

Fotos: Edson Junkes/CP

.c.enquanto que Iurck decide candidatura
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PTB nega acordo às eleições
e discute política de alianças
Ex-vereadora
'Rosemeire vosel
foi indicada como

possivel vice
Jaraguá do Sul - o presi

dente da comissão provisória do.

PTB, Jean Leutprecht, negou que
o. partido. tenha fechado. acordo

para integrar qualquer coligação..
Segundo. ele, a definição. de

alianças será discutida "oficial-.
mente" na reunião. marcada para
a próxima semana, com a presen
ça do. presidente estadual da le

genda Roberto Zimmerrnann.

Leutprecht admitiu que mantém
as conversações cüm lideranças
do. PMDB e da coligação Acerta

Jaraguá (PSDB/PFL), mas asse
gura que são. "apenas negocia
ções preliminares, características
de qualquer processo eleitoral".

Leutprecht revelou que o. par
tido. deve apresentar o. nome da

ex-vereadora Roserneire Vasel

para integrar a chapa majoritária

Cautela: Leutprecht aguarda a reunião que definirá estratégias

na futura coligação. "Todos os

partidos que articulam possíveis
alianças estão. apresentando. can
didato. a prefeito. e a vice. Re-

. "

conhecemos nossas I im i tações,
mas a pedido. de outras legendas
resolvemos indicar o. nome da Ro
serneire para futuras negocia
ções", explicou, lembrando. que
a ex-vereadora, atual vice-presi
dente da legenda, estava resis
tente à indicação.

Sobre a campanha elei toral,
Leutprecht informou que o. parti
do. vai se reunir na próxima se

mana para discutir as estratégias a

serem adotadas e a norninata de

vereadores, definir a data da

convenção, o. cronograma de ati

vidades e apolítica de alianças. "Até
lá, tudo. não. passa de especu
lação", resumiu, confirmando que
a tendência é coligar-se cüm o.

PMDB. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Ministro promete solução para rotatória
Jaraguá do 'Sul - o mi

nistro. dos Transportes, Eliseu
Padilha, prometeu providenciar a
construção da rotatória na BR-

280, na entrada de Guaramitim.
O anúncio. foi feito. pelo. deputado.
estadual Ivo. Konell (PMDB), que
partici pou da reunião. entre

I i deranças po I íticas de S an ta
Catarina corn o. ministro. e o.

. superintendente do. DER-SC

(Departamento. de Estradas de

Rodagem), Roberto Ribas,
realizada na manhã ,da última

segunda-feira, na sede do. órgão,
em Florianópolis.

Konell disse que o. ministro.

assegurou o. início. das übras ainda

para este ano.. "A reivindicação.
está encaminhada cüm prümessa
de süluçãü", refürçüu Künell,

inforrnando que as prefeituras de
Guarami ri m e Schroeder se

comprometeram a bancar parte
das despesas. "Há a necessidade
da construção de uma rotatória
no local, que é considerado muito.

perigoso, com registro. de muitos
acidentes. É o mínimo. que se

püde fazer para resülver o.

problema", destacou o. deputado.
Segundo. Konel l, o. projeto.

está sendo. elaborado por técnicos
do. DER de Santa Catarina, com
orçamento estimado. inicialmente
entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. O

deputado. informou ainda que
Padilha prometeu também lançar,
já no. próximo. mês, o. edital de

cüncürrência eda licitação. para a

cünclusãü do. trevo. da BR"IOI,
no. acesso. a I-at'aguá do. Sul.

.

VETO - Entre os vetes do.

governador Esperidião Amin

(PPB) derrubados pela As

sembléia Legislativa, dois são

referentes a projetos do. deputado.
Ivo Konell. O primeiro. propõe o.

parcelamento. das multas de

trânsito. O outro isenta de multa
ambulâncias e carros do. Corpo
de Bombeiros no. cumprimento
das funções específicas. "Multar
ambulâncias e carro de bom

beiros pür excesso. de velocidade
é um absurdo e füge à lógica",
declarou, lembrando, que vários

veículos, i ncl usi ve da região,
foram autuados por desres-

. peitarem üs limites de velü
cidades. O deputado. aguarda que
as autuações sejam cünsideradas
sem efeito.. (MC)

.

Av., Mal. Deodoro da Fonseca, 9'61,

O presidente do. Sindicato. dos Eletricitarios-Região Norte, Paulo.
Alberto. Costa, diretor do. Mucap (Movimento Unificado. centra a

Privatização), esteve na Câmara de Vereadores de Jaraguä do. Sul

para explicar as atividades da entidade.
Costa informou que o. processo de privatização promovido pelo.
governo Fernando. Henrique Cardoso (PSDB) causou prejuízo de

R$ 2 bilhões ao. País e desemprego. nas recém privatizadas
estatais, "para enxugar o. quadro",

- A remessa de lucro. das empresas estrangeiras saltou de R$
700 milhões para R$ 7 bilhões, em 1998;_ disse.

Aliás

Pesquisa de opinião pública
encomendada pelo. Palácio. do.
Planalto. revelou que a maioria

esmagadora da população
condena a venda das estatais.
Aos olhos do. povo, o. governo
vendeu - e muito. mal - as

empresas brasileiras, algumas
estratégicas e lucrativas.

O resultado. fez o governo
rever as futuras privatizações
até as eleições.

Contramão
O discurso da eficiência e da

qualidade.pela concorrência
usado. para promover as

privatizações desgastou-se
diante do. festival de absurdo. e

incompetência. Entretanto,
muitos ainda apostam no futuro

das multinacionais que
"cornpraram" as estatais, como

é o. caso. do. vereador Adernar
Possarnai (PFL), favorável às

pri vatizações.

Dúvidas
O suplente de vereador pelo. PMDB Jornar Rodrigues está

indignado. coma possibilidade da Câmara de laraguá do. Sul adqui
rir por R$ 350 mil o. prédio. da Associação Comercial e Industrial.
Ele foi à Câmara convencer os colegas a desistirem do. negócio.
Na opinião dele, o. imóvel da Acijs não. é o. ideal e completou: "O

dinheiro. dá para construir um prédio. para fazer 'inveja."

Curso
Os pré-candidatos a vereador

pelo. PT de Jaraguá do. Sul

participaram do. curso.

"Estruturação. de campanha",
ministrado. pelo. coordenador
do. Programa Integrar,
-Sebastião Camargo.
O partido. realizará outros

cursos, inclusive para
candidatos da região,

Insistência

Apesar de alertados, os
vereadores de Jaraguá do. Sul

não. alteram o. projeto, aprovado
no ano. passado, que cria o

cargo. de Assessor de

Comunicação, cuja exigência
escolar é segundo. grau.

De acordo com a lei, somente
, r

profissionais diplomados podem
ocupar tal cargo.. Mas ...

ijáDDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o'\fOço Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

E�DEßß Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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I
IDA Tecelagem Gumz, que no mês passado foi premiada
I com o troféu Maiores eMelhores do setor moveleiro nacional,
I tio segmento de decoração, está investindo R$ 500 mil para

I diversificar a produção. A empresa pretende ampliar o parque
I fabril e produzir, já a partir do próximo mês, persianas
I verticais de algodão e poliéster
I

---------..,

o O comerciante Tibério Emílio Stui foi empossado na presidência
da Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção)' de Jaraguä do Sul, na noite da última quinta-feira,
em cerimônia realizada na Recreativa da Marisol.
Deixou o cargo Sérgio Pacheco.

O Integrantes do Núcleo de Metalmecânica da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
participam da 23" Feira Internacional de Mecânica, que
acontece entre os dias 8 e.13 de maio, no Centro de

Convenções do Anhembi, em São Paulo.
Mais de dez mil expositores do ramo de produtos' e serviços
voltados às indústrias de plástico, madeira e borracha,
equipamentos e acessórios mecânicos, indústrias de base,
tratamento de metais, usinageni e deformação, solda e

equipamentos, bombas e compressores, caldeiras, fornos e

acessórios.

o O governo federal vai adquirir a produção catarinense de feijão
pelo preço mínimo de R$ 28 .. 10 a saca.

O anúncio foi feito pelo secretário de Desenvolvimento Rural e

da Agricultura, Odacir Zonta.
De acordo com ele, o preçodo produto no mercado está cotado

a R$ 20,00.
A quantidade de sacas a ser adquirida não foi revelada. Zonta

lembrou que na primeira etapa do programa foram comercializadas

cerca de 180 mil sacas de feijão.
L �

Estaremos
atendendo

no feriado de
1° de maio

Congresso Coninfo terá como
tema principal Internet 2000
Oitava edição do
evento acontece
em Blumenau de
16 a 19 de.maio

ß1l1menall- A oitava edição
do Congresso Coninfo (Feira c

Congresso de Informática e

Telecomunicações cio Cone Sul),
que acontece entre os dias 16 e 19

de maio, no Pavi Ihão da Procb, terá
como tema pri nci pai: do Web
server ao E:-Business. Considerada
maior rei ra de in torrnätica do Cone
Sul. a Coninfo 2000 vai apresentar
as últimas tendências da nova

economia, principalmente da

Internet. Mais de 130 empresas já
se inscreveram para participar do
congresso deste ano.

O consultor de Marketing da

Fcnasoft/Coninfo, Jessé Torres,
estima que 80 mil pessoas deverão
visitar os cerca de 200 esiandes
das empresas expositoras, entre
elas Embratel, Tim Telesc Celular.

Global Telecom, Li fe Tech, lbazar,
Conectiva, lEP e TBA, da Micro
soft. Na edição anterior. cem em

presas do setor de informática e

de telecomunicações participaram
da feira,

- A parceria com a Fenasoft
contribuiu para a feira [innar-se no
mercado catarinense e chegar aos
Estados do Paraná e Rio Grande
do Sul. além de ser reconhecida
como o principal evento do Sul do
Brasi I na área de informática -

lembrou o presidente da Sucesu

(Sociedade dos Usuários de Infor
mática e Telecomunicações de San
ta Catarina), José Roberto Heller.

Pela segunda vez na Coninfo,
a Global Telecom quer divulgar
seus serviços. "A Coninfo é a

principal feira realizada nessa área

de informática e tecnologia. E a

G lobal Telecom presta serviços
nesse setor", justificou o diretor
de Marketing da Global Telecom,
Sávio Bloomfield, acrescentando

que a empresa trabalha também

COI11 a expectativa de abrir um

"diálogo rnais prOXIITIO com

di versos profissionais da área de

tecnologia" e ampliar o mercado.

PARALELO - A feira conta
rá ainda com painéis e palestras de
temas atuais como Nova econo

mia e o Poder dos clientes, Integra
ção do Call Center, Pagers e celu

lares com a Internet, o Futuro dos

negócios na Internet. entre outros.

Para abordar estes temas,

palestrantes conhecidos nacional
mente como Marcos Sêrnola, da
Módulo Security Solutions;Mozart
Marin, da Datasul; Isabel Cristina

Lopes, da Ituutcc Philco, e Fer

nando Gaudura. da Execplan.
Gerente de Publicidade e

Propaganda da Terra Network,
Lonise Gerstner participa do

congresso falando sobre Como

fazer uma campanha publicitária na

Internet. "A mídia digital é diferente
das tradicionais, muito mais veloz,
exigindo muita criatividade", defi-.
niu, receitando que é importante
descentralizar as atividades publi
citárias. (MAURíLIO DE CARVALHO).

�-��_.(i���
11Q@]®
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ministração estadual sejam ofe
recidos em um único órgão
público.

- O cidadão, ao se dirigir a

uma delegacia de polícia, poderá
obter do delegado todas as

informações sobre as ações
governamentais, como e onde

vacinar o filho, matriculá-lo em

escola estadual. É o Estado
voltado às definições dos cida-
I, .

dãos - discursou.
O coordenador-executivo do

CAP, Zani Leite, também diretor
da Casa Civil, disse que o órgão
vai reduzir a burocracia gover
namental e agilizar a realização
dos projetos. "As ações se fazem
nos municípios. No palácio do

governo o que se Jaz é buro

cracia", disse, afirmando que é

função do colegiado trabalhar
melhor as ações do governo para
facilitar a cidadania. '(MC)

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE ABRIL DE 2000

Diretoria da CDL toma posse
, '

e apresenta 'Plano de ação'
Evento reuniu

políticos e
.. .

empresanos
do Estado

Jaraguá do Sul - A nova

diretoria da CDL (Câmara de

Dingenres Lojistas), tendo como
presidente Hilário Corrêa (Mobi
liar Haus), tornou posse na noite
da última quinta-feira, na Recrea
ti va Duas Rodas. O evento reuniu

lideranças políticas e empresariais
do Estado, além dos presidentes
da Federação das Câmaras deDi

rigentes Lojistas, Antônio Carlos
Amorim. e da Confederação_Na
cional de Dirigentes Lojistas,
Carlos Stüpp. Nó discurso d�

,

posse, Corrêa divulgou o Plano
de ação, dividido em três tópicos,

Treinamento dos funcioná-

rios, admissão de equipe de ven

das, organização dos dados esta

tísticos por ramo de atividade,
desenvolvimento de campanha de

conscientização contra a inadim

plência, aproximação com os

bancos, aumento do número de
associados e parcerias com enti

dades de ensino são algumas das

propostas a serem desenvolvidas

pela diretoria.
O ex-presi dente Alberto

Pacheco da Rosa, que assume o
cargo de diretor-conselheiro, lern
brou as realizações de sua gestão
destacando a modernização da

estrutura, o aumento de 40% do

quadro de associados e a insti

tuição do Prêmio Mérito Lojista,
O diretor do SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito), Magnus
Behling, disse que o objetivo
principal dó'órgão é melhorar os

serviços prestados e mostrar as

vantagens do uso do sistema. "O
SPC precisa ser visto como um

aliado e não como um inimigo",
afirmou.

. I

O prefeito Irineu Pasold frisou
a exigência dos consumidores.

que impõe à classe lojista eterna

busca da qualidade e moderni

zação. "Ser lojista em Jaraguá do
Sul não. é fácil. porque a popu
lação exige muito", explicou, lem
brando que graças aos lojistas as

ruas Marechal Deodoro e Rei

naldo Rau se desenvolveram. O

secretário da Casa Civil. Celestino
Secco. representando o gover
nador Esperidião Amin. desejou
sucessoà nova diretoria e alertou

para as mudanças do mundo
moderno de economia globa
lizada. "Que a diretoria não. só
realize o projeto de gestão, mas
avance além dele", sugeriu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

F"entre 6 e 7%
ticipar da construção do País.
e não só benesses. Entretanto,
não podemos concordar com

rpcou, medidas provisórias injustas",
oÍHica"ii!afirmou. O mercado cenamente

'O" -'y'. "o
-,

-

',"_ ,',_ .,'

não é lugar do Estado", com-
pletou.

REFIS� Stüpp criticou a

proposta-do Refis (Refinan
ciárnento Fiscal) que, segundo
ele, nem deveria existir. "Se

houvesse, regras mais justas,
'não haveria sonegação fiscal",
declarou. (MC)

Instalado o CAP de Jaraguá do Sul
J ar-aguá do Sul -'--- O se

cretário da Casa Ci vi I, Celesti no
Secco. instalou ria tarde da última

quinta-feira, no Município, 0210
CAP (Colegiada da Administração
Pública) do Estado, que será coar"

denado pelo diretor operacional da
Cohab (Companhia de Habitação),
Ademir lzidoro. O CAP pretende
descentrai izar as ações do gover
no estadual, permitindo que as re

giões possarn definir eimplantar
os projetos administrativos.

De acordo com Secco, o CAP
vai 'permitir o desenvolvimento da

gestão pública commenos gastos,
porque torna os órgãos gover
namentais rnais eficazes. "Instalar
o CAP é mensurar a presença do
Estado em setores específicos
como segurança, educação e

saúde". definiu, acrescentando

que o colegiado permite que todos
os serviços prestados pela ad-

Jornal

PAßX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-S654

At. Assinante: 371-1919

I SALVEODIADOTRABALHAPOR! I
I I
I

A simples comemoração universal desta data representa o quanto é
I

I importante o Dia do Trabalho. Serve para que lodos nós possamos fazer I
I '

uma verdadeira reflexão da responsabilidade de cada trabalhador- I
I JarBßuá do Sul e' re8ião são exemplos nítidos de que, com o trabalho, o ,I
I pro8resso sempre estará presente. I
I PJ\RJ\BÉNS! I
I Moacir ßertoldi - Vereador I
L -----�

o Trabalho éforça inver{cível. Por isso mesmo,

representa Poder e Energia, como expressão magna da

inteligência e dá vontade. Pelo trabalho, um povo
toma posse efetiva de seu território, molda sua

civilização, desenvolve a sua. cultura e consolida a sua

independência econômica.,
Com estamensagem, saúdo os trabalhadores deJaraguá

do Sul e região.
Ivo Konell � Deputado Estadual

r-------------�------------I

Teleassinatura: 370·0S16

275-0105

As adversidades do dia a dia muitas vezes nos afrontam.
O conforto deste caminho é a consciência do trabalho bem

realizado. Parabéns, trabalhador
Câmara Municipal de Guaramirim

II
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REMINISCÊNCIASAs leituras de Manoel de Souza

Garibaldi - JGS
Distrito de Veszprém (OIS)

-

EraManuelAntônio GaIvãoministro do Império
em 1839, quando vagou o lugar de bibliotecário

público da Corte. Multiplicaram-se os candidatos
e, com eles, os empenhos.
_.. Esse lugar pertencerá a um homem que

.

nunca me lisonjeou, e que não pede _ declarou.

E nomeou Januário da Cunha Barbosa.

Por que "antigamente" e
"outrora"? (1)

"É certo que, conforme a .

adaptação lingüística foi

necessária, também, a adap
tação cultural, especialmente
durante e depois da 2" Guerra

Mundial (porque a Hungria,
como satélite dos países do

eixo, declarou guerra ao

Brasil!). Assim, era evidente
- como aconteceu em São
Pau lo, também - onde aca

baram as organizações hún-.
garas, fecharam as escolas e

outras instituições.
Conforme os dirigentes da

colônia mais importante do

Brasil, São Paulo, o movi
mento de Jaraguá tem um

'grande futuro' na sua frente,
pois, em dois anos as reuniões

húngaras tornaram-se natu

rais, mas também o fator de

que vários jovens querem es

tudar a língua húngara, porque
querem realizar um sonho

único (pessoal), isto é, visitar
a terra dos antepassados, a

Hungria".
O trabalho de campo,

assim classificaram o doutor

Luiz Boglár, nascido em São

Paulo, hoje emérito professor
de antropologia> da Univer
sidade de Budapeste e presi
dente da Sociedade Bnisi

leira-Húngara, e a antropó
loga Catarina Kovács, do De
partamento de Antropologia
Cultural da capital da Hun

gria, recolheram rico material

sobre o qual certamente se

debruçarão, analisando um

grupohumano que um dia

atravessou as "grandes
águas" (o Atlântico) e se

enfurnar na selva do país que
se situa na América do Sul.

Hoje, os estudantes bra-

. sileiros, onde se encontram,

também, descendentes da

Hungria, sabem, levados por
professores que lhes infor
mârn a situação da Hungria,
dentro do cunfculo da História

Universal, e lhes é informado

em 1999 que a Hungria tem o

nome oficiai de República da

Hungria (Magyar Köztáesa
säg), que tem como capital
Budapeste, que a nacionali-

dade é húngara, que lá se fala

o húngaro (oficial), alemão,
eslovaco e ucraniano, que a

religião: cristianismo' 88,6%
(catól icos 63, I %, protestantes
25,5%) sem filiação e ateísmo

11,4% (1997), que a moeda é

o forint; cotação para I US$:
206,00 (julho/1998).

A localiiação: Centro-sul
da Europa, com extensas planí
cies cortadas por colinas e ca

deias de montanhas (NO e L)
com um clima temperado
continental, que a sua área é

de 93.033km2, algo menor

do que Santa Catarina

(95.442,9km2J, com uma

população de 9,9 milhões

(1998), com uma composição
de húngaros 90%, ciganos 4%,
alemães 3%, sérvios 2% e

outros 1 % (1996).
Ser-Ihes-á explicado que,

além da capital, Budapeste
(1.885.000), existem outras

cidades, como Debrecen

(210.000), Miskolc (178.000),
Szeged (166.000), Pécs

(161.000) (1997), que cons

tituem patrimônios da
humanidade os monumentos

às margens do Rio Danúbio e
;

Bairro do Castelo de Buda, em
Budapeste, povoado de Hol

lokö, Cavernas de Aggtelek,
Abadia Benedetina de

Pannonhalma e sua Reserva
Natural.

Falarão do governo que é

República parlamentarista, é

dividida adrninistrativamente
em 19 condados e a capital.
Conhecerão o chefe do go
verno e os partidos políticos,
a Constituição que remonta a

1949, a economia, com sua

agricultura, pecuária, pesca,
mineração, indústria e os

parceiros comercrai s, que
desde 1998 aderiu à UE

(União Européia), que deverá
.

se completar no presente ano

de 2000. Até os professores
ensinarão como entrar em

contato com seus represen
tantes noBrasil, a Embaixada:
SES - Av. das Nações, quadra
805, lote19, CEP 70413-900,
Brasília, DF, telefone (062)
443-0836, fax (061) 443-3434.

Os jovens brasileiros,
descendentes de húngaros
que se manifestararn no

capítulo passado; desejosos de
conhecer a Hungria, certa

mente serão recebidos como

húngaros, pois, perante aquela
nação, eles são considerados

daquela nacionalidade. Possi
velmente poderão ostentar

uma dupla nacionalidade: bra
sileiro pelo direito da terra e

húngaro pelo laço do sangue.
Agora é estudar, e com

afinco, para alcançar este

sonho de conhecer a terra de

seus ancestrais.

IM. de Macedo - "Ano Biográfico", vol.!, pág. it.

INFORMA1f:I"Ó;;PAB�ptJIAL - '2!;fe)O/4/2000
SETOR MATRIZ

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

Domingo
07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSAMENSAGEM

Deus é Pai, em Cristo, pelo Espírito
somos filhos e filhas

A fonte de alegria é o encontro corri Cristo ressuscitado. E

torna-se bem-aventurado aquele que acredita sern o ter visto. O

evangelho de Jo 20,19-31 descreve não apenas um acontecimento
e uma dúvida de fé, mas visa também banir dificuldades na fé que

surgiram no ambiente do evangelista. Na pessoa dos apóstolos,
Jesus confere à sua Igrejao niinistério do perdão e da reconciliação.

Devemos ter opropósito de cultivar afé. Uma fé incondicional
em Deus que nos ama e em seu Filho Jesus Cristo, que morreu e

ressuscitou por nós, Cultivando a fé, podemos transmitir ao mundo
a alegria de Cristo ressuscitado e a confiança no perdão e na

misericórdia deDeus.
.

Apoio:

r...·�,.·.. tI .

, . �.

.

�

ma
.

CASÃ� DAS nNTAS
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

li Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

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

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

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

Jornal

CORREIODOPOVO A foto mostra a residência e casa comercial de Francisco
Ferenc Fischer, situada à Rua Abdon Baptista, depois
batizada de Marechal Deodoro, e ficava no lugar hoje.
ocupado pelo Colégio Divina Providência, construído entre

os anos 1910/1912.
.

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

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura:370-0816/275-0105
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FALTAM 7 "'diâs
'io', ',".. ", ""e

190"Rodeio
Cri ..eulo·

CTG ,Il..açQ
, Jaràg';lIa�'nse

,
'.

;t '!

Dia S/S/DO - Sexta-feira

13 horas - Abertura Oficial do 19'
Rodeio Crioulo Nacional.

13h30 - Laçada da Patronagem do CTG Anfitrião, membros do
MTG, Patrões de CTG da 9a Região e convidados,

14 horas - Laçada Pai e Filho,
15 horas - Laçada Individual "Troféu Augusto Demarchi"

(ln Memoriam)
(Armada Espontânea) - duas rodadas

'

J8 horas - Vaca Gorda
22 horas - Fandango com os grupos Cantos do Sul e Minuano

Local: Galpão do CTG.

Dia 6/5/00 - Sábado

8 horas - Inicio da Laçada Individual Guri e Piá
9 horas - Inicio da Laçaqa de Patrões
10 horas -Início da Laçada em Duplas
12 horas - Churrasco
13 horas -Início do Fut-boi
15 horas - Mesa da Amargura
17 horas - Gineteadas em Cavalos
18h30 - Gineteadas em Touro (Cancha 2)
19 horas - Contin�ação da Laçada em Duplas
22 horas - Fandango com os grupos Portal Gaúcho e Reponte

Local: Galpão doCTG

Dia 7/5/00 - Domingo
8 horas - Reiníoio da Laçada em Duplas (3a rodada)

(Não serão dadas armadas atrasadas)
10 horas - Concurso de gaita
11 horas - Missa Crioula
12 horas - Churrasco
13 horas - Início da vaca Parada para guri e piá,

.

13 horas - Final das Laçadas
14 horas - Fut-boi e Mesa da Amargura
15 horas - Finalíssima das laçadas e qineteadas
16 horas - Tarde Dançante com os grupos Cantos do Sul

e Portal Gaúoho
17 horas - Finalíssima gineteadas em touros e cavalos
19 horas - Encerramento com show pirotécnico

Tchê classificados
VENDO: ÉguaRosilha, crioula pura,

com documentos, 7 anos
Tel: 371-6744, com Nike

COMPRO: Esteira, motorizada, para
caminhadas,'

.

,

Pagoà vista. Tratar com Cristiane,
371-4547

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Luca e Cito, CTG Do Trote ao Galope, e Gesser, Jornal "A
Notícia", grande divulgador e ineentivador da tradição gaúcha
em todo o Norte-catarinense, participa ativamente nas reuniões e

organizações das provas campetras. O Ci/o vai ficar uns 15 dias
dormindo IlO caminhão, pois vai para Rio Negrinho no dia 28 de

abril, dia 2 de maio vai estacionar diretamente em nosso 19°

Rodeio Crioulo. CTG Do Trote ao Galope é /laSSO irmão, parceiro
e amigo, que veio somar-se ao Laço Iaraguaense para uma

tradição gaúcha cada vez mais forte e firme. É neste irmão CTG

que estaremos /lOS dias 17 e 18 de junho para participar de mais
um torneio de laço, aguardem maiores informações.

CTG Laço Jaraguaense
Exemplo de união

o CTG Laço Jaraguaense agradece e orgulha-se dos

piquetes filiados, pois ano após ano estão formando uma

família' unida nas horas de festa, competição e trabalho.

No final de .sernana passada os piquetes filiados

compareceram, de "carreta cheia" e cheios de vontade,
para ajudar na preparação e limpeza do parque. Parabéns

patrões, prendas e peões, este é o caminho da vitória, este
é o caminho que deve ser seguido em busca de uma opção
de esporte e lazer saudáveis. Fizemos o que é nosso dever

como piquetes filiados e filhos de Jaraguá do Sul, mas,
patrão Giovane, a confraternização realizada no domingo
foi um gesto de reconhecimento que sempre será lembrado.

Todos juntos por um belíssimorodeio.

Engenheiro Hélio Hemetulorfer Júnior com os pais, tio Hélio e

dona Mafalda. Júnior, na linguagem campeira, diz-se "gaúcho
escolado", gaiteiro que 'anima as rodas galponeias, concluiu o

curso de Graduação de Engenharia Mecânica, tornando-se tnais
-

1lI1l colega nosso para a profissão que mede, calcula, estuda,
pensa e dimensiona estas máquinas e equipamentos que movem as

.

fábricas deste mundão de meu Deus. Iúnior; que ainda me lembro
de criança nos acampamentos, parece que faz apenas alguns dias

que este guri me perguntou: "Marcou, qual a diferença entre o

trabalho de engenheiro mecânico e eletricista?". O tetnpo passou
mais rápido que um temporal e () Júnior já está diplomado e,

graças a Deus, empregado. Boa sorte engenheiro, seja bem-vindo
em nossa profissão, e parabéns aos pais, parentes e amigos que

,

colaboraram para que este sonho se realizasse,

Mesa da Amargura, esta é uma das atrações que será

realizada durante o Rodeio do CTG Laço Jaraguaense. No
centro do campo ficam quatro peões ou prendas tomando

cerveja, um boi bem pouco. humorado é solto e vence o último

que permanecer sentado cl mesa. Prova de graude curiosidade
e animação pura público de todas as idades.

AGENDA GAÚCHA
.

�
'.' .

Gaúcho(a) de idade nova :

5 de maio - Baile do Rodeio - Cantos do Sul e Grupo Minuano - CTG Laço
Jaraguaense
6 de maio -r- Baile do Rodeio - Portal Gaúcho e Grupo Reponte - CTG Laço

\.

Jaraguaense

"5 a 7 de maio - Rodeio Crioulo - CTG Laço Jaraguaense -

Jaraguá do Sul

1'4 de maio - Torneio deLaço - Piquete Tio Anastácio - Joinville

Gilson Ribeiro (30),
Evaldo Ropelato (I),
Lino Fidelis Steilen (3),

José Carlos Cardoso de Souza - Juca (5),
Anadir Karsren (5),
Harold Toebe (6),
Vani Pedrotti (14),

Rafael Mantendal (15),
DélcioL Spézia (15).

DEMARCIHCARNES
ATAOADO E VAREJO
FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC
I

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

••••••••••••• '.1 ••••••••••
o

••••••

CTG Laço .Iaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

de 05 a 07 de maio de 2000

XIX RODEIO CRIOULO' NACIONAL
Jaraguá do Sul - SC

Site: www.netuno.com.br/ctglj
E-mail: ctglj@netuno.com.br
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As grandes passeatas e

comemorações que marcavam

o d ia I de maio, Dia do Trabalho,
nas décadas passadas, ficaram
nas lembranças dos líderes sin
dicais e dos trabalhadores que
participavam das mobilizações
para reivindicar aumento

salarial, melhores condições de
trabalho e o cumprimento das
cláusulas sociais previstas nas

leis.
Na próxima segunda-feira, a

data certamente será lembrada

apenas pelo feriado nacional. O
processo de globalização da

.

economia desgastou o assunto,
mas o 'desprezo' pelo Di'a do

Trabalho é sentido pela maioria
da população. Pelo menos é o

que demonstrou os alunos do

Colégio Estadual Professor
Heleodoro Borges, na Vila

Lalau, em Jaraguá do Sul.
Eles acreditam que será pre

.

ciso uma grande mobilização na

cional para resgatar a data e

DO
voltar a transformá-Ia numa

homenagem ao trabalhador. Na

opinião de Joice Pauli, 14 anos,
a indiferença da população com
relação à data é porque a

simbologia do Dia do Trabalho
não é entendida. "Não temos

muito o que comemorar, porque
o País está em recessão",
completa Jaqueline Klüger, 14.

Elvis Thomé, 16, disse que
os trabalhadores se limitam a

lembrar do feriado porque as

empresas não os valorizam. "A
data é importante para os

trabalhadores, mas a maioria das

empresas não reconhece o dia",
reclamou Marília Grah, 12. Para
Paulo Pessate Júnior, 12, um

simples parabéns já seria
suficiente para o trabalhador

comemorar o seu dia.
/

Mais crftica, Samila Tefili, 12,
disse que o Dia do Trabalho não

significa nada, que é preciso

balhador, mas como prejuízo",
afirmou. Já para Diego
Ignowski, 13, a data não é lem

brada pela representatividade.

Robson Buzzi, 14,' questiona:
"Por que só tem o dia 1 de maio
como o dia do trabalhador se ele
trabalha o ano todo".

mobilizar os trabalhadores para
resgatar a data. "Os donos de

empresas enxergam a data não

como homenagem ao tra-

((O Via do 'Irabalho deveria ser comemorado
todos os dias, permitindo o debate sobrea

'geraçqo de empreqâ". 2?,sJ6son Buee!

. "O'[etiado da 'Dia do·;qt;a6affw seruepan
muitos desempreqados buscar emprego tios

jornais", Taqueline Xrüger ".

(ry[festa do Via do 'Itahalho não' tem a mesma

granc[eza das outras", Joice Pau{i

((O 'Dia do 'Iiabalho deveria ser o dia de ref[e�ão
sobre emprego e saiários", Paulo Pessate Júnior

'CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

Uma mulher de talerito (14 anos)
Horários: 14h, 16h30, 19h e 21 h30

Meu vizinho mafioso (12 anos)
Horário: ] 3h45, 15h45, 17h45, 1'9h45 e 21 h45

Missão Marte (livre)
Horários: 14h45, 16h40, 19h1Oe21h50

BLUMENAU
eine J: Uma mulher de talento (14 anos)'

Horários: 13h45, 16h30, 19h 15, 21 h50
eine 2: MissãoMarte (livre)

Horário: 13h30, 16h, 18h30, 21 h 15

eine 3: O último portal (14 anos)
Horários: 13h30, 16h, 18h45, 21 h30

eine 4: Marido ideal (12 anos)
Horários: 17h15, 19h15,21h15

JOINVILLE

eine J: Uma mulherde talento (.14 anos)
Horários: 13h30, 16h 10, 18h50, 21 h30

eine 2: Tigrão-O filme (livre)
Horário: 13h45, 15h30, 17h15

O último portal (14 anos)
Horário: 19h, 21 h45

eine 3: MissãoMarte (livre)
Horários: 14h, 16h 15, 18h30, 21 h

PROGRAMAÇÃO - 28/4 Cl 4/5/2000
. PROGRAMAÇÃO - 28/4 Cl 4/5/2000
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Curso de Administração de

Empresas Comerciais
Inscrições para cursos

.

de Especialização
Na sociedade globalizada
em que VIvemos, as

mudançasno
conhecimento são cada

vez mais aceleradas e o

dinamismo passou a ser

urna das principais
exigências do mercado
de trabalho.

Por este motivo, tornou

semaior também a

preocupação dos

profissionais de todas as

áreas em desenvolver

suas habilidades e

competências para que
possam acompanhar '

tantas transformações.
Neste sentido, o Centro

de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul- CESIS/
FERI no intuito de

atender às necessidades
.

dos profissionais da

região, capacitando-os
para o desenvolvimento.

de um trabalho com

maior qualidade, abre
inscrições para os

seguintes cursos de Pós

graduação:

Sócio-Econômicos.
.

N° de vagas: 45

Aulas às sextas-feiras à

noite e sábados pela
manhã.

Investimento: 18 x

. R$186,67
Início das aulas: mês de

Complementação de Estudos
com Destinação Coletiva em
Administração de Empresas
Comerciais.
O curso destina-se ao apro
fundamento da formação pro
fissional e está estruturado a

partir de disciplinas como,
por exemplo, Planejamento
Estra-tégico no Varejo,
Administra-ção de

Marketing, Recursos
Humanos, Administração de

Vendas no Varejo, dentre

Capacitar pessoas para
atuarem na administração de

empresas comerciais e pres
tadoras de serviços
ampliando, desta forma, a

.

oferta de cursos diferenciados
e inovadores adequados às
necessidades regionais.
Estes são alguns dos obje
tivos que motivaram a cele

bração de parceria entre a

FERI e o SENAC, contando
com o apoio da Associação
Comercial e Industrial de

Jara-guá do Sul, Associação
das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu e a Câmara
dos Dirigentes Lojistas, para
que fosse viabilizado o Curso

Superior Seqüencial de

As inscrições estarão abertàs
até lOde maio e poderão ser

feitas no SENAC de Jaraguá
do Sul (Rua Adélia Fischer,
303 =Fone: 370-0251) e em
Barra Velha, na rua
Governador Celso Ramos,
193 - Fone: 456-0055, local
onde funciona o curso de

Peda-gogia oferecido pela
FERJ/CESIS, mediante o

pagamento deR$20,00.
Em 13/05 será realizado o

teste de seleção que
abrangerá as áreas de

Matemática, Por-tuguês e
Conhecimentos Gerais e a

divulgação dos candidatos

aprovados está prevista para
o dia 19/05.

maIO

. EducaçãoMatemática
N° de vagas: 45

Inscrição: R$50,00
Investimento: 16 x

R$159,50
Início das aulas: previsto
para 05 demaio

outras.

As aulas serão ministradas no

campus de Jaraguá do Sul e
em Barra Velha de segunda à

quinta-feira, das 19h15min às
21M5mm.

CESJS participa de congresso
o Currículo Escolar

na Educação Infantil e
.

Ensino Fundamental

por Projetos de

Trabalhos

N° de vagas: 35

Inscrição: R$60,00
Investimento: 17 x

R$1l7,00

o Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul (CESJS) já
confirmou sua presença no

VlI Congresso Sul-Brasileiro
da Qualidade na Educação,
que irá acontecer entre os dias
17 e 20 de maio no

Centreventos Cau Hansen, em
Joinville, com o tema

"Educação e Valorização
Humana". O congresso
deverá reunir mais de três mil

profissionais do ensino de todo
o país e do exterior.

Segundo a Professora
Rosemeire Puccini Vasel,
Coordenadora de Extensão do

CESJS, o evento é o fórum
ideal para refletir, avaliare
redimensionar as ações·
desenvolvidas nas escolas,
com vistas à educação de

qualidade. "Este congresso
reafirma a importância do
trabalho em busca de objetivos
comuns", disse.
Paralelamente ao congresso,
será realizada a Feira de

Produtos e Serviços
Educacionais que, neste ano,
terá seu horário ampliado até
às 21 horas. "Este espaço
estará especialmente
preparado para possibilitar o
contato direto entre os

profissionais de educação e

fornecedores de produtos,

.

: Contabilidade

Gerencial e

Controladoría

N° de vagas: 35

Inscrição: R$30,00
Investimento: 15 x

R$178,00

· Comportamento
. Organizacional e

Logística de Recursos

Humanos
· Marketing,
Propaganda e Vendas

· Gestão de Negócios e

Finanças
Obs: Cursos oferecidos

em convênio com o

Instituto Brasileiro de

Estudos e Pesquisas

Maiores informações a

respeito dos cursos

poderão ser obtidos

junto à Coordenação de

Pós-Graduação e

Pesquisa ou na home

page http.z/www.ferj.rct
sc.br,

Professora Rosemeire Puccini Vasel

equipamentos e serviços
educacionais, além de ser uma

excelente oportunidade de

aprimoramento tecnológico",
afirmou a

professora.
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Mulher de 104 anos é amais velha de Jaraguá do Sul
Cinco gerações
moram

junfasem
Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Com

pouco rnai s de um século, a

aposentada Leocardia Cidral de
Lima divide a residência com a

filha aposentada, Maria de

Carvalho, 81 anos; a neta dona
de casa, Leonir Cândido da Silva,
44; a bisneta desempregada,
Valéria Cândido da Silva, 2 r, e a

trineta, Kelern Giovana da Silva

Eschiavon, de sete meses. As
cinco gerações da mesma fa
mília moram no Bairro Nereu Ra

mos, em Jaraguä do Sul. Leocar
dia tem 96 anos registrados, mas
os fi lhos asseguram que ela nas
ceu no dia 22 de dezembro de

1895 e que é a mulher mais velha
da cidade.

A coordenadora pelo Centro
de Convivência da Terceira

Massaranduba - O Depar
tamento de Agricultura e a Epagri
realizaram quarta-feira à noite

mais uma reunião para tratar da

.renovação do Comadema (Con
selho Municipal de Agropecuária
e Defesa do Meio Ambiente). Os
trabalhos aconteceram na Câma
ra de Vereadores e completaram
o ciclo de reuniões iniciadas ain
da no ano passado, com a finali

dade de definir os nomes dos
novos componentes do conselho,
que funciona como órgão delibe
rativo e de apoio ao desenvolvi
mento do setor agropecuário.

O vice-prefeito e presidente
do Cornadema, Alfredo Vavas

sori, explicou que nesse proces
so foi buscado o envolvimento de

todas as grandes regiões agríco- ,

las, além de representantes das

empresas e entidades do Muni

cípio. Cada comunidadeou enti

dade ficou incumbida de apresen
tar pelo menos dois nomes para
o conselho. No total; 50 pessoas

Parabéns a todos os trabalhadores nesic rlia 1 u dc

maio, pelo reconhecimento e dedicação a todas as

categonas que, com perseverança e �Ull01�
. constroem a gnUldeza deste país. Que as lutas

travadas na busca da valorização humana c

profissional tenham, neste dia, a reflexão merecida.
Parabéns uahalhadorcs, responsáveis pelo

progresso consian te do Brasil.
Adernar Possarnai - Vereador

Idade, Tânia Nunes, diz que não

tem cadastro de pessoas mai s
velhas que Leocardia. "É uma

novidade para nós saber que ela
tem 104 anos, essa senhora deve

ser a mais velha de Jaraguá do
Sul". Ela diz que os assistentes
sociais da Prefeitura visitam os

bairros da cidade, fazem cadas

tros, mas que a pessoa mais

velha, registrada, tem 100 anos.

Nascida em Rio Negrinho,
Leocardia trabalhou muito tempo
na roçajuntocom o marido, além
de fazer costuras para fora. Ela
veio para Jaraguá do Sul quando
tinha 80 anos e diz não lembrar
de toda a família. 'Tem muitos

parentes que ainda não conheço.
Eu e meu único marido ti vemos

13 filhos, mais da metade já
morreu, os que sobraram moram

longe e nunca mais vieram me

visitar", lamenta a aposentada. A
filha mais velha, Maria de

Carvalho, também teve 13 f lhos,
sendo que seis já faleceram.

As cinco gerações são susten-

deverão integrar o novo conse

lho. Nos próximos dias, na etapa
final da renovação, será enviada
uma lista de nomes ao prefeito
Mário Sasse, que fará a indica

ção do novo presidente e secre

tärio-executi vo do conselho.

Vavassori, que está deixando
a presidência após quatro gestões,
destacou a inclusão de muitas li

deranças jovens na nova compo

sição do Cornadema, o que ele

considerou uma conquista impor
tante da comunidade, pelo fato de

que "o futuro da agricultura em

Massaranduba depende dos jo
vens", salientou. Conforme Va

vassori, outro aspecto levado em

conta na renovação do conselho,
foi no sentido de que as pessoas
indicadas fossem representativas
dos mais diferentes segmentos da

agropecuária, desde a rizicultura,
que é a principal ati vidaçle econô
mica no Município; até setores

paralelos como a bananicultura e

a avicultura. (MILTON RAASCH)

Edson JunkeslCP

Silva, e pelo marido de Valéria, o
auxiliar de produção Marcos
Eschiavon. "Com o dinheiro da

Família: Leocardia, a filha e a neta são as três primeiras gerações que têm netos e trinetos

Toda nação é construída com o

suor de seu povo.
Parabéns trabalhadores do Brasil.

tadas pelo marido de Leonir, o

cozinheiro da choperia do Shop
, ping Breithaupt Israel Cândido da

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini enviou projeto
de lei à Câmara de Vereadores,
aprovado em segunda votação na

sessão ordinária de segunda-fei
ra, que autoriza o Executivo a ad

quirir um terreno na Estrada Ano
Bom Fundos. O imóvel. com 125
metros quadrados de área, custa
R$ 7 mil e deve ser destinado à

entidade religiosaDesafio Jovem
Encontro com Deus, que está

reativando o centro de recupera
ção de drogados no Município.

O projeto permaneceu desati
vado durante dois anos e meio,
desde que foi interditado pela 17"

Regional de Saúde, que conside
rou as instalações inadequadas. O
vereador Amilton Duarte, que
presidiu a entidade na época, con
siderou importante o apoio que o

projeto está recebendo do prefei
to, dizendo que "se trata de uma

iniciativa da maior relevância para
a comunidade". Segundo o vere

ador, o problema do uso indevido

Massaranduba renova conselho Corupá reativa centro de recuperação de drogados

aposentadoria mal dá para com

prar osrernédi os", comenta

Leonir. (FABIANE RIBAS)

de drogas em Corupá "é muito

sério".
Duarte acredita que a partir da

doação do terreno que a Prefei

tura deverá conceder mediarite

condições específicas, condicio
nando-o ao uso efeti vo em bene
fício da comunidade, ficará ruais
fácil a reativação daquela unida
de. Conforme o vereador, os

idealizadores do projeto, pessoas
ligadas à congregação religiosa
Assembléia de Deus, já teriam

recebido manifestações de apoio

de empresários.
O projeto de lei referente à

compra do imóvel foi bastante
-discutida na Câmara dos Vereado

res, com a bancada do PPB, ar

güindo a necessidade de ser feita

licitação pública para a aquisição
do terreno e se abstendo de votar

o projeto. Tanto o prefeito Tama
nini quanto o vereador Duarte

discordam dos vereadores pepe
bistas, argumentando que o valor

envolvido no negócio não atinge
o teto mínimo das licitações. (MR)

o trabalho enobrece nossa

atividade e através dele

construimos Ulna nova Nação
Feliz, onde todos participam, em
igualdade de condições, numa
Pátria com, Justiça Social.

Parabéns, Trabalhadores.

Afonso Piazera Neto - Vereador

(()SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

,
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Mercado Municipal
Vários t:uristas que freqüentam a p
belíssrrr{a parte histórica de Itajaí,
ctrctivo'esrd nas variadas construçõ
históri�, desta cidade portuária.
freqüentado é o Mercado Munic
comerciç' i za artesanato local, ervas
inclusive, um chcrrnoso restaurante,<.'$ '�r( � * ii< * .:f. e t s :/;1 ,� ii ti � i$ e 'It a :h !ti. .rt j� � � �,i* ,�m ,ii _>J<

------------------------------- bastanteinteressante! Aossábados
música eLo vivo e apresentações de gr
moneiro-diver+ido. a história da regi

. Fim do vício?
: Cientistas europeus desenvolveram uma nova substância para o tratamento de viciados :
: em cocaína. O BP 897 foi testado em ratos de laboratório e conseguiu reduzir:
: sensivelmente a dependência das cobaias com a drcqc. Como o BP 897 atua sobre a :
: dopamina (substância associada ao prazer), também obteve-se bons resultados no controle:
: das "recaídas".

.
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Mercado Mundo Mix, em Curitiba
O Mercado Mundo Mix é, com certeza,

,

uma das:feiras maisvanguardas que existe
no País: e que neste final de semana

• • .(sábacdC!>' e-dominqo) terá SidO' edição em

Curitiba. Criada há alguns anos, esta
feira, q:We roda várias capitais, tem um

espaço -cberto para a moda, objetos
decorativos, acess6rios com designs
exclusi�os, brechós e cal-çados.
Geralmente localizada em fábricas ou

"

qualquer galpão abandonado, a grande
maioria dos freqüentadores procura pelos
pr-odutos que, cuja principal carac
ter-ís ticc é a originalidade. Roupas
slntét icas em

_

modelos audaci osos,
esmaltes coloridos, dragqueense cabelos
inusitcdps são o forte deste mercado que
conta, principulmente. com criações de
estilistâs revolucionários, onde elaboram
modelos exclusivos e com uma imaginação
fora do-comum' Toda esta exclusividade
é melhor prova de que o Mercado Mundo
Mix é a fórmula ideal para os estilistas,
criadores e artistas novatos, pois o evento
abre portas para que seus trabalhos
entrem em evidência.
Ernbelode com um cardápio variado de
músicas, o MMM realça a idéio de que,
além de circularem todo e qualquer tipo
de pessoa, tudo que acontece por lá, é
totalmente democrático e definitivamente
MODERNO!

Endereço da feira, em Curitiba:
Rua 7 de Setembro, 2775, Centro.
Estação Plaza Show

Informações sobre datas, endereços e

cidades que acontece a feira:
(11) 30861139

.........
'

',.. " .

......
'

" .

Adesivo anticoncepcional
Recentemente foi desenvolvido, pel
Estados", Unidos, um adesivo cnriconl
nome de:Evra, este adesivo funcionac
de ser administrada via oral, se cola na

transparente e possuindo cerca de 2
método ànticoncepcional epidérmico q
ativos dh pílula tradicional. Ao contr '

ser tomada todos os dies. o Evra é cal
e tem ef-ícdcic de uma semana a partir
novo mérodo chegará somente em 2
ainda nap existe previsão de comerei

DISQUE
LANCHE

37'1-5309
QUICK
DOG.CD's - DISCOS - FITAS

Av.Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-Z847 Av. Mal. Floriano, 35

KIBARATO .

�.o Boticári
nfleJ (i,)/(lr> ,Jor/w {{/' !h'I}J'/A;!,ia/ w,

,
* Confecções em geral

* Cama � Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidadli
Visite nossa nova loja: �

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
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Vozes e violões se juntam
hoje, num encontro de dois
nomes da MPB da região.
Sérgio Guimarães e Daniel
Lucena cantam amores e

casos' cotidianos na cho

peria da Shopping Center
Breithaupt, a partir das 20
horas. O show da noite de

hoje é uma prévia do que
os dois músicos vão fazer,
junto com a banda de Luce
na, na Festa do Pinhão, em

Lages, no dia 22 de junho.
O repertório dos mú

sicos, que têm tocado juntos
em bares da região, inclui

composições de Lucena e

deGuimarães, que lançaram
CDs recentemente, além de

canções conhecidas da
MPB. "Juntamos o nosso

repertório e o resultado foi
muito bom, aspessoas têm
gostado", garante Sérgio
Guimarães, referindo-se a

shows que a dupla fez em

Blumenau, este mês.

E R .N o

CORREIO DO POVO

ra
29 DE ABRIL DE 2000

cultura - lazer - entretenimento

Encontro de talentos
Munidos apenas dos

violões e das gargantas, os
músicos não têm motivo
para temer a reação do

público, há sempre garantia
de presença quando se dá

espaço à boa música. Além
do mais, Lucena garante que,
os dois já nasceram en

saiados, referindo-se ao bom
entrosamento no palco.
Fazer parceria em shows e

barzinhos foi a fórmula en

contrada por eles para di

vulgar melhor o próprio
trabalho.

Os dois compositores já
foram convidados a fazer

parte de coletânea que a

Divisão de Meio Ambiente da
Secretaria de Agricultura vai
lançar, reunindo músicos da
região para cantar temas

ecológicos, falando de natu
reza e preservação. "Se es

se trabalho der certo, será
maravilhoso. Há muito para
explorar com esse tema",

Mergu\he na natureza.

o maior e melhor Parque Aqudtlco de Jaraguá do 5ul.

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 ':roboáguas, Bar e' Restaurante,
Churrasqueiras,

,

Estacionamento Seguro e' Grande Área Verde

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos

Edson Junkes/CP

Representantes da MPB: Sérgio Guimarães e Daniel Lucena se juntam para divulgar o trabalho
<,

comemora Sérgio Guima
rães.

Os talentos de Guima
rães e Lucena também po
dem ser conferidos nas

lojas. O CD Daniel Lucena'
sai-u pela Aquarela Discos,
no ano passado. Sérgio
Guimarães lançou o inde

pendente Beija-flor (com

patrocínio de empresas
locais), que tem show de

lançamento marcado no te

atro de Itajaí, no dia 31 de
maio.

�111'�1 Estofados' ,

a �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 1Q4 - Centro - Jaraguá do. Sul- se
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da Amazônia, pessoas simples e sofridas, cada uma

com sua história. A peça permite inversão de papéis,
homens representam mulheres, e vice-versa,
personagens que podem ser identificados apenas
pela voz e pelo gestual. "Estar de vestido não me

impede de representar um homem", defende Ana

Cristina, de acordo com a linha do grupo, que é
fazer teatro pouco convencional.

Os atores do Lume viajam separados, para não

provocar impacto nos lugares onde chegam e

arquivam as experiências que vivem. Casais, mães
e filhos de um mundo distante
onde a televisão já chegou,
mas a realidade que ela mos

tra é muito diferente da que as

pessoas vivem -, têm mo

mentos alegres e tristes, na

peça. "O que essas pessoas
têm de mais encantador é a

pureza, vivem num mundo on

de o capitalismo é menos sel

vagem e a sociedade, menos
consumista", rel<;lta Raquel.

Cenas do interior
"

Raquel ScottiHirson, Ana Cristina Colla, Renato
Ferracini e Jesser de Souza permanecem na arena

durante todo o espetáculo, que tem duração de
uma hora e meia. Intimista, a peça não permite a

presença de mais .de cem espectadores.
"Queremos manter o personagem mais próximo do
real e conseguir a interação com o público", explica
a atriz Ana Cristina.

É tudo cru, sem maquiagem ou recursos que
escondam a perforrnance e com apenas um

. figurino. Os personagens são caboclos e índios

Como uma grande colcha de retalhos, a

sirnplicidade do cenário remonta à paisagem do
interior. Sem refletores, efeitos e palco.' os atores
se aproximam do público para imitar pessoas,
músicas e costumes que conheceram em viagem
pela Amazônia. O público - estudantes, na maioria
- senta-se em cadeiras e almofadas aoredor dos
atores e acompanha, olhos vidrados, performance
nunca vista. A experiência é promovida pelo Sesc,
através do Programa Palco Giratório, que trará
outros três espetáculos a Jaraguá do Sul, este ano.

Quatro atores em cena e uma grande peça.
Grandiosidade que se mede pela-experiência,
espontaneidade e emoção transmitidas por um

grupo que estuda para representar e ensinar. "Café
éom queijo", obra do Grupo Lume, núcleo de

pesquisas da Universidade de Campinas, mostrou
personagens de um Brasil praticamente
desconhecido, puros e simples (às vezes até

ingênuos). que também fazem parte, de alguma
forma, da identidade brasileira, essa coisa que

ninguém consegue precisar.
Desde que surgiu, há 15 anos, com Luís Otávio

Burnier, o Lume tem como meta pesquisar universos
desconhecidos, para depois desenvolver roteiros
e espetáculos. Com a morte de Burnier, em 1995,
o Lume aboliu a função dire,tor. "Trabalhamos como

atores autônomos, que pesquisam, produzem e

encenam, isso permite que a gente aperfeiçoe o

trabalho de criação", explica a atriz Raquel Scotti
Hirson. A peça "Cáfe com queijo" é resultado de
uma pesquisa que o grupo fez em 1993.

Oportunidades
Jaraguá do Sul foi a sétima cidade catarinense

a receber o espetáculo (num pacote de dez,

orqanizädo pelo Sesc) e a única a não dispor de

oficina de interpretação, espécie de workshop onde
os atores trocam conhecimentos com nomes do

teatro local. "Por ser uma unidade recente o Sesct
. ,

Jaraguá do Sul ainda não implantou o Projeto
Dramaturgia, leituras em cena", justifica o

coordenador do Departamento de Cultura em Santa

Catarina, Luiz Moukarzel.
Os atores jaraguaense que desejarem buscar

novas experiências, podem fazer a oficina em

.Joinvitle, rio dia 2, antes da apresentação do grupo
naquela cidade.
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Vende-se Lanchonete e

Restaurante Mac Male.
Fone 370-4887.

Vendo tripé para filmadora e'

máquina fotográfica.
R$ 80,00. Tratar 371-8246.

Vendo videocassete marca Vendo TV Sansung, em cores,
Sanyo, 4 cabeças. R$ 250,00. 20 polegadas,' com controle,

Tratar 371-8246 , R$ 300,00. Tratar 371-8246.

CASA DE
ALVENARIA
(Vendo ou troco)
Jaraguá Esquerdo,
440m2, 3 suítes,

finamente mobiliada,
piscina. Aceito terreno,
apartamento ou carro

no negócio.
Tratar no telefone

370-1521 ou 9973�9433.

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.
lnteressadosentrar em contato pelosfones:

376-0049 ou 9981-2388 EM GUARAMIRIM
Você encontra o

PORTARIA E LIMPEZA
Prestamos serviços de portaria, limpeza

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

iii ······.i t. lei
fllf'r5 pArA
::(�} .�. ,},- /ru r.- _
,'.CASloes
,,'::i)'

'

-. "&
,

;' ,!" :tAr {:' ,.\)�,p " '

Marcia'" 37e6 ...·lt248
Rua João Picolli, 165 Rua Padre Aloísio Boing, 520
Apto 105 - Edif. Paloma - Barra do Rio Cerro

rovena@netuno.com.br '

CORREIOOOPOVOOrçamento sem compromisso

371-7354 - 371-5832 BANCA PAPELARIA
CHARUTARIA PFEIFFER
Rua 28 de Agosto, 2045
(frente à Prefeitura Municipal)Rua Reinaldo Rau, 614 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

FORRO DE PVC TEM NOME!
/

PRODUTOS RINO
�ORTA �ANroNADA' CANAlm� • DIVI�ORIAS · ��Rm INDU�TRIAI� • r�CHADURA�

, FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA,

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTR�AL LTDA.

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - F,one: (O**47) 371-8602
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Intermediária.

VENDE.·apto . c/ área 206,00mz.
Cobertura do Ed. Riviera

(Prâx. Clube Beira Rio).
Preço: R$ 100.000,00

VENDE: Em alvenaria, cl 70,00mz,
e terreno cl 496,00m2• Rua

Amandos Rengel (Rio Cerro 1).
Preço: R$ 28.000,00.

VENDE: Salacomercialcl42,0011l2: Av.
Marechallieodoro daFonseca- Ed:

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

ALUGA: sala comercial c/ aprox.
72,001112• Rua Reinoldo Rau, 86· I"

andar. R$ 250,00

<'

VENDE: Casa mista cl 100,00m2,
terreno cl 510,00m2• Schroeder

(próx. Met. Menegotti)
Preço: R$ 22.000,00

VENDE: Alvenaria cl 120m2•

Rua José Picolli (Estrada Nova)
Preço: R$ 28.000,00

VENDE: Terreno cl 2.65S,OOIll2. Rua
Preso Epitácio Pessoa (Prôx. Kohlbaclt)
Preço: R$ I30.000,OO

Prédio em alvenaria cl382m2+galpão cl352m2
em terreno de 480m2•Rua loséEmmendoerjer
. Preço: 130.000,00 (super negociável)

VENDE: alvenaria.c/ 110m2,
terreno cl 450m2• Rua Mathias

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

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

256,OOm2, terreno cl 360,33m2• Rua
Richart Piske (em [rente n" 134) .

Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: 2 casas cl 701/12 (sendo um
em alvo e outra de madeirai em
terreno de 525m2, Rua lateral

Estrada Rio Mo/ha· R$ 18.500,00

VENDE: Apto. 3 quartos, cl área de

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

ESTÁ PENSANDOEMCONSTRUIR?

PORQUENAOAQUI!!!

OBS.: Pagamento superfacilitado
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APARTAMENTO - Rua Ferdinando Pradi,
45 - Centro. 2 dorm., cl garagem.

R$ 20.000,00 + financiamento

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

Casa alvenaria - Rua das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr. +Otl-
100,OOm2, 2 dorm., ci garagem.
R$ 30.000,00

Imövel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista, área

construída de 60m2 -

terreno 435,75m2.
Rua 931, nº 62 -

.Jaraquá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00

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

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. R$ 71.000,00

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

Apartamento, Rua Gumercindo da Silva,'
600. Const. 90,94m2. 1 suíte + 1 dorm., cl

garagem. R$ 45.000,00

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODEIMÓVEIS
Rua Reinaldo Rau, 58-Tel: 275-1500- Fax: 372-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

Sala Comercial. Rua Bernardo Dornbusch,
486. + ou - 60,OOrn2. R$ 300,00

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

Sobrado alvenaria. Rua 753, nº 27 -

Residencial Renascença - Vila Rau.

Área: 364,70rn2
Constr.: 210,OOm2
1 suíte + 2 dorrn., cl garagem.
Valor: R$ 130.000,00

APTO- Rua:

Jaraguá
com 1 suíte
+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagern -

R$ 450,00

.

Casa alvenaria R. João Piermann, 126 - área
de 398,40m2 - constr. 255,64m2 - 1 suíte + 2
dorm. + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000,00
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Quem entreQou m is uma obra no pr· o previsto?
,

SO POD A SER A FUTURO!
Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda. entreqou. no dia
de abril de 2000, as chaves dos apartamentos para os proprietários do
esidencial Talismã. O edifício conta com 7 andares, sendo do
° ao 5° pavimento somente 2 unidades por andar (com 2 e 3
ormitórios). No 6° pavimento foi construído um apartamento de

.

dar inteiro (penthouse) com lavabo, closet, dependência de
mpreqada e sacada no quarto da suíte. No 7° andar existe a

área de lazer com salão-de-festas, churrasquelra e piscina.
diretor presidente da empresa, DeoQlair Edilson
esser, informa:

"100% das unidades estão vendidas, mas a Futuro
.

está comercializando o Residencial Esmeralda,
um prédio similar ao Residencial Talismã,

inclusive em local próximo".
Residencial Talismã está situado na

ua jorqe Lacerda, lateral da Reinoldo Rau.

Parceiros de confiança da futuro:'

141�<Jf!
"1).1 c"'."''''''._.....,.,,-..... 'rn.

<I.

(Oxx47) 323-3187

MP
Madeireira
Flórida Ltda.
(Oxx47) 370-7550(Oxx47) 338-0087

Thyssen SOr
(Oxx48) 248-7244

Esquadrias deAlummio LIda.
Sistentec� el,!!!!!!!

(Oxx47) 373-0362 (Oxx47) 323-6218 (Oxx47) 275-3462 (Oxx48) 222-8233

rri;
MUNDIAL
GRANITOS

(Oxx47) 332-1266

Depósito de
Areia e Brita

MIRO
(Oxx47) 275-1297

Macôl !!o!!{�j�!H
CfiStl &; Cons!ru\:oßo (Oxx47) 370-7052

(Oxx47) 371-0550

CERÂMICA
RU SCH

LAM
SERViÇOS
9975-4380

ESQUADRIAS

ZANOTTI
Empreiteira'
MALACARNE
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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$ 190.000,00 sendo
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

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

.

Valor R$ 70.000,00.

3-CENTRO
.

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

.4 - CENTRO

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

.

5 - CENTRO

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

6 -CENTRO

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

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

8 - CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2, na Rua José Emmendo.erfer, 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

B90,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 cónstituído de salas comerciais e um

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

14 - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com 170.000,aOm2 - valor R$ 90.000,00

11 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 30.000,00 em condições.

12 - VILA LENZI
Próximo ao Colégio Giardine L.enzi, lote com meia água, T% 5.000,00 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições à combinar

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

15 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,00m2, com 20;00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

16 - VILA NOVA

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

17 - VILA LENZI
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nQ 1307, com BOO,00m2 no valor de R$ 20.000,00

18-CENTRO

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 WILHE:LM

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

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

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

OPORTU·NIDADES DA SEMANA:

BR-280, ao lado dó Shopping União, excepcional casa/residência com

aproximadamente 600m2 de excelente acabamento comA suítes, 3 salas, copa e

cozinha grandes, dependência de empregada, piscina com aquecimento á' gás, COf1jjl
área em terreno eptoximeaememe 18.S00m2, fazendo frente com 1 ZOrn pará, B8r?c8

Preço de ocasião, R$ 200.000,00 a vista ou parcelado a comlJinqf!.
�I

SHOP/NGSAß/NO - (ßR-280 AMIZADE Casa na APARTAMENTO CENTRO
- JARAGUÁlGUARAM/R/M -

.
,

1QTREVO)
3 quartos - Estrada Nova EOI=rcro 01- Edifício Gardênia,

Terreno de 26.000m2, fazen-do
Residencial Amizade Com 3 quartos, copa, ANTHUS apartamento 108, bloco

frente para a BR-280, c/ 3.8 (quitado) cozinha conjugada, bwc e 4, contendo 3 quartos, 2
! .. metros, c/ construção de Apartamento no 2Q andar

abrigo de carro. (casas pré- R$ 100.000,00 bwcs, sala, copa,
salas comerciais totalizando

com 3 quartos, piso, fabricadas, com blocos de cozinha, lavanderia/áreanovo em cerâmica, (Próx. Beira Rio).
900m2• totalmente pintado,

cimento - Anjo/Ex Zonta).
Apartamento de serviço e garagemTerreno totalmente com

PREÇO DEOCASIÃO:
demais dependências e escritura, condições de

no'5Q piso, com 1 suíte,

R$ 250.000,00
garagem. Valor de . financiámento. R$ 6.000,00

2 qtos, R$ 48.000,00 à
oportunidade entrada e R$ 9.800,00, dep. empregada e vista ouemAceita-se metade em R$ 32.850,00. 2 garagens. Condomínio

imóveis demenor valor. Aceita-se carro condições a combinar.
com piscina, salão de condições a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

Rua Marina Frutuoso esg.
com Rua Leopoldo Malheiro

- Apto (tipo 4), 1 suíte + 1 qto -

de mais dep., todos têm
sacada com churrasqueira.

Entrada a partir de R$
24.635,00 + parcelas a partir de
R$ 724,31 corrigidas pelo cubo

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esguina 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 é demais dep., com duas

vagas de garagem -_

Preço R$ 99.000,00
.

- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38.000,00

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

- Apto (tipo 2) cl suite + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
37.706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de. 925,43).

Em início de obra - '

Residencial Sunflower - R.
José Emmendoerfer (Próx.

a Marechal)
- Apto. nº 101, 106 cl suíte + 1

qto e demais.dep., sacada cl

churrasqueira. En!. a partir de R$
5.084;80e assumir parcelas de
R$ 723,87 corrigidas pelo Cubo

o'

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo SacarJ - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 306,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., cl 2
vagas de qaraqern. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

festas, sala de jogos, quadra
de esportes, quiosques)

Condomínio· Residencial
Phoenix" Rua Barão do Rio

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

39,696 Cub's (R$ 19.285,90) e

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

42,430 Cub's (R$ 20,514,02) e

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
'churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

CASAS E. APTOS

AVE.NDA
- 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$ 100.000,00.
- Casa em alvenaria cl 181 ,00m2,
sendo 120m2 (suíte + 2 quartos,
bwe social, sala e cozinha) +

edícula de 61,00m2 (lavanderia,
dispensa, ehurras-earia e

garagem) - Rua Gua-nabara 529,
Czemiewiez, próx. ColégioAlberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cl 212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 101, próx. ao Aearaí,
Jaraguá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa' em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demals dep. - Rua Clemente
Baratto - Centro - R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demals

dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$
55.120,00.
- Apto. cl 1 quarto e demals dep.,
rua Procópio Gomes de Oliveira -

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

dernais dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de

250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 340,00m2
- terreno com 2.000,00m2 - próx. a
Ferj - R$ 250.000,00.
- Casa em alvenaria cl suíte + 2

quartos - área total de 177,00m2,
bairro Nova Brasília '- R$
90.000,00, aceita-se apto. de
menor valor.

TE.RRENOS
- Terreno cl 450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 14.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich

Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 2 terrenos CI 1.237,50m2 cada -

Rua 638, Lot. Pícolli - Vila Rau - R$
22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 ha Rua
Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.

.

- Terreno cl 462,00m2 - Lotea
mento Centenário - R$15.000,00.
- Terreno c/ 1.245,00m2- Rua Fritz
Hasse - Centro - R$ 85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder Club,

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 441,00m2 - Rua
Rudolfo Sanson - Ilha da Figueira
- Perto do Só Lonas - R$19.000,OO,
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.000,00.
- Terrenoe/780,00m2-Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

R$ 35.000,00.'
- Terreno cl 392,00m2 - Rua
Alberto Santos Dumont, 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

Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno clárea de 1 02.752,OOm2
- Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 - 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

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/
SALAS

- Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto cl 2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed,

Eriea, Centro - R$ 300;00.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwe's e

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

Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed.
Áster (Fundos do Angeloni) -

Centro - R$ 300,00.
- Apto cl 2 quartos e demais dep.
- Rua Preso Epitáeio Pessoa, 421,
Ed. Emilie - Centro - R$ 280,00.
- Apto. e/2 quartos e demais dep.
- Rua25.deJulho, 170, Ed. Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) -

R$ 300,00..
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais
dep. - Rua 25 de Julho 170, Ed.
Alberto Marangoni - R$ 430,00,
- Aptos no Resid, Amaryllis, Ru

Ângelo Torinelli, Vila Nova (1ª
locação), suíte' + 2 quartos e

demais dep., sacada cl

churrasqueira, garagem 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.

"EN�E - �LU�� - �DIVIII'IISTR�

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

Apto cl 2 quartos e.
demais dep, - Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53,000;00

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

área serviço, R$
21,000,00

I
I
I.
I
I
I
I

Casa em alvenaria cl
140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, terreno cl
600m2 - Rua Luiz Pícolli

R$ 50.000,00 - Aceita sítio

Jaraguá do Sul
ou região
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CASAALVENAR.i� I

com 148m2, I
terreno com

o

I

394,80m2 - Rua I

Alberto Santos . :
. Dumont, 325 -

I
1 Vila Lálau - 1 I
suíte + 2 dorm. -

R$ 74.000,00

IMOBILIÁRIAS .

�------------------------------�
,

r-----------IIÍiIII---�, ...�_----------·--IIIiI.-.,

São Louis, 3 dorm.
com 190m2•
Rua Cristina
Adriana
Pereira,901.
R$ 70�OÇJO,00

�------------------------------�

CASA
ALVENARIA
Rua Henrique
Marquardt.
R$ 65.000,00
Bairro
Czerniewicz

�--�-----------�----�

r---�----------�----�
;

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nereu Ramos - com 96m2, 3 dorm., :
1 bwc, terreno com690m2• I

R$17.000,OO + financiamento I
R$356,00p/mês I

�-----------------�-�

r�------------------�
I
I .

I
I
I
I
I
r
I
I

VILA LENZI - Rua Goiás Ena L. Holz. I
.

IR$18.000,OO +'S.D./CEFR$
. I

41.000�00parcela R$ 708,00pormês I
�------�------------�.
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8 - CLASSIFICADOS

SALAS COMERCIAIS

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

Iro a
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep.
empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3009 - Ed. Monte Cario - suíte, 2 qtos - R$
90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - '2 qtos - R$
25.000,00 + finane.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2 qtos,
sacada com churrasqueira - R$ 90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3031 - Centro - com suíte + 2 qtos, sacada
com churrasqueira. Entrega em dezembro/99. -

R$ 79.000,00 + parcelamento
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwe, cl
qaraqern - 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. J(lCÓ Emmendoerfer - 2 quartos,
2 bwc, cl garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suíte, 3

quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte cl hidromassagem,
;:, 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. 3046 - Ed. Jaraguá - 2 qtos + dep. de empre
gada cl garagem. R$ 50.000,00 - aceita casa

Cód. 3074 - Res: Amizade - com 3 quartos,
quitado - R$ 30.000,00
Cód. 3098 - Baependi - Ed. Mariana Cristlne - 3

qtos., 2 bwc, garagem - R$ 55.000;00
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte, 2

qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos; bwcrn
garagem - R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3313 - Res. Ilha dos Açores - aptos novos
corn suíte + 1 quarto - R$ 45.000,00
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condomínio techado, cl 1 suíte + 2

qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - cl 190m', 3 qtos - R$
73.000,00
Cód. 1007 - Centro - cl 300m', cl suíte + 2 qtos
- R$ 140.000,00
Cód. 1009 - Centro - cl 120m', 2 qtos - R$
80.000,00
Cód. 1012 - Centro - cl 224 m2, 3 quartos, 2

bwc, terreno cl 56'0 m' - R$ 180.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m', cl suíte + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00
Coo. 1022 - Centro - dl50m',d 4qtos - R$ 90.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl
1.292,00m', edificado cl casa de alvenaria R$
180.obo,00
Cód. 1030 - Centro - cl 230m2 - suíte + 2

quartos - R$ 110.000,00.
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m', cl 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 - cl 150 m', suíte + 2 quartos
- R$ 85.000,00
Cód. 1131 - Centenário - cl 140m2, 3 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1175 - e(205m2 - suíte, + 2 qtos, terreno
cl 1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewicz - cl 170m', sobrado
novo cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00.
Cód. 1203 - Figueira - cl 216m' - suíte + 2

quartos. Terreno cl 1.680,00m' - R$ 110.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasüia - cl 230m2, cl suíte,
2 quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1206 - Ilha da Figueira - nova com 142m',
suíte + 2 quartos - R$ 65.000,00
Cód. 1216 - .Jaraquá-Esquerdo - cl 21-4 m',
suite cl eloset e hidro, 2 quartos, garagem pl 2
carros - R$ 125.àoo,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000;00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte + 2 quartos
- R$ 49.000,00
Côd. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - a.quartos.
1 bwe - R$ 22.000,00 -financiamento
Cód. 1232 - João Pessoa - 3 qtos, 2 bwc, sala,
copa, cozinha, lavanderia e garagem - R$
50.000,00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m', cl suite, 2'

qtos, piscina - R$ 240.000,00

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

CRECI 001367 - J

Centro - 190m2 - 3 qtos - H$ 73_000,00

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

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

Amizade - Nova - com suíte + 2 quartos, garagem
para 2 carros - R$ 72.000,00 - aceita financiamento

Barra - 314,56m2 - suíte + 3 quartos, salão de festas
com piscina. Aceita apto. menorvalor. R$125,OOO,OO

CÓd. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2

qtos. - R$ 11.0000,00 +. finane.
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei-thaupt
- 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + finane.
Cód. 1447 - São Luiz - mista cl aprox. 160m' - R$
32.000,00
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m', cl suíte + 2 qtos -

R$ 115.000,00
.

Cód. 1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwc,
terreno com 1.250m2 - 'R$ 90.000,00

T!=:RRENOS
Cód. 2003 - Centf0 - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1.020m' - R$

60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, d975m' - R$ 280.000,00
Cód. 2014-Centro-421m'- RS30.000',00
Cód. 2051 -Água Verde-d400m2- RS16.000,00
Coo. 2072 - Amizade - 20.570m' - RS 150.000,00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m' - RS
16.500,00
Coo. 2097 - Próx.1utura Prefeitura d 1.018m' - RS 150.000,00
Coo. 2112- Barra - d3oorn'- RS1·3.ooo.oo- próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Salier - Barra cl 346,62m2cl asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - cl 420m' - R$
22.500,00dastaäo

'

Coo. 2151 - Chico de Paula - d2.500m' - próx. Posto Marcolla
- RS 60.000,00
Cód. 2175- Czemiewicz-dl.141 ,40m'- R$25.000,00
Cód. 2177 - R .. Roberto Ziemann - área d a.658m2
COO.2292- R.WaldemarGrubba-próx. Met. TrappcÍ409,50m'
- RS 50.000,00
Coo. 2317 - Vila Lenzi-581 ,65rn'(18,50 x20,50)- R$27.ooo,00
Cód. 2358 - Vila Nova - d338m'- R$ 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m'- próximo Forum -'RS
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - d 350m' - R$ 13.000:00
Cód. 2374 - Vila Ràu -'d337m'- R$13.500.00 aceita pare.
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina d
581.85m'- R$25.0oo,00
Coo. 2446- Estrada Nova - d 1.155,00m2- RS 24.500,00
Coo. 2456- Três Riosdo Sul- áreade 2.5OO,oorn'- RS 25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto d445m' - çntrada
de R$ 15.000,00 + 12 vezes de RS 1.000,00
Coo. 2982- Rod. SC-413- Krri 10- d49.872,00m2- R$40.ooo,oo
Coo. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Pratad 135.oo0,00m'
- RS 50.000,00
Coo. 2988 - Guaramirim - próx.Fábrica Elite - 9.144,85m' - R$
35.000,00

Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5" andar cl 2

garagens. Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada
+ parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 4' andar - 44,59m'
+ garagem - RS 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Beo Brasil- Centro Comercial
d 7 salas - RS 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 602 -Ilha da Figueira - casa de alvenaria com 3 quartos
- R$300,00
Coo. 604 - Casa alv. com 2 quartos, próx. Hospäal Jaraguá - R$
275,00
Coo. 606 - Casa de alv. com suíte +3quartos, dep. empregada
em terreno d 1.400 m' - RS 600,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Cód. 608 - Casa alv. d 2 qtos, próx. Ciluma - R$ 300,00
Coo. 611 � Casa NOVA de alv. dsuite + 2 qtos, próx. ao Móveis
Pradi. RS 420,00
Coo. 616 - Casa alv. com 3 quartos - Vila Baependi - RS 350,00
Cód. 615 - Casa ótima pára fins eomerdais - R. Reinaldo Rau
-RS600,00
Cód. 621 - Casa alv. - próx. Cerealista Urbano - RS 330,00,

Apartamentos
Cód. 626 - Apto. dsuíte + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - RS 450,00 ,

Cód. 628 - Apto. d suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado - RS 480,00
Cód. 629 - Ouitinete pl 1 pessoa - Nova Brasília. - R$ 120,00
Cód. 630 - Apto. cl 1 quarto - próx. a Weg 11- R$ 200,00
Cód. 633 - Apto. d 2 qtos - final da Mareehal- R 280,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau, R$ 350,00
Cód. 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 641 - Apto. d suíte, 2 qts - Ed .. Centenário - R$ 300,00
Cód. 655 - Apto d suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$
360,00
Cód. 660 - Apartamentod 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala comI. d 60m2 - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670· Sala comI. cl 70m2, carpet, cl divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwe's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi d 50m'na R. Jorge Lacerda, apartir
de RS 180,00 -.2' piso
Cód. 687 - Sala comI. cl 90m' (incluindo mesanino) lateral
da Mareehal- RS 650,00

Galpões
CÓd. 802 - Galpão dmesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
COO.804-Galpãod 15x 15--emterreno.d 1070rn'- RuaBarão
do Rio Branco - R$ 1.500,00
Cód. 806 - Galpãó d 260m'erri terrenod 500m' - próx. Ter
minal Rodoviário - R$ 560,00

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

Centro - cl 230m2 - suíte + 2 quartos -

R$ 110,000,00

Cenirc - em frente Escola Jaraguá, terreno com
13x35 - R$ 105.000,00 - aceita parcelamento

R, MaxN.W. Schimidt - cl 300m2, suíte cl closed e

hidro, 3 qtos, garagem p/2 carros - R$150.000,00

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

R$ 50,000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro - terreno com 1 OOOm2, casa com

230m2. Aceita apto. - R$ 150,000,00

fiirassol • COMPRA
• VENDE

, • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA

trPABX 371-7931 CRECI 1741-J

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vg. gar.,
R$ 55.000,00

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

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
CÓD m2

E1:1D (VENDA)
1001 60

1002 113

1003 149

1004 70

1005 70

1007 115

1008 300

1009 200

1010 140

1011 280

1013 230

1014 70

APARTAMENTOS

2001

2002

2004

2005

liailila�l'ti (venda)
3001 483

3002 3366

3003 450

3004 741

3006 880

3007 867

3008 860

3010 694

3011 720

3012 9000

3013 833

3014 600

CHÁCARAs/sínos
4001

4002

125000

76000

aTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

Condomínio Azaleias - Lote 26, 694m2-
R$ 27.000,00

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

1!'I!,!m
0004 100 3

0021 56 2

0022 130 3

Schroeder . Prox. Cayrnan
Champaghat· R. Irmão Leão
Centenário - Próx. Zanotti

3 Figueira· R. Avelino Borba
3 São Luiz- R. Cristina Pereira

t.enzí- Rua Elpidio Martins

Centro- Próx. Scar (antiga)
Amizade- Rua Guanabara

20.000,00 Parcelado/Aceita carro
I

65.000,00 Troca por apto (.) valor

40.000,00 Parcela/aceita carro

18.000,00 Aceita imóvel (.) valor

36.000,00 Troca - imóvel em Jóinville

55000,00 Negociáveis
130,000,00 Negociáveis
125.000,00 Aceita troca (+) valer
58000,00 Troca por imóvel (+)valor
100,000,00 Aceita imóvel (.) valor

150.000,00 Em frente Posto Mime

30,000,00 fi'" roca pl terreno comercial

Vila Lalau - Próx. Weg 11,3 quartos', casa
neva - R$ 400,00

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

3 (suite)
4 Figueira ', RU,a Henrique Krause

Amizade- Hua Guanabara3(suite)
4 Centro- Rua Epitácio Pessoa'
3 Garibaldi- Próx, Salão 25

(venda)
96 3

147 3

273 4 (suite)
306 3 (suite)

Amizade- Res. Amizade - 1º andar

Baepandi - Res. Cristina

Centro- Ed At.henas
Centro- Ed. Amaranthus

38.000,00 Fica Cozinha sob medida .

55.000,00 Aceita troca por casa

230.000,00 Troca pl imóvel- Balneário

125,000,00 Acabamento a ser feito

14x34 Santa Luzia- Res, Geranium

66x 51 Centro- R. LeopoldO Janssen

15x 30 São LUIZ' R, Arduino Pradi

13�57 Barra Res. Salier (Malwee)
15x58 São Luiz- Próx. CAIC

17 x 51 Nersu- R. André Voltolini
14 x 28 Nereu· R. André Voltolini

18x37 Condominio Azaléias- Lote 26

15 x 48 Schroeder - Centro

65x 138 Fiçueira- Após Elite Móveis

28x30 Jaraguá Esq, . R. VictórioPradl

12X'50 Rua Preso Epitácio Pessoa

(venda)
12.5Ha Nêre�l}ibeirão Grande

7.6Ha Massaranduba - Salão Aluísio

8,000,00 Ent. 200,00 + 150,00 mensais

165,000,00 Casa em alvenaria - 150m2
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 Parceladc- Próx. Igreja
27.000,00 Neqcciáveis/Parcetaoo
9.000,00 Parcelado em 36 x

35,000',00 . Troca por apto (+) valor
27000,00 Aceita carro/parcelar
65.000,00 Em frente aI? Posto Mime

70,000,00 Troca por casa em Jaraguá
18.000,00' Rancho/Luz elétrica

Água Verde- Próx. Shopping
Santa Luzia- Rua 950

Vila Lalau- Próx. Weg II

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

400,00 Casa nova

PROCURAMOS PARA COMPRAR
Chácara com área minima de 20.000rfl2, água corrente, energia elétrica e fácil acesso. Não precisa ter moradia. (Preferência por

Nereu, Rio Cimo, Rio da Luz, Corupá e proximidades). Paga·se até RS 20.000,00

A não ser quando um

vizinho bota a cabeça
pra fora da janela'

"l§ue nojo! I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHäve
Rua Barão doRio Branco, 221 - Jaraguá doSul- SC

Fone: (047) 275-1594
EDIFlCIO MATHEDIll RUA •

JOÃO PLANINSCHECK
v

BAIRRO NOVA BRASIL/A, .

COM 03 QTOS, DEMA/S
DEPENDENCIAS. ENTRADA
+ PARCELAMENTO DIRETO

COM A CONSTRUTORA.
OU FINANCIAMENTO PELA

C.E.F. OU PELO HSBC

(BAMERINDUS).

CASA PROX. CHOCO LEITE - RIO CERRO
R$ 18.000,00

EDIFICIO
MÔNACO APTOS
CENTRAIS RUA

JOÃO
MARCETTO
PRÓXIMO
,POSTO MIME
REINOLDO RAU

COM 01 E 02
DORMITÓRIOS
E DEMAIS
DEPENDENCIAS.
ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

LOTES NO RESIDEt'lCIAL MIRANDA tOM 327 M2. ENTRADA +
,PARCELAMENTO. APROYEITE UL'EIMOS LOTES.",

,.

TERRENO NO LOT. VERSA/LHES COM 605 M2 R$ 20.000,00
NEGOCIÁ VEL.

CASA ESTRADA.
NOVA -PROX.
SUPERMERCADO.

. BRAZÃO COM 02

QTOS, DEMAIS
DEPENDENC/AS.

VALOR

R$ 38.000,00
ACEITA APTO.

EDIFICIO KLEINAPTOS PRONTOS
PARA MORAR IW� BARÃO DO RIO

.

BRANCOESQUINA COM FERD/- ..

NANDD PRADI COM 01 SUITE, 02
QTOS, DEMAIS DEPENDENC/AS,
CHURRASQUEIRA INDIVIDUAL NA

SACADA E COLETIVA. ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO COM AQ
CONSTRUTORA.OU FINANCIA

MENTO PELA C.E.F.OUPELO HSBC
(BAMER/NDUS).

-CASA PROX. CHOCO LEITE - RIO
CERRO. R$ 18.000,00..

PRECISAMOS DE TERRENOS NA BARR41E JGl{Á E$QUERDO'
.

PÁRA COMPkA..

·

.

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

Imobiliáriá Menegoffi Ltda.
ßualIa,ãll dtJßill lIralKlJ,55S-Sala /-Ja,aluádtJSuI

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECl N° 550-J

CASA MISTA

VILA
RAU
01

QUARTOS,
COZINHA E BWC - R$ 15.000,00

CASANOVAALVENARIA

VILA LALAU

01 SUÍTE, 02 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS

R$ 52.000;00

TERRENO

TERRENO COM 24.000,00 M2

ILHA DA FIGUEIRA

R$ 70.000,00

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

Naspáginas
2e30fertas

sensacionais da
Emmendörfer
Veículos.

Jaraguá do Sul, 29 de abril de 2000

Peugeot lançara o 607
A.Peugeot faz em maio o lançamento do novo

605 na Europa, o modelo será mundial e seus con

correntes virão de marcas como BMW, Mercedes,
Audi e Volvo. O trunfo da marca francesa será o

preço, pois o 607 custará bem menos que seus rivais.
Haverá três versões de motores: um diesel HDi e
dois a gasolina, 2.2 e V6. A versão que será importa
da para o Brasil, na metade do segundo semestre,
terá motor V6. Além do motor, será possível esco
lher câmbio manual ou automático com comando

seqüencial Tip,tronic, onde apenas' acelera ou reduz a

marcha com um toque para frente ou para trás da
alavanca. Na Europa, o consumidor terá quatro op
ções de ambientes, mas o Brasil não terá essa liber

dade, pois a versão top da Peugeot virá montada

direto da França. A segurança será um dos pontos fortes do veículo, trazendo o sistema ESP (um con

trole dinâmico da estabilidade do veículo) e o ASS, somando ao recurso da frenagem assistida. A sus

pensão também terá a possibilidade de regulagem de acordo com o relevo do piso. O carro oferece ain
da controle de velocidade, sistema de navegação (não disponível para o Brasil) e ar-condicionado auto

mático, com duas saídas separadas. No desempenho, o veículo de O a 100 km/h fez em 10sl e a veloci
dade máxima alcançada foi de 232 km/h. O consumo na cidade foi de 7,1 km/l e na estrada foi de 12,8
km/h. O detalhe curioso ficou por conta da fechadura do porta-malas, que pode ser aberto utilizando o

comando a distância ou apertando o "O" do emblema 607. O preço ainda não foi divulgado.

AUTOMECÂNICA
.

. DA BARRA LTDA.
Atendemos linha geral:

INJEÇÃÔ ELETRÔNICA
-

i I
lIen1za���.
Telefone: (047) 376-0251

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

Olhanos
-

aquI
outra vez!

OMitsubishi Pajero Sport
Wagon está mais atraente

graças aos retoques que
sofreu do ponto de vista esté

tico e de equipamentos de
base. A grade frontal está
mais apelativa, assim como

os grupos ópticos traseiros,
também foram redesenhados,
sendo que o 2.5 GLS, de gra
de cromada, passa a apre-

__
sentar uns frisos laterais nas

unidades a duas cores. No

interior, foram introduzidos
estofados azuis e um encosto

de cabeça central.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cors

',' 60t (,)0'
'

, It$ 15. ' x,

4 90
xõe

n4it .lt. , ,'%

. 60� .1.'''',
.1k s

CORREIO

Marcas Créditos Parcela

Corsa Sedan Super 4 P -16V R$ 19.174,00 SOX de R$ 461,09

Pick-UpS10

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V R$ 33.284,00

Fotos Inerame
.

,

nte llUSfl'at'lVas,

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET

60% do Corsa Wind 1.0 2P

Crédito R$ 9.361,00 (60x)

Pessoa Jurídica - R$ 180,98
Pessoa Física - R$ 188,95

I
II
,I

I'
'I

••

EMMENDORFER Com.

A...v_ Mal_ Decx::loró da Fonseca, 557
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JARAGUÁ DO SUL, 29 DE ABRil DE 2000 - VEíCULOS - 3

Ca.rros novos
Ta.xa.s

.

red.uzid.a.s

t .

i

€orsa ôedan êuper

Corsa Wind

itle Veículos·
�LJél do Sul � sc'

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM
I,ar/. para todos os modelos

taxa especial para Corsa Wagon Super
1.0 L 16V 1,711'1

'ca
>
o
lca
e
o
E
o
...

a.

one:

(047) 371-3655
[HEVROLET
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FORD

Vende-se Ford Verona LX 1.6,
ano 92, a álcool, vermelho

·vinho. R$ 6.800.
Tratar 9993-0867, com Fábio.

Vende-se Pampa GL 1.8,
gasolina, ano 94. Tratar pelo

telejene 370-2022.

CHEVROLET

Vende-se Chevette SL 90,
álcool. Entrada +

prestações de R$ 244,00.
Aceita-se moto. Fone

9962-0139.

Vende-se Monza 95,
completo (menos ar), em

ótimo estado.
Tratar 9982-3151 .

Vende-se picape Corsa GL
1.6, ano 96, branca, em
ótimo estado. Tratar fone·

370-2022

Vende-se Chevette SLE,
ano 88; prata. 'Em ótimo

estado. Tratar pelo
telefone 370·2022

Vende-se Jeep, 61, branco,
em ótimo estado. Aceita-se

carro na troca.

Tratar 9101-5807.

Vende-se Jeep, 75, preto, em
ótimo estado. Tratar pelo

telefone 370-2022.

Vende-se Uno IE 2 portas ano
96, vermelho, em ótimo
estado. Não aceita troca.

Valor R$ 7.900,00. Tratar
370-2257.

VOLKSWAGEN
Vende-se Fusca, ano 75, azul,
1.500. Com rodas esportivas,
bcncos altos e em ótimos
estado. Valor R$ 1.700.

Tratar 9101·-5807.

vende-se Fuscão 1500, ano
75, com rodas esportivas,
bancos altos, em ótimo

estado. Preço R$ 1.700,00.
Tratar fone 9101-5807.

Vende-se Santanà, ano 89, a
gasolina, em ótimo estado.

R$ 6.000,00.
Aceita-se troca com Monza

até R$ 3.500,00.
Tratar 275-2634 ou

371-6238.

FORD

VEiCULO ANO COR COMS
Fiesta 9ß198 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Vermelha gasolina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
Mondeo CLX FD 95197 Verde gasolina
Escorl1.8i GL 900q Vermelha qasolina
Verona GLX 9Q190 Azul gasolina
Co�celll Hobby 8Q181 Verde gasolina

GM

S102.2S 95197 Prata gasolina
Chevelte L 84/84 Aiul álcool

VW
Gol i Plus 95196 branca gasolina
Kombi Standart 95195 Branca gasolina
Goi CL 9Q190 Azul gasolina
Voyage 85/86 Branca álcool
Brasília 7ß178 Branca gasolina
Brasüia 77177 Marron gasolina
Fusca 1300 L 8Q181 Branca gasolina
Fusca 1300 74{/4 Bege gasolina
Fusca 1300 71m Azul gasolina
Fusca 1300 6ß168 Azul gasolina

FIAT J

Palio EDX 95197 Azul gasolina
Tempra ie 94195 Cinza gasolina
Elba Tap 94/94 Azul gasolina
Uno Eletronic 9:>194 Cinza gasolina
147Racing 82/82 Cinza gasolina

PEUGEOT

Peugeol405 GL 94/95 Verde gasolina

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

Troca-se Gol 94, por Gol 95/
96. Paga-se diferença.
Tratar: 9983-0975.

Vende-se consórcio de carro,
não contemplado, com
31 parcelas pagas. Tratar
9979-1280/ 9975-3252.

�
.1

p�co, .OVO,
p(J)uj,� cw.� de.�

Em tecido, corvin e couro

ti 371-4322 I 9991-4380
Com Agnaldo

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCUlOS USADOS!

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

fI!!!I' Retlata
HONIlA Motos

�••
UhJhNTHAUA
PARA 30/60O/AS

L/?/ (1)){j[Jß2/tW
370-2022

GOL 41' 16V 99 BRANCO
PALIO ED 41' 98 AZUL
CORSA WIND 9/ ROXO
GOL PLUS MI 97 BORDá
SIO COMPLETA 97 BRANCA
KADET

'

96 BORDá
KOMBI 96 BRANCA
PIK-UP CORSA GL 1.6 96 BRANCA
CORSA SEDAN ·96 PRATA

ESCORTHOBBY 95 VERMELHO
FIESTA U 95 VERMELHO
TEMPRA 16V 95 PRATA
GOL ROLLING STONES 95 BRANCO
ESCORT ROBBY 95 BORDÔ
ESCORTGl 94 BORDá
LOGUS GL CI TRIO 94 VERMELHO
OMEGA SUPREMA 94 AZUL
PAMPA GL GASOLINA 1.8 94 PRATA

TIPO COMPLETO 94 VERMELHO
UNO ElX 4P. 9-\ VERDE
UNO MILLE ElETRONIC 41' 94 VERDE
PARAr! Cl 1.8 93 BORDÓ
.IEEPVITARA 9:1 PRETA
ESCORTL 9:1 PRATA
MONZA ClASSIC 41' 92 MARROM
OPALA DIPLOMATA 92 AZUL
PARATI 92 VERMELHO
SANlANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 pRArA
VERONA LX 1.8 91 PRAIA

APOLO GLS 91 PRATA

UNO 1.6R 91
.

BRANCO
IPANEMA GASOLlNÁ 90 CINZA
JEEP JAVALI 90 AZUL
CAMINHÃO AGRALE 88 BRANCO
CHEVETESLE 88 PRATA

CHEVETTE 87 BRANCO
VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO
JEEP 75 PRETO

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

{/OMPRAMOS
SltAMOTO
USADA!

8aIJMJ.�
., CI1�ACgffg

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

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul. - sc

MARINGAOFICINA
Latoaria,

'.

Pintura e

Mecânica

IIUIIlt:IID 24 IIDIMS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,. "
Aluguel nunca marss

A C.ONSTRUTORA
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

,

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

oferece a oportunidade
'

Imbatível.

VENHA
. CONFERIR!

CONSTRUTORA
•

pOSSUI

seu próprio
financiamento,

livre de juros.

• 2 DORMITÓRIOS B
• SACADA B
• SALÃO DE FESTAS B
• CHURRASQUEIRAß
• PLAYGROUNDß
• AMPLA ÁREA DE LAZERß

Cõnheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA

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

--

INFORMAÇOES E VENDAS:

* Plantão e vendas no local
Segunda-feira à Sábado
08:00 às 12:00 horas 8:00 à 13:00 horas
13:30 às 19:00 horas

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

Compra - Aluga

·vW��6Mtiw�

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

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

VENDA

BARBADA - Linda chácara na

ilha da figueira. Excelente
tocetizeçêo, ótimo visual, preço

de ocasião.
'

2 casas de madeira - Bairro
São Luiz. R$ 20.000,00Casa alv. no São Luiz, 3 dorm.,

copa, e demais dep. + galpão e

salas - R$ 70.000,00

TROCA - 1 casa alv. de 180m2 em

Florianópolis por veículo ou

imóvel em Jaraguá ou Joinville

Casa de alv. Rua V. Witkoski,
com 186m2, cl4 dorm., 2 ,

salas, 3 bwc, gar (3) - Lote de
350m2• R$ 40.000,00

Casa alto padrão, bairro
Czerniewicz, lote de 727m2• R$

130.000,00

Apto. na Rua Sergipe, cl 1
suíte, 2 dorm., 2 bwc, demais

dep. R$ 50.000,00

Terreno de 830m2 na Estrada
Nova c/ galpão de 140m2, pronto

e + 1 galpão de 300m2

(inacabado). R$ 28.000,00

BARBADÃO - Chácara na ilha da

figueira. Negócio da china. Preço
,

de ocasião Casa alv. Vila Nova, c/ 180m2,
3 dorm.; 2 salas, 2 bwc e

demais dep. Aceita apto. R$
80.000,00

Casa de alv. em frente ao

Forum c/ 190m2, c/ suíte, 2
dorm., dep. empreg., 3 salas, 2
bwc, chur., gar. R$ 130.000,00 ÁREA COMERCIAL : LOCAÇÃO

• PRÓXIMO CENTRO -

48.000m2, PRONTO PARA
CONSTRUIR

• Apto cl sacada na rua Ex-p. Cabo
Harry Hadlich, 358, cl 2dorm., sala, coz.,

: bwc, garagem. R$ 350,00 + R$ 25100
• condomínio.
: • Apto cl sacada-na rua João Picolli -

: 20 andar cl 2 darm., garagem e demais
• dep. R$ 330,00 + R$ 40,00 condomínio

Débito junto ao BESC, sendo 59
parcelas de 889,78 c!l % juros!

,
mês + TR (Correção anual)

P R O POS TAS: • nego

: • Casa na Rua Walter Marquardt, próx.
1 - Entrada de R$ 50.000,00 + 12 x de • Posto Cidade, cl 4 darm., bwc, garagem
R$ 14.200,00 e assumir BESC. : e demais dep. R$ 330,00.

2 - Entrada de R$ 50.000,00 + 18 x de : • Casa no Bairro São L�iZ, cl 3 dorrn.,
R$ 10.000,00 e assumir BESC.' : 2 salas, garagem, prox., ao Arroz

• Urbano. R$ 340,00 + R$ 15,00
3 - Entrada de R$ 50.000,00 + 24 x de : condomínio.
R$ 8.000,00 e assumir BESC. : • Casa mista na Vila Nova, próx. FO-

• RUM, cl 3 dorm., garagem e demais dep.
4 - Entrada de R$ 35.000,00 + 7 x de : R$ 280,00 nego
R$ 25.000,00 e assumir BESC. :. Sala comercial ao lado da pre-

5- S d' 4' d R$ 5000000
• feitura, Vila Nova, cl 32m2, 1 bwc, R$

, em entra a e x e .,.
$

. ,

,

e assumir BESC. • 150,00 + R 10,00 condorrunio,

càsa no Rio Molha. R$
18.000,00 '

Casa alv. Ilha da Figueira, c/
140m2, c/ 1 suíte, 2 dorm, 2
salas, 2 bwc e demais dep.

Lote de 350m2• R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(;iil\lmobiliária Jardim

'�:Jaraguá Ltda.CRECIW572-J
OFERTA0 DA SEMANA!!!

CENTENÁRIO
(Próx. Zanotti
Elástico) casa
mista cl 100m2, 3
quartos, sala, coz.,
2 bwcs, lav.,
garagem, murada.
Terreno cl 450m2•
Valor R$
25.000,00 ou

financiamento

VENDAS
> .01 - BAEPENDI- SOBRADO ALVENARIA cl 204m2 - suíte + 2 quartos.
2 salas, coz., 2 bwes, área serviço, garagem, toda murada e gradeada -

R$ 85.000,00 (Próx. Clube Baependi)
> 02 - GIARDINE LENZI - CASA ALVENARIA e/21 Om2, 1 suíte cl banheira
+ 2 quartos, sala, garagem pl 2 carros cl portão eletrônico - toda murada
- R$ 60.000,00 (frente ao Colégio)
> 02 - CENTRO - CASA ALVENARIA COMERCIAL - cl 280m2 - terreno cl
900m2 - suíte + 02 dorrn .. garagem pl 2 carros, mobiliada (quartos e

cozinha) - R$ 250.000,00: Rua Guilherme Weegue - Próx. Smurf Lanches
> 04 - NOVA BRASILlA - CASA ALVENARIA - cl 280m2 - suíte + 3 dorrn.
- R$ 65.000,00 - Rua José Emmeudoerfer

.

; 05 - VILA NOVA - SOBRADO EM ALV. c/200m2 - terreno 778m2 - suíte
+ 2 quartos, 2' salas - R$ 93.000,00
> 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO e/3 quartos + dep.
- R$ 46.000,00 ou cl 2 quartos R$ 43.500,00
> 07 - VILÀ NOVA - ED. AMARILIS - suíte + 2 qtos, sala, cozinha, churras
queira, sacada - R$ 75.000.00
> 08.- VILA LENZI - ED. SAO GABRIEL - cl 72m2, 3 qtos, cozinha cl ar
mário sob medida - R$ 30.000,00 + fino
> 09 - CENTRO - ED. CLARICE KOCH - cl 128m2 - (em construção) - suíte
+ 1 dorrn., sacada cl churrasqueira.
> 10- ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx. COLo MARCELINO
GONÇALVES - R$ 16.000,00
> 11 - JARAGUA ESQUERDO - LOT. JUVENTUS - Terreno cl 400m2 - R$
15.000,00
> 12 - AMIZADE - COND. VERSAILHES - TERRENO cl 420m2 - R$13.000,OO
> 13 - VILA NOVA - TERRENO RESIDENCIAL - morro - e/4.308m2-
R$110.000,OO

LOCAÇÃO
> 01 -'VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - suíte + 2 dorrn. cl garagem
- R$ 310.00
> 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorrn. cl garagem - R$ 250,00
> 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dorm., cl garagem - R$
330,00
> 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorrn. cl garagem - R$
.350,00
> 05 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 dorrn, + dep. - R$ 500,00
> 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$
300,00
> 07 - VILA NOVA -.ED. AMARILYS - suíte 'I- 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
> 08 - NOVA BRASILlA - APTO. PROX. WEG I - 3 dorrn., + 2 salas - cl gara
gem - R$ 350,00

.
.

> 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX. DISAPEL - 4 salas cl esta-
cionamento - R$ 800,00

.

> 10 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALVENARIA, PROX. BOTAFOGO
- 02 dorrn. cl garagem - R$ 225,00
> 11 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALV. (Próx. Roger Cargo) - e/3 dorrn., cl
garagerT] - R$ 200,00 _

> 12 - AGUA VERDE - CASA MISTA + SALA COMERCIAL - 4 dorrn., cl ga
ragem - R$ 300,00
> 13 - GUARAMIRIM - BR 280 - Gàlpão com. - cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ este. pl 30 carros - R$ 1ßOO,OO
> 14 - CENTRO - GALPAO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estaco - R$
1.200,00
> 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwe + deposito
- R$ 390,00

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC '

FONE/FAX: (0�7) 371-0768 - 371-6582

CONVITE
A diretoria da Sociedade Sport Clube Santo Antônio

(Nereu Ramos) convida você e toda SUÇl família para seu

Jantar Dançante Típico Italiano no dia 6/5/00, às 20

horas, em sua sede, em Nereu Ramos. Após o Jantar,
teremos Baile com o conjunto "Os Verticais".

Ingresso com jantar R$ 7,00.
Venha e traga toda a sua Família!

Apoio: Gejopel Papelaria t.tda. - Fone: 376-0220.

Aluga-se ou vende-se vestidos de prenda, tamanhos G e

GG. Contato 275-3475 ou 275-2775.

Vende-se filhotes Cocker Spainel vacinados
e desverminados. Lindos machos e fêmeas.
Tratar com Débora pelo telefone 370-7028.

,

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE RUOU AO DlSK INFORMAçõES?

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
rnais. 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. E, portanto, um investimento de retorno garantido, A

publicidade recomendada para os tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS

* Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através do fone 900-3000 todos os dias inclusive
sábados, domingos e feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas

.

Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

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

ou acesse nosso site
.

http://www.d900300.com.br

I TERRENO com 2.�����(�� na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ :10.000.00
TERRENO de esquina com4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch .

Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000.00

ITERRENO com 1.000m2 - Rua João Carlos Stein - Próx.
Juveruus ..

TERRENO eom476m2 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n°
151 - R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO

I/

PROPRIO
ENTRADA + 50MESES

RESIDENCIALFlRENSE

I
OUROVERDE

IClRlLOZANGHELINI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

CASAS

I CASA DE ALVENARIA com89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ :12.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tifa Martins
Loteamento Freclolino Martins - R$ «íooo.oo
CASA' DE ALVENARIAcom90m2 - Rua João Franzner
- 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. corn Züm",
na Rua 462. n° 6:1- Valor de negociação- R$ 35,000.00 ICASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

.

Rodrigues (Fi nane. de 16x R$ 160.(0) - R$ 15.000,00
.

Informativo
Imobiliário
AIJS

REUNIAO
, DIRETORIA A.I.J.S.

N o dia 19.04.20.00, estiveram
reunidos a diretoria da A.I.J.S., na

oportunidade foram tratados de

diversos assuntos de interesse da

categoria, onde podemos destacar:
- Foi aprovado pela diretoria, uma

mudança no estatuto da A.I.J.S. para
podermos associar também os

corretores autônomos, desta forma

I.
iremos aumentar o quadro associativo,
e teremos mais força representativa.
Foi designado o companheiro Renato
Piazera Jr., para estudar a alteração do
estatuto e a convocação de uma

assembléia extraordinária para a

aprovação final.
- Foi encaminhado ofício ao

presidente do CRECI-SC, Sr. Wilson
Carvalho de Almeida, solicitado a

permanência do conselheiro Sr, Almir
Ideney Menegotti Rocha e um

possível novo conselheiro Sr. Sérgio
de Assis Pereira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), n!! 157

Fone: 371-8009

E-mail: habitat@netuno.com.br

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

VENDAS

CASAS
101· Mis1a cl 70m'· ANA PAULA III· RS 17.000,00
102 .: Alv. cl 270.00'm2 • no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3 quartos + 1 b"'43, salas jantar!
estar c/taretra. permuta cl apto aqui em Jaraguâ do Sul e em Balneário de Camboriú.
103· Alv. CZERNIEWICZ -Ierreno cl 428.33· RS 55.000,00
104· Misla· VILA LALAU· Cl 100m'· cl 3 quartos . RS 32.000,00
105· Alv .. SCHROEDER cl 108m', terreno cl 45001" RS 12.500,00 - OFERTÃO
106· Alv.· GUARAMIRIM· NOYA cl 2 suiles· bem localizada· RS 57.000,00

.

107 - Imóvel Residencial/comercial - Centro - AS 250�OOO,OO - Negociável
108· Sobrado em Alv. BARRA VELHA· semi·mobiliado· RS 55.000,00
109 - CENTRO - cl pisc"ina· AS 140.000,00 + AS 60.000,00 Financiamento
110- MISTA - cl 3 quartos - no Loteamento Santo Antonio - RS 10 ..000,00

111 . Alvenaria· CENTRO· Terreno cl 688.00m'
112 - Terreno no alto, cl t6.DOOm? - casa cl 320m2 - cl 2 suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - RS 38.000,00
114 . Serní-acabada . Curiliba . PR . cl 260.87m'· lerreno cl 860.00m' . RS 120.000,00
permuta por casa aqui em Jaraçuá do Sul. I
115 - Sobrado Novo - na praia de Itajuba - Frente para o mar - RS 150,000,00
116· Jaraguá Esquerdo, próximo CAIC· RS 35.000,00

. J
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - na R. da Caixa O'Agua - Brasao - RS 20.000,00
118 -Atv. - c/l suue + 2 quartos + ceo. de empregada - c/268m2 -terreno c/l.202,00m2

- PRÓXIMO DUAS RODAS·
119· Alv. Centro . RS 50.000,00

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

".TEMOS APARl'AMENTO� DE ALTO PADRÃO NO "ROYAL BARG, CONDOMINIUM",
NO CENTRO DA CIDADE, COM FINANCIAMENTO EM 80 MESES.

201 - CI 3 quartos, l.ot. PIERMANNIVILA LENZI· RS 22.000.00 + linanciamenlo
202· CI 1 suíte + 2 quartos na Rua Florianópolis· CENTRO· R$ 65.000.00
203· JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suíte + 2 quartos e 2 vagas de garagem
204 - c/2 quartos no AMIZADE - RS 11.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suite + 1 OU 2 quartos - Praia de Itaguaçu - São.Francisco do Sul
206· RESIDENCIAL BARTEL . Entrada R$ 17.000,00 + ,Iinanciamenlo
207· SALA COMERCIAL· no MARKET PLACE -c/vaqa de garagem em 24. RS 2.000,00 (CUB)
208· "RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL"Próx. Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209· ED. VIRGíNIA com 1 quarto . CENTRO· Ent. RS 20.000,00 + financiamento
210· PiÇARRAS. com 1 suüe + 2 quartos. cl elevador· RS 53.000,00
211· AMIZADE cl 3 quartos . quilado· RS 37.000,00
212· ED. CARVALHO· cl 1 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 83:00m'
215· APTO c/2 quartos . Ed. Aslher·. R$ 50.000.00

TERRENOS
301 . RUAVICTOR MEIRELLES. MOLHA cl 600m'· próx. Prel. Municipal- RS 25,000,00
302· Na AV .. BARÃO DO RIO BRANCO. com 2.000m'· Edificado com casa an liga
303· Área de 440.000m' em SANTA LUZIA - RS 120.000,00
304 - Na Rua João Januérío Ayroso - cf galpões e casa de maderra - cl 850.00m2 - RS 65.000,00
305· TERRENO cl 572.80m'. nas proximidades do KOHL.BACH - RS 25.000,00
307· TERRENO cl 557.00m' na Julius Verch· CZERNIEWICZ· R$ 22.000.00
308· PRAINHA/PENHA . de esquina - RS 27.500,00
309· SCHROEDER cl 1.100.00m'· R$ 8.500.00
310· Praia de naçuaçu- S. FRANCISCO DO SUL com 726m'· Beira-Mar- RS 60.000,00
311· CI 520.00m' na rua Leopoldo Mahnke· CENTRO
312 - Comercial Walter Marquardt 660m2, cl 22m de frente p/ asfalto - RS 30.000,00
313· BAIRRO JOÃO PESSOA. cl 5.280.0001' edificado com um galpão de 45001'.
314· Área de 165.000,00m' na localidade de RIBEIRÃO ALMA - RS 55.000,00
315· 21errenos cl 453.60m'. no JGUÁ ESQÜERDO RS 15.000,00 cada rote.
316· ANGELO SCHIOCHET. cont/ REINaLDO RAU cl 550m'· RS 75.000,00INegociável
317·2 LOTES/PRAIA DE ARMAÇÃO CI 357.7501" RS 17.000,00 cada . Negociável-
318 - E'squina na Rua Aloisio Boeing na BARRA com 546.60m2 de área - RS 30.000,00
319· LOTEAMENTO·ENKE, NO RAU c/420m'. NA RUA EUGÊNIO BERTOLDI . RS 15.000,00
320· CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi cl 2.8.03.50m'
321· VERSALHES cl 644.00m'- RS 18.000,00
322 - Chácara c/25 margas - c/ casa + rancho + ribeirões no três Rios do Sul

323 - Lateraf da Rua Marina Frutuoso - Centro - RS 40.000,00
324· TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m'
325· Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599.88m'·- RS 21.000,00
326· BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO· área de 625,75m'· RS 65.000,00
327· Com. 1.092.00m'. de esqutna- Cliico de Pauf a . R$ 45.000,00
328 - C/880m2 de área. c/670m2 de área construida na R�a Emílio Stein - CENTRO
329 - C/1.180,OOm2 - na Rua João Planincheck - RS 45.000,00 - Negociavel
330· CI 1.018.17m'· AZALÉIAS· R$ 30.000.00· Negociável
331· R. MANOEL PÓVOAS FILHO· Jguá Esquerdo, cl 429.00m'· RS 23.000,00
332· JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS· área de 1.133.00m'· RS 60.000,00
333· CHICO DE PAULA/ESQUINA cl 480.00m'· LOTEAMENTO CORUPÁ· RS 9.600,00
334· CI 18.000.00m' . na VILA NOVA com vista espelacular . RS 25.000,00
335· CONDOMíNIO MARCATTO· Campo Sarnpiero II· Cl 915m'· RS 35.000,00
336· CI 441.75m'· Rua 717 . Loteamento Júlio Rodrigues· Rau· RS 7.500,00
337· GARIBALDI . cl 2.254.78m'· RS,6.500,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU·- c/449,40m2 - RS 16.000,00'
339 - Lotes na Praia Erwino/Ubatuba/São Francisco do Sul- c/300,00m2 - R$ 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,56m2 - R$ 10,00 o metro Quadrado
341 - Três terrenos com mais de 1.200,OOm2 CADA - CENTRO
342 - Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira. esquina com Tomaz Francisco de Góes - COM

2.64B,25m'
.

343 . Eslrada Sanla Luzia'. cl 667.50m' - R$ 20.000,00

ALUGUÉIS

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

OFERECENOO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 - APTO. cl 1 suite + 2 quartos - no Edilicio Carvalho - Centro - RS 490,00
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 - AP'-:O c/i suite + 2 quartos + dep. ernp. - Ed. Jaraquá - R$ 450,00
405· SALA COMERCIAL cl 60m'· RU·A PRESo JUCELINO. EDIF. ANA ISABEL· CENTRO
406 - APTO. c/2 quartos - no Residencial Ágata - Centro - RS 320,00
407· APTO. c/2 quartos . próximo WEG I . RS 280,00
408· APTO cl 3 quartos . SANTA· LUZIA· RS 280,00
409· CASA EM ALV. cl 2 quartos . NEREU RAMOS· RS 150,00
410· SALA COMERCIAL cl Mezanino· cl 180m'· na Rua Waldemar Grubba· RS 560,00
411 - APTO d 3 quartos, 2 BWC's - sem/mobiliado - sobre antigo posto de vendas Marisol- RS 330,00
412 - APTOS cf 1 suite + 1 Quarto, d móveis na cozinha, serni-rnobiliado - Ed. Talismã - Novos - RS
370,00
413· CASA DE MADEIRA CI 2 quartos- Loteamento Corupá- CHICO DE PAULA - RS 160,00
414· APTO cl 2 quartos . ED. FLORENÇA· CENTRO· RS 310,00
415· APTO. cl 1 suile + 2 quartos . mobiliado· CENTRO· RS BOO,OO
416· CASA EM ALV. cl 2 quartos -Jotearnento Piermann . VILA LENZI· RS 200,00
417 - SALA COMERCIAL cf28.00m2 - na Barão do Rio Branco, nº 320 - sala 2
418· APARTAMENTO cl 2 quartos . próx. da Faculdade· RS 2BO,00
419· SALA COMERCIAL cl 300,00m'· Felipe Schmidl· CENTRO
420· GALPÃO/SALA COMERCIAL c/500.00m' - l' andar·ILHA DA FIGUEIRA· RS 600.00
421 ·SALAS COMERCIAIS c/50m'. 120m'e 150m'· na Rua José Emmendoerler· Próx. Weg I

422· GALPÃO INDUSTRIAL cl 200m' -trilásico- CENTRO· RS 350,00
424 - SALAS CONJUGADAS - CENTRO - cl mobilia - Para consultório ou escritório
425 - APTO. eil sujte + 2 quartos - no Ed. Bergamo - Rua Reinoldo Rau - RS 400,00
426· APTO cl 1 suile + 2 quartos . ED. ISABELLA - CENTRO· RS 400,00
430 - APTO no Ed, Hass - Centro - cl 3 Quartos - RS 350,00

ri rdda·meua etffla�, ·1mMta�,

��f-
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 áqua quente
* Quadra de Esportes
* Churrasqueira externa com
2 arnbientes

* Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR

Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDA·STerreno com 3.600m2

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

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

m�mJM)
Oxx47-371·881.4

CRECl1873.J

RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 1 03 - CENTRO
JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CRECI Nº 1589 J I

: Barra Sul :
: Im·oveis:
I I
I FONE: (0**47) 376-0015 I
I I
I VENDE I
I I
I TERRENOS' '. I
11- Terreno cl 358,60m" (14x27,60), Lot. Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla - R$ 19,000,00

I2 - Terreno cl 608,00m" - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
I 3 - Terreno cl 383,63m2, Rua 564,.Lot. Marquardt, lote 28, n� Barra - R$12.0oo,00 (parcelado) I
I

4 - Terrenos Lot. Ouro Verde, apos a Malwee, no Jaragua 99 - R$ 2.000,00, entrada e mars

I50x de R$ 215,00 .

I 5 - Terreno cl 303,80m" (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ I10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x)16 - Terreno cl 510,00m2 - Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$15,000,00 I
I 7 - Terrenoe/26.125,00m"(50x522;50) -Rualrineu Franzner, BairroTifaMartins-R$40.0oo,00 I
I-aceita parcelamento .

.
.

ISITIOS

I 1 - Sítio cl 11.265,00m" edificado com um galpão de madeira com 140,00m", moinho com roda I
I· d'água, loealizadonaEstradaRibeirãoAurora, RioCerro II, distantedoasfatto 3 km

- R$18,000,00
I- aceita contraproposta. '

I 2 - Sítio cl 158,690,00\112, edificado com uma casa em alvenaria com 120,00m", localizado em I
I Garibldi (Ribeirão Cacilda) distante do centro da Barra 13Km, com água, pastagem, eapoeirão Ie mata virgem - R$ 26.000,00 .

I . CASAS, I
11 - Casa em alvenaria cl 157,00m" mobiliada e mais uma cl 60,00m" semi-acabada, terreno cl I
I

2.013,28m", localizada à Rua Pastor Albert Schneider, sin°. Aceita outro imóvel como parte em
Ipagamentos nos Bairros: Barra, São Luis, Jaraguá Esquerdo; Vila Nova - R$ 130.000,00

.

I - Negociável, I
I

2 - Casa de alvenaria eil suíte + 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwe, garagem - Rua Botafogo,
I44, na Barra - R$ 55.000,00.

I APARTAMENTOS I ---__J �
11 - Apartamento cl 75m", 2 quartos, g'aragem e demais dependências, Rua Egídio Busarello, I .I
I

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

I LOCAÇAo I
I l-Salaeomereiale/34,62m2,RuaReinoldoRau,esqúinaGuilhermeWeege,Centrci-R$200,00 I
I

2 - Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A. Schneider, .871, na Barra - R$ 270,00
I3 - Sala comercial cl 100,00m2, RuaPastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,00

I 4 - Sala comercial cl 36m", Rua Ângelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00' I
I 5 - Sala comercialc/ 47,00m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiro mês de

Ialuguel grátis)
_

'

I 6 - Apartamento el02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053, na I
I Barra - R$ 280,00

.

I
I

8 - Apartamento cl 08 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820
- R$ 350,00 "I
I 9,- Apartamento cl 1 quarto, garagem e demais dependências, Rua Hercílio Bertoldi, 66 - R$ I180,00. .

I 10- Casa de alvenaria cl03 quartos, garagem e demais dependências, RuaGustavo Marquardt, I
I sin° - R$ 220,00

,_ . ., I
I 11 - Casa mista e/03 quartos, garagem e demals dependenqas, Rua B, tot. LlndonorMiranda, I, Jaraguá 99 - R$ 200,00 "

I 12 - Galpão em alvenaria pré-moldadoeom 350m2, Rio Cerro II, próx, Nanete Malhas - R$500,00 I

Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 - Sala 03 - Bairro Baependi j
CEP : 89.256-120 - Jaraguá do sul - SC

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

CenterHouse - Central de Planejamento da Propriedade
- Imobiliária - Engenharia
- Arquitetura - Construtora
- Assessoria ..Jurídica Especializada

E.SPECIAL
REF. 513 - CENTRO - Prédio do 3 andares

com 548.83 m2 de área construída,
estacionamento próprio, no calçadão.

Localização sem igual
Av.' Mal. Deodoro da Fonseca esquina com

João Zapella. (ao lado do colégio São Luis).

Dispomos de estudos preliminares
da funcionalidade do prédio.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno_com.br
.

COMUNICADO
Com. Rep. Malheiro Ltda., com sede
e foro em Jaraguá do Sul-SC à Rua
Pastor Ferdinando Schlunze, nO 235, '

inscrita no CNPJ nO 79,0003.729/0001-
71, Inscrição Estaduál nO 251.236.463,
comunica o extravio de notas fiscais
da série Única de 000001 Á 000075, e
de 000101 à 000125, e de série 0-:1
de 000051 à 000300 todas em branco,
e livros fiscais em branco a seguir.
Entradas nO 01, saídas nO Dl,
Inventário nO 01 e Documentos Fiscais
Termo de Ocorrências nO 01.

Costureira com mais de
10 anos de experiência

oferece-se para
trabalhar com ·facção.
Possui máquinas overlock

e de cobertura.
Tratar: Rua Carlos
Zemke, 125 - Rau

Telefone: 9969-0912

r-�---------------------------i

Programa de controle de peso :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I·

• Calorias controladas por você, coma os alimentos que você gosta-
não sinta fome.
* Perca gordura e centímetros.
Sem medicamentos.
Privacidade total- nada de reuniões, nada de taxas de inscrição.
A melhor parte é o preço.
·Sntrega grátis em qualquer lugar_
E simples e divertido.

Ligue para: Ademar/Sônia 371-0037 - 9975-1299

•

•

•

•

•

•

L � �

APARTAMENTOS
COM 306,71m2
• Suíte Master c/ banheira

de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sei Ia 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 garagen:

PRÉDIO COM 12 ANDARES

•
, Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Pisçina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil

Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno deN com câmara

na portaria
• lIuminaçâo de hall soclol e garagem

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

• Acabamentos internos por conta do cliente"

VENDAS:

R. EPITÁCIOPESSOA, 421-SALA 1 03-CENTRO
JARAGUÁDOSUL-SC

Oxx47-371-8814
PIRO
CONSTRUÇÃO E PlANEJAMENTIJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo casa

alvenaria com 180m2,
1 suíte + 3 quartos, e

demais dependências.
R$ 68.000,00.

Tratar: 275:-2634 ou

371-6238

Vende-se ou troca
se Play Station.

Tratar após 18 horas,
no telefone

9103-1541, com
Luís ou Meri

Imóve s

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066-J

370-7798
9975-1-827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Horne-page:
www.premierirnoveis.coru.br

Microcomputador
486 DX4-100 - Ram
- 16MB - HD - 2GB.
Tratar: 370-7798

Vende-se aparelho de

Som Gradiente 4 em 1

Valor R$ 400,00.
Tratar: 371-2829

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

TE·RRENO
PRÓX. COND.

r,

AZALEIAS

Terrenos

ReI 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua Roberto
Ziemarm ' R$ 150,000

ReI 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$ 15,000

ReI 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2 na Rua
Luiz Sarti, com Bananal - R$ 180.000

ReI 077 - NOVA s'RASILIA - 392m2, na Rua
José Emmendorfer - R$ 25.000

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio Boening - R$ 10,500

ReI 110 - RIO DA LUZ - 480m2 próx ii Ceval
- R$ 6,200 + tinanc.

ReI 117 - PRAIA DE ITAJUBA - Terreno a 300m
da praia. R$ 5.200,00

Re, 118 - BR-280 próx. Nereu Ramos com'
71.000m2.

Terrenos Financiados

Bairros
Vila Rau e São Luís

Vende-se, 17 x 26,20m com

-497,63m2, localizado na Rua

Amábile Tecilla Pradi,

Jaraquá Esquerdo.
R$ 15,500,00. Contato pelo

telefone 371-6310

A$·"ili=§u·t.l
Casa alvenaria com 317m 2 ,1 suíte.

3 quartos. 3 banheiros. sala de
estar, jantar, esc-itõno.

churrasqueira, etc., garagem para 3
carros, terreno com 900,OOm 2. Rua

Rudolfo Hufenuessler. 500. - R$
220.000,00 (ne ociáveis)

PRÓXIMO CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS
Terreno com 497 ,68m2, Rua Amábile Tecllla Pradi
(entrada após Móveis Pradi), Jaraquá Esquerdo.
-R$ 16.000,00. Aceita-se na negociação veículo
tipo Saveiro ou Picape Corsa acima do ano 97.

Fone para contato: 371-6310

ReI 073 - NEREU RAMOS - Ponto Comercial

próprio para Lanchonele, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - R$ 40.00à

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

'

Casas
.

ReI 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme

Weege - R$ 115,000

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

quartos no Resid.Jardim das Mercedes, Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4,500 +

tlnanc.

Apartamentos no

Centro e Vila Nova
I

Entrada + até 48 vezes

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

ReI 116 - Rio da Luz.- Chácara com 37.000m2,
com casa de madeira com 180m' - R$'
32,500,00

Ref 137- ILHA DA FIGUEIRA
Casa mista com 150,DOm 2

+ caso

alvenaria com-42,OOm 2. Terreno.
com 518,OOm'. Rua José

Theodoro Ribeiro. R$ 65.000,00

.: •. iii'

Sobrado alvenaria com 200m 2,
térreo, 2 kitinetes com garagem,

churrasqueira, terreno com

380,OOm' Rua José Theodoro
Ribeiro, 5.494. R$ 55000,00

• Ref. 151- CZERNIEWICZ
Casa alvenaria com 197m 2.
Com 1 suíte, 2 quartos, sala de

estar, jantar, garagem para 3
carras,.terreno com 400,OOm 2.
Rua João Batista Rudclf. 161
R$ 25.000.00 entrada +

financiamento

TERRENOS
AMIZADE . Com 450m'"Ioteamento Versalles ..

VILA RAU - Com 556m', (15x41), loteamento Renascença
.

AMIZADE - Com 385m', (14x27,5), Loteamento Behling.

......... R$ 20.000,00
R$ 16.000,00
R$ 14.000,00

CHÁCARA
FIGUEIRA - Com 20.000m2·, casa, 2 pequenas lagoas .. água nascente, energia

elétrica, palmitos, com escritura, negociável, aceita troca R$ 23.500,00
GUARAMIRIM - Com 20.000m', 58,OOm de frente á 3 km do centro (neg.)

....................................... .. R$ 23.500,00

LOCAÇÃO
FIGUEIRA - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem..... . ,R$ 230,00
FIGUEIRA - 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 220,00
NEREU RAMOS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,lavanderia, garagem .. R$ 150,00
CENTRO - 1 suite, 2 quartos, demais dependências.. .. R$ 420,00

w;m4ihM:t1=Rã@la"
Apto com 103,OOm', 1 suíte. 2 quartos.
"sele de esrör. jantar, com todos es móveis
da coztnho. cozinha, bcnheirc. garagem.
Res.d. Reinaldo Bor-tel. 30'andar,
próximo a Rodoviária,
R$ 45.000.00

• Ref 150- CASA ANA PAULA
Casa alvenaria com 140m 2,3 quartos, sala
cozinha, banheiro, garagem.
Rua Adenor Horongoso, 277
R$ 35.000,00 (aceita carro)

* Ref 140 - SOBRADO
BARRA RIO CERRO

Sobrado olvencríc com 395m 2
,com 1

suíte, 3 quartos, sala de estar, jantar.
térreo com sala coml., com 200m 2

• Rua
Pastor A. Schneider. 819.

R$ 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENCE
COZINHAS

II !:l'SERTIN FERRO PARA CONSTRUÇÃO
• COZIlYlfAS PLA1'IfJADAS
• ÁlillAs DE SERVIÇO

• Estribos Dobrados· Vigas e Colunas Soldadas
""""""'",''' ""'" • Telas Soldadas· Arames Recozidos· Kit para Sapatas

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

Venda e Manutenção de
Portões Eletrônicos, vídeo porteiro,

.

alarmes sem fio e interfones

Disk Conserto - SOS 24 horas

9973-5375

• Banheiras
• Móveis

e Acessórios .'''''",'"''k,''",,,'''.__�I!II�I!I__I!l'I_
• Produtos

o papel de parede pode ser colocado em qualquer ambiente, no entonto, quando a superlície não lór totalmente i
,

lisa como azuleios ou alguns tipos de madeira, recomenda-se passar massa corrida para nivelar a parede.

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

Apto. 3 dorms., R. Dr. Waldernire Mazurechen. R$
33,5,00

Apto. 3 dorms., 2 salas, final da R. Jorge Czerniewicz.
R$ 350,00

Aptos. 3 dorms., Ed. O Alzira, lateral Barão Branco/
Centro. R$ 280.00

Apto. 3.dorms" Ed. Neno Pradi/final da Marechal.
: R$ 330.00

Apto. 3 dorms., sala. cozinha. lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. R$ 280.00

Apto. suíte + 2 dorms., Ecl. Maximum Center. R.

Marechal Deodoro. R$ 550.00

Apto. suíte + 2 dorms, Ed. Dona Alzira, lar. Barão
cio Rio Branco. R$ 330.00

Apto. suíte + 2 clonns .• Ed. Schiecher. R. Barão cio
Rio Branco. R$ 600.00

APTOS. 02 DORMS.

Apto. 2 dorms .. R. Joinville. 4406. R$ 200,00
Apto. 2 dorms .. sala. cozinha. banheiro, lav.,
garagem. BR-280. *R$ 240.00

Aptos. 2 donns., R. Bernardo Dornbusch. R$ 275,00.
Apto. 2 dorms. Ed. Itália. Lateral da R" Reinoldo
Rau. R$ 280.00.

APTOS. 01 DORN!.

Apto. I dorm., sa!a , coz .. térreo, R. José
Emmeudoerfer. R$ 250,00.
Apto. I dorm., sala, coz .. bwc .. lav., garagem. R. 25
de Julho. Vila Nova. R$ 225.00.

CASAS RESIDENCIAIS
C:JSa alv., 3 dorms .. Estrada Ribeirão Cavalo. R$ 170,00
Casa mista. 3 dorms., Estrada Ribeirão Cavalo. R$
100,00.
Casa 5 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem,

início Rio Molha. R$ 170.00.
Casa alv., I dorm., coz., bwc, lav .. garagem. R. An,
T. Ferreira, 134. R$ 140,00.
Casa alv.. I dorm., coz., bwc, lav., garagem. R. Am
T. Ferreira, 134. R$ 180.00.
Casa alv. 03 dorms .. sala. coz., bwc, lav .. garagem. R.

Ana T. Ferreira, 134. R$ 390.00.
Casa alv., I dorm.. cozinha. bwc.Iav .. BR-280. eruradr
Rodeio Crioulo. R$ 150.00.
Casa mista, 3 dorms., R. José Menegoui, 164. R.

280.00.
CaSQ alv.. cl 3 dorms., (próx. Botafogo). BQITa Ri
Cerro. R$ 250,00.
Casa madeim, 2 dorms. R. João Planinscheck. 827.
R$ 180,00.

CASAS COMERCIAIS
Casa 03 dorms., R. João Mareuno. R$ 700,00
Casa 3 dorms., R. João Zapella. R$ 800,00
Casa 5 donns., 4 salas, 2 bwc, cozinha, gamgeris
estncionamento. R$ 1.100,00

SALAS COMERCIAIS
Sala coml, cl 32.001112 R . João J. Ayroso, 1747. R

220.00
Sala comI. cl 20.001112 R. 25 de Julho. 1359. Vil,
Nova. R$ 200,00
Sala cornl. cl 80,001112 R. Joinville, 4406. R$ 225,OC
Saf� cornl. cl 200.00m2 R. Exp. Cabo Hadrich, 35.
R$ 660,00
Sala comI. cl 50,00111'. R. Marechal Deodoro.

350.00

Galpão industrial cl 350.00m'. R . João Marcatro.
800,00

RANCHO
IMOVEIS

Urnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

'if371-8799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

if373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ranc hoi moveis.com. br

Cód. 634 - Dois apartamen
tos 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.

�.,�,

pos Ollt�as opções.
CONS[;JLTE�N()S!

Rua WalterMarquardt;623 - sala 4
Centro ComI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047). 275-0153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

• ReI'. 027 - Casa alv.: 405m2, I suíte c/ hidro, 3 quartos, + dep. Vila Nova. R$ 290.000,00.
• ReI'. 038 - Casa alv.: 301m2• I suíte e/eloset e hidra, 3 quartos, + dep. Vila Lenzi. R$ 150.000,00.
• ReI'. 036 - Casa alv., 128m2, 3 quartos + dep. Via Lenzi. R$ 80.000,00.
• ReI'. 080 - Casa alv.: 200m2, I suíte c/ hidra, 2 quartos + dep. Amizade, R$ 80.000,00 ou finane.
• ReI'. 047 - Casa al v. 175m2, I suíte, 2 quartos - dep. Jaraguá Esquerdo. R$ 58.000,00.
• Ref. 005 - Casa alv.: 3 quartos -dep. Vila Lenzi. R$ 48.000,00.
• ReI'. 094 - Casa ai v.: 100m2, :1 quartos + dep .. Vi Ia Nova. R$ 47.000,00.
• Ref. 005 - Casa mista: :1 quartos, + dep. Vila Lenzi. R$ 30.000,00.
• ReI'. 006 - Casa de madeira: 81 m2• 3 quartos, + dep. Figueira. R$ 21.500,00.
• ReI'. 004 - Casa mista: 30m2, 2 quartos. + dep. Rio Molha. R$ 13.000,00.
• ReI'. 012 - Terreno: 42.0001112 Rio Molha. Próx. Prefeitura. R$ 160.000,00.
• ReI'. 043 - Terreno 16.000m2 Jguá Esquerdo. R$ 85.000,00.
• ReI'. 014 - Terreno SOOOm2 Rio Cerro I. R$ 70.000,00.
• ReI'. 049 - Terreno 406m2. Água Verde. R$ 16.000,00.
• Ref. 070 - Terreno 525m2 Jaraguá Esquerdo. R$ 13.000,00.
• ReI'. 005 - Terreno: 360m2. Barra. R$ 8.000,00.

Ref, 018 - Casa alv.: 130m2,
1 suíte, 2 quartos, + dep,

Czerniewicz: R$ 1iO.000,00

Re]. 053 - Casa alv.: 2701112,
6 quartos, + dep. Vila Nova.

R$ 100.000,00

Re]. 02i . Casa alv.: 2131112, 3
quartos, + dep. Centro.

R$ �S.OOO,OO

Ref. 078 - Casa
alv.: 140//12, 1
suíte, 2 quartos,
+ dep. Barra.
R$ 80.000,00.
ou [inane.

ReI 022-
Casa alv.:

120m2, i suíte,
2 quartos, + dep.

R$ 80.000,00.
Czemiewicz

'--- �=

• Um apartamento com

141,75m2+

• Um apartamento de
80m2 +

• Uma sala comercial com

141,75m2 +

• Duas salas com
40m2 cada +

• Uma sala inacabada
com 40m2 +

• Uma sala com 220m2 +

• Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

Cód. 468 - Casa com 120m2
com dois quartos e demais

dependências - Terreno
com 487.59m2 - Barra do
Rio Molha. R$ 40.000,00

Cód. 469 - Casa de
alvenaria com 320m2 dois
lances com sete quartos ,

dois banheiros. Terreno
com 600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820,J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

Cód. 145 - Terreno com 385m2 no

Rau· R$ 10.000,00 (aceita troca

por carro em ótimo estado).

Cód. 139 - Terreno com 450m2 no

Lot. Versalhes - Amizade - R$
15.500,00

GUARAMIRIM
Cód.725 - Casa de alvenaria com

128m2, três quartos, terreno com

504m2 localizado na Rua João
Satter Corrêa - Avaí -R$
45.000,00.

Cód. 467 - Terreno com 501 ,98m2 - Ilha da Figueira· R$15.000,00

Cód.150 - Sobrado de alvenaria com 155m2 num terreno com .597m2 -

Rua Sergipe - Ilha da Figueira. R$ 53.000,00 ii vista ou R$ 18.000,00
entrada + financiamento

Cód. 466 - Duas casas de madeira com 42m2 num terreno com 397,5m2 -

Ilha da Figueira'- R$ 25.000,00.

Cód. 141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359,05m2 -

Bairro Rau· Entrada de R$ 10.000,00.+ financiamento.

Cód.148 - Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2 ·R$
35.000,00 • Vila Nova· Terreno cl 14.118,00 no valor R$ 55.000,00

Temos ainda excelentes imóveis em

Jaraguá do Sul, Massaranduba e Região.
Venha conversar conosco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI � Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

O SESI - Jaraguá do Sul oferece às empresas da micro

região seus serviços do Núcleo de Saúde Ocupacional:

• Avaliação Ambientei

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

• PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde

Ocupacional

• Audiometrias

•. Curso para formação de CIPA

• Exames complementares: espirometria e acuidade
visual

. FALECONOSCO ATRAVÉS DO
FONE 370 7899 RAMAL27

sesijgua@netuno.com.br

E-mail: sesijgua@netuno.com.br .

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

,

SERViÇO SOCIAL DO COMERCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

INGLÊS ADULTO
Iusc... içõcs uberras para o segundo semestr-e de züüü
2" ç·r - _V C )a. säbados: 0811 às l Oh. 14h :15 1611.

INGLÊS INFANTIL

Marco Antonio Cal vacanti - Blumenun -,SC
Palestra para pessoa da terceira idade
0"1": 18/04. nu AAßß as 1411.10. "0 poder da beleza".
lesrrante Dr. Marco, - Antonio-Coral Conti - Bnnncnau

-8It�ª� entidade.
.

Inscrições abertas para o segundo
lól e 4ó1 - 1711 às 1811
y c 5a - 09h às l Oh
VALORES:
Dependentes: 5 parcelas d
Usãrio: 5 parcelas de R$
Conveniado: 5 parcelas

Para crianças ele I a a
,

rvlatut ino
Dependeme: RS 10.
USlIjrio: R$ 20.00
Conveniado: R$ 1-

ithal.lpi - Das 10 às 11 h

esrerol . Verif'ic ação ele

De segunda II stiba

C0111ercinrio/clepen
lx Semana: R$ 15.0
Usuário: 1x semana

.

Conveniado: 1x S.t:I11<1.

ESPAÇO CULTURAL
Abenun: 18 de Abril as 1'91130
Artista: Fabíola de Aquino Almeida AIl�gl�,1�_._ em Prêmios e Cravação de CD

Exposição de Pintura em Cerâmica de Bnixo Esmalte Ie ades il serem realizados: Florianópolis. Joinville e Tubarão
. lnscricôes e Regulamentos poderão ser reurndos n o SESC

Juraguä do SulENCONTRO MARCADO DO SESC

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC .

Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

CLASSIFICADOS - 19

I'. �h",!""",lE_S.......C..........__
.

SENAI.

JARAGUÁ DO SUL............

ISO 9001 I

""���,:� PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000
r::tr INSCRIÇ'ÕES ABERTAS PARA:

• COSTURA INDUSTRIAL - Início: 22/05/00

• COSTURA INDUSTRIAL - Iniclort 0/07/00

• COSTURA INDUSTRIAL - Início: 25/09/00

• SOLDAGEM INDUSTRIAL -Início: 15/05/00

• MOPE - Treinamento Específico para
Condutores de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Perigosos
Início: 29/04

•. SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA
Início: 08/05/00

ss

m

SENA. - CET Jaraguá do Sul,
Rua Isidoro Pedri, 263-,RioMolha- CEP 89259-590- Fone/Fax: 47-370-7722

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

II

CURSO'SUPERIORSEQUENCIAL
Administração de Empresas Comerciais

Parceria
senac

••
(·];!liiiw·Xa#;tD

* Habilitar pessoas para atuarem
na administração de empresas co
merciais e prestadoras de serviços,
dotando-as de conhecimentos e

ferramentas visando uma gestão
eficaz dentro das exigências de um

mercado altamente competitivo.

f#1#.];) ,,4,,] fia *mf)
Perfodo do Curso:

29/05 a 02/12/2000
Dias Letivos:

2a a sa Feira
Horário:

das 19: 15 às 22:00h
Local de Realização:

FERJ *Jaraguá do Sul
Período da Matrícula:

de 22/05 a 24/05/2000
Investimento:

7 parcelas de R$ 144,00

-4'J;j!(,·t!15'l••
Empresários, gerentes, vendedores
e pessoas ligadas às áreas de co

mércio e serviços, detentoras de

Diploma de 2° grau.

NOVO ENDEREÇO
Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi

Prédio ao lado Regata Motos - 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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ALUGUEL

DETRA]ES

I FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PQOCLAMA� 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 neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.702 de 19-04-2000

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
'

VALDEMARVIDALEREJEANEAPARECIDA SCHNAlDER
Ele, brasileiro, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na Rua Alberto Darius, 150, Corupá, neste
Estado, filho de Alfredo Vidal e Calinda Teles Vidal.

.

Ela, brasileira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Joaquim Nabuco, Ti, Vila Rau, nesta
cidade, filha de Francisco Schnaider e Lucia Schnaider.

EDITAL W 22.705 de 24-04-2000

Cópia recebida do cartório de Petrolândia, neste Estado
FABIANOCOSTA ECARMELINA STÜPP

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, natural de Ituporanga, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Jair Baugarten. 59, nesta cidade, filho de Osmar Costa e Alvani CordoJa Costa,

Ela, brasileira, solteira, ralhadeira, natural de Curitibanos, neste Estado, domiciliada e residente em Perrolândia,
neste Estado, filha de Anibald Stüpp e Madalena Cinita Stüpp.

EDITAL N° 22.706 de 25�04-2000

Cópia recebida do cartório de Campinas, São Paulo
JAIMEWEHRMANNEELIANEPINHEIRO

Ele, brasileiro, funcionário público, natura de Santo Antonio do Sudoeste, Paraná, domicil iado e residente na

Rua Guilherme Weege, 22, nesta cidade, filho de Zeno Wehrmann e Iria Irma Assenheirner Wehrmann.

Ela, brasileira, operadora de máquinas, natural de Peabiru, Paraná, domiciliada e residente na Rua Orlando
Ferreira da Costa, 312, Jd. Aires da Costa, Campinas, São Paulo, filha de Manoel Pinheiro e Maria José

. Pinheiro,

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

'

Vendo TV 14 polegadas,
com controle nova, em caixa.

R$ 265,00.
Tratar: 371-6707.

Vende-se carrinho de bebê
c/ moisés. R$ 130,00. Novo. ,

Tratar 371-6707.

Vende-se uma ótima casa

de madeira, no bairro Vila
Rau, com 70m2, 3 quartos e

demais dependências. '

Terreno 15x30.

R$ 15.000,00.
Tratar: 372-3922.

Vende-se telefone celular
com linha, Motorolla, modelo
DPC 650. Valor R$ 150,00.

Tratar: 371-730'3 com Gilmar.

Vende-se sobrado, na Vila
Nova, semi-acabado, com

200m2, suíte + 2 quartos,
etc., 2 garagens. Frente para
2 ruas sendo uma asfaltada.

. Tratar: 9962-0139.

Vende-se casa com 156m2,
1 suíte + 2 quartos e demais

dependências.
R$ 22.000,00 e assumir

parcelas de R$ 322,00.
Tratar: 370-8515 com Jorge

Vendo aparelho de som

gradiente 3 em 1,
duplo deck, com controle
remoto, com toca disco de

vinil. R$ 150,00.
Tratar 371-8246.

Aluga-se vestido de prenda,
.

verde musgo, bordado.
Tamanho 38. Tratar,

372-3843 ou 275-2745.

Aluga-se telefone com prefixo
371. Tratar: 371-0803

Vende-se casa de

alvenaria, proximadamente
100m2, com 3 quartos e

demais dependências.
Localiza-se na rua Vitor

Witkoski, 50, (Ana Paula II).
Aceita-se financiamento.

Vende-se aparelho de som

gradiente 4 em 1.
Tratar 371-5588.

Vende-se Fabrica de

Laje completa - com

100 formas, vibrador e

cortador de ferro.
VALOR A COMBINAR.
Tratar: 9975-0398 ou

392-3139

Venha participar do
BINGO VOCACIONAL

Dia 9/maio/2000
(3a feira)

Início: 14 horas

Local: Salão de Festas
,

Matriz São Sebastião
Ótimos brindes

.

Agradece Clube de

Mães Vocacional

PARAA

URRASCADA
Ola: 07/05/2000

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, 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:

Alceno Prim _. Rod. BR-280, Km 69, n° 450 -

Nesta;
Barni e Cia. Ltda. - R. 750, 36, Rio Cerro - Nesta;
Caruaru Metais Ltda. - Cx. Postal, 2 - Nesta;
Connect Sul Magazine Ltda. - Cx. Postal, 2 - Nesta;
Dilenes Trazil Leite - R. Julio de Castilhos, 82 -

Nesta;
Forronorte Com. Forros e Fachadas Ltda. - R. Ouro

Preto, 423.- Nesta;
Gielow & Scaravonatto Ltda. ME - R. Ângelo Rubini
- Nesta;
Handiness Malhas Ltda. - R. Emilio Behling, 100
- Nesta;
Handiness Malhas Ltda. - R. Emilio Behling, 100
- Nesta;
Handiness Malhas Ltda. - R. Emilio Behling, 100
- Nesta;
Heike Ariane Weege·- R. Reinaldo Rau, 400, apto.
301, Centro - Nesta;
Industrial Sylver Ltda. - R. Carlos ,Eggert, 452, Vila
Lalau - Nesta;
Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R. Bernardo

Dornbusch, 479, Vila Lalau - Nesta;
Jane Mara Ronchi - R. Antonio Francisco Diemon,
198 - Nesta;
Laurita Air de Souza - R. Fritz Hasse, 68, Centro -

. Nesta;
Marcelo 'Adriano Nunes - R. Joinville, 4368, Vieiras
- Nesta;
Marcia Luiz Ferreira-.- R. Francisco Huska, 98, Ana
Paula IV - Nesta;
Maximos lnd. e Com .. Ltda. - R. Itoupava, 584 -

Nesta;
Panificadora e Confeitari-a Gabelot - R. Roberto

Martin, 261 -- Nesta;
Rodrigo Stoco - R. Paulo Klitzke, s/n° -. Nesta;
Rogerio da Silva Pré-Moldados ME - Bernardo

Dornbusch, 1658 - Nesta; .

E, como os ditos devedores não foram encontrados

ou' se recusaram a aceitar a devida intimação, ·faz
por intermédio do presente Edital, Pllra que os

mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua:

Arthur Müller, 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, 26 de Abril de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Aniversariou ontem (28) o
jovem Johny Becher,

desejamos a ele muitas

felícidades, hoje e sempre!
São os votos dos sobrinhos

Thiago, Guilherme e

Matheus, dos seus pais,
Helmuth e Anedir Becher, e

.

JonathanWillian Santana
aniversaria amanhã (30),

parabén icidades é o que

deseja su _ã,Ana Carolina
Santana, seus pais, Julio (Elza)

Santana, e familiares .

Darlan Konell completa 12 anos

hoje. Parabéns e muitas
.

felicidades de seus pais, Adolar e

Edir, e demais familiares

o garotinho João Paulo;;S.
��t,

Lí es completou onte .

(2 inhos. Os pais,
Jo atista Linhares e

Chirley S. Linhares,
desejam felicidades.

• ••••••••••• !' •••••.••••.••••••.••••• :,•..:�, ••.•-,
••••••

· 13/4-
·

13/4 Alexandre Escher

13/4 . DanlelleKaroline dos Santos
• 13/4 KetlimGeisler
· 14/4 - Bruna Pereira Schiochet '.

· 14/4-

14/4 -

·

14/4
·

14/4
· 15/4
· 15/4

:
_ 16/4

Paulo Vitor Francelino da Silva:

Rafael Ruda

Vinicius Ruda
�

"

. Bruna Goldacher Andrich

Ana Páula Rutéskfde Souza M'a�ger .' :
Adriana Ruths Schmidt

"

.... > - =:> ...>'.

Clara Marcos
.

Polyana Gabriella Martim
Henrique Gabriel Vieira
Leonardo GeraldoAlves

João Vitor Andrade Gomes

.

.

· 17/4

17/4

17/4
·

17/4

17/4

18/4
• 19/4

19/4 - Anne Caroline Viebrantz

Carlos Eduardo Rubini

Cassiano AlànAnschan -..

Karolini Gabrief de Souza Piaz

nna CarolineMahfud, de
ses, é filha do casal Tadeu'

Mahfud e Cléia Mahfud

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLrNICA�� Wec:dá

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

Convênios
UNIMEO, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empossada a nova diretoria da CDL

(fi.
�------��"�}�--------�

AGENDA
• Caio Mondalese, jorna
lista da empresa Weg,
empresta a partir de

agora seu competente
trabalho à Scar. Inicia
efetivamente a nova mis
são nesta terça-feira, dia
2 de maio, às 18 horas,
quando recebe os colegas,
de imprensa para uma

visitação ao Centro Cul
tural.

• Vem aí a 1.a Noite Cul
tural Duas Rodas. Será
dia 6 de maio na Associa

ção Recreativa da empre
sa com extensa programa
ção, das 16 às 22h30.
Estão previstas apresen
tações de teatro, música,
dança e interessantes

exposições.

• O prefeito Irineu Pasold
recebe a imprensa nesta

terça-feira, às 13 horas,
no auditório do Sesi. No

local, além da coletiva

semanal, preside a aula

inaugural do programa de
Incentivo ao trabalho e

qualificação profissional.

• O deputado estadual
Paulo Bor:nhausen (PFL)
falará, dia 4 de maio, no
Cejas, às 19h30, sobre o

código de d'ef'es a do
consumidor. A iniciativa é

do. núcleo do jovem em

presário.

• Acontece hoje (29) a
.

Manifestação pela Rea
bertura do Canal do Lin

guado. 10 horas.
Local: Aterro do Lingua
do, em São Francisco do

'

Sul. A ordem da manifes

tação é: Reabertura, Já!!!

Alberto Pacheco da Rosa transmitiu o

cargo de presidente para Hilário Corrêa

,

,E Dosei
A vacinação nacional de idosos contra gripe
foi prorrogada até o dia 5 de maio. A campanha,
aqui em JaragUá do Sul, teve uma procura
abaixo da esperada. Parte da turma da melhor
idade acreditou em boatos que foram

espalhados pela cidade. Disseram que o

governo estava, na verdade, querendo
"enxugar" a folha da previdência social. Pura
maldade.

Sábado, 29 de. abril de 2000

o concorrido evento reuniu 300
convidados na quinta-feira (27), na
Recreativa Duas Rodas.

\

Iracy Ferreira (E) é a segundamulher
a integrar a diretoria da CDL

.

PLANTÃO
Hoje e amanhã os cartórios eleitorais das
17. a e 87. a Zonas Eleitorais atendem em

regime de plantão, das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas. O jovem que completar 16
anos até a data do pleito, '1 de outubro,
pode fazer a inscrição . .o prazo para
transferência e confecção de títulos termina
no dia 3 de maio.

Trajetória
o Grupo Folclórico Blauer Rhein Tanzgruppe, formado por

colaboradores da Duas Rodas Industrial, comemorou, no dia
24 de abril, 7 anos de existência, O grupo é formado por oito
casais e tem como objetivo promover a integração de
funcionários que admiram a dança e as tradições germânicas.

Grupo Blauer Rhein Tanzgruppe em mais uma de
suas belas apresentações

aflores@netuno.com.br

Sim. Não sabemos onde e nem quando mas com certeza
vai acontecer. A festa inclusive despertou o interesse de outros

-

patrocinadores. A primeira festa foi blue.

Quem foi viu e gostou. Já estão perguntando:
Qual será a próxima cor?

Guilherme Weege - Estudante

Barra do Rio do Cerro Calçadão
376-1603 371-5800

Corupá
375-1948

i' �"'TIPOS DE CARNES (incluindo javali)'

"""'ee"'�_�'r:l�_�
Servimos: Almoço - de 3!ä a Domingo

.Jantar - de 3ª a Sábado

Mania de vender bdrato

,r, CASA DO
CHAPEADO

Adele Rahn Schumacher
recebe hoje (29) os fami
lieres eamigospara come
morarmais um aniversário

Filmagens
& Fotografias

Fone: 370-1703

� floricultura
florisa

1i (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

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

ENFOQUE"
AÇÃO SOCIAL - Os 160
funcionários do Angeloni
doaram o trabalho. A empresa
doou os produtos e o resul
tado não poderia ser melhor:
500, cestas de páscoa, que
fizeram a alegria de crianças
carentes do Município. A

entrega foi feita na Sexta
Feira Santa, no Bairro Três
Rios do Norte.

EXPOSIÇÃO - O Campeo
nato Brasileiro de Ornitologia
e o 4. o Torneio de Canários
de cor e porte, no dia 9 de

maio, não será mais realizado
no Parque de Eventos. Irá
para o estacionamento G3 do

Shopping Center Breithaupt.

COMEMORAÇÃO - Neste

domingo (30), a partir das 21
horas, tem festa para os

trabalhadores. O evento,
patrocinado por cinco sindi

catos, vai ocupar os três
. pavilhões do Parque Munici-

pal de Eventos.
'

VELOCIDADE - O Joe Jr., da
Studio FM, está no Rio deJa
neiro neste final de semana.
E de lá mandando flashes da
Rio 200 - etapa brasileira da
Fórmula Indy.

RECEPÇÃO - O empresário
Mario Hagemann, diretor-pre
sidente da Caraguá Veículos,
recepcíonou, nesta querte
feira (dia 26 de abril), rnaís de
cem convidados de Joinville

que vieram conhecer as insta

lações da neva revenda Volks
wagen de Jaraguá do Sul.

1

1

'Atendemos casamentos,
aniversários, convenções; 1 a

comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Em breve com

almoço .executivo.
De segunda a sexta-feira.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371�3121

Re'staurante Itajara
Atende de segunda a sábado
Pára almoço llh30 às 14 horas
Para jantar 18h3Q às 22 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cultura e novas do momento ...

nome que fez a história da beleza
em apenas 20 anos de idade, a chamada
'imperatriz da beleza", Helena
ubinstein, iniciava o universo da
esmética. Tudo teve início em 1902,
uando Helena saiu da Europa para
ustrdlio para fabricar produtos de
eleza em uma pequena fábrica. Exigente
apaixonada, conseguiu em dez anos
aminar mentes com seus institutos de
eleza e garantir uma riqueza
onsiderável. Em 1923, seus domínios
nvadiram a Europa e os Estados Unidos,
nde seu catálogo comportava 80
redutos e 160 referências de maquiagem!
ona de uma inteligência inconfundível,
elena Rubinstein ou "Madame", como era
onhecida desde os anos 30, parecia ter
O anos a menos, pois no final de sua vida,
unca ninguém soube, ao certo, qual a sua
ade. Talvez porque ela sabia que
enhuma mulher é realmente sincera ao

espender esta pergunta!

1 e Balneário Camboriú aproveitam para conhecer
iea menos de 20 minutos do balneário. O grande

1 gas que foram restauradas,resgatando a autêntica
ldes pontos bastante
1 que há alguns anos
) ciarias, comportando,
::> ispõede uma culinária
ercado é animado com

oeais, onde contam, de

, . . . . . . . . . . . . . .

nson & Johnson, nos

iena!. Batizado com o

Uma pílula que, em vez
I sendo completamente
imetr-os. E o primeiro
tn os mesmo princlpios .

a pílula, que tem que
o no braço ou abdome
ia da sua colocação. O

I
a Europa e no Brasil
ão.

Deusa dourada!
Com a entrada de temperaturas mais baixas, novas
fragrâncias são criadas pelas maiores indústrias
de cosméticos internacionais. A Christian Dior,
por exemplo, já 'exibe sua nova criação que se

chama J'adore! Um aroma floral que vem em um

·frasco em forma de um longo pescoço adornado
por um colar dourado. A tampa é uma espécie de
bola de cristal, onde é revelado o nome do perfume!
Além de vender uma imagem que revela uma mulher
otimista e apaixonada, cada inicial significa um

termo distinto sobre as mulheres!
"J", de jubilante!
"A", de ardente!
"D", de divina!
"O", de otimista!
"R", de radiante!
"E",' de eterna!

!.•••••••••••••••••••••••• I"" ••••••••• I.•••••••••••••

: Você sabia que?
.

.

� Um estudo feito pela Universidade de Ycle.nos Estados:
� • * ••• ,; Unidos, .compnovou que "nos çfiÇls em ,ÇjUE; Qs.c.a!:>�lp� çfqs.: � ,

� pessoas estiverem desalinhados, elas estão automa- :
: ticamente tímidas, menos inteligentes e sociáveis.:

; Segundo as pesquisas, estes fatores estão diretamente:
'! ligados a auto-estimae no humor das pessoas.

,A. .Â

�l lê� Av. Mal. Deodoro dá

�f@'\� Fonseca, 1699

'é �

. )�., Fone: 371-7847
L___ �h Jaraguá do Sul - SC

P;'RIl:ÇÃ.Q" • � � m � � • • ,

Rua Mal. Deodoro da �.1Il'!!:I
Fonseca, 1452 ��

Fone/Fax: 3n3306 o..

C .lDIJaraçué do Sul- SC;5 a I
•••••••••••••••••••••••••• ',1 •••••••••••••••••••••••
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dos combustíveis jaraguaenses
Trabalhadores I

O Grupo Breithaupt realiza a Festa do Trabalhador, no dia I, na sede
recreativa, com sorteio de brindes entre os colaboradores da empresa,
presentes na festa. Serão sete vale-brindes, no valor de R$ 10 mil. A
rede tem 1,2 mil colaboradores, divididos em lojas, supermercados
e shopping center, nas cidades de Jaraguá do S'ul,Mafra, Guaramirirn,
São Bento do Sul, Brusque e Joinville.

Procon enviou

planilha de
custosà
promotoria

Jaraguá do Sul- O Procon
.

planeja encaminhar ofício ao

Ministério Público para que a

promotoria edite termo de ajusta
mento de conduta, chamando as

distribuidoras jaraguaenses de
combustíveis a explicar os preços
aplicados. A medida é resultado
de processo iniciado pelo Procon
no ano passado. A repercussão
dessa medida pode ser ainda

maior com a decisão do Mi

nistério Público .Estadual de
verificar abusos no setor.

A promotoria, em Florianó

polis, deu entrada em ação civil
pública, exigindo que cada região
enviasse planilhas com o custo

do produto cobrado pelos postos
de combustíveis. Um dos quesi
tos que a ação avalia é o valor do
frete cobrado, de acordo com a

distância que cada região está das
refinarias ou distribuidoras, "Já
enviei essa planilha de custos por
e-mail", informa o coordenador
do Procon local, Mauro Mahfud.
Ele acredita que a planilha de

Jaraguá do Sul vai causar reper
cussão porque o Município é o

que possui o maior número de

reclamações em toda a região.
,

Norte/Nordeste. Ele espera que
oMinistério Público solicite notas

fiscais para comprovar os valo-

Trabalhadores II

Os sindicatos de Jaraguá do Sul promovem, no dia 30, o Baile do

Trabalhador, no Parque Municipal de Eventos. Os três pavilhões do

parque terão atrações para os trabalhadores.

Dia das Mães
A agência da Caixa Econômica Federal de Jaraguá do Sul vai premiar,
durante o mês de maio, as mães e filhos que se dirigirem à agência
para abrir conta ou efetuar depósitos em cadernetas de poupança.
Os valores depositados darão direito a cupons para concorrer a

uma cesta de produtos "O Boticário". A mãe sorteada indicará uma

mãe carente para receber cesta básica.

Mobilização
A Associação de Moradores do Bairro Nereu Ramos pretende reunir
400 pessoas em reunião, no dia I, no pavilhão da igreja do bairro,
para discutir o caso da construção do CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos). A associação pretende entrar na Justiça
para impedir a instalação do centro no local deterrninado pela empresa
que realizou o projeto.

Novas placas
A Prefeitura jaraguaense vai instalar 237 novas placas de sinalização,
nas ruas de Jaraguá do Sul. As placas vão superar o déficit de

sinalização. principalmente nas entradas e saídas da cidade.

Escola
O prefeito lrineu Pasold inaugurou ontem, em Três Rios do Norte,
a ampliação da Escola Max Schubert, projeto padrão implantado em

outras escolas da rede municipal. A obra, com 698 metros quadrados,
custou ao governo R$ 168 mi I.

Ação: Procon coleciona reclamações sobre o preço dos combustíveis

res cobrados na cidade.

O prornotor Alexandre Schi
mitt dos Santos diz que, por en

quanto, não há subsídio para se

instaurar um procedimento em

Jaraguä do Sul. Ele aguarda a rea

lização do estudo estadual para

saber se os abusos e/ou formação
-de cartéis serão comprovados.

A atuação da promotoria es

tadual iniciou na Grande Floria-
I

nópolis, onde os distribuidores já
foram chamados a prestar esclare
cimentos sobre os valores cobra

dos. A vantagem de se unificar o

processo, de acordo com Mahfud,
é que se evita procedimentos des

necessários, economizando ternpo
e fazendo apenas um julgamento.
"Partindo do Estado inteiro, há

mais chance de que haja solução
no setor", explica. A possibilidade
de notificação e punição dos pro
prietários de postos que cobram

preços abusivos aumenta, com a

iniciativa do Estado.

(LiSANDREACOSTA)

Novidades

A Scar (Sociedade Cultura Artística) anuncia terça-feira a inauguração
de dois pisos do Centro Cultural. A entidade vai lançar o Programa
Jaraguá nos 500 anos, com espetáculos de dança e exposições.

Educação
Até amanhã, os profissionais da educação que se inscreverem no 70

.Congresso Sul-Brasileiro da Qualidade na Educação, que acontece

de 17 a 20 de maio, no Centreventos Cau Hansen, podem obter

desconto na taxa de inscrição (R$ 45,00). A partir de maio, a inscrição
passa á custar R$ 55,00. Informações pelo telefone (47) 433-6120.

'ümpais só se constrói

com aforça de seus

trabalhadores .

Niura D. dos Santos
Vereadora

Informática

A Data Training, Escola de Treinamento em Informática, doou 50

bolsas de estudos para alunos de 10Grau, da Escola Estadual Valdete
Piazera Zindars

SEJA COMPETITIVO, NESTE"MERCÁDO'GtÖi3ÁLI2ÄDO
FAÇA'PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

".... .� =-,. ii,!:

"ras'suli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-75HIFax: (047) 372-1820 ..

,
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Bombeiros iniciam o plantão
permanente na segunda ..feira

tão durante o dia e outros dois
à noite.

Mas o atendimento à co

munidade só será pleno se a

corporação conseguir uma

ambulância, quejá está sendo

reivindicada ao governo do
Estado.

- A entidade necessita
com urgência desse veículo,
sob pena de o atendimento à
comunidade ficar comprome
tido -, afirma Brych. Por en
quanto, os bombeiros estão

recorrendo ao uso da ambu
lância da Prefeitura e até se

utilizando de carros particula
res para transportar pessoas
em situações de risco e outras

emergências.
Mais de 20 ocorrências já

foram atendidas desde que as

atividades iniciaram, inclusive
com participação na operação
conjunta que mobilizou várias

corporações de bombeiros da

região, há alguns dias, no aten

dimento a grave acidente de

trânsito que ocorreu na SC- '

413, com duas mortes e pre
juízos elevados nos veículos
envolvidos.

O Corpo de Bombeiros de
Massaranduba ainda está em

formação, com 25 voluntários

inscritos, mas somente 12

considerados efetivos. Na

avaliação do presidente, o

apoio concedido pela comu

nidade tem sido "muito posi-.
tivo e animador". 'Mas ele dis
se que é importanteque a po

pulação tome consciência de

que esse apoio precisa conti

nuar, pois a corporação ainda

tem muitas carências, que vão

desde ferramentas, como

machados, enxadas, foices e

facões, a outros equ iparnentos:
como escadas e cordas e

materiais de segurança, como

capacetes. (MILTON RAASCH)

Corporação
ainda não tem
boas condições
de funcionamento

Conjunto habitacional: Prefeitura conclui novas unidades

ltapocuzinho tem seis novas casasMassaranduba - Os
Bombeiros Voluntários farão

plantão permanente de aten

dimento à população; a partir
de segunda-feira. A informa

ção é do presidente Cândido

Brych, que desde a fundação
da entidade, no início do mês,
'está empenhado em dotar o

corpo de bombeiros das con

dições básicas para funciona
mento. A corporação já conta

com a sede provisória, telefo
ne (379-1900), caminhão e al

guns equipamentos, mas o

plantão ainda não atende re-'

gularmente.
A intenção é manter dois

voluntários no serviço de plan-

Jaraguá do Sul- A Prefei
tura marcou para o dia 6 de maio
a entrega de seis novas casas no

Itapocuzinho, As unidades têm

área de 42 metros quadrados,
Financiadas em 18 anos para

pagar. Cada casa custou à Pre

feitura cerca de R$ 8 mil.
Pelo terreno e pela casa, cada'

mutuário pagará prestação de R$
70,00. Com a inauguração das
novas unidades, a adrninistração
municipal completa 70 residências

entregues neste governo, com

previsão de conclusão de rnais dez,
que estão em fase de cobertura,
para os próximos 60 dias.
"Estamos construindo casas com

pré-moldado, corn uma qualidade
muito boa e preço acessível", diz
o secretário de Desenvolvimento

Econômico, Waldir Watzko.
Ainda ne ste mês serão

entregues pela secretaria 56 lotes

urbanizados, que ainda não têm

destinO definido. "Estamos
estudando a possibilidade de criar

um novo conjunto habitacional,
ou a liberação do terreno, para

que cada proprietário construa a

casa", diz Watzko. Há possi
bilidade de que, ainda neste ano,

outros 97 terrenos fiquem
prontos. A Prefeitura executa os

serviços de terraplenagem e rede

pluvial. (LiSANDRE:A COSTA)

Pode-se viver no mundo

urno vida magnífica,
quando se sabe trabalhar

honestamente e amar;

Trabalhar pelo que se ama

é amar aqu i lo em que 'se

Trabalha.

PARABÉNS, TRABALHADOR.
Duas Rodas

�!!�E�!�'!�!�
PARA A INDÚSTRIA DEALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Schroeder,
NossaHomenagem a todos os Trabalhadores.
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Edson JunkeslCP

Escola ambiental
tem boa freqüência
Unidadede
ensino inédita
funciona no

Parque Ecológico
Cor upá - Mais de 200

alunos da rede municipal de

ensino já compareceram à Escola

de Educação Ambiental instalada
no Parque Ecológico Emílio

Fiorentina Battistella, na Rota das
Cachoeiras. Eles participam de
atividades educativas sobre a

flora e a fauna do local, com
orientações do técnico flOI·estal.
Alexandre Rafael Marcante. A
escola funciona junto ao Museu

Ecológico instalado no parque e

representa iniciativa inédita de

ensino no Estado.
A Secretaria Municipal de

Educação já programou as

ati vidades na escola para a

semana que vem. Na terça-feira,
serão recebidos os alunos das
escolas Aloísio Carvalho de

Oli veira e Frederico Ziebrantz. As
aulas acontecerão pela manhã.·

Para quinta-feira, estão previstas

as presenças das esçolas
Francisco Mees, Franz Dorn e

Pedra de Amolar, com ati vidades
em dois turnos, pela manhã e à

tarde. Nesta etapa estão sendo
atendidos somente os alunos da
4" série.

A assistente pedagógica Darci
Rutsatz, da Secretaria de Educa

ção, disse que, inicialmente, serão
atendidos os alunos da rede mu

nicipal de ensino, cerca de 2,5
mil. Mas está sendo cogitado tam
bém o recebimento dos alunos do
2° Grau e de outras escolas dos

municípios da microrregião.
- A avaliação inicial do

funcionamento da escola de

educação ambiental é positiva, os
comentários dos alunos são

muito bons - diz a assistente pe

dagógica, destacando que Corupá
está inovando ao instalar essa

unidade de ensino no parque,
iniciativa da Associação de

Preservação e Ecoturismo Rota

das Cachoeiras. Ela acredita que
o projeto seja inédito no Estado.

ÁULAS - Os ensinamentos
transmitidos pelo técnico flo

restal são diversificados, com a

Em Jaraguá do Sul, o Trabalho
é uma característica marcante.
O povo jaraguaense sabe o

valor de poder ganhar o pão
de cada dia, com dignidade e

honestidade. Neste Dia do

Trabalho, sinceros votos de
sucesso a rodos.

João Prim - Vereador

o trabalho enobrece nossa atividade

e através dele construimos uma nova

Nação feliz, onde todos participam,
e711 igualdade de condições,

nU711a Pátria com Justiça Social.

Parabéns, Trabalhadores!

Carione Pavanello

Vereador

Dedicação: o trabalho de educação ambiental realizado por Marcante é pioneiro no Estado

identi ficação de espécies vegetais
e animais, através da taxidermia

(empalhamento de animais). com
aproveitamento. dedoações de

animais mortos e caminhadas no

parque. Marcante é formado no

Colégio Florestal Presidente
Costa e Silva, de Irati (PR), e

implantação definiu va vai depen
der dos resultados. Se a avaliação
f nal for posi ti va, a entidade deve
rá providencia"!' o encaminha

mento perante o sistema oficial

de ensi nó e tomará as outras pro
vidências necessárias ao funcio

namento. (MILTON RAASCH)

trabalha também na instalação do

museu ecológico.
O prefeito Luiz Carlos

Tarnanini. presidente da Asso

ciação de Preservação e Ecotu

rismo Rota das Cachoeiras. expli
cou que a escola funciona ainda

em fase experi mental e que a

Incentivando e Desenvolvendo
. Novas Oportunidades.

• Plano Municipal de Incentivo às Indústrias.

• Plano de Incentivo ao Trabalho e Qualificação
Profissional. oferecendo trabalho,_qualificação,.
auxnio transporte, auxnio alimentaç�o e seguro

de acidentes de trabalho.

·80 unidades habitacionais entregues.

·1 DO'unidades habitacionais sendo viabilizadas.

·300 lotes populares sendo preparados para

entrega.
• Programa Moradia Econômica - 550 plantas
de moradia. viabilizadas e entregues. através

de parcerias.

-Baboração de 56 projetos (1.590 lotes) para

regularização dos loteamentos irregulares.
Todos os 56 encaminhados a FATMA para

aprovação.
• Obras de infra-estrutura em 25 loteamentos.

• Programa ESCOlATUR - conscientização
.

turistica envolvendo 3.000 estudantes.

·Programa EMPRESATUR - conscientização para
, recepção de turistas.
• Projeto Caminhos de Jaraguá - 9 roteiros

turísticos.

• Programa Alimentação Saudável Cliente.

.

Satisfeito - conscientização de

estabelecimentos para aperfeiçoamento da

qualidade dos produtos e serviços.

� incentivar e desenvolver novas

oportunidades nestas áreas, a Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul está

contribuindo para o desenvolvimento de
.

uma sociedade melhor:

Prefeitura lV!unicijlal � <�,"

de Jaragua do Sul iJ� �

�""AOO �

Tudoqueagentefaz,�
-----
----

------
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'Epreciso acao dógOZle!7W

e da sociedadépara

empregar IíomeltS; FO�
tirar dó Iíomem o seu

é como amputar-fhe as mdos,

áizimar sua Iíonra.

Prefeitura Munici.pal de Guaramirim

OsMetalúrqicos agradecem a

todos aqueles que de uma

. forma ou de outra:
.

contribuíram na organização
da classe trabalhadora.

O 10 de maio é uma data que,.

ficou como símbolo desta luta

em todo o mundo.

Parabéns a todos QS

operários ql1:e lembram para

si que a luta de classe

ainda não parou.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO - FILIADO À CUT

, -".

AQUIVOCEENCONTRA

Jornal

CORREIOOOPOVO

Jornal CORREIO DO POVO

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Rea!

Barão I - Videolocadora
Barão II - Videolocadora
Bazar Linete

ComércioMilênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
FloriculturaRecanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.
HO Papelaria
HoltDisnibuidoradeRevistasLtda
Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes

Panificadora Pão Brasil . ,

PapelariaA Banquinha
PapelariaCultura!
Papelaria Grafipel
Papelaria Hort Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2

PostoMime 5 Ltda.

PostoMime 7

PostoMime3
PostoMime 6

Tecnopan Padaria eConf. Ltda.
Verdureira da Raquel
VerdureiraFigueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
PostoMilênio
Panificadora Pão e VinhoPanificadora Ribeiro

PanificadoraRio Branco Ltda.
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Fechamento de travessia revolta
comerciantes daVila Lalau

Movimento caiu

depois da
retirada de
sinaleiro

plesmente vão a outro lugar -,
reclama o comerciante Venésio

Hornburg. proprietário de super-
mercado. Ele procura explicação
legal que justifique a inexistência
de passagem mais próxima, mas
a Prefeitura não informa a razão.

Os moradores dizem que o

sinaleiro foi retirado por solici

tação da Cipa da Weg, depois de

um acidente com caminhão, co
mo forma de propiciar segurança.
A medida acabou por expor ainda
mais os pedestres que insistem
em atravessar a rua no Iocal,
passando por cima ou por baixo

dos arames. "Agora sim isso fi
cou perigoso, porque não existe
mais sinaleiro", protesta Horn

burg. Ele lembra que acontecem

acidentes com freqüência na

Avenida .Prsfeito Wa l dem ar-

Grubba porque não existem pla
cas indicando os sinaleiros.

A Associação de·Moradores
da Vila Lalau solidarizou-se aos

comerei antes. "Além de não exi s

rir ruais a passagem; o túnel que
cruza a rua não oferece nenhuma

segurança aos pedestres e já foi

palco de muitas cenas de van

dalismo", lamenta o presidente da
associação, Antônio Marcos da

Si lva. Em reunião, a secretária de

Planejamento, Clarice Coral, res
pondeu aos moradores que a

reabertura da passagem é im

possível. "Ela disse que devemos

pensar em outra forma de traves

sia e arcar com os custos. Disse

que a única coisa que a Prefeitura

pode fazer é alguma parceria com
a associação", revela o presidente.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul � Comer
ciantes da Avenida Prefeito Wal-

.

dernar Grubba preparam abaixo

assinado contra o fechamento da

travessia em frente à Weg II. O
sinaleiro que existia no local foi
retirado e a passagem pela cerca

de madeira fechada com arames,

causando queda de 50% no

movimento do comércio, já que
a única possibilidade de cruzar a
rua é o túnel.

- Ninguém vai andar 400
metros para atravessar a rua e

comprar aqui. As pessoas sim-

Perigo: pedestres insistem em pular a caca para atravessar a rua

.-
.

{;: «:;I;W �

Bairro é prejudicado IDO( faltade.acessos
A AssociaçãC; de Moradores

da Vila Lalau reclama a abertura
de ruas, que saem da Avenida
Prefei toWaldemar Grubba em

direção ao bairro. Ä maioria das

ruas é interditada por cruzar a

ferrovia, restando apenas dois

acessos, distantes cerca de um

quilômetro, como opção-a quem
, queira se dirigir ao local.

-s- Estamos cercados por
ruas interditadas, é preciso dar

uma volta imensa -, explica o

presidente da associação. A
entidade propõe, como forma de
auxiliar o escoamento do tráfego
pará o bairro, que seja aberta a

RuaMajor Jülio.Ferreira, ao lado
do Líder Clube. Interditada com
tubos de concreto, a rua é uti liza
da por motocicletas e ciclistas
como atalho para evitar a volta
'por rua liberada.

Silva aponta outras irregula
ridades no planejamento viário

da região. A ciclovia, que deve
ria ter continuado paralela aos

trilhos, foi projetada para fun
cionar juntá à calçada daWalde

mar Grubba, onde ciclistas dis

putam espaço com pedestres,
postes e telefones públicos. "Eu
desafio alguém a cruzar os tre

chos estreitos dessa calçada

Ruas: Silva solicitaprovidências
com. um pedestre q:úe e�h�j,a an
dando.de guarda-chuva"; p,rovo-

_'-'_Oo o .. ,:,:, m,.ocoS

ca o comerciante CYené,sio
Hornburg.

No interior do bairro, os mo
radores preparam outro.abaixo
assinado, solicitarrdo apavimea
tação de cincoffu{ts.>"Não pI:eS,i
sa nem pavimentàr, �uma
camada- de. antipó já/nos àju
daria muito", diz o comerciante
Marilson Milcke. Ele denuncia
série de infrações,gue acerite
ce�no lpcar. ':Ô� riacho,'est,á
completamente J?loluído,'IJ}a�'a
Vigilância SJ.njtári� d,iz.; qu'e'as,

. empresas têm tempO,para
.

regu Iarjzar;;. as es taç.õ'es.· de
tratamento", lamenta .. (LC)

Acesso: a associação quer a abertura da Rua Major Júlio Ferreira, interditada por tubos de concreto

Trabalho! Fonte de alegria,
satisfacão e realizacão pessoal.j j

O trabalho engrandece e realiza.

Trabalhador, lute por seu espaço
no mundo do trabalho.

lorita Zanotti Karsten - Vereadora

Sentimo-nos orgulhosos de poder
ser parte constante de um povo que

se orgulha e 'ama sua terra.

Parabéns, Trabalhadores!
Pedro. Garcia - Vereador
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População rejeita escolha de área para o lixão
Moradores acham
que o lo-cal é
muito próximo da
comunidade

o vice-presidente da Acijs
(Associação Comercial e In

dustri al de Jaraguá do Sul),
Eduardo Horn, considera normal
a precaução dos moradores.
"Deveríamos ter explicado à

população como vai funcionar a

unidade, antes de divulgar o local,
porque todos acreditam que se

trata de um lixão comum", diz.
Horn esclarece que o projeto tem

em basamento c i en tífi co e

critérios técnicos e que, em

qualquer área onde se colocasse
um projeto desse porte, a po
pulação seria contra.

A equipe garante que a Mata
Atlântica não será afetada porque
o projeto vai passar pela apro
vação do Ibama e da Fatma. A

Acijs prevê que até o final do ano

a primeira fase do CRDR seja
implantada.

Na próxima semana, a

Prefeitura vai reunir os res

ponsáveis pelo projeto no bairro,
.

para explicar à população como

vai funcionar o centro de re-
. eielagern. A associação de mo

radores tem reunião marcada

para a segunda-feira, quando vai
oficializar o protesto. "Tudo que
causa risco eles querem trazer pro
Nereu Ramos. Não queremos
que transfiram esse lixão pra cá",
resume o comerciante Hilário dos
Santos.

'(LlSANDREA COSTA)

Santos não quer lixo 110 bairro

Transferência: recicladores temem ficai' sem emprego, com o fechamento do lixão da Vila Lenzi

Centro vai utilizar conceito demacrorreciclagem
O Plano Diretor de Resíduos

Sólidos Urbanos
_

baseia-se no

princípio de macrorreciclagern
dos dejetos urbanos, rurais,
comerciais, industriais e. hos

pitalares. Os municípios de

Guaramirim, Corupá, Schroeder
e Massaranduba são possíveis
parceiros de Jaraguã do Sul nesse

projeto, que estudou a bacia

hidrográfica do ltapocu.
A macrorreciclagern aproveita

ao maxuno
.

os resíduos,
descartando cerca de 30% e

trabalha com conceito di

ferenciado de separação. O

engenheiro Zulauf defende que é

o lixo orgânico que deve ser

separado, o I i xo seco pode ser

misturado., O lixo orgânico não

será destinado ao CRDR, mas

aproveitado como adubo, por
isso haverá acondicionamento
dos resíduos em recipientes
distintos. Eduardo Horn diz que
esse trabalho será feito de forma

FOIOS: Edson Junkes/CP

gradati va e exige muito esforço
para conscientização da

comunidade. "Não temos o

costume de separar o lixo,
quando o fazemos, é de forma

errada" .Jamenra.
O levantamento da ZLF

Consultoria apurou que Jaraguá
.

doSul produz mais lixo que a

média nacional. O volume de
resíduos provável das empresas
é de S,4 mil toneladas mensais.

Os recicladores do lixão da

Jaraguá do Sul - A ZLF

Consultoria, contratada pela
Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul, em
parceria com a Prefeitura,
concluiu o Plano Diretor de
Resíduos Sólidos. A parte mais
difícil do trabalho, de acordo com
o engenheiro responsável,
Werner Zulauf, foi encontrar área

adequ�da para instalação do
CRDR (Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos). Terreno
localizado em Nereu Ramos, na
comunidade Santo Antônio, foi
escolhido para tal finalidade, mas
a população local rejeita a

escolha.
A área, situada a II quilô

melros do Centro, tem cerca de
1,5 milhão de metros quadrados
e pertence a diversos pro
prietários. "Esse local é tec

nicamente excelente para a

implantação do CRDR, per
mitindo a ampliação para o

futuro. Tein ainda a vantagem de
não ficar visível, pela topografia
do local e pela mata do entorno",
derende Zulauf.

O vereador Pedro Garcia

(PMDB), em conjunto com a

Associação de Moradores 'do
Bairro Nereu Ramos - recém

eleita, preparou documento
contestando a instalação da
unidade no local determinado. Os
moradores argumentaÍn que a

área escolhida fica próxima de

escola, igreja e conjunto
habitacional, além de pertencer à
reserva de Mata Atlântica.
"Deveria ter sido escolhido um

local mais distante, que não

atingisse os moradores", defende
Garcia. Ele acr�dita que o centro

de reciclagem possa destruir o

potencialturístico da região, que
tem crescimento populacional
acelerado,

Vila Lenzi estão temerosos de que
o CRDR tire seus empregos,
porque a unidade será controlada

pela iniciativa privada, "Lá nós
não poderemos entrar", lamenta
o catador Luiz Antônio, que
prefere não revelar o sobrenome

porque está procurando outro

emprego e teme discriminação,
Eduardo Horn diz que, por ser

uma unidade industrial, o centro
vai gerar empregos de forma
direta. (LC)

ofruto do trabalho é o bem

estar de uma sociedade. Jaraguá
do Sul e região nos orgulham
por seguirem este caminho.

Obrigado, Trabalhador, e_
parabénspelo seu dia!

Antônio Berns - Vereador

-_.

!:Na passagem do rvia do 'Trabalho, queremos externar aos nossos munícipes fraternais,
nossos votos de congratuku;ões.

� todos que trabalham e com seu esforço ajudam a impulsionar o progresso deste país,
nosso sincero cumprimento. Parabéns!
José Schmitt - Vereador
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Prefeitura emprega 105 em programa de qualificação

)0 DE MAIO - DIA DO TRABALHO - UMA HOMENAGEM DA MARISOL AOS SEUS COLABORADORES.

Voluntários vão
r.eceber salário
mínimo e cesta
básica

i

r

Jaraguá doSul- o Progra
ma de incentivo ao trabalho e à

qualificação profissional, criado
pela Prefeitura, terá aula inaugural
na terça-feira, às 13 horas, no au
ditório do Sesi. São 105 selecio

nados, nessa primeira etapa, para
prestar serviços em cinco áreas
da administração municipal, me
diante recebimento de benefícios
e orientação profissional.

O programa foi desenvolvido

pela Secretaria de Desenvolvi

mento Econômico, em parceria
com outras pastas. Os contratos,
com duração de três meses, não

têm vínculo empregatício e são

passíveis de renovação por ou

tros três meses. "Foi uma forma

que encontramos para tentar

amenizar o problema do desem

prego", diz o prefeito l rineu

Pasold.
A lei aprovada na Câmara de

Vereadores possibilita que a

Prefeitura empregue até 250 pes
soas, nesse si stema. Inscreve
ram-se para seleção prévia 245.
Os bairros Jaraguá Esquerdo, Vila
Lenzi, Barra do Rio Cerro e Gari
baldi são os que possuem maior
número de inscritos, selecionados
entre os mais carentes. "Escolhe
mos os que estão há mais de um

ano sern emprego, em famílias

que não têm nenhuma outra fonte
de renda", explica o secretário·
WaldirWatzko.

Cada voluntário do programa
custará à Prefeitura cerca de R$
280,00. Além do salário mínimo

(R$ 151,00), o trabalhador rece

berá uma cesta básica (R$ 35,00),
vale-transporte (R$ 40,00) e qua

lificação (R$ 50,00). Ajornada de

trabalho é de 36 horas semanais,
com quatro.horas de aulas teóricas.

ÍNDICES - O Sarnae (Ser
viço AutônomoMunicipal de Água
'e Esgoto) vai utilizar 40 homens

no trabalho de -abertura ·de valas

para o programa de saneamento;

as secretarias de Agricultura eCul-

Variação: Sine diz que não é possível precisar número de desempregados em Jaraguâ do Sul

tura, Esporte e Lazer utilizarão 30

homens; e as secretarias da Famí

lia e Educação terão espaço para
35 mulheres.

O programa pretende dar boas
noções em práticas como pedrei
ro. jardineiro. encanador e zela-

doria. Numa segunda etapa, a

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico prevê acordo com

FAT (programa de qualificação
estadual). O número de desem

pregados em J araguá do S uI. até

o ano passado. era estimado CI�l

quatro mil. "Esse número é

questionável porque varia muito

e não temos nova estatística",
informa a oficial administrativa
do Sine (Sistema Nacional de

Emprego). Marta Schütze.

(LiSANDREA COSTA)

Você e a Marisol.
Uma união de sucesso.

'A Marisol
MARISOL SA - Tel (47) 372-6000 - www.rnorisol.corn.br
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Fogo destrói fábrica de papel e embalagens
,

lO

Vinte e cinco
·toneladas
depopelöo

,

foram destruídas

ente dos bombeiros, que evitaram
.

que o fogo se alastrasse para o

restante da fábrica.

Apesar da ação rápida dos
bombeiros de Jaraguá do Sul, a

área de madeira, que mede 500
metros quadrados, localizada na

Rua Carlos Frederico Ranthum,
na subida do Rio Manso, foi to
talmente tomada pelas chamas. O
empresário, que há cinco anos

tem a fábrica, pretendia desativar
a parte que foi incendiada, em 60
dias. As 26 pessoas que traba

lham no local ajudaram a com

bater o incêndio. A fábrica faz:

papel de cartolina para embala-
.

gens, capa de caderno, agendas,
encartes, entre outros. Maxi

miano diz que em breve estará
fabricando embalagens para ci-

Dois veículos furtados
Jaraguá.do Sul � No iní

cio da semana mais dois veículos
foram furtados. O primeiro
furto aconteceu às 19 horas, da
última segunda-feira. O repre
sentante, OscarMarcarini.joga
va bola na Arweg, aonde deixou
o carro estacionado. Depois do

jogo não encontrou mais o Uno
Mille SX, placa LZE-5548,
Jaraguä do Sul. O segundo fur

to foi na frente da Prefeitura.
Foi o Corsa Wind, placa MBB-
5147, Jaraguä do Sul, de

propriedade da funcionária

pública Valéria Maria Zapella.

Jaraguá do Sul - Um cur

to-circuito ocasionado por um

superaquecimento numa estufa

pode ter sido a causa do incên
dio na Fábrica Delrnax Papelão e

Embalagens Ltda, em Santa Lu

zia. O incêndio teve .início às
I Oh30 e queimou 2510neladas de
papelão, causando prejuízo de R$
80 a R$ 90 mi I, segundo o pro

prietário Délcio Maximiano. O

empresário fez questão de ressal
tar que o prejuízo não foi maior

graças ao trabalho rápido e efici-

Curto-circuito: superaquecimento pode ser a causa do incêndio

Ewald, informou que foram uti
lizados 50 mil litros de água no

local, pois o incêndio se alastrou

rapidamente.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

garrose que o incêndio, apesar
do prejuízo, não o desanimou

para fazer novos investimentos
no local. O comandante dos

Bombeiros Voluntários, Elemar Arrombadores
Jaraguá do Sul- Arrom

badores de veículos con-tinuam

agindo na cidade.O veí-culo

Corsa Super, placa MAE-51 05.
teve o parabrisa dianteiro arran

cado e foi furtado o aparelho de

CD, marca Pioner. O Corsa é

de propriedade de Valmir Fuck.

Casal aplica golpe de R$ 12

milno comércio jaraguaense

Traficante flagrado com cocaína
ero é

muito

stica",
trati va

nal de

Jaraguá do Sul- Foi preso,
na madrugada de quarta-feira
passada, o traficante Rael

Andrade da Silva, 24 anos,

conhecido como Japa. A prisão
aconteceu em operação conjunta
entre as polícias Militar e Civil,
realizada na Rua João Pla

ninschek, VilaLenzi.
No momento em que os

policiais chegavam na Pensão da

Lourdes, local onde lapa residia,
o traficante estava atendendo um

viciado, que conseguiu fugir.
Para escapar do flagrante, lapa
jogou um objeto pelajanela.

O comissário Mareio Ce

catto, que participou da ope-'
ração, encontrou no terreno ao

lado um 'Kinder Ovo', que con

ti nha nove papelotes de cocaína.
Rael Andrade da Silva confessou
o CI'ime, sendo preso e autuado

em flagrante. O delegado Ilson

José da Silva, que comandou a

prisão, informou que Japa já
vinha sendo investigado.

O traficante estava residindo
há um ano em Jaraguä do Sul.

Segundo Silva, apesar do.
movimento intenso na pensão,
pri nci palmente de jovens dro

gados, a proprietária afirmou que
não sabia da ação de Japa.

A polícia esperava prender
outro homem, conhecido por
Alemão, que agia com Rael.

Alemão conseguiu fugir. (AO)

cheques, totalizando R$ 767,50,
no Posto Cidade da Vila Lenzi.

Neste golpe, utilizaram a S I O,
placaMAV -O 180, Jaraguá do Sul,
cor vermelha, apreendida em São
Paulo.

A delegada Fedra Konell,
pediu a prisão preventiva do

casal, concedida rio último dia 10
de abril, somente contra Aline.
De posse do mandado, policiais
foram até o endereço, Rua

Francisco Zacarias Lenzi.: mas
foram informados pelos vizinhos
que o casal havia fugido na

madrugada do dia 8 de abril.
Os dois já têm passagem por

estelionato na Delegacia de Agu
dos. Estado de São Paulo, aonde
residiam. A Polícia Civil de Agu
dos prendeu Aline, que abortou
no momento da chegada dos poli
ciais. Ela está em recuperação no

hospital de Agudos, e assim que
receber alta deverá ser recam

biada para Jaraguá do Sul, segun
do informações da delegada
Fedra Konell. (AO)

Jaraguá do Sul - O casal

Carlos Roberto Seole e Aline de

Cassia Piotto aplicou golpe
estimado em R$12 mil no comér
cio de Jaraguá do Sul. Eles com

pravam cortinas, aparelhos de

som para casa e veículo, roupas,
eletrodomésticos e um televisor
de 32 polegadas. pagando
geralmenie com cheque pré-data
do.

O primeiro caso que chegou
ao conhecimento da delegada
Fedra Konell aconteceu em

janeiro deste ano. quando pas-
.

saram alguns cheques em Curi

tiba. Posteri'ormente foram

cancelados. inclusive um no valor

de R$176,00. emitido para uma

empresa em Jaraguá do Sul. Na

época. Seole alegou cancela

mento por engano.
Os trernai s cheques eram

sempre emitidos em nome de

Aline, das agências do Banco

Meridional e Caixa Econômica

Federal, de Jaraguä do Sul. A

dupla chegou à emitir cinco

�
Lotérica

MEGA $ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso:216

14·18·30· 35· 42 ·59

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 389

1ªfaixa:
. 08· 14 . 24 . 28 . 35 . 46

2ªfaixa:
04·13·17·18·22·47.

concurso: 390
1í!faixa:

01·03·35·37·41 ·48
2ªfaixa:

04·10·12·16·26·41

Quina (quínta/sábado/terça)
concurso:-689

01 . 13· 17 . 25 . 73
concurso: 640

13·26·33·39·56
concurso:

Obs.: Não houve sorteio sábado (2214)

COMUNICADO
Foram extraviados da empresa Gieseler Fabril
Ltda., CNPJ n° 83.197.509/0001-01, Inscrição
Estadual n° 252.194.969, Notas Fiscais série'
única em branco de n? 0056 a 000100 e

utilizadas de n° 0001 a 0055.

Loteria Federal
(sabado/quarta)

cone. 3451
1° . 40.103
2' . 64.612
3° . 07.564
4' . 51.472
5' . 50.982

Lotomania
(sábado)

concurso: 30
05·15 ·22·23 ·24
29·33·34·36·40
42 ·.43·49· 60·61
71·72·79·97·00

CORREIODOPOVO

Toda linha de louça!i !ianit:árias NascomprasacímadeR$1?O,OO

rparat:iJ rorian� I COD1:E!mpOrarY1 rTiV-:-Ili.J·LLoga!ia LIdeai. .. Herwy
. LCelltE!

[DeVil.le-.carrara]·....._ ----Deca -
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Schumacher é o mais rápido nos testes coletivos
Quinta etapa
do Mundial

.. .. .

sera no proxirno
dia 7

São Paulo - Michael Schu

macher ficou com o melhor tem

po no segundo dia de testes cole
tivos da Fórmula I em Barcelona,
palco da quinta etapa doMundial,
marcada para o próximo dia 7 de

maio. Todas as equipes participa
ram dos treinos, realizados com

sol e temperaturas variando entre

16 e 22°e. O alemão da Ferrari

completou 8S voltas, a mais rápi
da delas em Imin21s806.

Foi um tempo melhor que o

da pole para o GP da Espanha do
ano passado, obtida por Mika

Hakkinen, da McLaren -

I min22s088. Mas 'ainda pior que
a volta mais rápida em Barcelona

neste ano, registrada por Pedro
de La Rosa, da Arrows, nos tes

tes de inverno - o espanhol an- .

dou na casa de 1 min 19s, mas

suspeita-se que estava com o

carro abaixo do peso.
No total, 18 pilotos treinaram,

entre eles os três brasileiros. Ru
bens Barrichello ficou em quarto
com a Ferrari; Pedro Paulo Diniz,
da Sauber, foi o décimo; e Ricar
do Zonta, da BAR, terminou o dia

em 17°.
"Foi um teste positivo, porque

as condições da pista e de tempe
ratura foram mais ou menos

iguais as que vamos encontrar

aqui na semana que vem", disse
Barrichello, que hoje simula um

GP e deverá completar 6S voltas,
treinando inclusive os pit stops.

Para Schurnacher, a Ferrari

provou em Silverstone, mais uma
vez, que pode ser muito rápida.
"E tudo indica que será o mesmo

aqui", falou. No GP da Inglaterra,
com atuação apagadíssima, o

alemão terminou em terceiro. O
melhor momento da Ferrari no

fim de semana inglês foi a pole
'position de Barri che l lo, que
abandonou a prova quando
liderava, na 3S· volta.

Warm UP

Treino: alemão da Ferrari fa; tempo melhor que no GP da Espanha do ano passado

Sehnmacher disse que ficou
satisfeito com o terceiro lugar de
Silverstone. Para ele, o resultado
- vitória de David Coulthard-

DIÁRIO DA FÓRMULA-l__ --'- _

Ironia inglesa (1)
A explicação da Ferrari para a rodada de Barrichello em Silverstone não convenceu lodo mundo. A

imprensa inglesa ironizou o brasileiro, dizendo que "pane hidráulica é a versão oficial, o carro ficou
cheio d'água", como escreveu Andrew Baker, no Daiiy Telegraph.

Ironia inglesa (2)
.

O The Independent estampou a manchete sobre a foto de BarricheIJo patinando na grama mol hada:

"Os organizadores pediram aos pilotos para ficaram longe da larna, mas um rapaz não conseguiu".
Os britânicos acham que o brasileiro cometeu um erro ao rodar sozinho na curva Luffield.

No Natal não!

Apesar de ter perdido dinheiro com a mudança de data do GP da Inglaterra de julho para abril,
Bernie Ecclestone, que manobra nos bastidores para levar a corrida para Brands Hatch, continua
minando o velho autódromo. Perguntado se o GP seria mantido para abril no ano que vem, ele

sorriu e disparou: '(Não será em abril, mas se eu fosse vocês, não agendaria nenhum compromisso
para o Natal".

.

Verstappen vai bem
No primeiro dia de testes em Barcelona, na segunda-feira com nove pilotos na pista, o mais rápido
foi o holandês Jas Verstappen, da Arrows. Ele virou 1 min22sS7 na melhor de suas 44 voltas.

, muda pouca coisa em sua luta pe
lo título. "Meu adversário conti

nua sendo Hakkinen. Coulthard

não é um pi loto consistente, nem

mais veloz que Mika. No geral,
saí satisfeito de Silverstone, pois
perdi apenas dois pontos para
Hakkinen". (FLAVIO GOMES)

Parabéns trabalhadores

pelo esforço e dedicação
aplicados diariamente. É

com essa determinação que
se consegue bons

resultados.
Maria flisabetMathedi -

Vereadora

SALVE O DIA lODE MAIO
Nesta época em que se comemora o

DIA DO TRABALHO, devemos fazer uma

profunda reflexõo sobre as lutas de

classes, enfrentadas pelos
trabalhadores de todo o País. A todos

os que produzem as riquezas do Brasil,
nossos PARABÉNS neste

DIA lODE MAIO.

Alcides Pavanello - Vereador
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Palavra de Cacá

Alguns jogadores que disputam a Liga Nacional de Futsalforam
contactados para reforçar o Jaraguá no Estadual. Todos

preferiram ficar na vitrine da modalidade. Cacá Pavanello,
membro da Associação dos Amigos do Esporte que mantém a

modalidade, afirmou que, depois das disputas da Liga, "seremos
nós que escolheremos, pois sobrarão jogadores e o jogo vai se

inverter",

Jogador certo
Sérgio Silva, presidente da

Associação dos Amigos do

Esporte, destacou que é

preciso tranqüilidade para
contratar certo: Uma

contratação errada poderia
atrapalhar o trabalho do
técnico Maneca e do grupo,
além de não se ter tempo para
novas contratações.

Motovelocidade

Hoje a tarde serão realizados
.

treinos livres em Massaranduba

para as provas de amanhã. As
feras do motociclismo estarão'

disputando a 3a Etapa do

Campeonato Norte
Catarinense de

Motovelocidade. As provas
de domingo terão início às

Ilh30.

Jogos do Divina

O Colégio Di vina Providência estará realizando, nos dias 26, 27 é
28 de abril, o 3° Jogos de Integração, que vai envolver alunos da

5" a �a série e Ensino Médio. Os jogos têm como finalidade

promover o bom relacionamento entre os alunos, professores e

funcionários, além de estabelecer um elo de ligação entre esporte
e educação. Basquetebol, Voleibol, Futsal, Xadrez e Atletismo são

as modalidades.

Bangu é Vitória jogam hoje
pelo Campeonato Varzeano

Guilherme Borchardt é vice no Pan-americano

Definição
foi da JJD
da Liga
de Futebol

Jaraguá do Sul - A Junta
.

de Justiça Desportiva da Liga
Jaraguaense de Futebol julgou li

minar impetrada pelo Vitória. A

equipe da Ilho da Figueira queria
.

os pontos do jogo interrompido.'
no intervalo centra o Bangu, sern
sucesso. No dia 8 de abril, devido.
à briga entre torcedores e joga-

Jaraguá do Sul - A equipe
Malwee de Bicicross disputou, de
21 a 23 desse mês, o Campeonato
Pau-americano da modalidade.
No total, dez pilotos jaraguaenses
disputaram a competição inter

nacional na cidade de Sorocaba,
interior de São Paulo. A melhor

colocação ficou para o garoto
Guilherme Borchardt, que che

gou em segundo lugar na catego
ria sete anos.

O coordenador da equipe e

presidente da Federação Catari

nense de Bicicross, ValdirMoretri,
informou que os pilotos que se

destacaram foram Marcelo Ludu

vichak, terceiro na Cruizer I S/ I 6

anos, e Dorival Grutzmaker, ter
ceiro na Cruizer 4S anos.

Jaragua do Sul ainda conquis
tou troféus com Tiele Renchel,
quarta colocada na categoria
Damas I S/ 16 anos. Joyce, Moretri
na categoria Damas Elite também

chegou eÍ11 quarto lugar. Foram
nove troféus conquistados pelos

dores do Bangu, o árbitro Celso'

Rangel suspendeu a partida,
alegando falta de policiamento.
Como' a classificação para a

próxima fase do 18° Campeonato
Varzeano Taça Raul Valdir Rodri�
gues depende do resultado, a JJD
determinou a realização do jogo
neste sábado, a partir das 14 ho

ras, no Estádio da Arsepum.
Quando o jogo passado foi

interrompido, o placar estava em

O a O. Caius Ananda Xavier do
Santos, diretor de Eventos da

FME, acredita que, apesar destas
duas semanas de paralisação, o

torcedor vai continuar presti
giando o campeonato. Osmar Vo

gel, que colabora com a coorde

nação, afirma que este problema
que envolveu Bangu e Vitória foi
um fato isolado, pois a disciplina
dos jogadores é um dos principais
fatores do' sucesso do Varzeano

deste ano .

Já estão definidas seis equipes
para a segunda fase, na Chave E

jogam Kiferro, Santa Luzia e

Água Verde. Na Chave F jogam
Santo Antônio, Automóveis Pradi
e Amizade.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Pau-americano: equipe Malwee conquistou nove troféus
. Os pilotos voltam aos treinos já
neste final de semana visando as

disputas do Estadual, onde a

liderança é de Brusque. (AO)

Jaraguaensc é destaquenoCampeonato deCiclismo

ciclistas da Equipe Malwee,
segundo Moretti, que destacou
ainda que Brasil e Argentina
brigaram pelas melhores posições.

clista encontra-se em segundo
lugar, ficando atrás apenas de

Hernandes Quadri Júnior, da

equipe Memorial/Santos.
Müller, que trocou Jaraguá do

Sul pela equipe paulista no final

de ] 998 devido à falta de patro
cínio, continua treinando sob a

supervisão do ex-técnico de ci

clismo da FME Rogério Müller,

O preparador tem supervisionado
o treinamento de ciclistas conhe
cidos em todo o País, como Aldo
Cemin Júnior, que também dei
xou J araguá do Sul para pedalar
em Caxias, Rio Grande do Sul.

Em março deste ano, Douglas
Müller mais uma vez foi convo
cado para a seleção brasileira e

disputou a prova internacional
. Rotas da América, no Uruguai,
chegando em 9° lugar .na prova·
de montanha. Um dos seus prin
cipais objetivos é o bicampeonato
dos Jogos Abertos de São Paulo

e também pretende disputar
outras provas internacionais. O
ciclista demonstrou disposição ao

dispu-tar os Jogos Abertos de

Santa Catarina. A próxima dispu
ta de Müller será neste final de

semana, em São Paulo. (AO)

Rápidas � �_

* Karina Kanzler e Josiane Assing estão aguardando patrocínio
para confirmarem presenças no Pan-americano, que vai

acontecer mês que vem, IlO Rio Grande do Sul. Karina depende
somente das passagens para viajar.
* Depois da folga no Feriado de Páscoa, o Campeonato Municipal
de Schroeder tem seqüência amanhã, a partir das 8h 15, no Estádio

Municipal.
* O local da partida da FME/HreithauptlCaraguá, dia 6 demaio,
contra a Unoesc, mudou. O jogo acontecerá no Ginásio de

Esportes do Sesi. O objetivo não é faturar, pois cabem dois mil
torcedores no local, e sim, aumentar o espaço na quadra para
as jogadas do time de Jaraguá do Sul.
* Está chegando o final da Primeira Fase do Campeonato Interno
de Futebol Suíço do, Beira Rio. Os jogos .acontecern nas noites de

terças e quintas-feiras.

Mesa-tenistas disputamhoje
Campeonato E�tadual

Jaraguá do Sul .: Será

disputado neste sábado o

Campeonato Estadual de Tênis
de Mesa Top 8, nas categorias
'lnfantil e Mirim. Cinco mesa

tenistas deJaraguá do Sul foram
Confirmados na competição,
pelo técnico Marcos Albino, Os
atletas 1áder Luis Moreira e

Charles Peters vão participar do
Infantil masculino, enquanto
Andréia Lima da Silva,
Morgana Mesch e Emanuela

Krüger vão concorrer no Infanti I
eM irim feminino.

Eles serão os jogadores
representantes de Jaraguá do

Sul no campeonato que reúne

os oito melhores do �'anking
catarinense.

A Federação Catarinense de
Tênis de Mesa vai aproveitar
para realizar, paralelamente, um
torneio aberto com a parti
cipação de outros nove mesa

tenistas de Jaraguá do Sul.

Marcos Albino destaca que o.

objeti vo deste torneio é manter

em ati vidade os atletas de outras
categorias. (AO)

São Caetano do Sul � O

cic I i sta catar: nense Douglas
Mü IIer, da equipe São Caetano do

Sul/General Bike, disputou no

mês de fevereiro deste ano o

Torneio de Verão de Ciclismo, em
Santos. Apesar da participação
dos cem melhores ciclistas do

Brasil na prova em São Paulo,
Müller chegou em terceiro lugar
após cinco etapas .. Nas duas pri
meiras provas do Campeonato
Paulista de Ciclismo, o piloto
chegou em terceito e quinto
lugares, respectivamente. Na

'classificação da competição, o ci-
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thaupt/Caraguá folga na rodada

da Divisão Especial de hoje. De
pois da vitória sobre a Tuper/Pla
nor, por 4 a 3, os trabalhos foram
reiniciados em dois períodos, par
te física pela manhã e tático/téc

nico à tarde e à noite. James e

Chico estão machucados e fize
ram trabalhos especiais, mas não
preocupam porque terão duas se
manas para se recuperar, informa
o técnico Maneca. O próximo
jogo será contra a Unoesc/São

Miguel, que perdeu os Jasc e o

Estadual ano passado para Jara

guá do Sul. O time de SãoMiguel
do Oeste recebe hoje a Tuper/
Planor, a partir das 20h30.

Outros jogos desta noite:
Taschibra/Unicardio/FMD x

. Seara Aliinentos/Águia Seguros,
Agroeste/Palmitos x AABB/

Rotesma. Unoesc e FME/Jaraguá
do Sul lideram o campeonato
com 13 pontos, seguido de

Taschibra/Unicardio com 10;
Tuper/Planor com 9; Unisul/

. Colegial com 7; Gaboardi/Fogo
de Chão com 4; AgroestelPalmi
tos com 1, e Seara e AABB/
Rotesma com O. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE ABRIL DE 2000

Fragilidade do
adversário
facilitou a
vitória tricolor

Jaraguá do Sul - O Jaraguá
Futebol Clube não teve dificulda

des para golear, por 8 a 2, a equipe
do Curitibanos, na última quinta
feira. Ricardo abriu o placar para
o Jaraguá e, logo depois, Ademir
empatou o jogo. A partir daí, o ata-

.

cante Careca começou a se desta
car, fez o segundo gol tocando por
cobertura no goleiro adversário.
Aos 28 minutos, Ricardo e Care
ca voltaram a marcar antes do fi

nal, fazendo 5 a 1, números do pri
meiro tempo. O técnico Aroldo

Duarte percebeu erros na equipe
durante o primeiro tempo e orien
tou os jogadores no intervalo. Fa

binho marcou logo nos primeiros
minutos do segundo tempo, An
tes de Careca marcar mais um,

Clevson descontou para Curiti-

Jaraguá Futebol Clube goleia
time de Curitibanos por 8 a 2

Francisco Alves/CP

Goleada: tricolor conquista segunda vitória e sobe para 7 pontos
vamente no Estádio JoãoMarcatto,banos. Reginaldo, no final do jogo,

ampliou para 8 a 2, placar final da
partida.

O técnico acredita que a equipe
melhorou física, técnica e tatica- .

mente. José Roberto do Carmo

mais uma vez lamentava os pouco
mais de 70 tqfcedores presentes
no Estádio JoãoMarcatto. O trico

lor, ao conquistar a segunda vitória
na Segundona, sobe para 7 pontos
na classificação. O próximo com

promisso do Jaraguá será hoje, no-

a partir das 16 horas, contra o

Camboriú, que não tem feito boa

campanha no Estadual. Todos os

jogos desta rodada estão progra
mados para hoje, no mesmo ho
rário: Guarani x Internacional, Ti
radentesx Catarinense, Curitibanos
x Concórdia, Joaçaba x Blurnenau
ense e Timbó x Santa Catarina. Na

próxima segunda-feira o Jaraguá
enfrenta o Catarinense, em Gaspar.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

UMA HOMENAGEM ESPECIAL DA
CARAGUÁAO DIA DO TRABALHO.

CARAGUÁ
Ruo Bernardo Pombu$Ch. 800
Fone: (47) 371·4000

.

Jatogu6 do Sul

Futsal de Jaraguá do Sul vence a

Tuper/Planor/Glascor de SBS
São Bento do Sul - Pela

segunda vez consecutiva, a

equipe da FME/Breithaupt/
Caraguá vence a Tuper/Planor/
Glascor, no Futebol de Salão. A

primeira vitória foi na categoria
Adulta, 4 a 3, no dia 20 de abril.
Na categoria Juvenil, vitória de

6 a 4, na quarta-feira passada,
com gols de Igor, Celso, Rafael
e Éca. O técnico Manoel Dalpas
quale, que comanda as duas

categorias, lembra que o jogo foi
difícil, pois o time da casa queria
se vingar da primeira derrota. Foi
a terceira vitória de Jaraguá do

Sul na competição. Anterior
mente; o time havia vencido a

AABB, de Chapecó, por 8 a 2, e
o Colégio Guarani, de SãoMiguel
do Oeste, por 6 a 4. O próximo
compromisso no Estadual Juvenil
será no dia 20 de maio, contra a

AD Colegial, de Florianópolis.
Enquanto o Futsal jaraguaense li
dera o campeonato com 9 pon
tos, o Colégio Guarani, AD Cole

gial e AABB aparecem a seguir
com 3. A Tuper/Planor é a lanter

na, com zero.

A equipe Adulta da FMElBrei-

Joinville - O JEC assumiu a liderança
do Campeonato Catarinense ao derrotar a

equipe de Lages, lanterna do returno, por
1 a O. O adversário do Joinville quase não

entrou em campo. Com os salários atrasa

dos, os jogadores lageanos negavam-se a

jogar, mas foram convencidos do contrário.
Resultados da rodada da quinta-feira:

Avaí 3 x 1 Criciúma, Brusque 2 x 3 Frai

burgo, Marcílio 3 x O Chapecoense, Alto
Vale 1 x 2 Figueirense e Kindermann O x 2

Tubarão. Joinville e Fraiburgo lideram o re

turno com 6 pontos cada, seguidos de

Marcílió Dias 'e Figueirense com 4, Cri
ciúma, Avaí, Tubarão e Alto Vale com 3,
Brusque e Chapecoense com 1, e Kinder-

Joinville lidera Campeonato Catarinense
mann e Lages com O. O Figueirense, cam
peão do turno, já tem vaga garantida nas

semifinais do Estadual e continua liderando
a classificação geral do campeonato, com
30 pontos. O Lages é um sério candidato

para cair para a Segundona ano que vem.

A rodada deste final de semana inicia

hoje, às 16 horas, com Joinville x Avaí, no
Estádio Ernestão, em Joinville. Jogos
programados para amanhã às 16 horas:
Criciúma x Brusque, no Estádio Heriberto

Hülse; Fraiburgo x Marcílio Dias, no
Macieirão; Chapecoense x Alto Vale, no

Regional Índio Condá; Figueirense x

Tubarão, no Orlando Scarpelli e Lages x

Kindermann, no Vidal Ramos. (AO)

Jeep, Club
* Nos dias 29 e 30 acontece o 30 Jeep Raid Cidade de Pomerode, Nossos
jipeiros estarão lá.

,

>I< Nosso agradecímento ao amigo Chico Dias por ter ajudado no levantamento de trilhas

junto com o Alexandre.
,

* Recebemos correspondência do Jeep Club de Brusque, que realiza em

maio a Fenajepp, nos dias 19, 20 e 21.
.
>I< Igualmente recebemos correspondência do Jeep Club de Itajaí, sobre o raid daquela
cidade nos dias 2 e 3 de junho .

.

* Os jipeiros Alexandre Katcharowski, Valderes Kuchenbecker e Silvino

Lessmann patrocinaram a caixa de número uJ!l. O Silvino patrocinou também

o jantar de terça, feito pelo amigo Moise. Silvino aniversariou no dia 24.
* A próxima reunião será ordinária, no dia 2, só para sócios .

.* Na próxima reunião o responsável pelo bar será o Claus Melchers.
* Foram em seis veículos os jipeiros que realizaram o passeio a São Paulo no feriadão

passado. Visitaram a Caverna do Diabo
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