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Frente deve reunir quatro partidos
e lançar Adernar Duwe a prefeitoestofados eco/chões

o ex-secretário da Casa
Civil no governo passado,
Adernar Duwe (PMDB),
confirmou ter sido procurado
por lideranças do PSDB; PFL
e PPB na tentativa de abrir

negociações sobre a possi
bilidade dele encabeçar a chapá
de uma futura aliança entre os

partidos.
Ele informou que o contato

foi feito há cerca de doismeses,
com a presença do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), eque
seria preciso retomá-lo.

Os presidentes das legen
das negaram a articulação.
Página4

Palestra naAcijs
o deputado estadual Paulo

Bornhausen fez palestra na

Acijs sobre o Código de De

fesa do Contribuinte.
Na oportunidade, apresen

tou o projeto que institui o

código. PáginaS

.

Corte de energia
A Celesc interrompeu o

fornecimento de energia elé
trica em cerca de 90 resi
dências de Corupá, por falta de
pagamento.
A concessionária quer redu

zir a inadimplência. Página 12
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Secretaria de Saúde ameaça fechar asilo
o Asilo de Idosos "Recan-

.

to da Terceira Idade", de

Massaranduba, poderá ser

fechado pela Secretaria de

Saúde. A secretária Sônia
Martini aguarda a decisão da

Justiça para tomar as provi
dências.
A instituição, que abriga 12

pessoas, é acusada de

descumprirrecomendaçõesdo
Ministério daSaúde, além de

não atender requisitos básicos
definidos peloministério.

Fiscalização realizada pela
secretaria aponta ainda

restrições de funcionamento.
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Preparo e qualidade
A seqüência de "enganos" cometidos por policiais - isso

semmencionar os constantes abusos de autoridade - no exercício
da função precisa ser tratada com mais seriedade. Os

comandantesmilitares e os chefes de polícia deveriam atentar

para esses casos - isolados.é bem verdade, mas que acabam
manchando a imagem de toda a corporação. Exemplos gritantes
de falta de preparo, truculência, arrogância, de abusos e outros
desvios são apontados diariamente nos noticiários.

Um exemplo claro da falta de

preparo aconteceu na manhã de

terça-feira, no pátio do INSS, em
Jaraguá do Sul. José Lindolfo
Hermann foi preso por policiais
militares, algemado e levado à

Delegacia de Polícia, acusado de

tentar roubar uma bicicleta, que
depois provou ser dele mesmo. O

mico poderia ter sido evitado se os

policiais soubessem abordar Her

mann que, assustado, tentou fugir.
Avisados pelo telefone 190, os

militares já chegaram paraprendê-lo
e "livrar a sociedade de mais um

marginal", e não para apurar a

denúncia.

A ação contraria o Artigo 110 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos que diz: "Todo homem acusado de um ato

delituoso deve serpresumido inocente até que sua culpabilidade
tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público
no quallhe tenham sido asseguradas todas as garantias à sua

defesa". Vale lembrar ainda que a própria Constituição federal
define normas quando diz que "não haverá juízos ou tribunal de
exceção" e que "é assegurado aos presos o respeito à integridade
físicàemoral".
A constatação serve de alerta. O objetivo não é criticar o

trabalho das polícias,mas provocar uma reflexão mais profunda.
das ações, abordagem emétodos investigativosdas corporações,
que vêm colecionando críticas, em alguns casos, ascos da

sociedade. Há dois anos, o metalúrgico Luís Cláudio Kuklinski,
então com 22 anos, foi baleado pelo policial civil Salmir Paulo
Grott, que o confundiu com um ladrão de carro. Ademais, o
Centro dos Direitos Humanos recebe com freqüência denúncias
de torturas nas delegacias da região.

As cenas de violência e abuso extremo de autoridade naFavela .

"

E inconcebivel

o. descaso. das

autoridades

frenteà
sistemática

violaçãodos
direitos

fundamentals A indústria educacional
do homem

* Fernando Marrey Ferreira

facilita o controle na esfera federal.

Este aspecto educacional é umamina
industrial. Como o País está extrema
mente atrasado nesta área, além de

nossa população ser extremamente

carente, devemos caminhar passo a

passo. A bolsa-escola é um projeto
reconhecido internacionalmente
como recomendável. Em Brasília, o
atual governador acabou com esta

forma de manter a criança na escola

alegando que os pais, ao receber o

dinheiro, o utilizavam para beber.

Claro que casos esporádicos podem
ocorrer aindamais num País onde o

grau de alcoólatras é elevado, talvez

pela descrença generalizada.
Na verdade, o governador aca

.

bou com este projeto pois foi seu
antecessor que o criou.

A iniciativa do Ministério da

Educação criando o provão para ava
liar o ensino nas universidades foi
louvável. Uma instituição de baixa

qualidade gera profissionais que
ficarão à margem, do mercado de

trabalho, apesar de terem investido
anos nesta formação deficiente. É
fácil criar cursos onde professores
ganham umamiséria e, para lecionar,
necessitam apenas de uma sala de

aula. Os cursos deDireito, por exem

plo, proliferaram de uma forma assus

tadora, a quantidade de advogados

se formando a cada ano é assus
.

tadora, e tudo em nome da indústria

educacional.
A finalidade primordial é'o lucro;

invertendo os objetivos que deve

riam culminar em busca incessante
de ensino de ponta. É o capitalismo
selvagem desregulamentado. Falta
também uma ação concreta do

Ministério da Educação para efetivar
as devidas punições nas instituições
que reincidentemente recebam nota

insuficiente nó resultado do "pro
vão". Toda a eficácia e custo desta

operação perde-se, pois esta gente
da direção parece estar "em cima do

muro".

A esperança é a última quemorre,

sonhar com um País onde no início

da vida da criança ela tenha
-

igualdade de condições para con

correr com as abastadas, talvez um

dia isso se torne realidade. As ações
atuais neste sentido são muito

tímidas. Nunca é bom esquecer que
nestes tempos de globalização à

qual aderimos de forma temerária, um
País sem educação adequada está
fadado à derrocada. Um povo
educado, por outro lado, é reflexivo
e contestador; talvez não interes

sando à classe política tupiniquim.

Todo país desenvolvido investe

maciçamente em educação como

forma de garantir a sustentabilidade
da evolução. Outros, ditos emergen
tes, adotaram este procedimento e

estão colhendo os frutos dessa

opção. Os ciclos econômicos têm o

respaldo pela qualificação da mão

de-obra, minimizando os efeitos

perversos da globalização excluden
te. NoBrasil, estamos longe de imple
mentar uma revolução educacional

que garanta condições mínimas de

sustentabilidade de nosso processo
econômico evolutivo. Estamos es

tagnados!
A base desta revolução está

calcada na descentralização decisó
ria. Oensino fundamental de primeiro
grau na rede pública é uma calami

dade, excluindo de início urna massa

populacional inimaginável. A con

fecção dos livros didáticos deveria

levar em consideração a realidade

local da criança corno forma de atrair
e despertarmaior atenção do aluno,
desta forma contribuiriaparamaximi
zar o aprendizado. Claro que vivemos
num País pouco sério, onde a corrup

ção está impregnada, talvez seja te

merário esta descentralização, pois
a produção destes livros custa uma

fábula.
A concentração da licitação

Naval, omassacre dos sem-terra em Eldorado deCarajás e em
Corumbiara, a agressão policial a grupos de índios, negros e sem
terra, em Porto Seguro, por ocasião das comemorações dos 500
anos do Brasil, e a trabalhadores rurais no Paraná, no dia 1 de

maio, mostram o quanto é preciso investir no preparo das forças
de segurança do País. Não épossível que a truculência seja regra
da polícia, cuja função é proteger o cidadão, e não agredi-lo.

Às portas do terceiro milênio, no ápice da revolução
tecnológica, omundo ainda assiste às Cenas de brutalidade e

intransigência dignas do períodomedieval. É inconcebível o

descaso das autoridades frente à sistemática violação dos direitos
fundamentais do homem. Ou as corporações policiais sepreparam'
para garantir a ordem e a segurança ou engrossarão os índices
de violência, num país que vive em constante guerra civil não

.

declarada. Ainda é tempo para encontrar o norte da bússola e

iniciar o processo de evolução.

*Advogado
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E" "Se o governo não atra

palhar, o setor lojista poderá
crescer entre 6 e 7 % este

ano." (Presidente da Confe

deração Nacional de Dirigentes
Lojistas, Carlos Stüpp, reclamando
da interferência do Estado no

mercado e revelando a estimativa de
.

crescimento do setor para este ano)

"Se ele (Adernar Duwe) viabi-
lizar a aliança, serei cabo elei

toral do partido." (Deputado estadual Ivo Konell- PMDB
- prometendo apoio ao ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe

caso este consiga aglutinar as demais legendas em torno do seu

nome para disputar as eleições deste ano)

"Seja qual for o candidato do P:MDB, o Ivo estará na linha
de frente do partido. Sua participação é imprescindível na
campanha." (Adernar Duwe sobre a possibilidade do deputado
não ser o candidato do PMDB nas eleições deste ano)

PALAVRALIVRE

PSDß deverá fechar coligação
com o PFL em Massarànduba
Líder tucano
diz que acordo

já estaria
99%certo

Massaranduba - o PSDB

deverá fechar coligação com o

PFL. A possibilidade é dada
como 99% certa pelo presidente
do Diretório do PSDB, Fernando
Reinke. Segundo ele, �s tucanos
ficaram ainda mais inclinados a

fazer o acordo com o PFL depois
da reunião com o PPB e o PMDB

no dia 24 de abri l. "Fiquei
decepcionado", disse Reinke, que
esperava receber uma proposta
concreta de aliança na ocasião.
"Não disseram nada, só pediram
nosso apoio", completou.

Conforme Reinke, os tucanos

esperavam sair do encontro com

uma perspectiva concreta, tanto
em termos de ocupação de
secretarias ou diretorias, quanto na

.

discussão da proposta do plano de

governo. "Queremos mostrar

trabalho. Não se trata de barganha
nem de impor nada, mas de ver as
pessoas certas colocadas nos

lugares certos", argumentou.
Outra "surpresa", segundo

ele, é que a coligação que está no
governo municipal aparen
temente não estaria muito in

clinada a fazermudanças naatual
estrutura administrativa, podendo
até manter as atuais secretarias.
Ele não concorda com isso.

Reinke acha que a Prefeitura

Tendência: Fernando Reinke poderá ser candidato à vice-prefeito

sofre de "inchaço" de pessoal e
deveria ser feito um enxu

gamento, uma promessa, inclu-
. sive, segundo ele, do prefeito
Mário Sasse (PMDB).

Para a aliança com o PFL, está
pesando também o fato de que
os tucanos poderão indicar o

nome do candidato a vice

prefeito, o que não aconteceria
na relação com a coligação
PMDBIPPB, que nesse aspecto

já tem acordo selado. Esta será a

primeira participação do PSDB
em uma eleição municipal de
forma mais organizada. Em

1996, o partido também parti
cipou mas não de maneira tão

expressiva. O PSDB tem 150 fi
liados noMunicípio e já elaborou
a nominata de vereadores, dos
quais também sairá a indicação
do candidato a vice-prefeito.
(MILTON RAASCH)

Partidos voltam a discutir coligação
Guaramirim - Lideranças do

PFL, PPB, PSDB e PPS voltaram a

se reunir-na tarde de ontem para
tentar viabilizar a coligação entre as

legendas. Esta foi aprimeira reunião
entre os partidos após transcorridas
várias semanas, desde que o PFL

esteve envolvido com a própria
definição interna do candidato a

prefeito, quando a legendaoptoupelo
gerente da Casan no Município,
Mário Sérgio Peixer. A principal
preocupação das lideranças na

retomada das negociações foi dar a
coligação como fato consumado.

Na oportunidade, deliberou-se
também pela fixação de uma data,
aindadurante omês demaio, quando
os-partidos deverão então definir os
nomes dos futuros candidatos a

prefeito e vice da coligação. Peixer,

vereadores as seguintes indicações e projetos:
Loríta Karsten, 'pintura de faixa de pedestre na rua Olívio

Brugnago. Denomina as ruas 986, 988, 989 e 987,

respectivamente, como Friederich Duwe, Milda Clara

Guilhermina Duwe, Maria Anna Luiza Kreutzfeldt e Leopoldo
Kreutzfeld.
Moacir Bertoldí, denomina a servidão 177 como Anna

Gorniack Buchmann.
Executivo Municipal, autorizado a adquirir imóvel por

permuta de propriedade do Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul.

Lío Tironi solicitou envio de oficio ao secretário de Estado da

Segurança Pública, Antenor Shinato Ribeiro, em nome da

Câmara; pedindo providências quanto a indicação de novo

delegado para Jaraguá do Sul, emsubstituição ao dr. Vanderlei

José Alves da Silva, transferido para Joinville, uma vez que dois
indicados não aceitaram substituí-lo.
Afonso Piazera solicitou envio demoção, em nome de todos os

vereadores, solicitando providências em relação ao problema
mencionado por Tironi.
Pedro Anacleto Garcia registrou o descontentamento da

comunidade de Nereu Ramos e localidades vizirihas pela
decisão de implantação do centro de reciclagem de lixo em local

não muito distante das áreas habitadas, dizendo estar havendo

mobilização daquelas comunidades com vistas a impedir a

concretização deste intento pela existênci� de áreas favoráveis

mais afastadas. Falou também da eleição da nova diretoria da

Associação de Mo�adores -do Bairro Nereu Ramos, com a

indicação da sra. Anita Berti para a presidência e do sr. Lourival

Demathg, como vice-presidente.

que desde o Início tem defendido a

concretização da aliança, não acredita
que haverá dificuldades para chegar
ao consenso na definição dos nomes
dos candidatos.Naopinião dele, este
é um momento em que "as as

pirações pessoais devem serdeixadas
de ladoparaque prevaleçao interesse
comum". Ele defende que a escolha
dos candidatos seja feita de acordo
com o resultado de pesquisa de

intenção de votos. "A aliança deverá
confirmar como candidatos aqueles
nomes que realmente mostrarem as

melhores condições para disputar as
eleições e que desfrutarem damaior

aceitação entre os partidos e o

eleitorado",justificou.
Todos os quatro partidos já têm

os nomes pieferenciais conhecidos.
O Diretório do PPB esteve reunido

na noite da última quinta-feira e

confirmou o vereador Ivaldo
Kuczkowski como candidato a

. prefeito.O nome deKuczkowski saiu

por consenso depois de várias
reuniões. No PSDB, desponta o ex
prefeito Victor Kleine, dissidente do
PPB, e no PPS, Reinaldo Safanelli.

ADVERSÁRIOS - O PPS .

não descarta a possibilidade de

optar pela coligação com o PT,
caso desista da permanência no

bloco da coligação. Isso o próprio
presidente do partido, Reinaldo

.

Safanelli, não esconde. No PMDB,
as atenções estão concentradas em
tomo do prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, que ainda não

anunciou se tentará a reeleição,
mas lidera as pesquisas de intenção
de votos. (MR)
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Duwe poderá encabeçaraliança
entrePSDB,PFL,PPB ePMDB
Partidos negam
encontro que
teria sugerido
acoligação

Jaraguá do Sul � o ex-se

cretário da Casa Civil no governo
passado, Adernar Duwe (PMDB),
confirmou ter sido procurado por

lideranças do PSDB, PFL e PPB

para discutir a possibilidade dele

encabeçar a chapa de umafutura

aliança. Na reunião do PMDB,
desta semana, Duwe disse que o

contato foi feito há dois meses e

que seria preciso retomá-lo. O
.

deputado estadual Ivo Konell voltou,
a prometer apoio a Duwe caso ele

viabilize a coligação.
- O que existe são conversas

preliminares. Fui procurado por
esses partidos, inclusive pelo
prefeito, que propuseram formar
urna coligação, à-qual eu seria o

candidato a prefeito, e o Moacir

(vereadorMoacir Bertoldi - PPB)
o vice -, reforçou Duwe, afir
mando que é importante uma

aliança ampla para garantir a

governabilidade e facilitar o acesso
aos governos estadual e federal.

Konell praticamente desistiu de

ser candidato. Na opinião dele, as
candidaturas da esposa, Cecília, e
de Duwe teriam mais chances.
'Tenho um processo administra
tivo dentro do PMDB por causa

do voto favorável à federalização
do Besc. A Cecília tem rejeição
desprezível. enquanto tenho em

torno de 12%. Por outro lado, há
a possibilidade da formação do

"Irenrão" que, se oDuwe viabilizá
lo. serei cabo eleitoral", reforçou,
defendendo que o PMDB não abra
mão da cabeça-de-chapa e suge
rindo que o ex-secretário retome .

as negociações ainda este mês.
DESCONHECIMENTO -

Os presidentes do PSDB, PFL e

PPB negaram categoricamente que
tiv�ssem participado da reunião,

quando foi proposta a formação
da aliança. "Não existiu a reunião

para tratar desse assunto. Pelo me

nos com membros da Executiva.
'

Sequer discutimos no diretório".
assegurou o presidente do PFL,
vereador Alcides Pavanello.

O presidente do PSDB, Célio
Bayer, afirmou que não participou
de nenhuma reunião dessa natu

reza. "Dentro do diretório não se

discutiu isso. Se houve a tal reunião
não estou sabendo", completou.
José Carlos Neves, o Gê, presiden
te do PPB, disse que o partido des
conhece o assunto. "O PPB só vai

se pronunciar a respeito de alianças
a partir da semana que vem, quan
do estiver de posse da pesquisa".

REJEIÇÃO - O presidente
do PPS, Edson Mi.iller, garantiu
que, caso se confirme a formação

"

do "Irentão". a legenda não partici-
.

pará da aliança. Ele desdenhou a

possível aliança. lembrando que
"há muitos i rueresses emjogo para
serem adrninistrados". "A maioria
do diretório não quer coligação
com o PPB e com o PFL". revelou.

afirmando que, nesie caso, vai

buscar negociações com o PT ou

disputar a eleição sozinho.
O presidente da Comissão

Provisória do PTB, Jean Leut

precht, desconversou e não disse
nem uma coisa nem outra. "Se a

coligação rorboa para Jaraguã do

Sul. o PTB pode até integrá-la. Mas
acho difícil ser concretizada",
declarou, ·acrescentando que a

aliança descaracterizara a disputa
eleitoral, confundindo os eleitores,

que não conseguirão entender.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

. Edson JunkeslCP

Somente na quarta-feira, último dia de prazo paro transferências
e inscrições de novos títulos de eleitor para quem quer votar

nestas eleições, 660 pessoas procuraram o Canário Eleitoral de
Iaraguá do Stil para regularizar a situação, obrigando os

funcionários do Fórum a trabalhar até às 19h30.

No dia anterior.foram registradas425 transferências e inscrições.
O plantão do último final de semana mais 435 registros foram
feitos, além de mais 714 (estes só novas inscrições) feitos tias /9·

escolas do Município entre os dias 17 e 28 de abril, totalizando
2.164 documentos, entre novos títulos e transferências.
O chefe do Cartório da 87" Zona Eleitoral, Pedro Kremer, estimá
que o número total de eleitores de [araguá do Sul será de

aproximadamente 70,5 mil. Em relação à eleição de 1998,
quando foi registrado 65.578 eleitores, o aumento foi de 7,5%.
Segundo Kremer, 70,5 mil eleitores é uma previsão, apostando
que o número poderá'ultrapassar 71 mil.

O INSS vai rever todos os pedidos de certidão de ternpo de

serviço e de benefícios previdenciários feitos por cônjuges e filhos
menores de 14 anos ou dependentes de agricultores, proprietários

de terra. A decisão éern função da deterrninação dajuíza
substiiuta da 2" Vara Federaide Joinville, Erika Giovanioni Reupkc,
que impede o tNSS de restringir a comprovação do trabalho rural

somente a documentos em nome do titular da exploração agifcola
em regirne tumiliar. É o mínimo que se pode fazer para garantiros

direitos de quem começou a trabalhar cedo com o pai.
Nunca
O presidente rnicrorregional do
PPB, Luiz Antônio Grubba, pôs
fim às pretensões do vereador

Moacir Bertoldi em ser vice'
numa possível chapa
encabeçada pelo ex-secretário
da Casa Ci vi I Adernar Duwe.

Grubha disse que "jamais o

PPB apoiará quem carregou a

mala do Paulo Afonso

(PMDB)". Mas deixa livre a

composição com Cecília Kouell.

Quem sou?

Durante o encontro do PFL, na

semana passada, o deputado
federal José Carlos Vieira pediu

empenho dos filiados para eleger
os candidatos do partido e "para

mudar esse País".
Mudar o quê? Desde sempre o

PFL é governo e nada fez para
mudar qualquer coisa. Aliás, tem

orgulho de ser um partido
conservador e manter a atual

situação.
Teleencontro

O PFL pretende realizar no dia 8 de julho o primeiro teleencontro, A

direção nacional do partido alugou um satélite para promover o

evento que irá orientar as bases.

O deputado federal Pedro Billencourt lembrou que o teleencontro
será interativo, possibilitando ao filiado, em qualquer lugar do País.

questionar os dirigerues nacionais em ternpo real.

Projeto
O Diretório do PPB de

Guaramirirn, que lançou
oficialmente na noite da última

quinta-feda a candidatura a

prefei to do vereador Ivaldo

Kuczkowski, pretende formar
uma ampla coligação para

-derroiar o atual prefeito, Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB),

que lidera as pesquisas de

intenção de voto.

-É irnprescindfvel uma aliança
ampla - defende Kuczkowski.

Explicando
O presidente do PL, Heim
Raeder, reclamou das

insinuações de que esteja
propondo um leilãodo partido.
Segundo ele, Cl definição. que
deve acontecer ainda este mês,
se dará de acordo com II

programa de governo. forma de

campanha e a participação da

legenda no processo.
- Quem quiser que o PL

I
empurre Cl carroça, que procureI outro -, avisou.

ijADDJl\tÍakler�
I:�IAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na âreà de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensandona

sua segurança e .tranqüiiidade.
�0\10 O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,'N\)f,Rßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

o Instituto Fal.cão .Bauer de
S,ão �ltO(SP), 'que.é () maior

. Jaboratór.io,de ites:te.para .

produtos da América �m�:
stoa e ���!Qtí !)S combustí:V�s

..

d(ll eO$Jt,o ._"'ar�cbal., .

•asl�,aqui, � cgioqtJe qualidade
Y

comprovadaem"setl,vaculo.
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IDA partir da próxima semana, o Sebrae (Serviço de Apoio
I às Micros e Pequenas Empresas) estará disponibilizando aos

I associados da Adas (Associação Comercial, Industrial e

I Agrícela de Schroeder) os seguintes serviços: Programa
I Sebrae de Qualidade Total, abrangendo Rural e Empresarial,
I Programa Sebrae Ideal, Empretec, Brasil Empreendedor,
I Extranet, Serviço de Resposta Técnica, Patme, Normas

I técnicas da ABNT, Marcas, Consultoria Individual e Coletiva

I e Edição.
I
D A primeira medida do novo ,diretor do SPC (Serviço dêI
Proteção ao Crédito) da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) deI
Jaraguá do Sul, Magnus Behling, para aumentar o quadro deI
associados foi extinguir a taxa de adesão, que era de um salárioI mínimo.

I
I
I
I
I
I O Hoje e no próximo sábado, dia 13, o comércio de Jaraguá do
I Sul funcionará até às 17 horas.

.

L � � �

o Cerca de 50 trabalhadores rurais de Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Massaranduba participarão da manifestação "Grito da terra

2000", que acontece na próxima segunda-feira, em Florianópolis.
A decisão saiu em reunião da Fetaesc (Federação dos
Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina),
realizada na tarde da última quinta-feira, na Prefeitura de

Guaramirim, que reuniu representantes de dez dos 12 sindicatos
filiados' à federação.
Os ônibus para a Capital s�em na segunda-feira, às 9 horas, em
frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul.

o O número de consultas ao SPC, em abril, foi de 15.085,
apenas 1,5% superior ao do mês anterior, e 147 a mais que
igual período ,do ano passado.

Projeto promete revolucionar
relação Estado/contribuinte
Proposta foi
aprovada na

CCJdo
Senado

Jaraguá do Sul - O projeto
que institui o Código de Defesa do
Contribuinte, de autoria do senador
Jorge Bornhausen, promete
corrigir as distorções 'que existem
na relação cidadão/Estado. A

proposta cria limites "bem defini
dos" ao poder de tributar; proíbe a

tiragem de edições especiais do

Diário Oficial, evitando a publica
ção de novos impostos com datas
retroativas ou de aumento de tari

fas; veda a interdição do estabe

lecimento enquanto estiver sendo

fiscalizado; determina a presunção
de boa-fé do contribuinte até prova
em contrário, entre 'outras "justi
ças" no processo de fiscalização e

cobrança das taxas devidas.
Na noite de quinta-feira: o de

putado estadual Paulo Bornhausen,

filho do senador, apresentou o

projeto a lideranças empresariais do
Município. Apesar da proposta
estar tramitando na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado,
ainda pode ser emendada por
sugestões, recebidas de entidades
ou pessoas físicas, que o deputado
está coletando nas palestras
realizadas pelo Estado, com o .

objetivo de divulgar e explicar o
projeto. "O código é uma nova pá
gina nas relações do cidadão com
o fisco, que ainda hoje usamétodos
arcaicos e coercivos", definiu.

O projeto promete revolu
cionar o processo tributário do
País. O código, por exemplo, exige
que o contribuinte tenha ciência da

tramitação dos processos de que
é parte ou interessado e a pa
dronização e explicitação dos mé
todos de intimação e notificação.
"Hoje, o fiscal entra na empresa,
não explica nada, vasculha toda a

documentação e faz a autuação. Se
o contribuinte quiser, precisa
solicitar ao fisco do que está sendo

acusado, mesmo assim pode não

ter a resposta. Mas com certeza a

multa vem", criticou, lembrando
que, se aprovado o código, oCadin
(Cadastro de Inadimplente) passa
a ser um órgão de informação não
de punição.

A Comissão de Constituição e

Justiça do Senado aprovou o

projeto, que passou por audiências
públicas. O deputado não acredita

que aproposta possa ser "engolida"
pela reforma tributária que está
sendo discutida no Congresso nem
que possa ser descaracterizada por
emendas parlamentares durante a

votação no plenário. "O PFL acre
dita que a reforma tributária deve
ser feita por partes e o código é
uma dessas partes. Por outro lado,
não cabe alterações porque O que
se está buscando é a justiça na

relação cidadão/Estado", reforçou,
afirmando que a fiscalização tribu
tária ainda se utiliza de leis, porta-

.
rias e decretos que não estão mais
em vigor, "tudo para pressionar e
condenar 'o contribuinte". (MC}

Venhà
Conferir
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aparecem as primeiras respos
tas ao "antigamente" ou

"outrora".

O imigrante, com raras

exceções, era abandonado à sua

própria sorte por parte do.
exterior, não foi acompanhado
e no interior, processos duvi

dáveis de tipos de assentamento
e o imigrante tinha que se virar

como podia. A Estrada Dona
Francisca revela o que se

passou entre Joinville e São

Bento do Sul. Não sobrava ao

imigrante tempo para pensar
em cultura, que ele mal pos
suía, ou em tradições e outros,
o jeito era trabalhar para dar

conta da família que geralmente
eranumerosa, porque não tinha
mão-de-obra para contratar.

Veio a naturalização, cha
mada de grande, porque dizia

que os imigrantes que não

manifestassem a sua intenção
de permanecer com a naciona
lidade de origem, seriam consi
derados brasileiros. Vem a

nacionalização do ensino, es
colas estrangeiras precisavam
de professores brasileiros, nem
sempre disponíveis. Fecham-se
escolas. Perseguições e des

mandos dos que têm o poder.
Franco, na Espanha. Hitler

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

As leituras de Manoel de Souza

Q".DEST.1,1S9 DO IMPERA;JlOR . (90)
. _""_''''''';'''»�:�»*,-'!_.� . ,» _'''' _�",ili;;,.mi}.""" ". . . ' __ .0_";';»;;_._;" '<.. • iliiJ,;""",,,... Wffi:;,, ",�>;l>, "'"". ;-H.-.'__ .A:.,:.,.

Em urna das reuniões preparatórias do movimento republicano, a 6 de

novembro, em casa de Benjamim Constant, assentavam-se planos quando
Benjamim, de repente, indagou:
_. E que faremos do "nosso imperador"?
Um silêncio profundo foi a resposta. A figura bondosa ejusta do monarca

infundia respeito a todos aqueles conspiradores, impedindo urna resolução.
Quebrou, porém, esse silêncio, o tenente Manuellnácio.

_ Exila-se! _ disse.
_ E se resistir?
_ Fuzila-se! _ declarou o tenente.

Todos se levantaram, numa reprovação.
_ Oh! _ fez Benjamim, refletindo a repugnância de todos. -Osenhor

é sanguinário!
E entre a aprovação geral:
_ Ao contrário, devemos cercá-lo de todas as garantias e considerações,

porque é um nosso patrício, e muito digno!

Ernesto Sena _ "Deodoro", página 42

INFORMATIVO PAROQUIAl - 6 e 7/5/2000
SETOR MATRIZ

Sábado
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30:- São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

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

NOSSAMENSAGEM

Testemunhas da Ressurreição
"Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa

ressurreição". Na Eucaristia recebemos Jesus ressuscitado, e é

ele quem nos capacita a traduzirmos seu amor em gestos con
cretos de liberdade e vida para nossos irmãos. Nas nossas ce

lebrações ouvimos a Palavra de Deus. E Jesus, mais uma vez,

nos quer abrir os olhos para entendermos que sua morte e res

surreição constituem o centro da Sagrada Escritura. Nós, pelo
testemunho que nasce da fé, queremos dar continuidade ao

projeto de vida do Deus fiel, anunciando em nome de Jesus a

conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. (Lc 24,35-
48)
Apoio:

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

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

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença. 1° andar
Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

Classificados

CORREIO DO POVO

371.-1919
370-7919

REMINISCÊNCIAS

Garíbaldí - JGS-

Distrito de Veszprém (016i
Por que "antigamente" e

"outrora"? (2)
Na base do "antigamente"

e "outrora" aventados pelos
pesquisadores Boglár e Kovács
quando se referiam a dados

etnográficos (que faz estudo

sobre os povos), a língua, raça,
religião e tudo mais que possa
relacionar-se com a materia

lidade cultural do grupo que se
fixou nos morros do Sul do

Município de Jaraguá estava

débil. Foi oportuna a detectação
dos pesquisadores desse grupo
humano e existem razões

plausíveis para este 'silêncio'

que muitas famílias gostariam
de manter sepultado para

sempre.
Das acadêmicas alturas,

ponho-me a pensar apreciada
pelos originários da civilização

.
milenária, fica difícil qualquer
conclusão

.

apressada em

atribuir juízo sobre emigração,
imigração e migrações, quando
.o homem é jogado de um lado

para o outro, ferido na sua

condição de cidadão que por

guerras de conquista de seme

lhantes é obrigado a agir e se

comportar dentro das quatro
paredes de sua vida e ter que

reger-se segundo padrões que lhe
são impostas ditatorialmente.

De concreto temos os fatos

que a históriajá mencionou. Na
Hungria existiam épocas de

sobra para se deixar a pátria,
em busca de algo melhor em

outro lugar, para sobreviver,
não controláveis pelos
atingidos. Ninguém sai de sua

casa certa para se meter gratui
tamente numa aventura. Devia

existir uma causa.

De fato concreto temos os

candidatos à emigração que

deixav,am a sua amada pátria
quando já não encontravam

mais o que ela tinha para

oferecer, como também não

ajudou (a pátria) para que

pudesse fi x ar-se em outro

lugar. Análises deviam ser feitas
na própria parte para perquirir
onde e porque a pátria deixou

que isso acontecesse e a razão

de seu não acompanhamento,
no exterior, quer fosse nas

matas fechadas do interior de

.

Santa Catarina ou no porto de

Nova York, nos Estados

Unidos da América. Aí já

DIOCESe DE RID 00 SUL

funda o nazismo, Mussolini o
fascismo e,�no Brasil, o verde

integralismo. Em Jaraguá são

assassinados três partidários
do chefe Plínio Salgado, o

Estado Novo de Getúlio Vargas
fecha os partidos e implanta a

ditadura.

Mestre Silva não falou
desses movimentos que ele
mesmo vivenciou naquele
tempo, quase foi assassinado,
foi preso e levado a Floria

nópolis, casado Com a descen
dente de húngaro, Magdalena

.
Salomon. Seria sofrimento
demais lembrar aqueles tempos
que todo o mundo. queria
esquecer. Inúmeros descen
dentes de húngaros, filiados à

Ação Integralista Brasileira,
foram sumariamente presos e

processados, por suposto
levante revolucionário em

Jaraguá e em Garibaldi -

Distrito de Veszprém.
Os imigrantes trabalhavam

duro até altas horas, quando
caíam na cama mais mortos do

que vivos e, dentro deste

contexto, não podiam dar-se ao

luxo de peculiaridades lin

güísticas, musicais e ali

mentares, embora existissem

exceções. (Fritz von Jaraguá)

' ..6«!..._BIo__Pr�",,�ci�800�=Pe�Aa=81=.-�ROIlEl==O-SC-=- _
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. TRADiÇÃO GAÚCHA - 7CORREIO DO POVO
Marcon - Piquete Estampa de Taura

"

E dia de rodeio
Saiba mais sobre o Movimento

Tradicionalista Gaúcho
CTG, Centro de Tradição Ga

úcha, é urna instituição socio
cultural, um clube onde se reú
nem famílias com um interesse
comum, manter as raízes da tra

dição gaúcha através de ativi
dades educati vas, recreari vas e de

integração.
Origem do Movimento
Tradicionalista Gaúcho

Os Centros de Tradições
Gaúchas surgiram no final da
década de 40, com o objetivo de

resgatar as raízes da cultura

gaúcha, que através de suas

ati vi dades reproduzem com

orgulho os hábitos do homem do

campo, que colonizou e fez
crescer esta terra, mantendo

sempre acesa a chama da história.

Tudo começou em 1947
O Brasil experimentava as

transformações socioculturais

que vieram com a vitória dos
Estados Unides e seus aliados na

Segunda Guerra Mundial. A

América do Norte se tornou

centro irradiador de moda e

cultura, que rapidamente se

difundiu pelos países de sua área
de influência. Aqui, a ordem era

evol u i r, desen vol ver-sé, mudar

para melhor, seguindo os padrões
americanos.
Nas ruas apareceram os jeans,

shorts, berrnudas, o hot-dog . O

black-tie, os DJs (disc-jóqueis)
e tantos outros termos e hábitos

importados, os quadrinhos apre-

sentavam o super-homem, o Ca

pitão América e Outros heróis. Uma

espécie de globalizacão à moda

antiga, mas em uma só direção.
Em Porto A logre, a vida corria

de forma semelhante. O chimar
rão se tornou um hábito anti-soci
al. a cuia não chegava mais às

portas e janelas das casas. Andar
de botas, bombacha ou vestido de

prenda era totalmenie estranho à
nova realidade. As rádiosjã não to
cavam ruais a música nativista, e

sim internacionais, literatura gaú
cha praticamente desapareceu das
livrarias e bibliotecas.
Um grupo de alunos d(') Colégio

Estadual Júlio dc Castilhos.Iidcrado

por João Carlos Paixão Cortes,

decidiu resgatar a identidade

gaúcha. Eram oiro jovens,
cinco deles vindos do interior,
que se sentiam inconforrnados
com a falta de conhecimento
sobre as raízes culturais e his
tóricas da região.
Em agosto de 1947, junto

ao Grêmio Estudantil, este

grupo de alunes fundou o De

partamento de Tradições Gaú
cha com o objeti vo de resgatar
a identidade gaúcha e com

este ato nasceu o Movimento
Tradicional ista Gaucho. Isto

provocou um verdadei ro re

torno às origens carnpestres
da região Sul, bailes movidos,
entre outras danças, a chula,

Concursos literários, Provas

campeiras, Palestras culturais,
Incentivo ao uso da pilcha. Isto
mexeu com os jovens da

época, e a tradição gaúcha ficou
pouco ternpo restrita ao Colégio
Júlio de Castilhos, se integrou
à sociedade através da criação
dos Centros de Tradição Gaú
cha.
Atualmente existem 1,5 mil

entidades tradicionalistas gaúchas
no Estado do Rio Grande do Sul,
500 CTGs e 1,6 mil piquetes em

Santa Catarina, 4,5 mil em todo
o País. Temos registro de CTG
nos Estados Unidos, Europa e

Japão, mas somente com a pane
artística e cultural.

PREMIAÇÃOPROGRAMAÇÃO
LAÇO EM DUPLAS

__

I' Lugar·"1 molo CG TItan" t Troféus
5 e 6 ARMADAS

__
2' luqar- RI 500.00 • Troféus

(VOLTA PARA
__

3' Lugar· RS 300,00 • Troféus
t 2 RODADAS) __

4' luqar- RS 200.00 + Troféus

Dia 515100 • Sexta-Feira

13 horas- Abertura Oficial do Ig'
Rodeio Crioulo Nacional

13h30·. Laçada da Pa!ronagem do eT� Anlilriâo, membros LAÇO EM DUPLAS I' Lugar. RI 200.00 t 2 Troféusdo MTG. Palroes de CTG da g Reglao e coneoados 4 ARMADAS
--

2' Lugar· RS 100.00 t Troféus
14 horas- Laçada Pai e Filho

-- .

15 horas- laçada Individual'Troléu Auguslo Demarchi" LAÇO INDIVIDUAL
__ I'Lugar·1 TV t Troféu

[ln Memoriam) (Sexta·feira) __

2' Lugar· RI 100.00' Troféu
(Armada Esponlânea)· duas rodadas

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

local: Galpâo do eTG

LAÇO PAI E FILHO
__

I' Lugar· Ba5io' Troffu
__ 2'Lugar·I Troléu

LAÇO PATRÃO OE CTG
_ I'Lugar· RS lSO.OO t Troféus

__ 2'Lugar·RSSO'oo'Troféus
Dia 615100 • Sábado

LAÇO PATRÃO DE PIQUETE I' Lugar· RllOO.OO t 2 Troféu

__

2' Lugar· RS SO,OO t I Troléu

LAÇOINDIVIOUAL__ IOLugar·1 TVemCOfest Troféu
DE EQUIPE

__
2' Lugar· I capa campeira+ Troléu

08 heras- IniCIo da laçada Individual Guri e Piá
Og heras- Inicio da laçada de Palrões
10 horas -lnico da laçada em Duplas
12 horas- Churrasco
13 horas ·Inicio do Fuí-boi
15 horas- Mesa da Amargura
17 heras- Gineleadas em Cavalos
18h30· Gineleadas em Touro (Cancha 2)
19 horas- Ccnnooaçäo da laçada em Duplas
22 horas- Fandango com Portal Gaúcho e Reponle

local: Galpão do CTG

GINETEAOAS EM
__

I' Lugar· RI SOO.OO. Troléu
CAVALOS

__
2° Lugar· RS 300.00' Troléu

_.__ 3'Lugar· RS 200.00' Troléu
__

4° Lugar· RS 50.00' Troléu
__

5° Lugar· RS 50.00' Troléu

LAÇO GURIfNOIVIDUAL
_

\' luqar . \ Laço' Troléu
.

__ '!Lugar-ITroléu
Dia7ISI00·Doming�o _

08 horas- Reinicio da Laçada em Duplas (3' rodada)
(Não serão dadas armadas atrasadas)

tühoras- Concurso de gaila '

11 horas- Missa Crioula
12 horas· Churrasco
13 horas· Inicio da Vaca Parada para guri e pia.
13 horas· Final das Laçadas
14 horas- Fut-boi e Mesa da Amargura
15 horas- Finalissima das laçadas e gineleadas
\6 horas- Tarde Dançante com os Grupos Cantos

do Sul e Portal Gaúcho

LAÇO PIA
__

I' luçar- \ Laço t Troléu
__ 2°Lugar-1Troléu

VACA PARADA PI GURI
_

1° Lugar· I Laço + Troléu
tOalanos) __

2° Lugar·I Troléu

VACA PARADA PI GURI I' Luqar- I Laço' Troléu
(lallanos) --=2°Lugar·I Troléu

FUT.BOI _IOLugar·IOkgalcalra+ tcxceveia i Troléu

2°Lugar-lcxcerveja+Troféu
==3°lugar-ITroféu

17 horas- Finalissima gineleadas em louros e cavalos �.: Na 00iIdaaelaíOemO�a5. 5eiacobiaOlrU,T! Glaae4D.OOooa:ooaUiscriíio
19 horas - Encerramento com show pirotécnico S i te: 'NV\!VV. netu no _ com _ br/ctg Ij

AGENDA 'GAÚCHA Gaúcho(a) de idade nova

José Carlos Cardoso de Souza
Juca (5), Anadir Karsten (5), Harold
Toebe (6), Vani Pedrotti (14), Rafael .

Mantendal (15), Délcio L. Spézia
(15), Irineu JoséWeillern (18), José
Clênio Vargas de Oliveira (18),

.

PatríciaWeirich (20).

6 de maio - Baile do Rodeio - Portal Gaúcho e Grupo Reponte - CTG

Laço 1araguaense
5 a' 7 de maio - Rodeio Crioulo - CTC Laço Jaraguaense -'- Jaraguá
do Sul
14 de maio - Torneio de Laço - Piquete Tio Anastácio - loinville
26 a 27 de maio - Rodeio CTG Coração do Vale - Gaspar
2 a 4 de junho - Rodeio CTG Elizeu Schmitz - Luiz Alves

� DEMARCHICARNES: ATACADO E VAREJO

CARNES

....

CTG Laç·o Jaraguaense
Estamos "TCHÊSPERANDO"

,
.

de OS 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

FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC
E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOITE CULTURAL
• Música, poesia, dança e artes plásticas realizadas pelos funcionários da Duas Rodas e artistas da :

região farão parte da 1Q Noite Cultural, que acontecerá neste Sábado (dia 6), na Associação.Recreativa. :
·

Com o intuito de promover a cultura no município, o evento contará com dois palcos, que abrigará:
• também, apresentações de grupos de capoeira, teatro e orquestras, exposições de bonsai e bromélias. :
• Com início previsto para às 16 horas, a noite será com certeza, um grande incentivo para o :
desenvolvimento sócio-cultural da cidade e região.

·
' ' " � .

Av. Mal. Floriano, 35

Cerca de mil coreografia
seleção que o Conselho Con
de semana, para 18° Festi
todo foram 375 grupos do
em sete modalidades, qu
jazz. balé clássico, danç

arquivos, principalmente OS das grandes empresas de várias scpctecdo ,e"dçll;lças de sal
'por-res do mundo. A maneira com que ele atacou é que fái" Além do Festival, esta edi
muito interessante! Ao analisar as mensagens recebidas cursos, possibilitando a
no dia, o internauto se depara com o sugestivo título: '1 variados aulas, experiment
Love Vou, onde a maioria, depois de um longo suspiro, não O evento deste ano terá s
resistiu em saber sobre o que se tratava ... O resultado foi no Centreventos Cau HanS
um desesperador trabalho em busca da recuperação dos noites com apresentações
arquivos, depois da infeliz tentativa do internauto, que dia de estréia, com a Com

imaginava encontrar sua "cara metcde., _ Gubelkian, de Portugal. N
Bahia, apresentará a core

Cores". No dia 28, oespet
companhias: a Academia d

"Colagem de Músicas Bra

Dança Deborah Colker, co
dia acontecerá a cpresent
de cada respectiva modall
Considerado o eventó q
participações, Joinville s

criatividade e modernida
apresentadas.

Cabelos
Além d s elaboradas criações das roupas,
acessóri s e maquiagem, o público undergroud
també compõe verdadeiras estruturas em

cabelo.s ,'q,uatíldo a int:enção.é" sa,ir, na noite!

I
I, DISQUE�,

'LANCHE®

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

�IBARATO
'lej./iJlr/o ,J-;/r/rt' a ,!lanui{a,
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade"
Visite nossa neva loja:

CAFÉ CONFUSÃO
O Café Confusão promove
Influenciados pelas tend

estrcteqiccmente elabor
'noites! Dança do ventre e

aditivos aplicados à festa,
Dj's Laia e Spiga e no ju
Tutti Moquiatti. Pioneir
divertir-se não é apenas
Confusão sai na frente co

SCAR
A arquitetura moderna do
do Sul já está bastante ev

primeiras comemorações.
feita a entr.ega simból
comemoração aos 44 anos

(Scar). Contanto com um

centro apresenta o peque
250 pessoas, sala de dança
bar e restaurante com 50

Apesar da obra de ter per
anos, a comunidade com

cronograma "Jaraguá do 5

apresentará alguns even

folclore, orquestra e teatr
de junho .

. . . . " ' .

RECORDE

�// '\,� Av. Mal. Deodorod

�':r::\'�, Fonseca, 1699
�/e \� Fone: 371·7847
L': _

'"
\. Jaraguá do Sul, S

OIREÇAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o maior e melhor. Porque Aquátic.o de Jaraguá do 5ul.

PARQUE AQUÁTICO.
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras,
Estacionamento Seguro e Grande Área Verde

Mergu\he nó norurezo.

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

N o

CORREIO DO POVO
6 DE MAIO DE 2000

cultura - lazer - entretenimento

Flores de maio'
"Uma flor que não murcha" é o slogan da exposição que Magda Stahlke
faz no Shopping Center Breithaupt, de 2 a 16 de maio. Como opção de
presente poro o Dia das Mães, a artista levou para a exposição 29 telas
com flores e paisagens, sugestão para os filhos que quiserem presentear
as mães com arte. Para deixar a mostra menos estática, a artista estará
pintando telas ao vivo, no local.

.

Magda trabalha no estilo clóssico (acadêmico), utilizando óleo sobre tela,
com pincel e espátula. As flores, paisagens e naturezas mortas são os

motivos preferidos pela pintora, curitibana que chegou a Jaraguá do Sul
há cerca de um ano e tem no currículo mais de-20 exposições em diver
sos lugares do País. "Sou um pouco cigana e em todos os lugares que
moro faço questão de tornar meu trabalho conhecido", justifica.
As obras selecionadaspara oexposlçöo retratam fase de 1994 a 1998 e

têm a vantagem de apresentar preços acessíveis. "Cada artista tem seu,

preço, eu faço questão de pintar quadros acessíveis. Se quero que as

pessoas tenham um quadro meu em casa, preciso fazer algo que seja
compatível com seu poder aquisitivo", reflete, lembrando diante da reali
dade social brasileira, a arte acaba se tornando algo elitista e que concor
re com outros produtos mais atraentes em preço, como os importados e

derivados da moda R$ 1,99.
Os filhos que desejarem presentear as mães com telas de Magda
Stahlke também podem encomendar miniaturas, que a artista estará pin
tendo no shopping, como opção de presente mais barato. "É uma forma
de incentivar as pessoas, e até as crianças, a consumir arte, tornando-a
acessível ao bolso de cada um", propõe.

-

fiíiiillll�1 Estofados
.

..

fn, .�.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 Hutenússter, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ja mais antiga História do vale
A Scar lançou, na terça-feira, a programação cultural para o aniversário

da cidade, Jaraguá do Sul nos 500 anos do Brasil é o nome do projeto, que
reúne diversos eventos, a partir do dia 23 de julho, Com quatro
apresentações marcadas no pequeno teatro da Scar, o espetáculo de dança
Jaraguá nos 500 anos promete resgatar pistas da História da região, antes
ainda da chegada dos desbravadores, levantando questionamentos sobre
a formação e a identidade desse povo, resultado da abertura de caminhos

(os peabirus) em terras de índios botocudos.
'

O espetáculo não inicia com a chegada de Emílio Carlos Jourdan ao

Itapocu, mas com fatos que revelam traços da existência do vale antes dos
desbravadores, como a passagem de domNunes Álvar Cabezza de Vaca,
que cruzou a região pelo Rio Itapocu até chegar ao Paraná e descobrir as
Cataratas do Iguaçu.

Várias grupos participam da peça. "Também estamos tentando juntar
um grupo folclórico alemão e o Grupo Folclórico Bumba-meu-boi, do
Manequinha, que tem a tradição do boi-de-mamão", explica o diretor do

projeto, Gilmar Moretti. Cerca de 40 bailarinos ensaiam, semanalmente,
trabalho'com linguagem cênica, de acordo com a tendência da dança
contemporânea. O resultado será um misto da criatividade de cada

coreógrafo, baseado no roteiro que a direção desenvolveu.
Cada grupo trabalhou um tema e apresentou propostas, baseado na

'

fundamentação técnica e histórica. "Nós discutimos a temática e cada

professor ficou responsávelpormontar a coreografia do-seu grupo", explica
a professora e coreógrafa Adriany Maciel. Os bailarinos que ela orienta vão encenar
a primeira parte do espetáculo, o descobrimento do Brasil, até a chegada dos

portugueses e espanhóis. "

- A trilha sonora do espetáculo está praticamente definida, o que nos falta é

ajustar bem o roteiro às participações de cada grupo e definir os figurinos -, diz
Moretti. O tempo previsto para a peça é de uma hora, com o fornecimento de livreto
didático aos espectadores, para que possam acompanhar e entender, a temática

exposta.
A experiência, que é nova para os grupos locais, será realizada no teatro pequeno

da Scar.A direção reconhece que o espaço - restrito a 250 pessoas - pode prejudicar
a performance de um grupo grande como esse. "Independente do tamanho, esse
espetáculo será muito enriquecedor para os que participam. Todos vão saber porque
estão fazendo cada passo de dança ou porque fazer essa leitura da História ...""aposta
o diretor, entusiasmado.

A repetição do espetáculo depende de negociações e de apoio técnico. O Projeto
.Iaraguä do Sul nos 500 anos do Brasil está sendo apresentado ao governo estadual

para inclusão na Lei de Incentivo, que permite á coleta de patrocínios através da

dedução de ICMS.

Outras atra�ões
Além do espetáculo de dança, as comemorações do 1240 aniversário de

Jaraguá do Sul- através do Projeto Jaraguá do Sul nos 500 anos do Brasil
terá exposição temática com artistas plásticos da cidade; entrega da segunda
e terceira fases do filme "Jaraguá ontem e hoje", retratando os períodos de
1920 a 1950 e 1950 a 1976, que fecham o ciclo de 100 anos; e concerto da

Orquestra da Scar, com execução de músicas brasileiras.
Está prevista ainda sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico, como

homenagem aos 100 anos da morte do fundador Emílio Carlos Jourdan. A
exposição "Brasil brasileiros", coordenada por Alcioní de Macedo Canuto,
que percorre o Estado retratando a História do País, vem a Jaraguá do Sul no
dia 17 de agosto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Lanchonete e

Restaurante Mac MaLe.
-

Fone 370-4887.

Vendo apartamento de 2
qtos. Edif. Aster. R$ 50.000,00.

Fone: 371-9090

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.

ALUGA-SE
VESTIDO DE

PRENDA,
verde musgo,
bordado.

Tamanho 38.

Tratar no

telefone

372-3843 ou

275-2745

ADMITE
Desenhista

REQUISITOS:

-Conhecimento pleno em CorelDraw 8,
Photoshop, e ser criativo.I/lumine II. vú/.a da SIUl manuiel Interessados comparecer ö Rodovia BR 280 - KM 51.

7788 - Guaramirim - SC - Munidos de Curriculum V�ae
ou ligar poro (047)373-0437

I � ISERVIÇO����ZA?'�M!���(:�ERVAÇÀ()
Chega de preocupação!!! Temos a solução para o seu problema

EM GUARAMIRIM
Você encontrá o

Profissionais em: jardinagem, portaria, domésticas,
ajudantes, babás, recepcionistas.

!Jiê velas•••
�
um presente llrilluuúel Área de atuação: condomínios, empresas, residências e indústrias

CORREIO00POVO
SERVIÇOSSUPERVISIONADOSESUPORTEJURÍDICO.
Rua Marcelo Barbi, nO 460 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 275-3279

Rovena - 372-2396 Márcia - 376-1248
Rua João Picolli, 165 Rua Padre Aloísio Being, 520
Apto 105 - Edif. Palorna - Barra do Rio Cerro

rovena@netuno.com.br

BANCA PAPELARIA
CHARUTARIA PFEIFFER
Rua 28 de Agosto, 2045
(frente à Prefeitura Municipal}mpsilva@netuno com br

FORRO DE PVC T.EM NOME!

PRODUTOS RINO
.

I
.

�ORiA �ANrONADA · CANAltiA� · DIVI�ORIA� · �tRrl� INDU�iRIAI� · rtCHADURA�
FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTRIAL LTDA.

VENDAS: Jaraguá do Sul e Região - Fone: (0**47) 371-8602

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE:apto. c/ área 206,00m2•
Cobertura do Ed.' Riviera
(Próx. Clube Beira Rio).
Preço: R$ 100;000,00

VENDE: Em alvenaria, c/70,00m2,
eterreno c/496,00m2• Rua

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

, VENDE:Sala comercialcl42,001112• Av.
MarechallteodorodnFonseca- Ed:

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

ALUGA: sala comercial cl aprox.
,

!2,00m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 1"
andar. R$ 250,00

VENDE: Casa mista c/ JOO,00m2,
terreno c/5JO,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. 655,OOllli. Rua
Preso Epiuicio Pessoa, (Prâx. Kohlbach)
Preço: R$ 130.000,00

Prédio em alvenariacl382m2+galpão cl352111l
emtetreno de 480m2-,RlIaJosé Etnmeudoerfer
- Preço: 130.000,00 (super negociável)

ESTÁ PENSANDOEM CONSTRUIR?

PORQUENÃOAQUI!!!
OBS.: Pagamento superfacilitado

VENDE: alvenaria c/110m2,
terreno c/450m2 r Rua Mathias

Ruysan, 205 - ilha da Figueira -

Preço: 45.000,00

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

Estrada Rio Molha - R$ 18.500,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

,256,00m2, terreno c/ 360,33m2• Rua
Richart Piske (em frente n" 134) •

Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

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

,

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul- SC
. http://www.imoveis.netiinter - CRECI 0914-J . ti 371 -211 7
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APARTAMENTO - Rua Ferdinando Pradi,
45 - Centro. 2 dorrn., cl garagem.

R$ 20.000,00 + financiamento

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem cl 2 vagas - R$ 119.000,00

Casa alvenaria - Ru� das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr. +Olf-
100,00m2, 2 dorrn., cl garagem ..

R$ 30.000,00
.

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista, área

construída de 60m2 -

terreno 435,75m2•
Rua 931, Mº 62 -

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00

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

APARTAMENTO - R. GuilhermeWeege, nQ 72

2 dorrn cl garagem - R$ 2f30,00

Sobrado alvenaria. Rua 753, nQ 27 -

Residencial Renascença - Vila Rau.
Área: 364,70m2
Constr.: 210,00m2
1 suíte + 2 dorrn., cl garagem.
Valor: R$ 130.000,00

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. R$ 71.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nQ 499-
frente ao Colégio São Luis - cl 250'm2 - R$
1.950,00

Apàrtamento, Rua Gumercindo da Silva,
600. Cons!. 90,94m2• 1 suíte + 1 dorrn., cl

.garagem. R$ 45.000,00

Sala Comercial. Rua Bernardo Dornbusch,
486. + ou - 60,00m2. R$ 300,00

+ 2 dorrn. +

_dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Pienmann, 1.26 - área
de 398,40m2 - constr. 255,64m2 - 1 suíte + 2
dorrn, + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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u m ntr OU m is um obra no prazo previsto?
,

SO PODIA SER A FUTUROI
Futuro Empreendimentos Imobiliários ttda. entregou. no dia
de abril de 2000, as chaves dos apartamentos para os proprietários do
sidencial 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, rloset. dependência de

preqada e sacada no quarto da.suüe. No 7° andar existe a
área de lazer com salão-de-festas, churrasqueira 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 jorce Lacerda, lateral da Reinaldo Rau.

Parteiros de confianca da Futuro:
T

(Oxx47) 338-0087

�1� 'M!!�a
Thyssen SOr (�XX47) 323-3187 Flórida Ltda.
(Oxx48) 248-7244 (Oxx47) 370-7550

Esquadn8s deAlumillio LIda.

(Oxx47) 373-0362 (Oxx47) 323-6218 (Oxx47) 275-3462 (Oxx48) 222.8233

rrr;
MUNDIAL
GAANITOS

(Oxx47) 332-1266

Depósito de
Areia e Brita

MIRO
(Oxx47) 275-1297

. "II 'IERTINMacoI Ferro para COj1s!rução
Ca.sl'! &; Construção (Oxx47) 370-7052

(Oxx47) 371-0550

CERÂMICA
U SCH

LAI\!1
SERViÇOS
9975-4380

ESQUADRIAS

ZANOTTI
Empreiteira
MALACAINE

9991-0923 9975-3026
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Engetee Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

Engetee CRECI934-J VENDE

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

BR-280, ao lado dÓ�ShoPPing't.f�iã��e��'fiÓi;a��s?/A�e7'
aproximaqam�nte 600m2 de excelenté acabamento co�'� sql

1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista prívlleqlada do centro da cidade
- (à toömefros da Av. Mal. Deodoro) - Hua-Florianópolis n° 242, Preço: R$ 100.000,00 sendo
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

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

3-CENTRO
Terreno com 3.400,QOm2, 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 Loss" (sem garagem) - R$
35.000,00

5-CENTRO

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

6-CENTRO

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

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 100,00m2 de área construída em terreno
de 390,00m2 - R$ 32.000,00 - Negociável'

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

. Valor:.R$ 65.000,00
'

9 - VILA LAL�U
Sobrado na Rua Afonso Bartei, 139, com 218m2 de construção. Valor: R$ 95.000,00

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

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

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

,SHOPINGSABINO-(BR-280 ' AMIZADE Casa na APARTAMENTO CENTRO
- JARAGUÁlGUARAMIRIM- 3 quartos - Estrada Nova EDIFíCIO DI-

1!JTREVO) Edifício Gardênia,
Terreno de 26.000ffi2, fazen-do

Residencial Amizade Com3 quartos, copa, ANTHUS ' apartamento 108, bloco
frente para a BR-280, c/ 38 (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,com 3 quartos, piso,salas comerciais totalizando
novo em cerâmica,

fabricadas, com blocos de
(Próx. Beira Rio). cozinha, lavanderia/área

900m2• totalmente pintado,
cimento - Anjo/Ex Zonta).

Apartamento de serviço e garagemTerreno totalmente com

PREÇO DEOCASIÃO:
demals dependências e escritura, condições de

no 5Q piso, com 1 suíte,
"

R$ 250.000,00
garagem. Valor de financiamento. R$ 6;000,00

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

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

14 - BARRA DO RIOCERRO
Sítio próximo a Malwee, com HO.000,00m2 - 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 Lenzi, lote com meia água, T% 5.000,00 entrada + I'!$ 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 - BAR�A 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 nº 1307, com 800,00m2 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 WILHELM

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

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECi 1873-J

"ENI:»E - �LUC3� - �DIVIINISTR�

APTOS
EM

,.,

CONSTRUÇAO

Rua Marina Frutuoso esq.
com Rua Leopoldo Malheiro

o 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 .. esquina com 1

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

qto ß demais dep. com 1 vaga de

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

quartos e demais dep., com duas

vagas de garagem o

Preço R$ 99.000,00
•

o Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38.000,00

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz,
Vila Nova IPróx. ao Fórum)

o Apto (tipo 2) cl suíte.+ 1
. quarto e demais dep., cl 1 vaga

de garagem o Entrada de R$
37.706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 925,43).

Em início de obra -

Residencial Sunflower - R.
Jösé Emmendoerfer (Próx.

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

qto e demais dep., sacada cl
churrasqueira. Eni. a partir de R$
5.084,80e assumir parcelas de
R$ 723,87 corrigidas pelo Cubo

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

o Apto cl 306,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., c/2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

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

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

assumir parcelas de condomínio

de.construçäo até final de obra.
o Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl i
vagas de garagem) - Entrada de

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

assumir parcelas de condominio
de construção até final de obra.

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

Apto cl 2 quartos e

demais dep. -Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

área serviço. R$
21.000,00

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

CASAS E APTOS

AVENDA
- Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso eSQ., com Ângelo
Schioohet: 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,
bwc social, sala Ei cozinha) +

edícula de 61,00m2 (lavanderia,
dispensa, churras-caria e

garagem) - Rua Gua-nabara ôzê,
Czerniewicz, próx. ColégioAlberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria c/212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 101, próx. ao Acaraí,
Jaraquá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,OOm2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
'150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demais dep. - Rua Clemente
Baratto - Centro - R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais

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

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

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

250,OOm2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria c/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.

TERRENOS
- Terrenoc/450,OOm2:Loteamento
Versajhes c R$ 14.000:00
- Terreno cl 364,OOm2 - R. Erich

Sprunq - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 2 terrenos cl 1.237,50m2 cada -

Rua 638, Lot. Pícolli - Vila: Rau - R$
22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,OOm2 na Rua

Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 462;00m2 - Lotea
mento Centenário - R$15.000,00.
- Terrenocl 1.245,00m2- Rua Fritz
Hasse - Centro - R$ 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 CI 441,00m2 - Rua

Rudolfo Sanson -Ilha da Figueira
- Perto doSó Lonas - R$19.000;00.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoc/Zêü.Oüms-Condomfnio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

R$ 35.000,00.
- Terreno -ct área total de

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio

Tissi, Nereu Ramos - Valor total

R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área lotai de

6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guarniranqa -

R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno cl 43.689,00m2 - Ru

Joinville, próx. Persianas Engler..
- Terrenoc/áreade 102.752,00m2
- 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 c/2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed.

Erica, Centro - R$ 300,00.
- Apto. cl 2 quartos, 2 bwc's e

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

Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed.

Aster (Fundos do Angeloni) -

Centro - R$ 300,00.
- Apto cl 2 quartos e demais dep.
- Rua Pr.es. Epitácio Pessoa, 421,
Ed. Emilie - Centro - R$ 280,00.
- Apto. c/2 quartos e demals dep.
- Rua25deJulho, 170, Ed.Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) -

R$ 300,00.
t,

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

Änqelo TorineIli, Vila Nova (1ª
locação), suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada cl

churrasqueira, garagem' e box

para depósito - H$ 400,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep. (Mobiliado) - Rua

Procópio G. Oliveira, 1320, Ed.

.lsabela - R$ 500,00.
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Creci 1749-J ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

1 Caixa Poslal482 I·
, REPRESENTAÇÕES lTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAIMOBILIÁRIAS

CZERNIEWICZ
com

195,73m2 -

suíte cl hidro
+ 2 dorm.

R$ 25.000,00
+ financ.

JARAGUÁ
ESQUERDO
com 106m2 - 3
dorm.
R$ 25.000,00

NEREU RAMOS
com 96m2 - 3

dorm.,
terreno com

690m2.

R$ 17.000,00
+ financ.

R$ 3S6,00 plm

PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA
- ,3 quartos com

100m2 cada.
R$ 70.000,00

NEREU RAMOS
com

10.123,75m2
R$ 55;000,00
ótimo pere
tndúetrie

ED. FLORESTA -

VlLALENZI
2 äorm., 1 bwc

R$ 12.000,00
+ financ.

R$ 150,00 piro

CENTRO -

Casa com

200m2 -

terreno com

2.500m2.

R$ 350.000,00

VILA RAU - com

100m2, suíte +

2 dorm.,
terreno com

498m2.

R$ 6.000,00
+ financ.

CENTRO - ED.

RIVIERA, com
170,90n12 -

suíte + 2
äorm,
R$ 80.000,00

VILA RAU - com

221m2, 4 dorm.,
garagem para 4

carros, terreno
com 560m2.

R$ 25.000,00
sina/ +, fina/c.

CENTRO - com

311,42m2
R$ 29.000,00

JOÃO PÉSSOA -

com 116m2, 3
äorm., terreno
com 1.400m2•

R$' 27.000,00

ILHADA
FIGUEIRA

cl 32m2 -

terreno c/
360m2.
R$ 13.000,00

VlLANOVA
com 800m2•

R$ 48.000,00

AMIZADE -

VERSALHES

II, com
288m2, suíte'
+ 3 dorm.,
terreno com

'450m2•

R$120.000,OO

AMIZADE -

VERSALHES
II - com

573m2 -

R$ 16.000,00

AMIZADE
com 200m2,
6 dorm., 3
bwc.

,R$ 47.000,00

CHICODE
PAULA - cl
160m2, 3
dorm., 2 bwc.
R$ 40.000,00
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SALAS COMERCIAIS

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

Iro a
#'

IMOVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia • 3 quartos,
dep. empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3009 • Ed. Monte Carlo > suite, 2 qtos .

R$ 90.000,00 si acabamento final
Cód. 3020 - Ed. Riviera • centro • 2 qtos . R$
25.000,00 + financ.
Cód. 3029 . Ed. Agata· Novo cl suite, 2

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

qtos, sala, 2 ambientes· R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3033 . Ed. Gardênia· 3 quartos, 2bwc,
cl garagem· R$ 48.000,00

.

Cód. 3034 . Ed. Barão - suite,.2 quartos, cl
garagem· R$ 55.000,00 • aceita casa de
menor valer na praia de ltapoá
Cód. 3038 . Ed. Jacó Emmendoerfer • 2

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

quartos, salas cl sacada', 2 vagas garagem.
Cód. 3043 . Ed. Florença • suite cl

hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem· R$ 106.000,00.
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suite + 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. 3098 - Baependi . Ed. Mariana Cristine •

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, bwcm
garagem - R$ 22.000,00 + financiamento

.

Cód. 3313 - Res. Ilha dos Açores •. aptos
novos com suite + 1 quarto· R$ 45.000,00

. Cód. 3351 . Ed. Anna Cristina - Vila Nova·
sistema de condominio fechado, c/·l suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro· cl 190m2, 3 qtos . R$
73.000,00
Cód. 1007 . Centro· cl 300m2, cl suite + 2

qtos - R$ 140.000,00
Cód. j 009 • Centro· ct 120m2, 2 qtos • R$
80.000,00
Cód. 1012 • Centro· cl 224 m2, 3 quartos, 2

bwc, terreno cl ·560 m2 • R$ 180.008,00
Cód. 1016 -.Centro· cl 331m2, cl suite + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1022 - Centro· c/150m2,c/4<ijtos . 'R$
90.000,00
Cód. 1027 - Centro· Rua Ângelo Schiochet cl
1.292,00m2, edificado cl casa de alvenaria

R$ 180.000,00
Cód. 1030 • Centro· cl 230m2• suite + 2

quartos - R$ 110.000,00.
Cód. 1072 - Amizade· cl 200m2, cl suite, 2

quartos, terreno cl 1.140m2 • R$ 130.000,00
Cód. 1113·. Barra· él 147m2, suite cl clossed,
2 quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca cl
casa de maior valor cl piscina
Cód.' 1118 - Barra· cl 150 rrÍ2, suite + 2

quartos - R$ 85.000,00
Cód. 1131 • Centenário· cl 140m2, 3 qtos .

R$ 50.000,00
Cód. 1175 • cl 205m2• suíte, + 2 qtos, terreno
cl 1.220,00 • R$ 85.000,00
Cód. 1177 • Czerniewicz . cl 170m2, sobrado
novo cl suite + 2 quartos· R$ 88.000,00
Cód. 1203 • Figueira· cl 216m2 - suite + 2

quartos. Terreno cl 1.680,00m2 • R$
110.000,00
Cód. 1214 • Nova Brasilia - cl 230m2, cl
suite, 2 quartos· R$ 96.000,00
Cód. 1206- Ilha da Figueira - nova com 142m2,
suite + 2 quartos· R$ 65.000,00
Cód. 1216 . Jaraçua Esquerdo· cl 214 m2,
suite cl closet. e hiäro, 2 quartos., garagem pl
'2 carros - R$ 125.000,00
Cód. 1221 . Jguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, serni-rnobiliada • R$ 210.000,00
Cód. 1222 • Jguá Es querdo > 1 suite + 2

quartos: R$ 49.000,00
Cód. 1223 • Jaraguá Esquerdo· 70m2• 3

quartos, 1 bwc • R$ 22.000,00 +financiamento
Cód. 1232 • João Pessoa > 3 qtos, 2 bwc,
sala, copa, cozinha.Tavanderia e' _garagem·
R$ 50'.000,00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1352' - Vila Nova' cl 376m2, cl/suite, 2

qtos, piscina > R$ 240.000,00
Cód. 1374 . Vila Rau - Cond. Águas Claras·

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

CRECI 001367 - J

Centro - 190m2 - 3 qtos - R$ 73.000,00

São luiz - com 3 quartos - R$ 32.000,00

Figueira - nova com suíte + 2 quartos,
garagem para 2 carros. R$ 65.000,00

.

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

Centro - cl 117,00m2, com 3 quartos.
R$ 69,000,00

2 qtos .. R$ 11.0000,00 + financ.
Cód. 1431 • São Judas· próx. Recreativa Brei

thaupt • 3 quartos, 2 bwc • R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 1447 • São l.uiz > mista cl aprox. 160m2•
R$ 32.000,00

'

Cód -, 1984 • Corupá • cl 298m2, cl sUíte + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985 • Guaramirim • 156m2• 3 qtos,' 2 bwc,
terreno com 1.250m2 • R$ 90.000,00

TERRENOS
Cód. 2003 • Centro· 375m2• R$ 50.000,00
Cód. 2007 • Centro. próx. Angeloni cl 1.020m2 •

R$ 60.000,00
Coo. 2013- Centro ·Reinaldo Rau, c/975m2- R$ 280.000,00
Coo. 2014- Centro- 421m2-'R$ 30.000,00
COO.2051-ÁguaVerde·C/400m2-R$16.boo,00
Coo. 2072- Amizade-20.570m2• R$l50.ooo,OO
Cód. 2975- Amizade- Res. Versalhes- com 450m2 - R$
16.500,00
Coo. 2097- Próx. futura Prefeitura c/l.018m2- R$ 150.000,00
Cód. 2112- Barra .c/300m2.R$13.ooo,00·pr6x. 84:>. Breithaupt
Cód. 21'13- Res. Satler - Barra cl346,62m2c1'asfalto· R$
10.500,00
Cód. 2118· Res. Joaquim Giralla - Barra- cl 420m2• R$
22.5OO,00c/�atto .

Coo. 2151 -Chico de Paula·c/2.500m2-próx. Posto Marcolla
·R$60.ooo,OO

.

Coo. 2175-Czemiewicz· c/l.141 ,40m2- R$25.ooo,00
Coo. 2177 • R. RobertoZiemann· área c/8.658m2
COO.2292- R.WaidemarGrubba·próx. Met. Trappd409,50m2
• R$50.ooo,OO
Coo. 2317 . Vila Lenzi- 581 ,65m2 (18.50 x20,50)· R$ 27.000,00
Coo. 2358- Vila Nova' c/338";'· R$ 29.000,00
Cód. 2360- Vila Nova- CI719,20m2• próximo Forum- R$.
39,000,00

.

Coo. 2373- Vila Rau· c/350m2• R$ 13:000,00
Cód. 2374- yila Rau· c/337m2• R$ 13.500,00 aceita pare,
Cód. 2377 • Vila Rau- Rua Erwino Menegot1i • esquina c/
581,85m2- R$25.ooo,00
Coo. 2446- Estrada Nova· c/l.155,OOW· R$ 24.500,00
Cód. 2456- Três Rios doSuI- áreade 2.5OO,00m2- R$ 25.000,00
Coo. 2980· Guaramirim - R. 28 de Agosto cl445m2- Entrada
deR$15.ooo,00+ 12vezesdeR$1.ooo,00
Cód. 2982- Rod. SG413- Km 10·C/49.872,00m2- R$49.OOO,OO
Coo, 2986-Guaramirim· Estrada Rio da Prata c/l35.ooo,OOm2
- R$ 50.000,00 I

Coo. 2988-Guaramirim· próx. Fábrica Elite· 9.144,85m2- R$
35.000,00

I
I

VilaNova: 246,OOm2, com 4 quartos. R$ 65.000,00

Res. Ilha dos Açores - 1 suíte + 1 qto,
com sacada e chur. - R$ 45.000,00

Centro - em frente Escola Jaraguá, terreno com .

'13x35 - R$ 105.000,00 - aceita parcelamento

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

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

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

R$ 5.0.000,00

Cód. 4002 • Centro- Ed. Tower Center- 5' andar cl 2
garagens. Entregapl Fevereiro/2001 • R$28.270,00- Entrada
+parcelas
Coo, 4004 • Centro- Ed. Market Placa- 4· andar- 44,59m2
+ garagem· R$ 35.000,00

.

Coo. 401 O· Centro- ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
c/7salas· R$350.000.00

LOCAÇÕES
Casas

Coo. 604-Casa alv. oom 2 quartos, próx. HospitalJaraguá· R$
275.00
Coo. 606-Casa de alv. com suite +3 quartos, dep. empregada
em terreno c/l .400 m'· R$ 600,00
Coo. 607- Casa alv. com 3 quartos, próx.Weg II· R$ 350,00
Coo, 608'· Casa alv. ti 2 qtos, próx. Ciluma· R$ 300,00
Coo. 611-CasaNOVAdealv. c/sufte+2qtos, próx.aoMóveis
Pradi, R$ 420,00
Cód. 616-Casa alv. com 3quartós· VilaBaependi· R$350,OO
Coo. 621 • Casa alv.• próx. Cerealista Urbano- R$ 330,00

Apartamentos
Coo. 626- Apto. ti suite + 2 quartos, dep. de empregada· Ed.
Carvalho- R$ 450,00
Cód. 628- Apto. c/ suite + 1 qto.• Ed. Eldorado· R$ 480,00
Cód, 629- Quitinete pl 1 pessoa- Nova Brasjlia- R$ 120,00

.

Cód. 630· Apto. c/l quarto - próx. aWeg II· R$ 200,00
Cód, 633 • Apto. cl 2 qtos- final da Marechal· R 280,00
Cód. 634- Apto. com 2 quartos- próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Bau- R$ 350,00 , .

Coo. 635- Qu�inete no Ed. Marquardt, a partirde R$180,00
Cód. 641 • Apto. c/ suite, 2 qts - Ed. Centenário- R$ 300,00
Cód. 655 . Apto c/ suite + 2 qtos- Ed. Santa Terezinha - R$
360.00
Coo. 660- Apartamento c/3 quartos no calçadão- R$ 350,00

Salas comerciais.
Cód. 668 - Sala comI. c/60m2• próx. Angeloni • R$ 290,00
Cód. 670· Sala comI. cl 70m2, carpet, cl divisória. São 2
ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini • R$ 200,00
Cód. 683- Salas comi cl 50m2 na R. Jorge Lacerda. R$
180,00-2ºpiso

.

Cód. 687 - Sala comI. cl 90m' (incluindo mesanino) lateral
. da Marechal- R$ 650,00

Galpões
Coo. 802- Galpão c/ rnesanoo- R$ 990,00- Próximo Rorisa
Coo. 804-Galpão ti 15 x 15- em terreno ti 1 070m2 - RuaBarão
do Rio Branco- R$ 1.500,00 '.

Coo. 806- Galpão c/260m2 em terreno c/500m2• próx. Ter
minafRodoviário· R$ 560,00

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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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

Centro - terreno com 1000in2, casa com

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

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 LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
� (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

li!ihli�l'ti (venda)
3001 483

3003 450

3004 741

3006 '880

3007 867

3008 860

'. 3010 694

3011 720

3012 9000

3013 833

3014 600

CHÁCARAS/sInos
4001 125000

4002 76000

IStld-1W
0004 100 3

0021 56

0022 130 3

14 x34 Santal.uzia- Res. Geranium 8.000.00 Ent. 200.00 + 150.00mensais

15x30 São Luiz· R. Arduino Pradi 11 000.00 Próx. do Arroz Urbano
13 x57 Barra Res. Satler (Malwee) 12.000.00 Parcelado em 36 x

15x58 São Luiz- Próx. CAIC 25.000.00 Negociáveis Centro - terreno com 3.366m2, casa
17 x51 Nereu· R. André Voltolini 13.000,00 Parcelado- Centro

em alvenaria - 150m2 - R$ 165.000,00
14 x 28 Nsreu- R. André Voltolini 12.000,00 Parcelado- Próx. Igreja
18x37 Condominio Azaléias- LOle26 27.000,00 Negociáveis/Parcelado
15 x48 Schrosder- Centro 9000,00 Parcelado em 36 x

65 x 138 Figueira,· Após Elite Móveis 35000,00 Troca por apto (�) valor
28x30 Jaraguá Esq .. R. Victório Pradi

'

27000,00 Aceita carro/parcelar
12x50 . Rua Preso Epitácio Pessoa 65.000,00 Em frente ao Posto Mime

(venda)
12.5Ha Nereu - Ribeirão Grande 70.000,00 Troca por casa em Jaraguá
7.6Ha Massaranduba· Salão Aluísio 18.000,00 Rancho/Luz elétrica

t 2 Schroecer- Prox. Cayman
3 Champaghat· R. Irmão Leão
3 Centenário- Prôx. Zanotti

3 Figueira· R. Avelino Borba
3 Säo Luiz· R. Cristina Pereira

l.enzi- Rua Elpidio Martins

Centro- Próx. Scar (anliga)
3 (suíte) Amizade- Rua Guanabara

F!gueira· Rua Henrique Krause

Amizade- Rua.Guanabara

20.000.00 Parcelado/Aceita carro

65000,00 Troca por apto (.) valor
40.000,00 Parcela/aceita carro

18.000,00 Aceita imóvel (.) valor

36.000,00 Troca- imôvel em Joinville

55000,00 Negociáveis
/

130.000,00 Negociá.veis
125.000,00 Aceita troca (+) valer
58000,00 T roca por imóvel (+) valor
100.000,00 Aceita imóvel (.) vator

150.000,00 Em frente Posto Mime

30.000,00 Troca p/ terreno corrrercial

Chácara com área minima de 20.000m2, água corrente, enerqia el�trica e fácil acesso. Não precisa termoradia. (Preferência por
Nereú, Rio Cerro, Rio da Luz, Corupá e proximidades). Paqa-se até RS 20,000,00

.

3 (suite),
Centro- Rua Epitácio Pessoa

3 Garibaldi- Próx, Salão 25

(venda)
96 3

147

273 4 (suite)
306 3 (suite)

Amizade- Res. Amizade+ t? andar

Baepsndi- Res. Cristina
Centro- Ed. Athenas

Centro- Ed. Amarantbus

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 leito

Água Verde- Próx. Snoppinq
Santa Luzia- Rua 950

Vila Lalau- Próx. Weg II .

230,00 Casa- alv. 3 quartos

150,00 Próx. Frigumz
400,00 Casa nova

PROCURAMOS PARA COMPRAR

•
cöd. 1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL
Venda de ponto comercial

Pontos de venda da Panificadora PÃO QUENTE (Equipadas)
* Rua Reinoldo Rau (Próx, Posto Mime)
* Rua Epitácio Pessoa (Próx, Bombeiros)

Preço de venda sob consulta

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J VENDE ---------1
� ..

CHàvê
Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá doSul-SC

Fone: (047) 275-1594
EDIFICIO MATHEDI II RUA

JOÃO PLANINSCHECK

BAIRRO NOVA BRASIL/A,
COM 03 QTOS, DEMAIS

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

REINOWORAU
COM.Ol E02
DORMITÓRIOS
E DEMAIS

.

DEPENDENCIAS.
ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

CASA ESTRADA
NOVA -PROX.

$UPERMERCADO
BRAZÃO COM 02

QTOS, DEMAIS
DEPENDENCIAS.
VALOR

R$ 38.000,00
ACEITA APTO.

EDIFICIO KLEIN APTOS PRONTOS
PARA MORAR RUA BARÃO DO RIO
BRANCO ESQUINA COM FERDI

NANDO PRADI COM 01 SUITE; 02
QTOS, DEMAIS DEPENDENCIAS,
CHuRRASQUEIRA INDIVIDUAL NA

SACADA E COLETIVA. ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO COM AQ
CONSTRUTORA.OU FINANCIA

MENTo PELA C.E.F.Ol) PELO HSBC

(BAMERINDUS).

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

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

I M o 8'1 L I A R I A

MENEGOTTI

Imobiliária Menegotti ttda.
Rua//arID tItJ lIitJ III'alKlJ,S5S-Sala ,-Jaraluá tItJSul .

CREel N° 550-J

CASA M�STA

VILA
RAU
01

QUARTOS,
COZINHA E BWC - R$ 15.000,00

CASA ALVENARIA

BAIRRO SÃO LUIZ

ÁREA 70,00M2 - 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC. R$ 30.000,00
(PODE SER FINANCIADA)

I

CASANOVAALVENARIA

VILA LALAU
01 SUÍTE, 02 QUARTOS E DEMAIS

'"

DEPENDENCIAS

R$ 52.000,00

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

................... '.

Jaraguá do Sul, 6 de maio de 2000

Novo Fiat Mille Smart
Desde o lançamento no Brasil, em 1984; oUno ocupa

posições de destaque no ranking nacional de carros mais
vendidos. E desde então manteve-se nessa colocação.
Hoje, apesar de termecânica e estilo ultrapassados,
ainda oscila entre a quarta e a quinta colocação no
mesmo ranking, ultrapassando vendas de modelosmais
modernos e atuais, como Fiesta e Ka.
A maisnova versão do pequeno carro é o Smart'

(esperto, em inglês). O estilo é omesmo.quase intocado
desde o lançamento. Omodelo europeu passou por uma

reformulação completa nas partes estética emecânica em

1991, que durou até sua descontinuação em 1995. No
novoMille, apenas uma levemaquiagem vai diferenciar
esta versão das demais. Ganhou, entre outros, novas
calotas, grade dianteira e logotipo traseiro. No interior
nova padronagern de tecido, volante com novo desenho,
assim como o?mostradores do painel, que lembram
muito os do Palio. E é só. Avantagem do novo modelo

(por tempo limitado) é o pacote de benefícios que inclui
seguro por seis meses, IPVA, emplacamento e o tanque
de combustível cheio, pagos pela Fiat. Com esses
benefícios o Uno fica em R$15.700 na versão Smart e R$
14.500 sem os benefícios, na versão EX, mais espartaria.
Se você é daquelesque não se preocupa tanto com estilo
última geração,o Uno pode ser uma alternativa, já que
oferece bom espaço interno e com o valormais baixo do
Brasil. O Ka, na versão mais básica, sai por R$16.130.

"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

·"®�IIBmD
11����'
Telefone: (047) 376-0251

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

Olhanós
-

aquI
outra vez!

((

o Mille Samart ganhou,
entre outros, novas

calotas, grade dianteira
e logotipo traseiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VEíCULOS - JARAGUÁ DO SUL, 6 DE MAIO DE 2000 CORREIO

Fotos meral o

TIente l!Ustl"atOLI vaso

Astra Sedan GLS 2.0 - 4 P - 8 V R$ 33.284,00 50X de R$ 786,73

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET

o
lw
Uo
::"ö

E 60°10 do Corsa Wind 1.0 2P
,�

6 Crédito R$ 9.361,00 (60x)
v

o� Pessoa Jurídica - R$ 180,98
o

1 Pessoa Física - R$ 188,9�
••

EMMENDORFER Com .

.Ä..v _ lV\al_ Deodoro da Fonseca, 557 -
o Jarag

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPOVO JARAGUÁ DO SUL, .6 DE MAIO DE 2000 - VEíCULOS - 3

Ca.rros novos
Ta.xa.s reduzida.s

,
. ,

e Veiculas
6 do Sul - sc

o
o
o

�
LO

a
,..

'Q)
-
ro

ro
"O

'ro
'>
o
lro
o
o
E
o
"-

-a.

NA CHEVROLETAS TAXAS CAíRAM
1,119'/. para todos os modelos taxa

'

especial' para Corsa Wagon Super 1.0 L 16V

1,79'/. Financiamento em até 48 meses

one:

(047) 371-3655
I
[HEVROLET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 6 DE MAIO DE2000

FO RD

Vende-�e Pampa 1.8,ano 90,
com capota de fibra. Tratar

. pelo telefone 275-1335

Vende-se Escort Hobby 94,
preto, por apenas .

R$ 6.500,00. Tratar pelo
telefone 276-001 O

CHEVROLET

Vende-se Caravan, 83, 5
marchas,.a álcool, com

aros esportivos.
Por R$ 2.000,00.

Tratar fone 9975-2036

Vende-se Monza SLE, ano
91, 2 portas. Tratar pelo

telefone 275- 1 200

Vende-se Monza 95, 4
portas, cor branca. Por

apenas R$ 8.500,00.
Tratar com Nilse pelo
telefone 376-0916

JIPE

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

telefone 370-2022.

Vende-se Fiorino picape
ano 93. Tratar 375-1450

Vende-se Palio EL, ano 98,
com ar, completo. Tratar pelo
telefone 275-2885, com Thaty

Vende-se Fiat, 79, por R$
700,00. Tratar 276-0234

Vende-se Palio, ano 96, 1.5,
por apenas R$ 10.500,00 ou

R$ 8.000,00 + financiamento.
Tratar 376-041 7

Vende-se Tempre, 93, bordô.
Tratar pelo telefone 370�2022

VOLKSWAGEN

Troca-se Gor 1000, ano 94,
em excelente estado, por Gol
1000, an095/9.6. Tratar pelo

telefone 9983-0975

o F .·C. N A
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

Vende-se lindo Chevette
Marajó, ano 83, dourado

metálico, por apenas
R$ 2.600,00. Tratar
370-0670 com Luiz

Vende-se Posset. 75, a álcool,
ou troca-se por carro de

maior valor.
Tratar com Paulo Cardoso
pelo telefone 372-8000

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

Vende-se Toyota Bandeirantes,
ano 79, ótimo estado ou

troca por Saveiro.
Valor R$ 10.000,00.
Tratar 371-7665

Vende-se Passat, 81. Tratar
pelo- telefone 372-3806

FORD
VEICULO ANO' COR COMB

Fiesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
Escor GL 8W 16v 97/98 Prata gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 Verde gasolina
Escort 1.8i GLX 96196 Vermelha gasolina
VeronaGLX 9QI9() Azul gasolina
Escort L 89/89· Prata gasolina
Escort L 87/88 Verde gasolina
Corcelll Hobby 8C\f81 Verde gasolina

GM
8102.28 96/97 Prata gasolina

VW

Gol i Plus· 96196 Branca gasolina
Kombi 95195 Branca gasolina.
Uol CL 92/93 Azul álcool

Goi CL 9QI9(). Azul gasolina
Voyage 85'86 Branca álcool

Fusca 1300L 80181 Branca gasolina
Brasília 78178 Branca gasolina
Brasília 7m7 Marron gasolina
Fusca 1300 74f74 Bege gasolina
Fusca 1500 71/71 Azul gasolina
Fusca 1300 68/86 Azul gasolina

FIAT

Tempra ie 94/95 Cinza gasolina
ElbaTop 94194 Azul gasolina
Uno Eletronic 93/94 Cinza gasolina
147 Racing 82/82 Cinza gasolina

PEUGEOT

Peugeot405 GL 94/95 Verde gasolina

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do RioMolha - Fone: 370-8484 - Fax:37O-7166

Vende-se Chevette.
Tratar 371-6906

_••,.ovo,
p(J/l,ú t:tx:Iaä- CM- Iinltru rã�

Em tecido, corvin e couro·

ti 371-4322 I 9991-4380
Com Agnaldo

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

tIJII!lI' Regata
HONnA

.

Motos

�o.
UI!/ hNTHAUA
PARA 30/60O/AS

Il?l ([[J1][/[bu(fJ)
370-2022

GOL 4P 16V 99 BRANCO
PALIO ED 4P 98 AZUL

CORSA WIND 97 ROXO
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

GOL PLUS MI 97 BORDá
KADET 96 BORDá
KOMBI 96 BRANCA

PIK-UP CORSA GL .1.6 96 BRANCA

CORSA SEDAN 96 PRATA

ESCORTHOBBY 95 \ VI;õRMELHO
TEMPRA 16V 95 PRATA

GOL ROLLING STONES 95 BRANCO
CORSA WIND 95 PRETA

ESCORTROBBY 95 BORDá
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. 94 VERDE

UNO MILLE ELETRONIC 4P 94 VERDE

PARATI CL 1.8 93 BORDá
JEEPVITARA 93 PRETA

ESCORTL 93 PRATA

TEMPRA 93 BORDá
MONZA CLASSIC 4P 92 MARROM
OPALA DIPLOMATA 92 AZUL

PARATI 92 VERMELHO
SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 'PRATA

VERONA LX 1.8 91 PRATA

APOLO GLS 91 PRATA

UNO 1.6R 91 BRANCO
IPANEMA GASOLINA 90 CINZA
JEEP JAVALI 90 AZUL

CAMINHÃO AGRALE 88 BRANCO

CHEVETESLE 88 PRATA

CHEVElTE 87 BRANCO
. VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO

:

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

CVMPRAMOS
SUAMOTO
USADA!

8a'Ml.�
, CIl�AC�f'�

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

MARINGA
(lU/Ilt:I/O 2. "OlMS
372-3210 I 975-0109
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MTZ: Fone: Oxx47371-1000

Av_ Prefeito Woldemor Grubba, nO 4133

Fone: 370-2324

___OOOPOVO

Av. Prefeito Waldemar Grubba, nO 4133

DE os A 07 Maio/2000 Fone: 370-2324

Já é tradição da casá. Pre
parem as botas, as bombachas
e a montaria porque a festa
mais esperada e animada de Ja
raguá do Sul promete 'arrasar'
nesse final de semana. O 19º
Rodeio Crioulo Nacional vai

contagiar todas as pessoas,
com diversos bailes, Invernadas
Artísticas, Tiros de Laço e: cla
ro, muito churrasco gordo.
Quem respeita ou conduz a

tradição campeira como espírito
da próp.ria culturaemodo de vida
não pode deixar de comparecer
nesse grande evento.

É com muíta seriedade e

profissionalismo que a patrona
gem do Centro de Tradições
Gaúchas Laço Jaraguaense se
organizou e cuidou de todos os
detalhes, para tornar a festa
melhor que as anteriores, com
mais atrações e, destamaneira,
fazer com que as pessoas retor
nem e tragam os amigos para
prestigiarem os rodeios dos pró
ximos anos.

Convide a família e a turma

porque sua presença vai contri
buir para tornar essa grande
festa mais alegre.

O 19º Rodeio Crioulo Nacio
nal acontece de 5 a 7 de maio,
no parque de eventos Augusto
Demarchi, Rodovia BR-280,
Jaraguá do Sul a Corupá. Não
percam!

LEIER
IMOBILIARIA

Fone/Fax:
(47) 275-0359

� Posto
.1\ 24

, ,Mi/enio
Av. Prefeito Valdemar Grubba, 1281 - Vila Baependi

Jarag'uá do Sul - sc
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CORREIODO POVO
Rodeio Crioulo vai animar a cidade nesse final de 'semana'

Rodeio: muitas atrações serão realizadas para animar o público

Competições do rodeio
também estimulam meninos

Meninos dão continuidade à tradição

Para dar continuidade às raízes da
cultura gaúcha e não deixá-Ia se

desgastar com o tempo, muitos pais,
que integram os CTGs, passam essa

tradição para os filhos, incentivado
os a participarem da Laçada Guri e
Piá. Nessa prová, os meninos até 10
anos laçam a 'vaca parada' (pequeno
cavalete de madeira simbolizando

umavaca).
Os destaques dessas competi

ções também recebem prêmios para
serem estimulados, como laços e

troféus. "Muitos garotos treinam em

casa com os pais para chegarem bem

preparados aqui no rodeio e vencer

nas laçadas", explica Demarchi. Ele
fala que, em média, 20 a 30 meninos
são inscritos a cada ano e que, para
participar, é necessário estar trajado
tipicamente, com bombacha, bota,
chapéu, guaiaca e lenço.

(lil()
Confie em quem sempre está .co seu lado

"Mais que um Despachante, um amigo."
www.despachantecilo.com.br

(47) 275-2779
Rua Gov. Jorge Lacerda, 169 - Centro

[!&iKOTE AOGAíMm·

9973-3013
Jaraguá dd Sul - sc

Com mais de 20 mil participantes, o
Rodeio Crioulo Nacional do ano passado

-

foi o maior sucesso em Jaraguá do Sul.
Esse ano, os organizadores do evento

prometem que a festa vai ser muito maior.
O patrão do Centro de Tradições Gaúchas
Laço Jaraguaense, Augusto Dernarchi

Júnior, diz que tudo está sendo pensado
e preparado minuciosamente para que as

pessoas sejam bem recebidas e apre
ciem a festa. "Esperamos que o tempo
esteja a nosso favor porque o primeiro
rodeio da milênio promete ser um dos
mais contagiantes e animados". Ele
comenta que cerca de 150 pessoas do
CTG estão colaborando com a orga
nização e que o investimento estimado
é similar ao de 1999, aproximadamente
R$ 100 mil. "Também contamos com

alguns patrocinadores", acrescenta
Demarchi. O lucro da festa é destinado à
melhorias do parque e também é utilizado

para cobrir custos da participação do

grupo em rodeios de outras cidades.

Atrações
Considerado um dos cinco melhores

rodeios de Santa Catarina, as pessoas
vêm para Jaraguá do Sul assistir ou

participar das provas que são realizadas,
como Laçadas Individual e em Dupla,
Gineteadas em cavalos e touros, Fut-boi,
além da divertida Mesa da Amargura.
Demarchi diz que para maior conforto e

visibilidade do público, foi alugada uma

arquibancada compatível para cinco mil

pessoas. E, para integrar mais os par
ticipantes, o 'bate o pé' T)O galpão de bailes
será animado nos três dias por grupos
qauchescos de grande porte, como Can
tos do Sul, Minuano, Portal Gaúcho e Re

ponte. "Terá muita dança típica como

chula, fandango, xote, vanerão, chama
mé, entre outras", ressalta.o organizador.

Para os vencedores das provas do
rodeio serão distribuídos prêmios em

dinheiro, TV, basto, capa campeira, laço;
carne, cerveja e muitos troféus. A disputa
será grande entre as pessoas que se

destacarem nas laçadas em dupla. O
vencedor receberá uma Moto CG Titan,
zero-quilômetro.

Quem quiser saber rnais informações
com relação ao rodeio ou também sobre
o CTG l.açc Jaraouaense agora pode
procurar na Internet. O endereço ele
trônico é: www.netuno.com.br/ctglj

Diretor-presidente: Eugênio Victor Schrnöckel
Diretor-administrativo: Francisco Alves
Jornalista Responsável: Fabiane Ribas

Programação Visual: Bianca Cristina Deretti

Comercialização: Noeli Girasol e. Maria A. A. Holl
Fotos: Divulgação
Impressão: Gráfica e Editora CORREIODOPOVO

Jornut

CORREIODOPOVO'
Fones: (47) 370-7919, 370-8649
E-mail: corpovotâjqs.matrix.com.br

,

�
���
TEXACO

Gasolina, Á/coai e Óleo Diese! filtmdos e comçoroatio de quo/Idade.
Super troco de óleo - filtros. Lovoçõo completo com oçua oueote ..

Temos também cofé, solqoaos. doces, bebidos em çerat.
\

Av. Má" Deodoro da Fonseca, 961, em frente a antiga Volkswagen,
Aberto diariamente das 06:00 às 24:00hs - FONE: 371-0905

,

CASA CAMPEIRA
Alugamos vestidos de prenda e trajes
gaúchos em geraL Tudo em artigos

gauchescos e montaria

Fone/Fax: (0**47) 370-7976
Rua. Walter Marquardt, 2820 - sala 03 - Próximo Ponte da Arg i - Jaraguá do Sul - SG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODO POVO
Missa Crioula faz parte da

programação do evento

Prece: rezada ao er livre, misse crioula atrai a atenção das pessoas

Como em qUEl:lquer rodeio, não po
deriam ficar de fora as feiras com ven

da' de artigos qauchescos, camisetas
com estampas da festa, barraquinhas
de doces e salgados, parque de di

versões com diversos brinquedos,
praça de alimentação, além da tradi

cional Missa Crioula. Com a partici
pação do padre Vilmar, ex-pároco' da

Igreja Matriz São Sebastião de Jara

guá do Sul, a missa é rezada ao ar li

vre, com traje típico gaúcho e os ho

mens só tiram o chapéu na hora da
. comunhão. A missa está programada
para iniciar às 11 horas de domingo.
"Quando a missa começa, os partici
pantes param de fazer qualquer coisa

para participar", diz o organizador.

III' ����1!!��
CARNES ATACADO E VAREJO

,..
FONE(O**47)371-4547
FAX (O�*47)275-0524
Rua João Planlnscheck, 407

A 1 ª Prenda do
erG Laço

Jaraguaense,
Vanessa Raquel Peärotti, 17 anos,

faz parte da organização da festa e tem

participação confirmada
no Rodeio Crioulo.

'Mesa da Amargura' é uma das

grandes atrações do rodeio

Diversão: prova desafia coragem de quatro integrantes

Em uma mesa com lugar para qua
tro pessoas acontece uma das provas
mais divertidas do rodeio, a Mesa da

.

Amargura. Nela, quatro corajosos
completam o copo de cerveja e têm
de permanecer sentado e bebendo

enquanto uma vaca é solta no pica
deiro. Vence a prova aquela pessoa
que conseguir ficar mais tempo no lo

cal, sem deixar que o animal o der-

rube. "Nessa brincadeira participam
tanto homens quanto mulheres por
que o animal não tem chifres, o que
evita que os participantes sejam
machucados", explica Demarchi.
AMesa da Amargura é uma prova

tradicional nos rodeios de São Paulo

e, há pouco tempo, tem acontecido em

Jaraguá do Sul. Os vencedores rece
berão carne e cerveja.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO

.
Dia 5/5/00 - Sexta-feira
13 horas - Abertu ra Oficial do 19º Rodeio
Crioulo Nacional
13h30 - Laçada da Patronagem do CTC?
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" (in memorian)
(Armada Espontânea) - duas rodadas
18 horas - Vaca Gorda
22 horas - Fandango com os grupos
Cantos do Sul e Minuano.
Local: Galpão do ÇTG

Dia 6/5/00 ....:. Sábado
..

8 horas'>- Início da Laçada Individual
Guri e Piá
9 horas - Início da Laçada 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
1 a horas - Gineteadas em Touro

�aoCaAMAf'AO-'--�-
(Cancha 2)
19 horas - Continuação das Laçadas
em Duplas
22 horas - Fandango com grupos Portal
Gaúcho e Reponte.
Local: Galpão do CTG

Dia 7/5/00 - Domingo
8 horas - Reinício da Laçada em Dupla
(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
Piá.
13 horas - Final' das laçadas
14.horas - Fut-boi e Mesa da Amargura
15 horas - Finalíssima das Laçadas e

Gineteadas
16 horas - Tarde dançante com os

grupos Cantos do Sul e Portal Gaúcho
17 horas - Finalíssima das Gineteadas
em touros e cavalos
19 horas - Encerramento com show

pirotécnico

Tu sabias, Guri?
Os Centros de Tradições Gaúchas sur

giram no final dos arios 40, frutos do desejo
apaixonado de resgatar as raízes da cultura
gaúcha. Hoje, espalham-se não apenas
pelo Rio Grande do Sul, como por outros
Estados brasileiros, Europa, Estados
Unidos e até mesmo no Japão .. Através
das atividades educativas, recreativas e de

integração, reproduzem com orgulho os

hábitos do homem do campo, que colo

nizou e fez crescer o Estado, mantendo a
.

história viva na memória das pessoas.
No contexto histórico da época, a Amé

rica do Norte era o centro irradiador de mo

da e cultura. Jeans, shorts, hot dog, black
tie, superman e tantos outros termos e

hábitos importados foram incorporados à
cultura brasileira. Essa globalização à mo

da: antiga intimidou os costumes regio
nais.As rádios não tocavam a música nati
vista e o chimarrão tornou-se um hábito
anti-social. Contrariados com essa nova

onda, alguns estudantes fundaram o Movi-

menta Tradiciona

lista Gaúcho, mo
vimento esse res

peitado por soció

lagos. como a

mais importante
ação de preserva

ção da cultura re

giOnal brasileira. Aos poucos, os CTGs fo
ram se espalhando e envolvendo pessoas.
de todas as idades, que se orgulham da

terra e preservam suas raízes.

Em Jaraguá do Sul, os rodeios crioulos
passaram a se difundir a partir de 1976,
pelos sócios Genésio Marcelino e Eugênio
Planinscheck, com o nome de CTG Casco
Quebrado. Äugusto Demarchi passou a

fazer parte da comissão organizadora. Em
1988, realizou-se um qrande rodeio com a

participação de mais de 40 CTGs. Hoje,
depois de 24 anos, a tradição gaúcha pas
sa de pai para filho e continua sendo cul

tuada, com grande sucesso.
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Tem sempre um bom negócio esperando por você.

FONE 370-8484

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• 1
Aluguel nunca maIs.

A CONSTRUTORA oferece a oportunidade
de realizar o sonho da casa própria. Venha conhecer o plano morar bem JG .

. Prestações a partir de RS 200,00 mensais

o
:r
.J
::l
.,

UI
Cl

------�
----<::l
----a:

CONSTRUÇÃO E INCO'RPORAÇÃO

,
.

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

, Imbatível.

VENHA

CONFERIR!

CONSTRUTORA

possui
seu próprio
financiamento,
livre de juros.

• 2 DORMITÓRIOS B '

• SACADA B
• SALÃO DE FESTAS B
• CHURRASQUEIRAB
• PLAYGROUNDB
.' AMPLA ÁREA DE· LAZERB

Conheça nosso site www.construtorajq.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA

PRESTAÇÕES
R$ 800,00
R$ 200,00
* REAJUSTE PELO cUßSINDUSCON-SC.

-

INFORMAÇOES' E VENDAS:

'* Plantão e vendas nó local
Segunda-feira à Sábàdo
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

�� $�'��,�/vet;:j'

TROCA - 1 casa alv. residencial de 180m2 Casa alv. no São Luiz, 3 dorm., copa, e demais Aptos Edifício Morada do Sol, bairro Vila
em Florianópolis próximo a praia, dep. + galpão e salas - R$ 70.'000,00 Nova, em fase de acabamento

universidade, por automóvel, caminhão ou

imóvel na região de Joinville ou jaraguá

Casa alto padrão, bairro Czerniewicz, lote de Casa de 120m2 no bairro Czerniewicz, lote
Casa alv. Ilha da Figueira, c/ 140m2, c/ 1 727m2• R$ 130.000,00 de 450m2 - R$ 48.000,00

'I suíte, 2 dorm, 2 salas, 2 bwc e demais dep.
Lote de 350m2• R$ 32.000,00

....,

LOCAÇAO
• Apto na Reinoldo Rau, em frente a Disapel, com 1 dorm. R$ 280,00 + condomínio.
• Sala comercial na Rua Mal. Deodoro, com 55m2 - R$ 650,00.
• Casa na Rua Walter Marquardt, próx. Posto Cidade, cl 4 dorm., bwc, garagem e

demais dep. R$ 330,00.
• Casa alv., morro do Acaraí, na 10 com 3 dorm., garagem e demais dep.

R$ 330,00.
• Casa mista Rua Lourival Lozatelli - R$ 250,00.
'. Kitinete cl bwc no centro. - R$ 130,00.

VENDAS

Terreno comercial de 13x26m2, na Rua
Bernardo Dornbusch., com rancho de madeira.

R$ 40. DOO, 00 - negociável

DEFRONTE AO FÓRUM
JARAGUÁ DO SUL - SC

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

Casa alv. no Ana Paula III, 3 dortn., sala,
copa, bwc e demais dep, R$ 30.000,00

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

� Jaraguá Ltda.CRECIN"572-J
OFERTÃO DA SEMANA!!!

VILALENZI-
Casa alv., com
179m2,4 quartos,
sala, coz'l 2 bwcs,
lav., garagem,
murada, terreno
com ôãüm-,
Valor:R$

- 55.000,00 (próx.
quartel)

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

R$ '85.000,00 (Próx. Clube Baependi) .

.

> 02 - GIARDINE LENZI- CASA ALVENARIA cl 210m2, 1 suíte cl banheira
+ 2 quartos, sala, garagem pl 2 carros cl portão eletrônico - toda murada
- R$ 60.000,00 (Irente ao Colégio)

.

> 02 - CENTRO - CASA ALVENARIA COMERCIAL - cl 280m2 - terreno cl
900m2 - suíte + 02 darm., 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 darm.
- R$ 65.000,00 - Rua José Emmendoerfer
• 05 - VILA NOVA - SOBRADO EM ALV. cl 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 - VILA 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 darm., sacada cl churrasqueira. R$ 34.000,00 + parcelamento
> 10- ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO c/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$13.000,00
> 13 - VILA NOVA - TERRENO RESIDENCIAL - morro - cl 4.308m2 -

R$110.000,00

. LOCAÇAO
• '01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - suíte + 2 darm. cl garagem
- R$ 310,00
• 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 darm. cl garagem - R$ 250,00
• 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$
330,00
> 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 darm. cl garagem - R$
350.00
> 05 - CENTRO - APTO. ED. CARVALHO - suíte + 2 darm. + dep. - R$ 500,00.
• 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem - R$
300,00
> 07 - VILA NOVA - .ED. AMARILYS - suíte.). 2 darm. cl garagem - R$ 400,00
> 08 - NOVA BRASILlA - APTO. PROX. WEG I - 3 dorm., + 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, PRÓX. BOTAFOGO
- 02 darm. cl garagem - R$ 225,00
• 11 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALV. (Próx. Roger Cargo) - e/3 darm., ti
qaraqem - R$ 200,00
• 12 - AGUA VERDE - CASA MISTA + SALA COMERCIAL - 4 darm., cl ga
ragem - R$ 300,OG
• 13 - GUARAMIRIM - BR 280 - Galpão com ..

- cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ este. pl 30 carros - R$ 1ßOO,00
> 14 - CENTRO - GALPAO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estae. - R$
1.200,00
>. 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwc + deposito
- R$ 390,00
> 16 - CENTENÁRIO - KITINETE - Próx. Weg II - 1 dorrn., sala, eoz., bwc,'
garagem - R$ 180,00

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

-

ENCAO�RNAÇOES
JARAGUA LTOA · ME

Livros' fiscais, revistas, mon_ogfáficos,
fascículos, pastas, álbuns 'e serviços

de acabamentos.

Rua José Pavane11o, 225 - Ilha da Figueira
Fones

372-0969 - 9975-3620

r

EMPRESARIO.!
VOCÊ JÁ SE FIUOU AO DlSK INFORMAÇÕES?

I TERRENO com 2.3')��!�t��) na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ .�O.()OO.()O
TERRENO de esquina cum4.2001112 - Fazendo frente com a .

Rtla Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Lorenmemo São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000.00

ITERRENO com I.OOOm2 dc esquina - Rua João

C.
arios Stein

- Próx. Juvemus

TERRENO com476m2 - Loteamento Ana Paula" - Lote n"
I 5 I - R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO.

PRÓPRIO
ENTRADA + 50 MESES

RESLDENClALFIRENSE

I
OUROYERDE

CIRlLOZANGHELlNI
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMtNIO FECHADO FLAMBOYANT

CASAS
.

II
CASA DE ALVENARIA com �l)m2 - SilO a

R.ua
Horácio

.Pradi - Jguá Esquerdo - R$ .12.000.0()
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins
Loteamento Frcdulino Martins - R$ 40.000.00
CASA DE ALVENARJ A com 90m2 - Rua Joiio Franzner
- R$ 25.000,00
CASA DE ALVENARIA com 60m2• em construção.

'1
sito à R UA JOSÉ NARLOCH - Lote 121 - R$ 23.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 70m2. na Rua 402. n°

I63 - toda murada - R$ 30.000.00
CASA DE MADEIRA - Lote l) I - Loten. Liodoro

Rodrigues (Fimll;c. dc 16x R$ 160.(0) - R$ 15.000.DO

Informativo
Imobiliário
AIJS

DIA DASMÃES

I Convidamos todos os Associados
,

da A.LJ.S., para no dia 13.05.2000

comemorarmos o dia das Mães, com

um saboroso almoço, na Recreativa do

Breithaupt, a partir das 10:00h da

manhã.

Estão sendo programadas diversas
atrações para este encontro festivo,
tais como: jogos de futebol, botcha,
dominó, baralho, etc.

J á foram confirmadas as presenças
do Presidente do CRECI-SC Sr. Wil

son de Almeida Carvalho, do Diretor

Secretário Gilmar dos Santos, e do

Conselheiro do CONFECI Sr. Curt A.

Bems.

O CLlfSO da comida do almoço será

por conta da A.I.J.S., cada participante
pagará apenas a bebida que consumir.

I

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria

900-3000 com a Telesc, que ajuda o cliente é) 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 do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende fitas pornô
em. ótimo estado, por
apenas R$ 4,00 cada.
Também vendo filmes
de outros gêneros.
Maiores informações,

376-1684.

Troca-se ou vende-se
uma lanchonete toda
equipada no Bairro São

.

Cristovão em Barra
Velha por cada em

Jaraguá do Sul. R$
15.000,00 ou entrada
de R$ 8.000,00 +

financiamento.
Tratar: 446-0556 com

Lurdes ou João Carlos
Rua José Alberto dos

Santos, 159, bairro São
Cristóvão. Barra Velha.

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

TERRENO PRÓX. COND.DAS'AZALÉIAS
Vende-se divisória de
escritório R$ 300,00
e um carrinho de

cachorro quente por
R$ 130,00.

Tratar 370-4509.

Terreno com 496,40m2, localizado na Rua Amábile
Tecilla Pradi (entrada após Móveis Pradi), Jaraguá

Esquerdo. R$ 16.000,00. Aceita-se na

negociação veículo tipo Saveiro ou Picape Corsa

acima do ano 97. Fone para contato: 371-6310

Casas Terrenos

ReI 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com ReI 016 - AMIZADE - 13.000m2 na Rua Roberto
112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme Ziemann - R$150,000
Weege - R$ 115.000 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

Apartamentos
Imóveis

Certeza de BonsNegócios!
Creci 2066-j

ReI 113 - VILA NOVA - Apto com 68m2, 2

quartos no Resid.Jardim das Mercedes, Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4.500 +

linane.

ReI 077 - NOVA BRASIL/A. - 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, à Ceval
- R$ 6.200 + linane.

ReI 117 - PRAIA DE ITAJUBA - Terreno a 300m
da praia. R$ 5.200.00

.

Re. 118 - BR-280 próx. Nereu Ramos com

71,000m2,

ReI 073 - NEREU RAMOS'- Ponto Comercial
próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - R$ 40.000

Apartamentos no

Centro e Vila Nova
Entrada + até 48 vezes

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Chácaras
Terrenos Financiados

Bairros
Vila Rau e São Luís

ReI 072 - VIEIRAS - Chácara com 16,850m2,
com casa mista com 120m2, na Rua Manoel F
da Costa - R$ 35.000,00

ReI 116 - Rio da Luz - Chácara com 37.000m2•
com casa de madeira com 180m2 - R$
32.500,00

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

Horne-page:
www.premierimoveis.com.br

ri rMa me'teCe�.' 1mMta neta,

��f-
IPROMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

OEDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
* 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
* Garagens para visitantes
*

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

Instalação para água quente
* Quadra de Esportes
*

Churrasqueira externa com
2 ambientes

*

Play Ground

TODOSOSAPARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR Hr�a1it�)

Oxx47·371·8814'Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDAS'Terreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensais a partir de RS J .066,81 (corrigido pelo CUB Janj2000)

ampreenoímeotce .
RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO

jmcblllârlcs Ltda. JARAGUÁ DO SUL - SCCRECI1873-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ;;1 n Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 • Sala 03 - Bairro Baependi I

I � ,eEP : 89.256-120 - Jaraguá do sul - se I
I

o
Fone/Fax: (47) �75-0051 Plantão: (47) 9102-1110 I

,�,f,.�I,JY1AR E-mail: marimarll:..etuno.com.br I

Ua,i1QijJliJ;;;W__,(,Niifi.t.#;MiJ,l.i.,.
, VENDAS ,
, REF. 513 - CENTRO - PRÉDIO COM 548.83rn2 DE ÁREA' I'CONSTRUíDA, CI 03 PAVIMENTOS. AO LADO DO COLÉGIO SÃO LUIS'II ,�.;::�:\�!.,� �r. :�:.-::"!:!, :�,�;'��:':'�:�::���:�r'::::�;'-'!�::'::;::::'=.:::�"-XW><�"V'" <'I� ccrVnln' r'.$ ,..ror,r, .r,,', A,�,�,h'"" h', ,y",,',

I
I REF. 116 - CZERNIEWICZ - E"COlonro ICllono dOOsqul,..e. com 1.2q.5.óO'T1�. Aotocfo do PAMA. I
I REF. 2'12 - BARRA - Casa COm 360m'". 02 itos, 02 quartos, cozlnhn a ....pla .. domai ... dapondónc:lns + I
I
constr .. çáo com 120rn�. co"", Sa ..ago", • ..0... TorraRa CO"" 2.080tTI'", Rua: Angola Rubino. I

I
REF. 224 - CZENIEWICZ - Rcs;dôncioon"'lolvono,locOl'" lQ7m-.O,'lqun,tos. solo,coz'nl,o. 0100c105r.:'v!ÇO. 0'2I;)WO·5. I

I L��:.��om CI'T'lpiO

•

cO'T'l chut!05Quo;,o. rcoorro com 'I:->fjm�. RS 7S:onO.OO. ACOlIa noccr pot casa eto 'guol 0\/ 'TIOnC" VC1Ic�. no ,-no:<rT'ln

I
I REF. 505 - AGUA VERDE -P'ó"""oFERJ Ruo Jorgo ßul,. soenocro CO," :271.Qlm'·. !..E.ß11EQ: Od ClUOtlOS. Cl:- 5<1105 I
I R���.�����g::�I�':' �ohrU:�O,:�u;'�.... :'rab.����:'�::��P. s..u.e.eB.!QB: 0:2 QUO.tos. socsooo. SOlo. owc com ce-coo PO·n hi("l.e.. I

r:-----.-E-;-C-;-L;-N�-;;;;;�-;A-;-A-;;;�:;-;;-E_;�_;��------1
REF. soa - VILA NOVA SOI::>'C1CJocC1,,,�QIlO(1m" Ot1r.u.'Or.. 50,-'(10 OI co.T'l hid,o.r.oloor.la'.foalolo."'o. co.T'l !."'Ito<::> 0'-"

C::IO::'�,vQI. lavor;)<'). cn;:lnI10}asc,lloti%.oo do t,cryiço COI" ,.."ç'vol" on")ulldO" '''<:>vo". 0:2 cJ'5pcnS05. csco. Do 0'''1''. Solç' 1111"""".
nquoclr..,.,onto toOIO,. lino ooen-cr '''1"10''10. PO<lo<:> orouoorco. pl:;ClnO!Ó cooc.oroco. touooo c;:orn !'.I Sm'
r?u(", Cullho,mo Wokornogorn Enl,crC::Jcl' Fine,nciorr,on' c.,

�-----------------------------�
I PERMUTAITROCA I
I

REF_
I ���)� .��lLAp�';:�II,.- "�:"�'''.:.:��''�c'':'';' �'::'�: :'.-'� �...,,:�;l�',:�,,'s�"�"I����"" :':'::"�:':::Co;::':";M":.",:' p�.:,: I

I
"S

PROCURAMOS PARA COMPRAR _ IMEDIATO _ Casa com financiamento I
I LOCACÂO - SALA COMERCIAL s.:-.IO corn,l'Ck"" 00 ,nclO Foto L...... I .

I 5<")0 con�,ciClI RlJOCO"Os EOO""I. -'t.n """�"l no Ho,,,,... ,"' .... V...I' ....·,. I
I .«45 dias de alug.!::!!!.Lgrátis)

. I
I .

Sala COf"I103,clol. ',;;,s;c;;;,;;;;,,�;. �'��;:;:;1';";;�;'';)�Oç'''�'�;�
c:.nt.rH ..u....

I
I_-------------�����-------------�

.···················_···w
1 CRECI Nº 1589 J

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barra Sul
Imóveis

FONE: (0**47) 376-0015

VENDE

TERRENOS
11 - Terreno cl 358,60m2 (14x27,60), LotJardim da Barra, RuaMarcos Girolla •
I-R$19.000,00 •
1 2 - Terreno cl 608,OOm2 - Rua PastorSchneider, na Barra, defronte Papagaio •
1 - R$18.000,00 •
1 3 - Terreno c/383,63m2, Rua 564, Lot. Marquardt, lote 28, na Barra - R$, •
1 12.000,00(parcelado) •
14 - Terreno cl 303,80m2 (14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, •
1 Jaraguá 99 - R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x) I
1 5-Terrenoc/51 0,00m2-Residencial Imperador, BairroSãoLu ís-R$15.000,00 •
I
6-Terrenoc/26, 125,00rn2(50x522,50) - Rua Irineu Franzner, BairroTifaMartins

•
•

- R$ 40.000,00 - aceita parcelamento
•

• SíTIOS •
11 - Terreno com 11 0.400,00m2, TifaAurora - Rio Cerro 11- R$ 30.000,00 .•
I •
I CASAS •
11 - Casa em alvenaria cl 70,00m2, 2 qtos, garagem, sala, coz., bwc, terreno.
• (15x29), 438m2 - R$ 19.000,00, Rua Domingos Vieira, s/nQ• Aceita carro •
• Volkswagen, a partir 95. •
12 - Casa mista cl aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais.
1 dependências), térrenoc/500,00rn2(frente20,00m,lados25,00). Rua 1 002, lote.
I

nQ 9, Lot. Satler, na Barra - R$23.000,00, •
I
3 - Casa de alvenaria cl 1 suíte+ 2quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc, garagem.

•Rua Botafogo, 44, na Barra. R$ 55:000,00.

I. 4-Casadealvenariac/130,00m2,3qtos,2bwc,sala,copa,cozinhaegaragem, •terreno c/525. Rua Angelo Rubini, na Barra. R$ 90.000,00. .,
• 5 - Casa de alvenariaserni-acabaoa, cl 180,00m2, terreno c/389,43m2, na Rua •
• Ervin Doege, lote 44. Lot. Cecílio Steinke, na Barra - R$ 45.000,00, •
1 6 - Casa de alvenaria semi-acabada, claproximadamente 130,00m2, casa nos •
1 fundos c/35,00m2, terreno c/350,00m2, na Rua Emílio Schulz, São Luis - R$ •
1 30.000,00 •
1 ,APARTAMENTOS •
11 - Apartamento c( 75m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua •
I Egídio Busarello, Area nobre, na Barra - R$ 30.000,00 '

•

�UA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
barrasul@netuno.com.br

"

Venha participar do
BINGO VOCACIONAL

Costureira com mais de
'10 anos de experiência

oferece-se para
trabalhar com facção.

Dia 9jmaio/2000
(3a feira)

Início: 14 horas
Local: Salão de Festas
Matriz São Sebastião

Ótimos brindes

Agradece Clube de
Mães Vocacional

Possui máquinas overIock
e de cobertura.

Tratar: Rua Carlos
Zemke, 125 - Rau

. Telefone: 9969-0912
,

•
.'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- - - - - - - .". - - --,_ - - - - - .". - - - -,�- �"- - - - -�-/<�'.- Ii!"< - _- fII!I!J<,- ,_ - - - - -,:._�"!II'-,- •

Programa,de contr;Çile ,;>de"pe�õ
'>,

'�fI d
__

�i
'

Ca,lorias controladas�!pqr.,�ocê, como os·�O:li �:que voc,ê:
1. /,

nõo sinto· fome,
"

',\�«, ::;
e-

",
_ 1ft ,�"

'," '\ ,� ,� .

'

'1* �erca gor1t1J:'� � centt!,l)etro {i'

l�· � Sem·n:1�diS.qmentô,s.:�,'
• 'Pr4VQc:iddde total -- ,,,'0 , ;

. �_} �:i.:� ,

::-: }ft: ; '�48'
Amelhor parte é.o pr�<iô,

• \ gntrege grátis em q'!Jfllquer lugar.
E simples e divertido.' '\ ft

•

•

•

•

.
"

_____ .' 1 _

APARTAMENTOS
COM 306,71m2
• Suíte Master ct banheira

de hidromassagem
• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala EstarIJantar
• Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• ,BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia

'

• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários

individuais na garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de testcs/loços
• Sala de ginástica '

• Piscina térmica adulto (17m de corn.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vopor/seco

Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno de N com cámara

na portaria
• !!uminaçãó de hall social e garagem

com sensor de presença
• Dois elevadores
• Garagens para visitantes

Ampla área verde com ajardinamento

• Acabamentos internos por conto do cliente,

VENDAS:

R, EPITÁCIO PESSOA,421-SALA 1 03-CENTRO

JARAGUÁDOSUL-SC

Oxx47-371-8814
,)IPIROJMA
\ CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMUNICADO
Rio Auto Elétrica Ltda. comunica que foi extraviado a

primeira via de uma nota fiscal nO 004087, série D-1,
modelo 2 da empresa supracitada, conforme registro

de ocorrência nO 726/2000.

r--------------------------------,

,
,
,
,
,

"

: PROGRAM"A:

,
I - A verdadeira natureza do horrre.rn

,
2 - Quando os fatos cíe.srne.nte.rn as idéias: a cri se pe.sso'a l e social,

, 3 - A ação não fragrrren tár i a, que gera vitalidade

, 4 - O serviço social na abor-dagern soc iot.er-áp ica

,
, 6 - Vivência para autovpe rcepç ão

,
,
, Dia: 15/05/2000 - Horário: das JA:OO as 17:00 horas

, Local: Sesi Rua Walter Ivlarq u a.rcl t , 835 (Tar'ag u
ã cio Sul)

,
, Ol-ganização: Grupo de Assistentes Sociais de Jaraguá do Sul

, Informações com Nazarä (371-0324, horário oorrreroial > 371-8860 à noite)", ,
L � � �

CURSO
VIVÊNCIA ·SOCIOTERÁPICA

"O Crescimento Pessoal Para Compreensão da Realidade
e 'dos Processos de Mudança"

5 - A Inetodologia socioterápica, suas técnicas é i ns tru rne.nt.os

Palestrante: Maria Tereza CristinaMartins da Silva Tezza

Irrve.st i rrie.nr.o: Profissionais = R$ 15,00 - Estudantes = R$ 10,00

VILSON
IMÓVEIS

Fome ,3'11.-2357

• Ref, 107" CASA
ANA PAULA

Casa mista com

100m' , com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
garagem com

churrasqueira.
Terreno com 350m'.
Rua Francisco
Frederico Möller, 83 "

R$ 21.500,00

CASAS
, Ref, 115 - TRÊS RIOS "Casa rnadeira.' 1 DOm< 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, abrigo pl carro. .. R$ 15.000,00
, Re!.' 125 - JGUÁ ESQ. "Casa alvenaria, 130m2, 3 qtos, sala, cozinha, banheiro, ·lavanderia, garagem pl 2 carros R$ 22.000,00
, ReI. 1.27 - VILA LALAU' "Casa alvenaria, 80m2, 3 qtos, sala, cozinha, banheiro. lavanderia. garagem. .. .. R$ 27.000,00

TERRENOS
, AMIZADE" Com 450m', loteamento Versalles .

, VILA RAU " Com 556m', '(15x41), loteamento Renascença.
, AMIZADE" Com 385m', (14x27,5), Loteamento Behling.· .

. R$. 20.0ÓO.00
.. R$ 16.000.00

.................. R$ 14000.00

CHÁCARA
, FIGUEIRA" Com 20.000m', casa, 2 pequenas lagoas, água nascente, energia elétrica, palmitos, com escritura, negociável,

aceita troca............................................................................................................... .. R$ 23.500.00
, GUARAMIRIM" Com 20.000m2, 58 ,DOm de frente á 3 km do centro (neg.)..... .. R$ 25.000,00

LOCAÇÃO
, FIGUEIRA" 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem ..

, NEREU RAMOS "2 quartos, sala, cozinha, banheiro,lavanderia, garagem.
, CENTRO" 1 suíte, 2 quartos, demais dependências ..

....... R$'220,00
. R$ 150.00

..... R$ 420.00

;, "'OFE,R:rÀ;! I!'
!VE3na"ia com 60m2, :2 .cjlO,la'rtos, sala, cozinha, b<;õlnheiro.
'T'e'rrs""c> com 420m2, apenà.s R$ 10.000,00

Vende-se uma casa

com 156m2, 1 suíte, 2

quartos e demais

dependências. Localiza
se no loteamento

Campo Sampero, lote
49. Valor R$ 32.000,00 +

parcelas de R$ 322,00,
Tratar: 370-8515

com Jorge.

Vende-se casa de
alvenaria próximo ao

centro comercial Vase!.
Tratar após IO horas ou

após 18 horas, no

telefone 370-8073.

Vende-se Farmácia, na
Marechal. Clientela

formada e instalação
ultra-moderna. Com

estoque' ou sem

estoque.
Tratar: 371-5256 ou

371-4300.

Vendo divisória de
escritório R$ 300,00, e

'um carrinho de cachorro

quente R$ 130,00.
Tratar: 370-4509.

Troca-se cadeira de
bebê de 1 ano para
carro. É preciso de

cadeira para bebê de 4
meses.

Tratar: 370-0028 ou

9191:-8871 com Carla.

Vendo apartamento
com suíte, + 1 quarto,
demais dependências,

sacada çom

churrasqueira,
apartamento novo, (piso

cerâmico),
Tratar: 370-8428.

Senhor se oferece

para trabalhar de

soldador, tem
experiência. Tratar

275-2312, para recado
para João de Ávila.

Vende-se terreno
próximo a prefeitura de
458m2 ou troca-se por
carro. Tratar: 372-0913

e vende-se máquina
singer zig-zag.

Compra-se telefone
celular pronto

de cartão.
Tratar: 9993-4126 ou

372-1323.

Vende-se terreno ao

lado da Igreja São Ju

das, de 44m2, murado
por R$ 16.000,00. E

compra-se telefone para
o Ana Paula. Tratar:

9101-8053.

Aluga-se casa pequena
no bairro Amizade,
com garagem.

Tratar: 372-2773.

Ana Paula, quer
trabalhar de diarista ou

mensalista, urgente .

. Tratar: 370-7689,
recado com Sônia ou

Juvenau.

Tarn máquina de

pássar indústrial, e se

oferece para trabalhar.
Tratar 370-7498,

com Valcir.

Vende-se casa mista,
terreno 2.000m2,
próximo Barragem
Pinhal,' em Rio dos
Cedros. Valor

R$ 12.000,00, Tratar
370-4158, com José.

Vende-se celular digi
tal morotola por

R$ 150,00, e compra-se
balcão vitrine. Tratar:

9102-7645 com Allton.

Vende-se casa na Vila
Rau. Tratar 371-9283,

com Nilza.

Precisa-se de

empregada. Tratar:
9969-5400.

Senhor se oferece

para trabalhar de

representante. Tratar
9973-5205. Faz faixas,

placas e outros.

Senhora se oferece

para cuidar de pessoas
doentes em casa, na

parte da tarde, após 14
horas e a noite .

Tratar: 372-2279 .

Tem referências.

Aluga-se 2 kitinetes na

Rua José Stulzer, 161.
Próximo a Rádio ..

Valor R$ 160,00 e

R$ 170,00,

Vende-se telefone.
Tratar: 371-0993, com

Denise.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENCE
------COZINHAS

• COZINHAS PLANEJADAS
• ÁlillAs DB SBRV/ÇO
• ARMÁRfos pARA CWSBT

,

• Estribos Dobrados' Vigas e Colunas Soldadas
• Telas Soldadas· Arames Recozidos' Kit para Sapatas

• Esp�çadores • 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�537S

COMERCIAL

PIERMANN
MAl. DE CONSTRUÇAO

•••

• Banheiras
Rua Walter Marquardt, 744

J10�92nO '

Rua Bernardo Dornbusch, 2630
312--1199

• Móveis
• Acessórios
• Produtos's

DICA DA SEMANA
]f

IIAntes de executar � proieto de sua cozinha, defina exatamente a marca 'e o modelo dos eletrodomésticos, ,;

para que o fabricante possa executar seu proieto de acordo com as dimensões exatas dos aparelhos."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA

APTOS. 03 DORMS.

Apto. 3 dorms., R. Dr. Waldemire Mazureehen. R$'
335,00
Apto. 3 dorms., 2 salas. tinal da R. Jorge Czerniewicz.
R$ 350,00
Aptos. 3 dorms .. Ed. D Alzira, lateral Barão Brancol
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 .. Ed. Maximum Center. R.

Marechal Deodoro. R$ 550.00
Apto. suíte + 2 dorrns, Ed. Dona Alzira, lat. Barão
do Rio Branco. R$ 330,00
Apto. suíte + 2 dorms., .Ed. Schiochet. R. Barão do
Rio Branco. R$ 600.00

APTOS. 02 DORMS.

Apto. 2 dorms., R. Joinville, 4406. R$ 200,00
Apto. 2 dorrns., sala, cozinha, banheiro. lav.,.
garagem. BR-280. *R$ 240,00
Aptos. 2 dorms., R. Bernardo Dornbusch. R$ 275�00.

Apto. 2 dorrns, Ed . .lrália. Lateral da R. Reinoldo
Rau. R$ 280,00.

APTOS. 01 DORM.

Apto. I dorm., sala, coz .. térreo, R. José
Emmendoerfer. R$ 250,00.

início Rio Molha. R$ 170.00.
Casa alv., I donn., coz .. bwc, lav .. garagem. R. Ana
T. Ferreira. 134. R$ 140.00.
Casa alv., ldorm., coz .. bwc, lav., garagem. R. Ana
T. Ferreira, 134. R$ 180,00.
Casa alvo 03 dorms., sala, coz., bwc, lav .. garagem. R.
Ana T. Ferreira. 134. R$ 390,00.
Casa alv., I dorm .. cozinha, bwc, lav., BR-280, entrada
Rodeio Crioulo. R$ 150,00.
Casa mista, 3 dorms., R. José Menegoui. 164. R$
280,ob.
Casa alv .. cl 3 dorms., (próx. Botafogo), Barra Rio
Cerro. R$ 250.00.
Casa madeira, 2 dorms; R. João Planinscheck, 827.
R$ 180,00.

CASAS COMERCIAIS
.

Casa 03 dorrns., R. João Marcatto, R$ 700.00
Casa 3 'dorms., R. João Zapella. R$ 800,00
Casa 5 dorms., 4 salas, 2 bwc, cozinha. garagens.
estacionamento. R$ I. 100,00

SALAS COMERCIAIS
Sala comi. cl 32,00m2 R. João J. Ayroso, 1747. R$

220,00
,

Sala cornl. cl 20.00m2 R. 25 de Julho. 1359. Vila
Nova. R$ 200,00

Apto. I dann .. sala, cOZ., bwc., lav .. garagem. R. 25 . Sala coml. cl 80,00m'. R. JoinviIIe, 4406. R$ 225,00
de Julho, Vila Nova. R$ 225.00. Salajcoml. cl 200,00m". R. Exp. Cabo Hadrich, 35.

CASAS RESIDENCIAIS R$ 660,00
Casa alv .. 3 dorms .. Estrada Ribeirão Cavalo. R$ 170.00
Casa mista. 3 dorms., Estrada Ribeirão Cavalo. R$

100,00.
Casa 5 donns -,, sala, cozinha, bwc, lav., garagem,

Sala cornl. cl 50,00m2 R. Marechal Deodoro. R$

350,00
Galpão indústrial cl 350,00m', R. João Marcatto. R$

800,00
.

IYIRANCHO
RtIMOVEIS

Ulnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

fl371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

fl373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ranchoimoveis.com.br

Cód. 468 - Casa com 120m2
com dois quartos e demais

dependências � Terreno
com 487.59m2 • Barra do
Rio Molha . R$ 40.000,00

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

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

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

• REF. 006- Apto: 115m2, 2 quartos, +dep. Edif. Petunia. Centro. R$ 54.000,00
• REF. 013- Apto: 86m2, 2 quartos, -cep. Edif. Maguilú. Centro. R$ 35.000,00
• REF. 025- Apto: 47m2, 2 quartos, -dep, Res. Águas Claras. Vila Rau. R$ 8.500,00 ent. + finco
• REF. 038· Casa.alv.: 301m2, 1 suite cl closet e hidra, 3 quartos, -dep. Vila Lenzi. R$ 150.000,0
• REF. 008· Prédio cml.: 2 salas e apto c/3 quartos, +dep. Vila Lalau. R$ 100.000,00
• REF. 047- Casa alv.: 175m2, 1 suíte, 2 quartos, +dep. Jguá Esqúerdo. R$ 58.000,00
• REF. 035- Casa alv.: 120m2, 3 quartos, -dep. JguáEsquerdo. R$ 42.000,00
• REF. 006- Casa de madeira: 81 m2, 3 quartos, -dep. Figueira. R$ 21.500,00
• REF. 002- Casa mista: 3 quartos, -cep. Figueira. R$ 20.000,00

'

• REF. 020- Terreno: 25.000m2. Rio Cerro LI. R$ 90.000,00
• REF. 014- Terreno: 5.000m2. Rio Cerro I. R$ 70.000,00
• REF. 007- Terreno: 1.739m2. Lot. Papp. R$ 65.000,00
• REF. 010- Terreno: 670,85m2 cl 3 casas. Baependi. R$55.000,00 .

• REF. 022· Terreno: t.080m2 Jguá Esquerdo. R$ 40.000,00
• REF. 034- Terreno: 376m2. Centro. R$ 35.000,00
• REF. 099- Terreno: 364m2. Lot. Papp ..R$ 19.700,00
• REF. 070- Terreno: 525m2. Jguá Esquerdo. R$ 13.000,00
• REF. 006- Terreno: 420m2. Res. Versailles. Amizade. R$ 12.000,00

REF.027-
REF.094-

Casa alv.:
405m2,1

Casa alv.:

suíte cl hidro, 100m2,3

3 quartos, quartos,

-dep. Vila -csp. Vila
Nova. R$Nova.R$
47.000,00290.000,00

REF.041-
REF.033'

Casa alv.:
Casa alv.:

110m2,3
91m2,3

quartos,quartos, +dep.Jguá-dep. Ana Esquerdo.Paula. R$
21,500,00

R$ 35.000,00

• 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 ga�agem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs

Cód. 469 c Casa de
alvenaria com 320m2 dois
lances com sete 'quartos ,

dois banheiros. Terreno
com 600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00

Cód. 139 - Terreno com

450m2 no Lot. Versalhes -

Amizade - R$ 15.500,00

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).

GUA-RAMIRIM
Cód. 715 - Casa de alvenaria
de 106m2 com 02 quartos.
Terreno com 432m2.
Localizado na Rua Paulo
Schmidt - Bairro AvaL R$
35.000,00 (Aceita carro como

parta do pagamento)
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. i 50 - Sobrado de alvenaria com 155m2 num terreno com 597m2 '

Rua Sergipe· Ilha da Figueira. R$ 53.000,00 à 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 com359,05m2-
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

Cód. 470 - Terreno com 600m2 - Paralela Rua Domingos da Rosa - Morro
Boa Vista - R$ 8.000,00

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

DICAS LAZER ATIVO

Na Matemática da Vida: 5 + 5 + 5 = + Saúde

Veja porquê ...

5 porções de FRUTAS E VERDURAS por dia em sua alimentação proporcionam:
• Fibras, que mantém a regularidade e o bom funcionamento intestinal e têm

papel importante na prevenção do câncer de cólon;
• Vitaminas e Minerais para as funções vitais, prevenção de doenças e anti-
oxidantes contra o envelhecimento precoce;

• Fontes de Energia para o Trabalho e o Lazer;
• Muitos nutrientes e poucas calorias;
• Economia e muito sabor!
5 sessões de 30 minutos de ATIVIDADE FíSICA MODERADA por semana

proporcionam:
• Mais disposição;
• Menor risco de doenças do coração, osteoporose, obesidade, diabetes, certos
tipos de câncer, depressão;

• Ajuda no controle do peso corporal;
• Bem estar, oportunidade para encontrar pessoas e descontrair;
5 minutos para VOCÊa cada dia podem lhe proporcionar:

• Relaxamento das tensões diárias; ,

• Um momento de espiritualidade e paz;
• Harmonia com o mundo à sua volta;
• Equilíbrio orgânico e sensação de bem estar!

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO

FONE 370 7899 RAMAL 27

E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

SESC _, Jaraguá do Sul apresenta:
PROGRAMAÇÃOMÊS DEMAIODE2000
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FIESC
SENAI••r

I••. n
' ,
' ' JARAGUÁ DO SUL

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000
-

cg= INSCRIÇOES
ABERTAS PARA:

• COSTURA INDUSTRIAL _ Início: 22/05/00

• SOLDAGEM INDUSTRIAL _' Início: 15/05/00

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA_

Início: 08/05/00

SENAI - CET .Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

E-mail: jaraguà@senai-sc.ind.br

CURSOSUPERIOR'SEQÜENCIAL
Administração de Empresas Comerciais

Parceria
senac

••
(.]:!giiW·IH§;Ot

* Habilitar pessoas para atuarem

na administração de empresas co

merciais e prestadoras de serviços,
dotando-as de conhecimentos e

ferramentas visando urna gestão
eficaz dentro das exigências de um,

mercado altamente competitivo.

• i si i'] ;JH fJ"] fiHâ;9 ,..)
Período do Curso:

29/05 a 02/12/2000
Dias Letivos:

,
2a a 5a Feira

Horário:
das 19: 15 às 22:00h

Local de Realização:
FERJ *Jaragwá do Sul'

Período da Matrícula:
, de 22/05 a 24/05/2000

Investimento:'
7 parcelas de R$ 144,00

• 41J:j !l"'iie·'
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 



?� .. :'���I.��X��. ��.C?�.L � ; CORREIo DO POV0··········· .. ·· .���(:��� .�::? ���'. � ��. ��!� .�.� ���.o

ALUGUEL

DETRAJES
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° 22.711 de 27-04-2000

Cópia recebida do cartório de ßlumenau, neste Estado
EDINEI MARTIN WAHL E TANIA MARA RISTOW

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Blumenau, neste Estado, domici I iado e residente na

Rua Tamoios, 1,21, Blurnenau, neste Estado, filho de Martin Herbert, Wahl e Iria Wahl.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na Rua Rio
Cêrro 1, BR-416, nesta cidade, filha de Ademir Ristow e J vone Ristow.

EDITAL N° 22.716 de 28-04-2000

Cópia recebida do cartório de Pouso Redondo, neste Estado

JAISSON SAQUETTE E BEATRIZ WATERKEMPER'
Ele, brasileiro, solteiro, caixa, natural de Rio do.Oeste, neste Estado, domiciliado e residente'na Rua
Fritz BarteI, 727, nesta cidade, filho de Orlando Saquette e Otilia Saquette-
Ela, brasileira, solteira, lavradora, natural de Taió, nesre Estado, domiciliada e residente em Alto

Sumidor, Pouso Redondo, neste Estado, fi lha de Agustinho Warerkernper e Leonesa Warerkernper-

EDITAL N° 22.717 de 02-05-2000
CAIRÚ RONEI DIAS E JUNELIA GADOTTI

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Erich

Sprung, 186, Água Verde, nesta cidade. filho de Orlando Olibio Dias e Fatima Tornie Dias.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural deCorupá, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Lu ís Salti, 1.497, Nereu Ramos, nesta cidade, fi lha de Vendai in Gadotti e U raci Gadotti.

EDITAL N" 22.718 de 02-05-2000

JAIME KLABUNDE E ANA MARIA PIUNTKOWSKI
Ele, brasileiro, solteiro, enfestador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Jaraguasinho,
Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Waldemur Klabunde e Iracema Maria Klabunde.

Ele, brasileira, solteira, artesã, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente em

.Jaraguasinho, Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de José Piuntkowski e Helena Piuntkowski.

EDITAL N" 22.719 de 02-05-2000
IVAN MARCOS VIEIRA E MARIA ERBS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrative, naturalde Rio do Sul: neste Estado; domiciliado e

residente na Rua José Narloch, 189, São Luiz, nesta cidade, filho de Raulino Vieira e Adelina

Richelt Vieira.

Ela, brasi leira, solteira, escriturária, natural de Jaraguá.do Sul, dornici liada e residente na Rua Irmão

Celestino Depiné, 112, Amizade, nes�a cidade, filha de Reinaldine Erbs e Maria Ruda Erbs.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
será publicado pela i�l1prensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Revoqação de Procuração Pública
Comunicamos a quem possa interessar que em data de 19 de abril de 2000 revoguei no

Tabelionato Áurea Müller Grubba desta comarca de poderes que eu havia autorgado ao Sr.
Dilson Scherer às folhas 020 livro n.O 7i-D Cic nO 19/R - 1.580.034 por ínstrumento público
daquele Cartório. \

Os poderes até então vigoram até o dia 19 de abril de 2000.
Não me responsabilizo pelo uso indevido daqueles poderes pelo Outorgado - Procurador

Senhor Dilson Scherer depois da data supra.

Jaraguá do Sul, 06 de maio de 2QOO.

Declara,

ElmoPro'bst e sua esposa, Rozely Defreyn Probst

EDITAL
PATRICIA ,TAVARES DA CUNHA MELLO, TabeJ.ia

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:
'

Adelino do Amaral- R. Cizino Garcia, 32, Três Rios do Norte-
Nesta;
Adernar Stein - R. Thomaz Francisco de Goes, 504, Nova
Brasília - Nesta;
Agrocomercial Pai lo Ltda. - R. Cipriano Marques, 19 - Nesta;
Airion Mengarda - R. Heinrich SeIl, 45, Barra Rio Cerro -

Nesta;
Aline de Cassia Piotto - R. Irmão Leandro, s/n° - Nesta;
Amarildo Tomaselli ME _;_ R. 3 de Outubro, s/n", Braz do Sul

Schroeder;
ART Service Serviços Ltda. - Pedro Avelino Fagundes, s/n°.
Vila Lalau - Nesta;
Assis & Oliveira Ltda. - Caixa Postal 2 - Nesta;
BJM Transportes LIda. - R. Joinville, 5020, Centenário - Nesta;
Calçando Bem Calçados Ltda. ME - Av. Getúlio Vargas, 99,
Centro - Nesta;
Calçando Bem Calçados Ltda. ME - Av. Getúlio Vargas, 99,
Centro - Nesta;
Carlos Augusto Fernandes - R. Rosa Balsaneli, 26. Amizade
-,-- Nesta;
Casa Hidráulica Ideal Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Casa Hidráulica Ideal LIda. - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Celina Pereira - R, Guilherme C. Wackerhagen, 641 - Nesta;
Debora Cristina Borges ME - R. Barão do Rio Branco, s/n".
Centro - Nesta;
Edevin Jurk - R. Rancho BOI11, s/n° ---, Schroeder;
EdsonDallas Rosa Marques - R. Massaranduba, 76, Vila Lalau
- Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 72 - Nesta;
Gabriel Joalheria e Ótica Lida. - Av. Getúlio Vargas. 26 - Nesta;
Gabriel Joalheria e Ôtica Ltda. - Av. Getúlio Vargas. 26 - Nesta;
Gielow & Scaravonauo Lida. ME - R. Ângelo Rubini � Nesta;
Joseane Vieira Meyer - R, Gui lherme Wackerhagen. I 10, Centro
- Nesta;

,

Kalverter Com. e Repres, Ltda. - R. Paulo Crerner, 376 -' Nesta;
Kalverter Com, e Reptes. LIda. - R, Paulo Cremer,�376 _;_ Nesta;
Kalverter Com. e Repres, Ltda. - R. Paulo Creme!', 376 - Nesta;
Kaivetter Com. e Repres. Lida. - R. Paulo Crerner, 376 - Nesta;
Kalverter COIll. e Repres. LIda. - R. Paulo Crerner, 376 - Nesta;
Kalverter Com, � Representação Lida. - R. Paulo Crarner, 376-

Nesta;
,

Mobiliar Haus COIll. Repres. Ltda. - R. Domingos Rodrigues
da Nova, 154 - Nesta;
Persianas e Decorações Floriani - Jacob Buck, 46 - Nesta;
Racder Plásticos Ltda. � R: Amazonas, 29 - Nesta;
Seara Alimentos S/A-R. Pastor Alberto Schneider, s/n" - Nesta;

Sergio Fabiano da Silva Reis - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;

Sonia Rocha - R. Manoel Fco. da Costa, 1975 - Nesta;
Valeria Maria Fodi - R. Bcrtha Weege, 2292. Barra Rio Cerro -

Nesta;

,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interrnédio

do presente Edital, para 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.
I

Jaraguá do Sul, 3 de Maio de 2000. i
I

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada
I,
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Embelezando nossa págilla o fofinho Daniel Moreui, filho de Andréa e

João Carlos Moretti

Num sorriso tode
.

especial para o Cp"'
Criança, Larissa
ine Schmöckel

s. Ela é filha de

nne e Francisco
Alves

\

· .
.

'

· 20M - Emilyn Marcitio

Bruno Ceresér
· :'�t3/4 - Davi JonasMarqu$.rdt

29/.4> - Mateus luis fv1áénadÇj.
:��/4/"· ÖanieleSbh�:ifi

. 2�/4 Allsen França ce Olivelra
30/4 Weley Takashi Kreutzteld

· 21/4 -

: 21>/4 .,.

·,"à2/4
g�/4.

: /22:14
23/4
2�14'

'. ,2414 -

·

: '24/4

::>Z�/4:

r��.
.

'

.2514
·

261�
/,

.

.0,

46/4
..;.

• 2"7j4

Lucas de Ouevedo
Pamella Pa:triç�ê, 'Rodrigues
/Jelieu Henrique Petsch

.

Vitor Stin:gh�n.'/ /;/
G�briel Lucas �alsanelli
Felipe Eduardo da Silva

TarnaraWeiter
Vinicius Sadzinski
lsadora Borges

.

Rbdrig<j)Jsqque de Oliveira
'liél i:Vieira',da B6�a
Ga:briela'Katriri:� Paternt>lli

.. .

/
..

lanara Carollné Ribeiro Machado
.

'Fernando PedrelíPereira

Jaquelíne Urbanski

....
, ,.'

Sarah Helena etti completará 5 anos no r

dia 11. Parabéns e felicidades é o que lhe de
seus pais, Désio e Larissa Deretti

((

II ! I i

�.SI.Jl...,-

CLíNICA�� Weodá
e

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611 .

Convênios
.

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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CULTURA - Curiosas expo
sições de moedas, selos
telefônicos e poesias poderão
ser observadas, hoje, na 1 a

Noite Cultural Duas Rodas.
Além disso, a programação
prevê apresentações de

grupos- de dança, corais,
academias, colégios, teatro e

grupos folclóricos. Das 16
horas às 22h30, na associa

ção recreativa da empresa.

TREINAMENTO - A Expo
2000 iniciou nesta semana,
no auditório do Cejas, um ci
cio de palestras para os expo
sitores. Rosemeire Vasel. da

Ferj, abordou o tema Motiva

ção. A próxima está marcada
para o dia 16 de maio, tendo
como tema Marketing - a

diferença para o sucesso, com
Luiz Henrique Porto.

REDE FEMININA - Estão a

mil os preparativos para a tar
de de jogos e café da Rede
Feminina de Combate ao

Cáncer.neste dia 10 de maio,
às 14 horas, no Clube Atléti-

- co Baependi. Haverá bingo,
sorteio de prêmios e aquele
delicioso café. O lucro des
tina-se à manutenção da
entidade. Imperdivel!

Horário especial - De olho
no Dia das Mães, o comércio
de Jaraguá do Sul terá ho
rário especial nos dois sába
dos que antecedem a data,
hoje (6) e no dia 13, até às
17 horas, sem intervalo. Já o

Shopping Center Breithaupt
abre amanhã, dia 7, das 14
às 20 horas.

GINCANA - As inscrições
para a 2a Gincana 24 horas
do Sesc encontram-se aber
tas até o dia 10 de maio. As

equipes devem ser compos
tas de 20 ou 30 participantes.,
A gincana está marcada para
os dias 27 e 28 de maio.

Informações 371-8930:

i' Floricultura
florisa

ii (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

RUa Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraquá-do S-ul - SC

Sábado, 6 de maio de 2000

Anivers.ário da' Scar
Aproveitando o aniversário de 44 anos, a Sociedade Cultura Artística, no dia 8 de junho,
entrega à comunidade o Pequeno Teatro do Centro Cultural. Nos dias 8 e 10 de junho,
aquele espaço será palco de um espetáculo multimídia envolvendo orquestra, coral,
dança, artes plásticas, folclore, teatro e outras apresentações artísticas. A Scar também
já está preparando uma proqramação voltada p\_ara os 124 anos de Jaraguá do Sul.

Casal Yara e Fernando Springmann, pioneiros no
incentivo à cultura em Jaraguá do Sul

A atual e o ex-presidente da Acijs, Christiane
Hufenüssler e Eduardo Ferreira Horn,

em perfeita sintonia

Bodas de Ouro

Hilda e Arduino Piccoli comemoram Bodas de

Ouro, neste sábado

RESTAURANTE· CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de .

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em- kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

Valério Tadeu dos Santos, Edson Schutz, Gilmar
Moretti e Ruth Borgmann recepcionaram a

imprensa nesta semanapara uma visitação às obras

Bruno e JaniceBreithaupt, Margit e Udo Wagner,
Vicente e Sally Caropreso valorizando os melhores

.

eventos da cidade

Iaqueline Melro venceu o concurso Garota Santa

Luzia, em concorrido concurso, sábado, 29 de abril

- --- - ------- - --_-----

�.�•.--=-

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
.

371-5800
.

Corupá
375-1948

AGENDA
• O 190 Rodeio do CTG

Laço Jaraguaense mo

vimenta a cidade neste
final, de semana com

diversas atrações. Os

fandangos serão ani
mados pelos grupos Re

ponte, Minuano, Cantos
do Sul e Portal Gaúcho.

• Definida a data e o

local da la etapa do
Festfval Sesiano da
Canção deste ano. Será
no dia 10 de junho, no

Colégio Holando Mar
cellino Gonçalves (Ho
mago), na Ilha da Fi

gueira. Inscrições aber
tas.

Informações 370-7899.

• Os 19 candidatos
do Festival Estudantil,
organizado pela Secei,
já iniciaram os ensaios

para a 4a edição do

evento, que acontece
dia 12 de maio. A turma
está soltando a voz no

estúdio da Banda In

Natura, contratada para
animar o festival que
este ano voltará a ser

realizado no Ginásio
Arthur Müller.

• A Apae prepara hoje,
'ao meio-dia, em sua

sede, uma deliciosa
"galetada" com acompa
nhamentos. Os cartões
estão à venda com os

diretores, ou no local, a

R$ 5,00.

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, 1 a

- comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Em breve com

almoço executivo.
De segunda a sexte-teire.
Rua Exp, Gumercindo da Silva, 237

(Rua da .CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Restaurante Itajara
Atende de segunda a sábado
Para almoço l1h30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas
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cultura e novas do momento ...

(dia 6), a Noite do Kalifa.
árabes, a festa estará
entro do tema das 1001
s árabes serão alguns dos
romete lotar ao som dos
om a banda de Joinville
festas temáticas, onde
/ azarar! dançar, o Café
uma night imperdível!

entro Cultural de Jaraguá
e começa a realizar suas
gunda-feira (dia 8), será
a obra do Centro, em

ciedade Cultura Artística
'a-estrutura completa, o

tro, com capacidade para
las de conferência, pleno
res.

ido abandonada por alguns
esta conquista com o

500 anos do Brasil", que
dança, artes plásticas,

acontecerá nos dias 8 e 10

m avaliadas na rigorosa
o executou no último final
Dança, em Joinville. Ao
I e países do Mercosul,
dança contemporânea,
uc. danças folclórica,
,

oferecer cerco de 61
ailarino participar de
ovos estilos e técnicas.
tura no dia 19 de julho,
de contará com quatro
icís. A primeira será no

de Dança da Fundação
4, o Bclé Folclórico dá
liA Bahia de Todas as

icará por conta de duas
cou, com a coreografia
s" e da Companhia de
Mculo "Rota". O último
os primeiros colocados

ve maior número de
ais uma vez, palco da
todas as modal idades

ongamento, entrelaçamento.
OXamentc:. fio a fio, mega hair

Ua Reinoldo Rau, 63 sala 4

PROGRAMAÇÃO
SHOPPING
BREITHAUPT

- Promoção "Mamãe é
Centro das Atenções". A
cada compra de R$
40,00 o cliente recebe

cupons participar do
sorteio de três viagens
em várias praias do
Nordeste e também
concorre ao sorteio de

R$ 3.000,00 em vales

compras de R$ 500,00.
- Exposição e

comercialização de

quadros da artista

plástica Magda Stahlke,
no primeiro piso, sala 130.
- Feira de artesanato

do Clube de Mães de

Jaraguá do Sul, nos dias
12 e 13� na alameda de

serviços.
- 1° Campeonato de
Kort Feminino, no
próximo dia 20, às 17
horas, no
estacionamento G2.

Carla, Virgínia e Ana Cristina presentes
na última festa Flr One

Arte
O muro de compensado que protege a área em reformas
no antigo prédio da Prefeitura Municipaf está totalmente
tomado de sensibilidade e arte! O projeto Murarte, como
é chamado, reuniu na última Terça-feira (dia 3), cerca de
vinte' alunos, da Escola Municipal Jonas Alves de Souza,
tendo como critério a criatividade! Temas como cultura e

meio ambiente foram abordados através de pinturas, send?
cinco trabalhos selecionados entre cinqüenta inscritos. A
tarde dos alunos de 5Q a 8Q séries, foi completamente
dedicada a produção de uma arte competente e divertida,
retratando a maneira de cada um ver a vida!

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Especialidades
Odontópediatria,
ORTODONTIA e

. ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de OrtodOntia Preventiva
da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Especialidades
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

I I
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o ensino regular e o surdo: o
início de UDl relato de pesquisa

A sensibilidade com que nós,
seres humanos, devemos olhar o
outro e suas caraterísticas
individuais é um pouco o que a

aluna Leoni Edite Narloch
Cimardi está tentando resgatar no

projeto de iniciação científica
intitulado "A escola regular e o

surdo". O objetivo do projeto está
em compreender a realidade do

surdo no contexto de uma

educação que vem, ao longo do

ternpo, traçando caminhos de

integração e inclusão.

Neste sentido, o projeto busca
identificar as dificuldades

educacionais que alunos surdos,
professores 'e comunidade
escolar enfrentam diante de um

sujeito quese distingue 'do que
todos estão acostumados a lidar
e com os quai s nem sempre
sabem lidar, as diferenças
humanas.

A grande contribuição deste

projeto é identificar as

"deficiências" que estamos

encontrando e promovendo no

processo de integração e

inclusão. Uma "deficiência" que
está muito ruais 110 processo do

que no aluno surdo que o

procura.
O texto abaixo é um pouco

disso, uma contribuição para que

possamos pensar a língua de

sinais, que possibi lita a expressão
do surdo. como elemento

constitutivo de seu processo de

aprendizagem.
Vale a pena conferir que, a

nossa língua (de ouvintes) falada,
não tem a supremacia da

comunicação humana. pois as

mãos também falam.

Prof'essora Or ieutadora
Leandra Bôer Possa

Um idioma que se vê!
,

Se formularmos um questio
namento sobre como aprendemos
a falar, provavelmente a resposta
ruais satisfatória será de que isso
acontece por ouvirmos nossos

íamiliares e amigos falarido ao
, �

,

nosso alcance auditi vo. Para a

maioria das pessoas um idioma é

aprendido através da audição e

expresso pela fala.
Ao formularmos conceitos e

idéias, pessoas de capacidade
aud iti va automaticamente

repassam na mente as palavras e

as frases antes de proferí-las.
Mas, se a criança nasce surda,
pode a mente fo rrnu lar

pensamentos de outra maneira?
Existe um idioma que pode
transferir idéias, abstratas e

concretas, de uma mente para
outra sern jamais emitir um som?

Uma das maravilhas da mente
humana é a sua capacidade de

linguagem e a habilidade de

adaptá-Ia. Contudo,sem audição,
aprender um idioma usualmente

passa a ser uma função dcs :

olhos, não dos ouvidos.
Felizmente, o desejo de se

comunicar arde forte na alma

humana (o surdo também tem
J).

alma), capacitando- nos a vencer

qualquer obstáculo. Essa
necessidade tem levado o s

su rdos adesen vol ver mui tas

línguas de sinais em todo o

mundo.

A medida que os surdos

entram em contato uns com os

outros, tendo nascido em família

surda 00 sido agrupados em

escolas especializadas e na

comunidade, o resultado tem sido
o desenvolvimento de um

sofisticado idioma feito sob

medida para os olhos, uma língua
de sinais.

Os surdos �ão capazes de

forrnular pensamentos abstratos
e concretos, sern precisarem
pensar numa língua falada. Assim
como cada um de nós formula

pensamentos em nosso próprio
idioma, muitos surdos fazem o

mesmo na língua de sinais.

Já é tempo de mudanças. É
tempo de despertar para a

necessidade de estabelecer

comunicação eficiente com os

surdos e estes. entre eles. Quando
aceitamos a língua de uma

pessoa. na verdade aceitamos
com i sso a própri a pessoa. A

língua de sinais constitui forma
viva de expressão e do desejo
latente do surdo em se

c o m uni c a r c o m o J11U n do.

Aceitando a LIBRAS (Língua'
Brasileira de Sinais), estaremos
aceitando o surdo. Aceitar o surdo
como pessoa "integrante" da

comunidade não se restringe a

achar os sinais "interessantes" ou

"bonitinhos", mas em entendê-los

de forma a estabelecer diálogo
com o surdo de modo que ele

possa participar e interagir na

sociedade, afetiva e

intelectualmente.
Dar vez e "voz" para o surdo

é abrir nossos cilhos. liberar
nossas mãos e deixar. falar a voz

do coração,

Curso de Administração de Empresas Comerciais

Capacitar pessoas para atua

rem na administração de empre
sas comerciais e prestadoras de

serviços ampliando, desta forma,
a oferta de cursos diferenciados
e inovpdores adequados às

necessidades regionais.
Estes são alguns dos objetivos

que motivaram a celebração de

parceria entre a FERJ eo SENAC,
contando com o apoio da Asso

ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

ltapocu e a Câmara dos Dirigen
tes Lojistas, para que fosse viabi
lizado o Curso Superior Seqüen-

cial de Complementação de Estu
dos com Destinação Coletiva em

Administração de Empresas Co
merciais.

O curso destina-se ao apro
fundamento da formação profis
sional e está estruturado a partir
de disciplinas como, por exem

plo, Planejamento Estratégico no

Varejo, Administração de

Marketing, Recursos Humanos.
Adrninistração de Vendas no Vare

jo, dentre outras.
- As aulas serão ministradas no

campus de Jaraguä do Sul e em

Barra Velha de segunda à quinta
feira, das 19h 15min as 21 h45min.

,As inscrições estarão abertas

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 Pedagogia
oferecido pela FERJ/CESJS, me
diante o pagamento de R$20.00.

Em 13/05 serei realizado o les

te de seleção que abrangerá as

áreas de Matemática. Português e

Conhecimentos Gerais e a di

vulgação dos candidatos apro
vados esta prevista para o dia 19/

OS.

CESJS/FERJ promove a II Semana
de Tecnologia em Mecânica

O Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul - CESJS/

FERf, através do Departamento
de Tecnologia em Mecânica e do

Dateme - Diretório Acadêmico de

Tecnologia em Mecânica, realizou
entre os dias 2 e 5 de maio a II

Semana de Tecnologia em

Mecânica.
Durante o evento foram

promovidas várias palestras.
Dentre elas, .a do Engenheiro
Moacyr Rogério Sens. Diretor
Técnico da Weg S.A .. que

abordou o tema Tecnologia e

Interação Universidade Empresa;
do Engenheiro Ênio Padilha, que
tratou do Marketi ng para

Engenharia e Arquitetura; do
Gerente de Atendimento a

Clientes da White Martins, Luís
Rogério Knoll, que falou sobre
Processos de Soldagem e do
Consultor de Empresas e

Coordenador do Núcleo de

Qualidade do Senai de Jaraguä do
Sul, Newton Elizéu Burdzaki, que
discorreu sobre Qualidade Total.

() Diretor-Técnico Moacyr Rogério Seils abriu a /l Semana de Tecnologia em Mecânica

Inscrições permanecem abertas
Na sociedade globalizada em

que vi vemos, as mudanças no

conhecimento são cada vez

mais aceleradas e o dinamismo

passou a ser uma elas principais
exigências do mercado ele

trabalho.
Por este moti vo, tornou-se

maior também a preocupação
dos profissionais de todas as,

áreas em desenvolver suas

habi lidades e competências para
que possam acompanhar tantas
transformações.

Neste sentido, o Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do

Sul - CESJS/FERJ - 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:
,* 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 Sócio-Econômicas.

N° de vagas: 45

Aulas às sextas-feiras à

noite e sábados pela manhã

Investimento: 18 x

R$186,67
Início das aulas: 5 de maio
* Educação Matemática
N° de vagas: 45

Inscrição:' R$50,00
Investimento: 16 x

R$159,50
Início das aulas: mês de

maio
* Contabilidade Gerencial

e Controladoria
N° de vagas: 35

.

inscrição: R$ 30,00
Investimento: IS x

R$I78,50
Início das ablas: mês de

maio,
* Currículo Escolar na

Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por
Projetos de Trabalho

N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 60,00
Investimento: I + 17 x

R$117,00
início das aulas: mês de maio
Maiores informações a

respeito dos cursos poderão ser

obtidos junto à Coordenação de

Pós-Graduação e Pesquisa QU

na home page http://
www.ferj.rct-sc.br.'
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Em cada rosto, uma história
Relatos tristes não faltam entre

os idosos. João dos Reis chegou ao

asilo depois de ser retirado. por 01'

demjudicial, do cativeiro em que era

mantido pela família, em Gaspar. Ele
convivia e panilhava comida corn os

cães. Ao ser vacinado pela enfermei
ra Alenir da Silva. apresentava mar

GIS profundas nas nádegas. A en

lermeira perguntou puraSônia o que,
era aquilo e ela disse que eram mar

GIS de contato com fezes por mui

tos anos".
O ancião PolicarpoMicheluzzi.

há 20 anos na cadeira de rodas. de

Massaranduba. optou por procu
rar o asilo, quandojá não podia ser

cu idado pelos i rrnãos, também ve

lhos e doentes. Micheluzzi sofreu
um acidente de carro e fraturou a

coluna. perdendo quase todos os

movimentes.
João Carlos Dezidério se des

loca e lula com dificuldade devido
à pancada que sofreu na cabeça
em acidento de moto. Ele foi leva

do ao asi lo por uma assistente so

cial após permanecer durante 20
dias abandonado pela família em

um hospital de Blumenau. (MR)

PROMOÇÃO
�

Nas Compras acima de RS 40,00
receba cupons, concorra a

diversos prêmios e Ganhe o

Coração da Mamãe

Sorteios: Dia 15 de maio de 2000
às 19h no Shopping Breithaupt.

Shopping Center

BREITHAUPT
Muitoma ls pravocê

Asilo de idosos ameaçado de
fechamento emMassaranduba
Secretaria de
Saúde aponta

.. .

varias

irregularidades

Edson JunkeslCP ,

são mantidas as ielosas Maria

Pezine Floriani, de Blumenau, aco
metida elo Mal ele Alzheirner, e Cla
ra Vick, ele Luis Alves, portadora
ele elistúrbios mentais. Elas' ficam
retidas num pequeno cercado de

madeira com cobertura "para que
não corram o risco ele sofrer que
elas ou se machucar com algum
objeto", alega a responsável pelo
asilo.

A secretária garante que a Pre

leitura tem assistido aos idosos elo

asilo, apesar elas críticas em COJ1-

trário ela responsável, elestacanelo

que os serviços do Posto ele Saúde

estão à disposição elos mesmos. Na

quarta-feira, duas enfermeiras esti
veram no asilo, vacinando os ido

sos centra a gripe, tétano e difteria.

(MILTON RAASCH)

são alguns elos problemas. Além
disso, alguns dos intcrnados têm

menos ele 60 anos e não poderiam
ser considerados idosos". Ela pro
videnciou as averiguações a partir
ele uma solicitação feita pela Cima
ra de Vereadores. onde a responsá
vel pelo asilo. Sônia Regina
wanzuit, e alguns colaboradores

compareceram, pedindo auxílio

pura a entidade. O relatório das ins

peçôesjá roi enviado ao Legislativo
e ao Ministério Público.

':Não posso concordar que pes
soas idosas sejam deixadas em um

esrabélecimento sern o mínimo ele

condições, e se alguém morrer nes

se local: quem assume a rcsponsa
bilidadc?", indaga a sccreuiria. Uma
das situações 'chocantes' veri

ficadas no asilo é a clausura em que

Massaranduba - () Asilo dc

Idosos "Recanto ela Terceira Ida

de". instalado no final do ano pas
sado no Bairro 7 de Janeiro, está

ameaçado de fechamento. Veri fica

ções feitas pelas secretarias ela Saü

ele e ela Família apontam sérias res

trições ao funcionamento, que es-

taria em desacordo com as cxigên- Cativeiro: asilo mantém duas mulheres em um cercado com cadeado
cias elo Ministério da Saúde. A se-

Asilo abriga 12 pessoas de vários municípios
rDoze idosos. entre homens e

mulheres. estão abrigados atual

mente no Asilo "Recanto ela Ter-

ceira Idade". A maioria deles com

sérios problemas ele saúde. inca

pac itação l'ísica Oll distúrbios
mentais. A responsável Sônia Re

gina Wanzuil é receptiva com os

que chcgmn ao local. fazendo

questão de d i Ler "q uc não tem '

nada para esconder". Segundo
ela. o asilo se mantém das CC)J1-

iribuições financeiras dos abriga
dos. um salário mínimo por pes
soa. além dos auxílios concedi

dos por colaboradores e entida

des ele Massaranduba c de outros

municípios ela região. Os íumili
ares elos idosos fornecem alimen

tos. roupas e medicamentos.

Sônia conta que desde peque
na sempre foi muito apegada aos

velhos. "talvez porque recebi

pouco carinho ela minha família.

simples agricultores:'. avalia.
No desempenho ela tarefa.

Empenho: responsável pelo asilo depende do apoio da comunidade

ela escola, temporariamente desa

tivada, pára a instalação do asilo.
Sônia diz que nenhum elos ielosos
estaria necessitando deserviços
de enfermagem no momento e

que não há doença infecto-conta
giosa no local. Ela também já está
providenciado atestados médicos

solicitados pela Promotoria

.Pública, que apura as condições
de funcionamento. (MR)

creuiria da Saúde, Sônia Martini,
aguarda a decisão do Judiciário pa
ra tomar as devidas previdências.

Con [orme a secreuiriu, os asi
los particulares. como o de Sete de

Janeiro, podem ser instalad�)s. des
de que atendam as recomendaçöes
cio Decreto 1.948, ele � de julho ele

1996, do Ministério da Saúde, "CJUL:
não é o caso desse asilo", A secrc

uiriu acrescenta que consuuou as

irrcgularidadcs cm março e que 1'0-

rum confirmadas em inspeção feita
pela ass iste nte social Anel ise
Schmith ele Faria e pela secretária
da Família, Odila Kazmirski,

"Ambiente pouco arejado, chei
ro dc urina, banheiro muito próxi
mo da cozinha e falta dc serviços
especializados como enfermagem
no acompanhamento dos idosos,

consola os velhos. faz o serviço
da casa com () auxílio de urna co

zinheira e cuida da busca de auxí

.lio Iinanceiro para o estabeleci
mento. Ela queixa-se da falta ele

apoio das autoridades locais. di
zenelo que tem tido mais apoio ele

outras cidades elo que de Mas

saranduba. Mas reconhece a co

laboração do prefeito Mário

Sasse. que cedeu às instalações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Concorrência entre empresas
prejudica usuários de ônibus

Jogos daTerceira Idade envolvem
\ .

a comunidade de Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - No dia 9

de maio será realizada a ceri

mônia de abertura do 1° Jiti -

Jogos Interativos da Terceira
Idade .:_, às 8h30, no Centro de
Convivência da Terceira Idade, no
Parque de Eventos. Após a

solenidade, começa o torneio de

Bocha, onde L24 idosos entre 60
a 83 anos irão participar da

competição. No total, 600

pessoas foram inscritas. Também
acontecerão jogos de mesa

(Canastra, Dominó, General) e

Bolão. Os organizadores estão

analisando a possibilidade de
incluir Atletismo, nas modali
dades masculino e feminino.

Dados da Secretaria da Fa

mília da Prefeitura de Juraguá do
Sul apontam a existência de

aproximadamente oito mil pes
soas na faixa etária denominada
terceira idade (acima de 60 anos).
Distribuídos em 27 grupos em

diversos bairros, essas pessoas

,encontram-se todo mês, em um

trabalho que envolve ruais de 240
voluntários. Através do centro de
convivência os idosos podem
participar de atividades físicas,
recreativa, laborativas e de

educação. "Desta maneira es

taremos valorizando e aurnen

tando a auto-estima dessas

pessoas", explica a secretária da

Família, Íris Barg Piazera.
A coordenadora do Centrode

Convivência da Terceira Idade,
Tânia Nunes, diz que esses jogos
fazem parte dos projetos
elaborados para contribuir Com

a manutenção e desenvolvimento
da atuação direta do idoso junto
à comunidade. "As ati vidades são

integrativas e realizadas de acordo
com a capacidade de cada um."

Os jogos devem encerrar-se

apenas em setembro e os atletas

i rão receber medalhas pela
participação.
(FABIANE RIBAS)

Edson JU,nkeslCP

Estudantes

protestam
econseguem
alternativa

Corupá - A concorrência
entre empresas que operam no

transpolte coletivo de passagei
ros está prejudicando estudantes

que se deslocam para estudar em

Jaraguá do Sul. As empresas Ra
inha do Sul e Hansa-Tur, de

Corupá, têm sido fiscalizadas

pelo Deter (Departamento de

Transportes e Terminais Rodo

viários) e não podem desembar
car os alunos no Terminal Rodo

viário. As duas emp'resas só es

tariam autorizadas para operar
no Terminal Urbano.

,

"É impossível conciliar o ho
rário de encerramento das aulas

no Colégio Estadual Heleodoro '

Borges com a saída do ônibus se

apartida for no Terminal Urba

no", explica a professora Karin

Guessner, que trabalha no Cen

tro de Educação Infantil Dona

Nina, em Corupá, e é uma das

usuárias da linha noturna, que
conduz os estudantes a Iaraguá
do Sul. A professora Lilian

Tamanini Puchalski Krüger recla
ma do alto custo que representa-

, ria o desembarque no Terminal

Urbano, pois os alunos teriam

que pagar mais uma passagem

para chegar ao respecti vo esta

belecimente de ensino.
Em duas situações os estu-

Reivindicação: estudantes não concordam em pagar dilas passagens

dantes já se depararam com difi
culdades quando estavam sendo

transportados. Há mais de 15 dias
a fiscalização do Deter intercep
tou o ônibus 8a empresa Rainha
do Sul e; na quarta-feira da sema

na passada, também foi parado o

veículo da Hansa-Tur, empresa
que o próprio Deter havia desig
nado como substituta da primei
ra para o transporte dos alunos.

Nos dois episódios, a alegação foi

de que as empresas não estão au
torizadas a operar no Terminal

Rodoviário, como fina] de linha.
O diretor Rui Dorow, da

Hansa-Tur, informou que os alu

nos continuam sendo dei xados
nas proximidades dos estabeleci
mentos de ensino, como é von

tade deles, e disse que a Iiscali

zação do Deter teria autorizado a

empresa a proceder dessa torma
até segunda ordem. "Os estudan-

tes não vão ficar na mão. isso
seria uma-injustiça. Se nós não

pudermos atendê-los. outra em

presa o fará. com certeza". afir
mou Dorow. Já o gerente-comer
ciai da Rainha do Sul: Célio Hos
tin. disse que a empresa mante

ve o-horário noturno em funcio
namento apesar do movimento,
de passageiros ter reduzido e que
a mesma ainda não desistiu de

voltar a fazer o-transporte dos es

tudantes. "Estamos só esperan
do a manifestação do Deter".

O impasse motivou a interfe
rência do prefeito Lu;z Carlos
Tamanini, de Corupá, que tele
Ionou para a gerência do Deter
em Joinville, e do diretor Heins
Valdemar Bareyn. da Hansa-Tur,
que foi a Florianópolis tratar do

assunto. Numa conversa mantida

no gabinete.com Tamanini. os ris

cais do Deter apresentaram cor

respondência recebida do prefei
to lrineu Pasold solicitando a pre
sença da fiscalização em Jaragua
do Sul.

Pasold disse que a correspon
dência foi enviada atendendo a

uma solicitação da Viação Canari
nho, empresa que detém conces

são de transportes no Município.
para que fosse investigada a de

núncia de que uma empresa não

autorizada estaria operando em

Ncrcu Ramos, (MILTON RAASCH)

Celesc corta fornecimento de

energia em 90 residências
Corupá - A Celesc (Cen

trais Elétricas de SanÜI Catarina)
i nterrornpeu o fornecimento em

mais de 90 residências que esta

vam inadimplentes no pagamen
to de faturas de consumo de

energia elétrica. Os corres foram

efetuados na terça-feira passada.
O Município é o último da re

gião a ser atingido pela campa
nha da concessionária que pre
tende reduzir a inadirnplcncia. O
administrador regional, Luiz de
Freitas Melro Neto. informou que

,

o índice do consumo residencial

baixou de 14% para I}'%.
Segundo Melro Neto, cerca

de 60% dos consumidores atin

gidos em Corupá já fizeram pe
didos de religação. "Os demais,
consumidores estão sern condi
ções financeiras de atualizar os

pagamentos Ou de moradias em

desuso". i n formou. Ele prometeu
ainda que a Cclcsc deverá man-

ter o rigor na cobrança das con

tas de consumo de energia, fa

zendo os cones sempre antes do

venci rneruo da segunda fatura.

"Queremos baixar a inadim

plência residencial para menos de

I %", revelou, acrescentando que
a medida pode parecer extrema.
mas a empresa não poderia rnais

'

continuar arcando com a situa

ção de inadimplência. Ele expli
cou que todos os casos consu

mados de corres referem-se a

consumidores comprovadamente
inadimplentes, com vários meses

de atraso nas contas.

Melro Neto lembrou que a

campanha, que iniciou por Jara

guä do Sul nos dias 4 e 5 de abril.

prosseguindo em Guaramirirn c

Schroeder até chegar em Corupá.
possibilitou a recuperação de

cerca de R$ 170 mil, dos R$ 209,
mil que a empresa não estava

recebendo. (MR)

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA
. , ,

PAROQUIA APOSTOLO TIAGO
Comunidade Sede Bairro Amizade

CONVIDA
Churrascada no dia 7/5/2000, com início às 9:30hs, com

Culto Festivo. Churrasco, valor RS 5,00, com bufê,
salada e arroz. Completo serviço de bar e cozinha.
Haverá rodadas de bingo à tarde, jogos e diversões

SEJA COMPETITIVO NESTE':MEReADo--G-tBBÄfIlAf)ô
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

I

�

·ras'suli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx Postal50 - CEP8925-l-470 --Fone:-(047)371-75H/Fax: (047) 372-1820 ---,

Jaraguá do Sul- sc - HomePage.www.cãssull.cöm.br> e-mail.cassuliéàcassuli.cöm.br"

"
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Polícia investiga furto de caminhão
Veículo foi
roubado no

pátiO da
Prefeitura

responsável pela Delegacia de

Polícia de Massaranduba, conta
com o auxílio de policiais civis
de Guaramirim nas investigações.
O veículo foi furtado do pátio de

estacionamento da frota da Pre
feitura.

Segundo o comissário, todas
as unidades policiais da região já
foram mobilizadas para auxiliar
nas buscas. Durante a semana,
um policial civil deslocou-se para
Joinville, acompanhado por um

funcionário da Prefeitura, para
conferir a informação de que um

caminhão com as mesmas carac

terísticas teria sido avistado na

quele Município. Kazmierski
acredita que poderá haver dificul
dade para localizar o caminhão,
pois veículos oficiais não são

'abordados pela polícia.
O pátio onde fica estacionada

a frota da Prefeitura não tem
cerca de proteção e está loca
lizado bem próximo ao Centro
Administrativo Municipal. Na
noite do furto, o vigia da Pre
feitura estava de folga.
(MILTON RAASCH)

Massaranduba ---'- A polícia
está investigando o furto do ca

minhãoMercedes-Benz LK 1113,
placa MAD 7288, branco, per
tencente a Prefeitura de Massa

randuba, ocorrido na madrugada
do feriado de 1 de maio. O co

missário João Ivan Kazmierski,

C om tecnologia de ponta, a

Prefeitura Municipal de Jaraguá do

.

Sul transformou o lixão da Vila Lenzi em
.

Aterro Controlado e agora vai apresentar
novas soluções com seu Plano Diretor

para Tratamento de Resíduos Sólidos,

sempre visando a preservação da saúde

e do meio ambiente.

Prefeitura Munici'pal
de Jaraguá do-Sul

Preso ladrão de

supermercado
Guaramirim - o cobrador

Claudio Luiz Martins Pinto, 39
anos, foi preso às 10h30 de

quinta-feira passada, no centro de

Guaramirim, por estar furtando
no Supermercado Testoni. Ele foi
visto saindo do escritório do

supermercado.
A PolíciaMilitar foi acionada

e conseguiu prendê-lo, em um

Fiesta vermelho, ano 1995, placa
JNB-8152, de Curitiba. Apesar de
estar com os R$ 421,00 furtados
do mercado, negou o roubo;
afirmando que tinha entrado no

supermercado com intenção de

comprar óleo para o veículo.
Ele já responde a processo

criminal por tentativa de furto em
Canoinhas e está respondendo a

termo circunstanciado, em

Massaranduba. A delegada
Jurema .Wulf, de Guaramirim,
autuou Martins Pinto em

flagrante, pois existem indícios
suficientes que o incriminam.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Assalto com facão
em ciclovia

Jaraguá do Sul - Dois
homens assaltaram, quarta
feira passada, Antônio An

tunes, 34 anos, desempre
gado. Antunes caminhava pela
ciclovia da Rua Getúlio Vargas
quando foi abordado por dois

homens, um deles usava um

chapéu de pano e outro estava
armado com um facão. Le
varam uma bolsa, que con

tinha roupas, toda a doeu

mentação, além de R$ 90,00.

,R(:SULTADOS

Mega Sena (sábado)
, concurso.z t?

03- 27 - 32'- 45-49 - 51

SuperSena (quarta/sábado)
concurso: 391

1ªfaixa:
12'16-21-24-28-41

2'faixa:
06-16-20-22-36-48

concurso: 392
1··faixa:

12-14-27-28-34-44
2ªfaixa:

11-18-23-29-31-37

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 691

41 - 44 -47 -63 - 69
concurso: 692

02 -14 - 22 - 35 - 66
concurso: 293

16-24-37-41-69

Lotomania
(sábado)

Loteria Federal
(sábado/quarta)
cone. 3452
I· - 51.139
2· - 30.542
3· , 51.852
4··_ 13.340
5· - 32.784

concurso: 31
01-07-08-10
,13-14-15-24
35-43-44-48
52-53-64-68
73-79-94-00

Corpo encontrado
no Rio Jaraguá
Jaraguá do Sul - Na

quarta-feira passada, por vol
ta das 18 horas, foi encontra
do um corpo boiando nas

águas do Rio Jaraguá, no Bair
ro Jaraguá Esquerdo. O cor

po é de um homem branco,
aparentando entre 25 e 35

anos, estatura média, trajan
do bermuda azul, camisa cin
za, tênis azul, polchete preta
e cabelos pretos. Segundo a

delegada Fedra Konell, pela si
tuação que se encontrava, o

corpo deveria estar no rio há

dez dias.

Cidadão é assaltado
em frente ao Vitória
Jaraguá do Sul - O

estampador Gregório Gra

bowsky foi agredido e assal

tado no dia 1 de maio, na Ilha
da Figueira, em frente ao

Salão Vitória. Os ladrões le

varam um relógio Citizen.

Grabowsky não soube iden
tificar o agressor e ladrão.

CORREIODO POVO

Hiper, Lojas e Supermercados

BREITHAUPT

o Hiper estará aberto dia 07 de maio das 10 às 20h e a

Loja de Confecções do Shopping Breithaupt das 14 às· 20h,
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Jaraguá enfrenta Inter, de LagesFutsal jaraguaense defende
.

.

hoje a liderança do Estadual
Time está
completo para
ojogocom
aUnoesc

Jaraguá do Sul � Depois da

vitória sobre o Blumenauense, por4
a3, oJaraguá voltaacampoamanhã,
às 15h30, no Estádio JoãoMarcatto,
contrao Inter, deLages. Noprimeiro
jogo da Segunda Divisão deste ano,
o presidente do clube, José Roberto
do Carmo, acredita num bom

.

público. "No mínimo uns mil

torcedores, pois a equipe vem de

vitória sobre o Blumenauense e tem .

grandes chances de ficar entre os

quatro melhores e entrar definiti
vamente na luta pelo primeiro lugar.

Para a partida de amanhã, o
técnico Aroldo Duarte terá a volta
do zagueiro Chicão e do meio-de

campo Jonas, que cumpriram
suspensão.A documentação deZezé,

contratado junto aoGrêmio dePorto
Alegre, ainda não está liberada. O
lateral direitoRodrigo, que estavano
Veranópolis, do Rio Grande do Sul,
é amaisnovacontratação. O zagueiro
Gomes não foi liberado peloVitóriae
dificilmente voltará a vestir a camisa
do tricolor. O preço dos ingressos
para o jogo entre Jaraguá e Inter será
R$ 3,00 a arquibancada descoberta,
R$ 5,00 a coberta e R$ 10,00 a ca

deira. O Jaraguá ocupa a 5" posição,
com 14 pontos, enquanto o Iriter está
em 3°, com 17. O líder é o Tirnbó,
com 21 pontos. Demais jogos desta
rodada: Camboriú x Catarinense,
Curitibanos x Tirnbó, Tiradentes x
Blumenauense, Guarani x Santa

-CatarinaeJoaçabaxConcórdia. (AO)

Jaraguá do Sul � A FME/

Breithaupt/Caraguá defende a

liderança do Campeonato Catari
nense de Futsal contra a Unoesc,
hoje, no Ginásio de Esportes do

Sesi, a partir das 20h30. A equipe
de Jaraguá do Sul tem 13 pontos,
mesma pontuação que Taschibra
e Unoesc. Se vencer sobe para
'16 pontos, com umjogo a menos
que a Unoesc. Apesar da afirma
ção do técnico Manoel Dalpas
quale de que amudança do Giná
sio de Esportes Arthur Müller
para o Sesi ser apenas para
melhor acomodar a torcida, o

objetivo é aumentar os espaços
para as jogadas. Com dimensões

maiores, Maneca ressalta que os

adversários terão mais dificul
dades para neutralizar as jogadas
ensaiadas e em velocidade de

Jaraguá do Sul. Outro ponto po
sitivo é que o goleiro Mano, que
chuta bem e sai jogando com os

pés, terá problemas para este tipo
de jogada, principalmente com

União lidera CampeonatoPreparação: Ninho treina intensivamente para garantir a vitória
Schroeder - O Campeo

nato Municipal de Futebol no
EstádioMunicipal teve seqüência
no domingo passado, em Schroe-

. der, depois de duas semanas sem
futebol. Foram quatro jogos
disputados, com os seguintes
resultados: Força Jovem 2 x 3
Oeste Esporte Clube, Aliança 1

x 5 Deportivo, União EC 2 x 1
.

Vila Amizade e Rancho Bom 3 x

O Esporte Clube Tupy. Com três

rodadas disputadas, a classifi-

cação aponta a liderança do

União, com 12 pontos, seguido de
RanchoBom, Aliança e Amizade,
com 9; Comercial, com 7;
Deportivo, com 4; Oeste, com 3;
Tupy, com 2, e Força Jovem, com
O. Próxima rodada será disputada
amanhã, no Estádio Municipal,
comAliança x Comercial, União
x Oeste, Rancho Bom x

Deportivo eTupy x.VilaAmizade.
Os primeiros jogos iniciam às
8h15 e às 13h15. (AO)

chutes a gol. Lavardinha, o

melhor da posição ano passado,
que estava na lista dos reforços
de Maneca no final de 1999, e

Tigrinho, que era da Tuper e

passou por Jarãguã do Sul em

1998, são os jogadores que mais

preocupam. Maneca inicia a

partida de hoje com Ninho,
James, Tick, Jédson e Júnior.

Com relação aos reforços,
Luisinho, jogador da Universida
de Caxias do Sul, que foi vice
artilheiro doEstadual do ano pas
sado pela Tuper, está pratica
mente definido. Depende apenas
da liberação da equipe que de-

.

veria ter acontecido na última

, quarta-feira. Maneca ressalta que
os dirigentes se comprometeram

,

em liberar o jogador após a par
tida contra o Internacional. Nesta

partida, o destaque foi o pivô Al
tair, ex-Jaraguá do Sul, com dois

gols. Depois de definido este re

forço, Maneca informa que faltará
um jogador fixo, que pode ser

Valença, do São Paulo. O jogador,
que tem como ponto forte o

chute, não demonstrou muito
interesse com o time. Demais

jogos de hoje: Tuper x Taschibra,
Seara x 'Unisul, Gaboardi x

Agroeste. (AGOSTINHO OLIVEIRA) . ,Jeep ClubII'

* Na abertura da reunião. do. dia 2, o. presidente, Silvino, solicitou aos presentes
1 minuto. de silêncio. pela passagem de 1 ano. do. falecimento. do. sr. Rufino.

Schulz.
* A partir da próxima semana, o. responsável pela churrasqueira será o. associado
Vilmar Cattoni, E pelo. bar o. responsável será Cleber Schulz.

.

* O Zuza, Luiz Carlos Gieseler, patrocinou o. jantar em comemoração ao seu

aniversário e também a caixa de n° 1. '

'

* Em nome da diretoria agradecemos a todos os sócios que fizeram doações de
garrafas vazias para o clube.
* O diretor de Trilhas, Alexandre, fez uma explanação de como será o 1 ° Jeep
Raid, a ser realizado em agosto, bem como pediu a colaboração de todos os

associados.
* Impressul, na pessoa do Reinaldo Correia e da Deise, vai. fazer a doação dos
folderes do 1 ° Jeep Raid, desde já o nosso muito obrigado.
* No 3° Raid de Pomerode, dia 30 passado, o Cláudio Finta e o Alexandre
Katcharowski conquistaram o 4° lugar na categoria Estreante.
* O presidente Silvino fez a aquisição de uma antena parabólica palia a sede.

Agora os associados que desejarem assistir novela ou futebol podem fazê-lo

commais qualidade.
* Sábado, dia 6, tem saída para trilhas do 1 ° Raid. Local: Posto'Mime da Rua

Walter Marquardt, às 8 horas
.

* O Cleber Schulz fez a doação de um relógio. personalizado com o jeep muito
bonito, por sinal. Nenhum jipeiro mais perde a hora de chegar em casa.

Joinville eAvaí dividem liderança do campeonato
Joinvílle � Joinville e Avaí

dividem a liderança do returno do

CampeonatoCatarinense deFutebol.
Na rodada da última quarta-feira, o
JEC derrotou o Brusque por 3 a 1. O
Avaí venceu o Lages por 2 a O. O

Tubarão, que vinha deumabrilhante
vitória sobre o Figueirense, decep
cionou o torcedor e não saiu do O a O

com a Chapecoense, que faz, fraca
campanha no Estadual. Em Itajaí, os
gols só saíram no final do jogo. O
Marcílio Dias empatou com o

Criciúma em 1 gol. Em Caçador, o
Figueirense fugiu de mais uma

derrota, desta vez para o Kinder
mann. A equipe caçadorense vencia

por 2 a 1, quando Camanducaia em
patou o jogo. Atlético Alto Vale re
cebeu 6 Fraiburgoe empatou em O a

O. Com este resultado, o Fraiburgo
do técnico Rafaele Graniti perdeu a

liderançado Catarinense. Com esses

resultados, a classificação do
Catarinense apresenta a liderança do
Joinville, com 9 pontos, mesma
pontuação do Avaí, que perde nos

critérios de desempate.
O Fraiburgo tem 8 pontos,

seguido de Criciúma, Tubarão e

Atlético Alto Vale, com 7; Marcílio
Dias, com 6; Figueirense, com 5;
Kindermarm, com 4; Chapecoense,
com 2; Brusque, com 1, e Lages,

com zero. Figueirense, como cam

peão do turno, já tem vaga garantida
ras semifinais. Neste final de semana,
o Estadual segue com a 5" rodada
com os seguintes jogos: hoje jogam
Chapecoense x Figueirense, no
Estádio Regional Índiq Condá, em

, Chapecó.
O jogos de amanhã: Joinville x

Marcílio Dias, no Ernestão, em
Joinville; Criciúma x Atlético Alto

Vale, no Heriberto Hülse; Fraiburgo
x Tubarão, no Macieirão, em

Fraiburgo; Avaí x Kindermann, no
Estádio da Ressacada, e Lages x

Brusque, noVidalRamos Júnior, em
Lages. (AO)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

o ijac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE'
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTOA.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mezureehen. 67 - Ao lado do Hospital São José
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DIÁRIO DE BARCELONA
-------------------------

Ferrari em Fiorano

Luca Badcer fez o shakedown dos três carros que a Ferrari está
levando para Barcelona. No total, completou 16 voltas e meia: quatro
com o carro de Bartichelle (chassi 199), seis com o carro-reserva

(chassi J 98) e seis e meia com o de Schurnacher (chassi 200). Sua
melhor volta foi cronornetrada em I min02s478.

Jaguar quer pontos
Sem pontuar ainda neste campeonato, a Jaguargarante que em

Barcelona perde a "virgindade" no ano 2000. "Se eu conseguir uma
boa posição de largada, tenho graudes chances de chegar nos pontos",
disse Eddie Irvi ne. "Resolvemos nossos problemas de quebras",
assegurou o projetista Gary Andersen. "Mas com dois times tão forres
como Mcl.aren e Ferrari, é duro pontuar."

David Coulthard sobrevive
à queda de avião na França
Acidente
matou

pilotoe
co-piloto

São Paulo -- Um dia depois
de escapar da morte num acidente'

Obras P�:raOferec,çr Mais
,$aúdç aos':Jaragua:ense.s

··lnvestidosR$:16l:429,241 ,DOnos sistemas ,;"
;

de água é esgoto.
·97% dapopl;]laçäo têm aoastecimeRtode

I

':-... "",·e:_' ;<>":,, .�� :J'-'k
.

-

)?>

agua .. ;

• Constryção de três Estaçõesde iratamentq,'
de Agtla eref0FQla de outras cinco.

-Impleme'ntaçã'o de equipamentos autorna
tizado� gas operações de tratamento,

distribuição e controle da quaíidadeda
água.

,·Implantaçãmde três unidades de trata
mento de esgoto sanitário, sendo dUfs
ernfase de construção e uma já
cOlircluída.

.' lmplaetaçâo de 110,783 metros de rede
coletora de esgotos sariitáriº�.

-lrnplantaçäo do laboratóão para Análise de .

Efluentes lndustriais e Esgotos Sanitários.
·Implantação derede de coleta de esgotos:

.

serãô atendidos 17% da populaçáo até o

final de 200'0 e mais de 6(J% em 2001.
• Atenc.Saaitárie implantado na Vila Lenzi

que'pr��� a.compactação e êcbertura
sisteR}�ticaide resídugs, cueirna de gase,S,

,

drenagem §Jratamento de líquidos e
.

recomposição paisagística das áreas atin

gidàs, pelo extinto lixão.
• Plano Gliretor de Resíduos Sólidos em

perceria comä.ACIJS.

o Saneamento BáSICO é assim

.
denominado por compreender as necessidades

básicas para a saúde pública. Os componentes
do Saneamento Básico são três Água de

.

Abastecimento Público. Esgotamento Sani

tário. Coleta. Tratamento e Disposição Final de

Resíduos Sólidos.
Em Jaraguá do Sul. o serviço de

Saneamento Básico está sob a responsabilidade
do SAMAE e os serviços de limpeza pública sob a

responsabilidade da Secretaria da Agncultura e

Meio Ambiente.

aéreo em Lyon, na França, o chamas,"

escocês David Coulthard definiu Morreram no acidente os

como "um milagre" o rato de ele
.

britânicos David Saunders e

ter saído i leso ela queda do Learjet David Worley, que comandavam
que o levava para Nice, n a a aeronave, Além de Coulthard,
França. O acidente aconteceu sobreviveram à queda sua noiva,
segu nda-Iei ra passada e matou Heidi Wichlinski, e seu preparador
piloto e co-piloto do avião. físico, Andrew Manhews.

"Eu achei que ia morrer", . Coulthard disputa o GP da
contou o piloto da Mcl.aren.vice- Espanha neste fim de semana

líder do Mundial de Fórmula I, normalmente, segundo seu

com 14 pontos. "Machuquei as empresário Ian Cunningham, "Ele
costelas. e a Heid e o Andy só não correria se tivesse se

tiveram alguns cortes e hernato- machucado." Caso fosse preciso
mas. Foi um milagre, ainda não um substiuuo, ele seria Olivier
acredito que estamos vivos." Panis, piloto de testcs da

Coulthard lembrou os McLaren.

momentos que antecederam a David passou por exames

queda na pista do aeroporto de médicos em Mônaco, onde vive.

Satolas, na região central da e planejava seguir para Barcelona
França. "Estava tudo bem, até de carro, A,distância é de cerca

que o piloto nos avisou que um de 600 km, passando pela Riviera
motor tinha parado. Depois da Francesa e pela Costa Brava

queda, não havia nada que espanhola, um dos cenários mais

pudéssemos fazer por eles. lindos da Europa.
porque o bico do avião estava em (FLÁVIO GOMES)

Acidentes mataram Pace eHill
<São Paulo -- Quatro pilotos,

na história da Fórrnu Ia I. Coram
vítimas fatais de acidentes aéreos.

O màis ramoso foi Graharn Hill,

pai de Darnon Hill. bicampeão
mundial em 62 e 6l:L O avião em

que ele viajava caiu no dia 29 ele

novembro de 75. Com ele morreu

o jovem Tony Brise. de 23 anos.

Hill tinha 46 anos quando mor
reu. Sua carreira de 176 GPs em

18 temporadas. 14 vitórias. já che

gava ao fim. Brise começava na

quele ano. Tinha disputado apenas
dez corridas. marcando seu pri

.

meiro ponto corn no GP ela Suécia.
Para os torcedores brasi lei ras.

o acidente ruais dramático foi o de

I 8 de março de 77. no i nterior de

São Paulo. Na queda de um avião,
morreu José Carlos Pace, aos 32

anos. Com ele estava um outro

piloto, Marivaldo Fernandes, muito
conhecido do público que acom

panhava o automobilismo nacional. .

Pace correu na F-I de 72 a 77.

disputou 72 GPs e ganhou um, em

Inierlagos. em 75.

A quana vítima de acidentes aé

reqs entre pi loios de F-I roi o bri
tânico Ronald Flockhart, que

disputou 12 GPs entre 56 e 60.

conseguindo um terceiro lugar na
Itália em 56. Quando morreu, em

62, tinha 39 anos.No final de 90,
um acidento aéreo acabou com a

carreira do italiano Alessandro
Nannini lia F-I. O helicóptero que
pilotava caiu e a hélice arrancou

seu braço direito, O membro foi

reimplaniado e Nannini voltou a

correr com carros de turismo. (FL)
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APARELHO ORTODONTICO:
MODISMO X NECESSIDADE

Os padrões estéticos atuais exigem como

ponto de partida a beleza facial. Dentro des
te contexto, um sorriso perfeito é peça-chave
para um convívio social rnols fácil e intenso,
pois as pessoas que o possuem se sentem mais
satisfeitas com sua próprio aparência, e isto é
transmitido na forma de autoconfiança que
pode ser notada pela família, amigos e cole
gas de trabalho, Dessa forma, aquela velha
frase já dita por nossos avós é verdadeira, "o
sorriso é o nosso cartão de visitas,"

_

Pensando assim',muitas pessoas hOS procuram
para transformar seus sorrisos, AOrtodontia pode
ajudara todos a ter um sorriso mais bonito e agra
dável. Porém, a função da Ortodontia não é só
essa, ela também é responsável pela criação
de uma função mastigatório eficiente para o

paciente, Pois sabe-se que dentes mal-alinha
dos neo proporcionam uma trituração eficiente
dos olmentos. apesar disso não interferir dema
siadamente no processo digestivo, contribui para
o estresse, gastrointestinaL Além disso, sabe-se
também que uma boa oclusão (encaixe dos
dentes) previne as dores de cabeça decorren
tes dos problemas de ATMs (articulações
temporo-mandibulares),

Um outro reflexo atribuído, à função
mastigatório é o de proporcionar o desen
volvimento e equilíbrio dos ossos cronlotoclols,
Nossos antepassados se alimentavam
basicamente de raízes e carne, apresentavam
os ossos da roce bem' desenvolvidos. e
conseqüentemente uma eficiência mastiga
tório muito boa. As dietas consumidas
atualmente não proporcionam o estímulo
necessário para este desenvolvimento, pois a
musculatura facial não é exercitada.

Este é um dos motivos pelos quais muitas

pessoas precisam usar aparelho ortodôntico e

é, um problema que começa muito cedo,
desde a época da amamentação, Quando
a criança é amamentada, não está sendo só
alimentada, como também fazendo um

exercício físico importante para desenvolver
sua musculatura bucal e ossos, Normalmente

junto à mamadeira vem a chupeta ou o hábito
de sucção do dedo que afetam o posiciona
mento dos dentes trazendo conseqüências
danosas à fala e a respiração,

Muitos problemas devem ser corrigidos
precocemente, O tratamento precoce signifi
ca simplesmente a terapia ortodôntica aplica
da durante o estágio mais ativo do crescimen-

indicado quando não houve oportunidade na

idade ideal, .lembrando que ·este necessitará
de rnols ternpo para acontecer devido a

constituição óssea ser mais madura,
Na consulta inicial, o ortodontista, dentista

especializado em resolver estes problemas, irá
avaliar o paciente e explicará qual a conduta
adequada, Porém, para a elaboração deum
plano de tratamento mais detalhado é
necessário a solicitação de alguns exames;

to dentário e esquelético. Às vezes, o tratamen
to pode ser simplificado quando o paciente
procura um atendimento precoce, quando
podemos lançar mão de procedimentos mais

simples evitando assim que o tratamento

perdure por muito mais tempo no fase adulta.
Da mesma forma, muitas crianças necessitam
de um controle ortopédico durante o

crescimento e quando isto é feito'da forma
correta facilita muito o controle do caso, Pois,
se este chegar até nós com o crescimento
cessado, o que temos a fazer é somente

disfarçar seu problema esquelético, É
importante lembrar também que quando
agimos precocemente estamos dando

oportunidade às crianças de um desenvol
vimento esquelético e dentário saudável.

Na fase adulta o tratamento também está

.
Dr. Mauro Monteiro Celuppi

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial
Ora. Talge Celuppi Gonçalve�

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial,
Professora do Curso de Ortodontia Preventiva EAP/

ABO-Florianópolis
ORTOOONTIA E IMPLANTES

AV, Waldemar Grubba, 1570
Fone/Fax: 371-7209, 371-6158
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