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Feira da Malha do Portal deve receber

30mil visitantes emovimentar R$ ,1 mi
/

Exposição de pássaros

ferra. Na oportunidade, Vailatti
informou que no ano passado
o evento duplicou o fatu
ramentomensal dos lojistas.

Segundo Vailatti, a feira tem
como objetivo principal res
gatar a tradição doMunicípio
na produção e comércio de

malhas, conhecido como Ca

pital da Malha.
PáginaS

Polícia paulista
prende foragido
de Guaramirim
Página9
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A 28 Feira da Malha, que
acontece de 10 a 29 de julho,
em Jaraguá do Sul, deve

movimentar R$ 1 milhão e

receber aproximadamente 30
mil visitantes. A previsão é do

proprietário do centro co

mercial, Osmar Vailatti.
Na noite da última quarta

feira, aconteceu o lançamento
oficial da segunda edição da

PTB confirma

disposição em

aliar-se ao PMDB
Página4

'049° Campeonato Brasi-
.

leiro de Ornitologia e a 48 Ca

pa Alcon Ouro 2000 teve início

na terça-feira, no estacionamen
to do Shopping Breithaupt, e
segue até amanhã. Hoje, apartir

_����i:I
' das 8 horas, opúblico pode visi

Funerárias: reclamação apontamonopólio no setor. Página 7 tar a exposição. Página 8
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Passos firmes .....,....

Nesta semana, mais precisamente no dia 10 de maio, o
Jornal CORREIO DO POVO completou 81 anos de atividades.

Nesta mesma semana o jornal passou a circular às terças
feiras, às quintas-feiras e aos sábados. É a terceira etapa
de um processo gradual e sólido até transformar-se em

diário, seguindo as metas traçadas pela direção. Esse
projeto teve início em outubro de 1997, quando passou a

circular com a primeira página impressa em cores.

Dois meses depois, foi im
plantado o novo projeto gráfico.
Mais leve e mais prático, o novo
visual é resultado de pesquisa de

mercado e discussões internas,
além de sugestões apresentadas
por leitores. Essa outra fase faz

parte do projeto que visa darmais
agilidade às informações, man
tendo o mesmo' nível de quali
dade e eficiência que vêm desta

cando o CORREIODOPOVO nestes

81 anos de atividades. O objetivo
maior é atender os anseios do

leitor, razão <fê nossa existência.

O aniversário do Jornal

CORREIODO POVO coincide corri

duas outras datas de igual importância. Os 51 anos de

atividades jornalísticas do nosso diretor Eugênio Victor

Schmöckel e os 43 anos à frente da administração. São

números muitos significativos, que confirmam a

credibilidade do jornal ante à opinião pública, exigindo,
cada vez mais, o' compromisso com a informação séria,
imparcial e honesta, apesar de serem atributos essenciais

e necessários a qualquer órgão de imprensa.
Ao atingir 81 anos, o Jornal CORREIO DO POVO sente

aumentar também sua responsabilidade. Apesar dos

avanços significativos dos últimos anos, reconhece suas

deficiências e dificuldades. Todavia, não está medindo

esforços para atenuá-las e, num futuro próximo, extingui
las em definitivo. Prova disso são as constantes buscas

pelo aperfeiçoamento sistemático. Consciente de que
falta muito para alcançar o ideal e manter o conceito e

prestígio conquistados junto aos leitores.

Apostando num jornalismo sério, imparcial e, acima
de tudo, ético, e comprometido com a informação, o

Jornal CORREIO DO POVO pretende ser o porta-voz da

comunidade na busca para assegurar o usufruto do bem

comum. Jornalismo se faz com informações de interesse

geral, e não com bajulações, embora às vezes isso seja
estritamente necessário. O compromisso assumido com

os leitores, ainda que corra o risco de criar conflitos, tem

pautado a trajetória do jornal nestes 81 anos.

Ao optar pela divulgação de matérias que venham a

desagradar pessoas, entidades ou corporações, o jornal
previamente se abastece de informações que garantam a

veracidade dos fatos. A partir daí, o compromisso e a

responsabilidade sobrepõem às relações pessoais. É por
isso que conseguiu chegar aos 81 anos com credibilidade

e respeito. Por fim, aproveita para agradecer a toda

comunidade, em especial seus parceiros, que ao longo
desses 81 anos teve a paciência de aguardar sua evolução.

IPTU sim, obras "quando sobrar um tempinho
* Emerson Alexandre Gonçalves

pública. Os problemas se

concentram principalmente
no acesso e saneamento

básico bastante precários e

para que não dizer, inexis
tentes. '

Ainda bem que este ano

é eleitoral e, tanto o pre
feito quanto o secretário de

Desenvolvimento Urbano,

responsável pelas obras da

cidade, são candidatos e,

pelo menos' por alguns
meses, irão "valorizar todos

os cidadãos jaraguaenses",.
mesmo que estes não sejam
amigos do rei e que residem
em locais distantes e

escondidos dos visitantes.

Toda essa "valorização" está
bem clara, tem como boa e

única intenção receber do

povo votos de confiança.

porém, por não residirem

em nenhum residencial ou

condomínio e sim num lo

teamento, o poder público
municipal simplesmente
ignora qualquer tipo de

reclamação com a desculpa
de que possui outras

prioridades. O tão propa
lado "Valorizando o cida

dão" não deveria ser esten

dido a toda a comunidade

jaraguaense? Ou apenas
devem ser valorizados os

"amigos do rei", deixando

para atender os anseios da

classe trabalhadora, que
mora na periferia da nossa

cidade apenas em período
próximo às eleições?

Quero lembrar que os

terrenos dessa localidade

são todos legalizados e,

portanto, de pleno conheci
mento da administração

Jaraguá do Sul, para
orgulho de seus quase 120

mil habitantes, é conside

rada uma das melhores

cidades para se viver em

nosso País. Porém, para os

visitantes que ansiosamente

vêm conhecer nosso.

Município, e que fogem um

pouco do centro maquiado
e elitizado, chegando na

periferia, onde reside a

classe mais importante -

os trabalhadores - ficam,
no mínimo, em dúvida so

bre a indicação feita a Jara

guá do Sul.
Bairros como o Estrada

Nova,mais precisamente na
localidade do "Morro da

Pedra", onde moradores

possuem endereço para
receber carnês de cobran

ça do IPTU (Imposto Pre

dial e Territorial Urbano), * Professor

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, com 70 loques, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito de

sinretirar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - se

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessarÍLllnenfe, a opinião do jornaL
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� "Ele está entrando no jogo
do Ivo e promovendo essa

política de 'matraquize'. Isso
Jaraguá do Sul não quermais."
(Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold - PSDB -, sobre as

denúncias feitas pelo pré-candidato do'
PT a prefeito, Dionei .la Silva, que
lideranças tucanas tentaram envolver
o PT, e aproveitando para acertar o

deputado estadual Ivo Konell -

PMDB)

"Não consegui entender porque a Engepasa ainda presta
serviço para a Prefeitura se o contrato se expirou. Não há

renovação automática." (Vereador Moacir Bertoldi - PPB -

questionand<? o contrato da empresa Engepasa, responsável pela coleta
do lixo e limpeza pública em Jaraguá do Sul que, segundo alguns
parlamentares, acabou no final do ano passado)

_"Não tenho interesse." (Vereador Adernar Possamai - PFL

sobre a indicação do nome dele para compor a futura chapa
majoritária com o PSDB)

"o governo superdimensiona os conflitos para jogar a
opinião pública contra o Movimento dos Sem-Terra."

(Presidente Nacional do PT, José Dirceu, sobre as promessas feitas

pelo presidente Fernando Henrique Cardoso - PSDB - para
enfrentar as manifestações do MST)

"O desafio das oposições é não deixar que o governo

aproveite a radicalização para criminalizar a luta social."
(Idem, sobre o mesmo tema)

CONVITE
Neste sábado, 13/05/2000, a

partir das 22:30hs, no Pavilhão
B do Agropecuária, grande
"Baile das Mães". Promovido

pelo Movimento de Cursilhos
de Cristandade.
Todos estão convidados e o

ingresso é de apenas R$ 3,00
por pessoa.
"Venha comemorar o Dia das
Mães em ambiente sadio e

cristão".

81

AGORA
TRISSEMANAL .,;

Coligação derme uma comissão

suprapartidária em G�
\

Grupodeve
orientar a

definição dos
candidatos

Guaramirim - Os partidos
do PFL, PPB, PSDB e PPS
decidiram formar uma comissão

suprapartidária para conduzir as

negociações visando a definição
dos candidatos a prefeito e vice
da coligação. Dezesseis pessoas
farão parte da comissão, os

presidentes e mais três re

presentantes de cada um dos

partidos. O grupo foi constituído
em reunião realizada quarta-feira
à noite, na Sociedade Atiradores

Diana, com a participação de

representantes dos quatro
partidos. A missão será apontar
critérios e definir o perfil que o

futuro candidato a prefeito da

coligação deverá corresponder.
O ex-prefeito e atual presiden

te do PPB, José Prefeito de Agui
ar, foi o escolhido para coordenar
a comissão suprapartidária, tendo
Lucila Micheluzzi, do PPS, na

função de secretária. A reunião
de quarta-feira só teve a

participação dos representantes
dos quatro partidos, sern as

presenças dos candidatos Mário

Sérgio Peixer, do PFL, Ivaldo
Kuczkowski, do PPB, Victor
Klein, PSDB, e Reinaldo Safanelli,
do PPS. Salim Dequêch esteve

representando o PFL, Marcos
Mannes o PSDB e Geraldo Safa

nelli compareceu pelo PPS.

Na próxima segunda-feira, em
reunião que também irá acontecer

na Sociedade Atiradores Diana, a

proposta será levada aos quatro

• •

Edson JunkeslCP

assunto.

A estratégia serve para solucio
nar a parte mais difícil das negocia
ções, que é justamente escolher os
futuros candidatos a prefeito e vi

ce, entre os quatro pré-candidatos.
- É a etapa mais difícil, mas

nós vamos encontrar o denomina
dor comum -, diz José Prefeito
de Aguiar, destacando que o as

pecto preponderante nesse proces
so é conseguir que todos os quatro
partidos permaneçam unidos para
as eleições, independentemente
dos nomes que forem escolhidos.
(MILTON RAASCH)

Mobilizados: ex-prefeitoJoséPrefeitoAguiarcoordenagrupo de 16pessoas

aproximar-se de 16 mil.

Segundo ela, levantamento fei
to em abril já apontava a existência
de 15,5, mil eleitores em Guara

mirim. Em Schroeder, na mesma

época, havia 7.6 mil eleitores. Em
Massaranduba sãomais de 9, I mil,
conforme dado ainda do ano pas
sado. O movimento de migração
dos eleitores ocorre nos dois sen

tidos, muitas pessoas também
deixaram a cidade, transferindo-se

para outros municípios.
(l Cartório Eleitoral também

já ;ll ovidenciou a instalação de
urnas eletrônicas demonstrativas

postulantes. A idéia, em princípio,
segundo José Prefeito de Aguiar,
é elaborar um questionário que será

apresentado aos empresários e

líderes das associações de bairros,
do qual se espera extrair o perfil
que o futuro candidato a prefeito
da coligação deverá preencher.

A decisão de formar a comis
são suprapartidária começou a ser

discutida na reunião dos partidos
realizada na sexta-feira da semana

passada, que reiniciou as negocia
ções pela concretização da coliga
ção, depois de um intervalo de

várias semanas na discussão do

Maior contingente de novos eleitores é de paranaenses
no Fórum de Guararnirim, na

Prefeitura de Massaranduba e na

Biblioteca Pública Municipal de
Schroeder para que a população
se familiarize com o uso desse

equipamento. A eleição de 1 de
outubro próximo será a primeira
com o uso de urnas eletrônicas
na 60" Zona Eleitoral. A juíza elei
toral Sônia Maria Mazzetto Mo
roso anunciou que serão con

tratadas estagiárias para fazer de
monstrações e orientar a popula
ção sobre o correto uso do equi
pamento, nos três municípios.
(MR)

Guaramirim - O maior

conti ngente de novos elei tores
instalados no Município procede
do Estado do Paraná. A constata

ção é da chefe do Cartório Elei

toral da 60" Zona Eleitoral, Maria
da Graça Corrêa da Silva, com
base no movimento verificado até

a semana pa-ssada, quando expi
rou o prazo para transferências
de títulos eleitorais. Aparen
temente, segundo Maria da

Graça, a Comarca registrou mais

transferências do que títulos

novos. Ela estima que o nur: oro

de eleitores no Município irá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presidente do P1B confnma

disposição em unir-se ao PMDB
Aliança deverá
ser apenas nas

eleições
proporcionais

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá do Sul - O presi
dente da comissão provisória do

PTB, Jean Leutprecht, confirmou
esta semana que a tendência do

partido é coligar-se com o PMDB
do deputa�o estadual IvoKonell,
para disputar as eleições muni

cipais deste ano. Já o presidente
do PL, Beins Raeder, disse que a Cautela: Raeder vai analisar quadro político
legenda deverá decidir a futura

aliança na semana que vem,
durante reunião entre Executiva
e pré-candidatos. Lideranças do
PTB e PL, além do PPS, estive
ram reunidas com Konell para
discutir a possibilidade de coli

gação. Na oportunidade, apenas
o PPS fechou questão em relação
à aliança ..

Na próxima quarta-feira,
Leutprecht reúne-se, em Floria

nópolis, com o presidente esta

dual do partido, Roberto Zimmer
mann. "Vamos discutir as dire

trizes estaduais e analisar a

coligação aqui em Jaraguá do Sul.
A tendência é aliarmo-nos ao

PMDB, mas não queremos Tios'

precipitar, metendo os pés pelas
mãos", discursou, informando
que no dia seguinte à reunião com

Zimmermann, reúne a Executiva

para apresentar as orientações da

direção estadual e analisar o

quadro político local.
No PL a situação está

indefinida, apesar de uma ala
defender a coligação com o

PMDB. "Precisamos de cautela.
Os 'conflitos internos nas outras

legendas têm nos levado a analisar
o quadro com rnais critérios",
declarou, assegurando que a

candidatura independente não está
descartada. "Aprendemos com as

eleições de 1996, quando opta
mos por apoiar a candidatura
oficial. A decisão de afogadilho
não foi a melhor opção para o

partido", completou, acrescen
tando que há ainda tempo
suficiente para "urna decisão mais

bem analisada".
Por outro lado, Konell quer

definir logo a coligação "para
ganhar tempo e iniciar o

programa conjunto de governo".
Apesar de ter pedido aos partidos
resposta até a última terça-feira,
admite aprofundar as negocia
ções e aguardar mais um pouco.
"As convenções acontecem só no

mês que vem, e todos estão

aproveitando esse ternpo para
analisar com mais critérios e

profundidade as possíveis
alianças", explicou, reforçando,
por intermédio de documento, o
apoio à candidatura do ex

secretário da Casa Ci vi I Adernar

Duwe, caso este viabilize a coli-
.

gação com PSDB, PFL e '}:>PB.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PFL, PSDB e PPB "quebram gelo"
Jaraguá do Sul - O pre

sidente do Diretório do PPB, José
Carlos Neves, o Gê, classificou
a reunião entre as executivas do

PSDB, PFL e PPB, que acon

teceu na noite da última quinta
feira, na Revendedora de Veículos
Javel, como "quebra-gelo". Foi
a vez que o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) esteve reunido com o

vereador Moacir Bertoldi (PPB)
e discutiram coligação.

Segundo Gê, Pasold susten

tou a candidatura à reeleição e

mencionou o nome de Bertoldi

para compor a futura chapa
majoritária. "Possivelmente será
esta a chapa. O caminho é este,

precisamos agora é viabilizá-lo",
declarou Gê , apostando que
"daqui para frente as negociações
avancem mais rapidamente". Ele,
no entanto, fez questão de afirmar
que o diretório será ouvido e dará

o aval à aliança.
Na opinião de Bertoldi, há um

direcionamento para a coligação
dos três partidos, mas nada
definido. "Estamos em fase de

negociação", reforçou. Ele voltou
a afirmar que é pré-candidato a

prefeito e questionou: "Por que
eles (PSDB e PFL) querem o

PPB na aliança e o candidato do
PPB precisa abrir mão da con

dição de cabeça-de-chapa?" (MC)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

O vice-presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, vereador Ademar
Possarnai (PFL), admitiu que houve contato com o ex-secretário
da Casa Civil Adernar Duwe (PMDB) para uma possível coligação
entre os partidos, contradizendo declarações dos presidentes dos

diretórios do PFL, PSDB e PPB.

De acordo com Possarnai, "conversas com o Duwe existem
desde o ano passado, mas em nenhum momento foi lhe prometido

apoio, muito menos que ele seria o candidato a prefeito".
Na opinião do vereador, a aliança não interessa ao PFL, "porque

iria fortalecer apenas o PMDB".
O qüiproquó todo ainda não foi entendido, mas uma coisa é certa:

alguém está mentindo nesta história, e não é a imprensa.

Aliás
O mal-estar causado pela
divulgação do possível
"frentão" não tem razão de

ser, a não ser que esconda
outras intenções ou interesses

que não sejam político
eleitoral.

Qual o problema em reunir

PSDB, PFL, PPB e PMDB
numa coligação? No governo
federal e em muÍtos estaduais
os partidos estão de braços
dados e bem afinados.
O exemplo mais recente foi a

votação da medida provisória
do salário mínimo.

Tiroteio
O presidente licenciado do PT
de Jaraguá do Sul, Dionei da
Silva, acusou o governo de

tentar envolver o partido numa

trama para "arrumar um furo
de reportagern".

Segundo Dionei, lideranças do
PSDB convidaram-no,

juntamente com o candidato a

vereador do PT Emerson

Gonçalves, para uma reunião no

Hotel Etalan, onde já havia

alguns membros da imprensa.
- Esse circo não é digno do

homem que administra Jaraguã
do Sul - disparou.

Versão

O prefeito Irineu Pasold (PSDB) negou qualquer tentativa em

prejudicar o PT e afirmou que o possível encontro foi porque
Dionei queria ver a pesquisa de intenção de votos

encomendada pelo PSDB.
- Dava uma entrevistá à Rádio Jaraguá quando o Emerson ligou
perguntando sobre o 'frentão'. Disse que não existia e que isso só
beneficiaria o Ivo (deputado estadual Ivo Konell) que está mal na

pesquisa, então o Dionei quis vê-la -, contou, jurando por Deus

que não estava no hotel.
Não explicando a razão da presença de lideranças do PSDB,

inclusive de assessores, no hotel, só para mostrar o resultado da
tal pesquisa de intenção de votos.

�ADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o�oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

"E.�"E.ßE ,

Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Marisol faz convenção de vendas
Florianópolis - A Marisol

realiza no próximo final de

semana, no Costão do Santinho,
a 9· Convensol (Convenção
Nacional deVendas). O evento

deve reunir cerca de 250

profissionais das empresas de

representação comercial e

funcionários da indústria. O tema

do encontro deste ano será:

"Criando valor para o cliente",
dentro do qual a empresa preten
de desenvolver palestras.

De acordo com a Assessoria

de Imprensa daMarisol, o evento,
que acontece anualmente, tem

como objetivo apresentar o

conjunto de ações a ser desen
volvidas pelos departamentos
estratégicos da empresa durante
este ano. O ex-presidente da Po

laroid do Brasil Carlos Alberto
Júlio faz palestra relacionando as

novas tecnologias aos efeitos das

mudanças decorrentes da glo
balização e à postura do novo pro
fissional de vendas.

Serão abordados ainda temas

como valorização do cliente,
diferenciação do vendedor no

processo da venda e a impor
tância da marca.

r' a�]�@',b 'rP" ----------,
I

'

I O O Grupo Weg inaugura em junho a fábrica de motores para

I eletrodomésticos, que está em fase de teste das primeiras linbas de

I montagem.

I Pr�vista pa:a fabric.ar d�z �I motores p�r dia, inicialmente � unidade

I
Val produzir 2,5 mil, atingindo a capacidade de produção instalada

gradualmente.

II A nova unidade fabril do grupo exigiu investimentos da ordem de
R$ 32 milhões.

o A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul

participará do 7° Encontro Catarinense da Mulher Empresária,
que acontece nos dias 19 e 20, no Grande Hotel Blumenau.

O encontro contará com palestra do presidente da RBS, Pedro
Sirotski, com o tema: "Mulheres em ascensão"; da especialista
em comportamento humano Nelma Penteado abordando "O
universo profissional e afetivo da mulher moderna", e com o

ex-prefeito de Blumenau Félix Theiss sobre "A importância
da mulher na sucessão familiar", além de palestra-show com

a consultora de Recursos Humanos Cheila Schil

o O Núcleo de Automecânicas de Jaraguá do Sul realiza nos dias

22, 23 e 24 de maio, a partir das 19h30, na Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul, o curso "Dr. em motor", em parceria
com a Cofap do Brasil. I
O curso será�.inistradogelo instrutor técnico Y_aldo Lima Cardo�.o, I
que repassara informações sobre consumo de óleo, troca de anéis, I
ama�iamento de/.moto.res, anéis nitretados e temas diversos

Irelacionados a aneis e pistões.
Maiores informações pelo telefone 371-1044. I

I
O O Núcleo da Construção Civil de Jaraguá do Sul promove I
em julho o 2° Concurso de Assentamento Cerâmico. I
O núcleo também está coordenando a segunda turma do curso I
de Encarregado de Obras Civis - Mestria de Obras -, com I
o objetivo de preparar e qualificar os funcionários das em- I
presas ligadas ao mesmo. Até o dia 16 de maio, estão sendo I
repassadas informações técnicas sobre o módulo Produção de I
Obras I, através dos engenheiros Flávio Nunes e Roberto I
Kihbuge& I

L �

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

.

Diretoria lança oficialmente a
2a Feira da Malha do Portal
Eventodeve
receber 30 mil
visitantes e gerar
R$ 1 milhão

Jaraguá doSul- A adminis
tração do Portal de Jaraguá lan

çou oficialmente, na noite da últi
ma quarta-feira, a 2· Feira da Ma

lha, que acontece de 10 a 29 de

julho, prometendo preços e pro
dutos promocionais. O proprie
tário do centro comercial, Osmar
Vailatti, estima que o evento

receba cerca de 30 mi I visitantes,
basicamente turistas que apro
veitam as férias para "curtir" o

inverno no Sul do País, e movi
mentar negócios em torno de R$
1 mi lhão. Vailatti aposta que a feira

possa resgatar a tradição do Mu

nicípio como Capital da Malha.
Ele informou que a I" Feira

da Malha, realizada no ano

passado, conseguiu duplicar o

faturamento dos lojistas. "O
objetivo da feira é manter a

tradição de Jaraguá do Sul na fa

bricação e comércio de malhas e

conceito nacional e internacional
da qualidade dos produtos", jus
tificou, acrescentando que a feira
"vende a imagem da tradição",
garantindo negócios durante todo
o ano. "Isso traz novos laços
comerciais", completou.

Na opinião dele, um projeto
comercial de sucesso é baseado

e consolidado em cima de eventos

promocionais. Ele lamentou o fim

da Feira da Malha, que reunia

todos os fabricantes uma vez por
ano no Município, e que chegou
até a I O' edição. "Não deveri a ter

acabado, até porque Jaraguá do

Sul ainda concentra grandes
fabricantes de malhas reconhe

cidos nacionalmente. A feira,
com certeza, contri bu ía para
fortalecer e resgatar o título de

Capital da Malha", reforçou.
OTIMISMO - Apesar da

Intenção: Vailatti acredita que feira resgata a tradição da cidade

retração registrada no comércio

varejista, Vailatti acredita que o

setor esteja passando por um dos
melhores momentos dos últimos
anos. "O comércio já viveu dias

melhores, mas há uma perspec
tiva de crescimento em torno de

15% este ano", revelou, recla
mando da política oficial que so

bretaxa e não incentiva o setor.

No final do mês passado, o

presidente da CNDL (Confede
ração Nacional de Dirigentes
Lojistas), Carlos Stüpp, previu
um crescimento entre 6 e 7%

,

pqra o setor lojista brasi leiro este

ano, informando que no primeiro
trimestre o aumento foi de 10%.
Ele atribuiu o crescimento à queda
nas taxas de juros e à redução do

índice de inadimplência.
PROMOÇÕES - Há 14

anos no mercado vestuário de

pronta entrega, o Portal de

Jaraguá do Sul já viveu dias de

glória. Entretanto, com a concor

rência de produtos importados,
chineses principalmente, vem
colecionando quedas nas vendas,
o que exigiu da administração
criatividade e promoções.

Desde então, o Portal de Jara

guá realiza anualmente as promo
ções: Liquidação de Verão, em

janeiro e fevereiro; Páscoa Feliz,
março e abril; Dia das Mães,
maio; Dia dos Namorados,junho;
Feira da Malha, julho; Dias dos

Pais, agosto; Grande Liquidação,
setembro; Dia das Crianças e

Schützenfest, outubro; Aniver
sário do Portal, novembro; e Pro
moção de Natal, em dezembro.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

NOVIDADE NOVIDApe NO\IIDADE NOVlpADE NoylDADE NOVIDADE N'aVlpAPE NOVlpAPE NOVIQAPE NoylP

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicílio e sern desmontar nada!
A mais nova tecnolcqia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas, facas, e tudo o que você imaginar!
Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
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Alunos de arquitetura e

urbanismo viajam a São Paulo
Dando continuidade a um

projeto que vem sendo desen
volvido desde 1999 e que tem
como objetivo acentuar a per
cepção espacial do grupo, trin
ta alunos da terceira e sexta

fase do curso de Arquitetura e

Urbanismo do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul, viajarão a São Paulo no

próximo dia 19 demaio.
Dentre as atividades a serem

desenvolvidas, os alunos
conhecerão diversos locais
que apresentam estilos

arquitetônicos diferenciados
daqueles que estão habituados
a observar no dia-a-dia.
Coordenados pela Professora
Maria Cecília Tavares, o grupo
terá como primeira parada o

Memorial da América Latina,
projetado por Oscar

Niemeyer.
Recepcionados pormonitores
locais, que acompanham os

visitantes durante todas as

visitas e oferecem

informações sobre o que está

acontecendo, os alunos irão

visitar também a Pinacoteca
do Estado de São Paulo, o
SESC Pompéia, a Fundação
Oscar Americano, a Mostra
do Redescobrimento no

Parque do Ibirapuera, as.
avenidas Paulista e Luís
Carlos Berrini (pólos de arqui
tetura contemporânea), além
da Sala São Paulo, um projeto
desenvolvido na Estação Júlio
Prestes, atual sede da

Orquestra Sinfônica de São

Paulo, que utiliza recursos de
última geração de acústica.

Reitora do Centro Universitário participa do
X Encontro da Associação das Universidades

de Língua Portuguesa
A Reitora do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul,
Professora Carla Schreiner,
esteve na cidade dos Açores,
em Portugal, participando do X
Encontro da Associação das
Universidades de Língua
Portuguesa cujo tema foi "O
Ensino SuperiornaSociedade do
século XXI". O evento aconte

ceu entre os dias 25 e 28 de abril
e serviu para mostrar os

principais desafios que estão
sendo propostos ao Ensino

Superior para o próximo século.
O Encontro dividiu-se em

quatro subtemas:
"A Universidade e a sua

integração dinâmica na socie

dade"; "O Ensino Superior e a

sua articulação com o Ensino
Secundário"; "As novas tecno-

logias de informação e comu

nicação e a Universidade"; "A
diversificação crescente do
Ensino Superior nos países de

Língua Portuguesa".
A partir destes subtemas

cerca de 80 representantes de
universidades que ensinam
através da língua portuguesa em
todo o mundo discorreram sobre
seus métodos de trabalho e
\

procuraram conhecer outras

experiências do sucesso.

De acordo com a professora
Carla Schreiner, "O encontro foi
muito proveitoso tendo em vista
a diversificação destas experiên
cias e o comparati vo que cada
um naturalmente aplica em rela

ção a sua instituição de ensino.
E pude comprovar que a FERJ
está se conduzindo dentro de

metodologias que visam aten

der a demanda de profissionais
em todo o mundo", comentou a

presidente.
A Reitora do Centro Univer

sitário declarou que existe uma

preocupação de todos em rela

ção à avaliação e capacitação
dos professores. Conforme suas

observações, "Todos mostra

ram-se extremamente voltados
à questão da qualidade do ensi
no no meio universitário. É inte
ressante comprovar que o Brasil
está inserido no contexto uni
versitáriomundial onde o objetivo
maior é a formação de novos

profissionais habilitados a atua

rem em igualdade de condições
em qualquer parte do mundo.
Para isto, precisamos de um corpo
docente plenamente capacitado".

Curso de Administração de

Empresas Comerciais
Capacitar pessoas para

atuarem na administração de

empresas comerciais e presta
doras de serviços ampliando,
desta forma, a oferta de cursos

diferenciados e inovadores

adequades às necessidades

regionais.
Estes são· alguns dos

objetivos que motivaram a ce

lebração de parceria entre a

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

Jaraguá do Sul, Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu e a Câmara dos Diri

gentes Lojistas, para que fosse
viabilizado o Curso Superior
Seqüencial de Complementação
de Estudos com Destinação
Coletiva em Adrninistração de

Empresas Comerciais.
O curso destina-se ao

aprofundamento da formação
profissional e está estruturado
a partir de disciplinas como,

por exemplo, Planejamento
Estratégico no Varejo;
Administração de Marketing,

Recursos Huma-nos, Adrninis
tração de Vendas no Varejo,
dentre outras.

As aulas serão ministradas
no campus de Jaraguá do Sul e
em Barra Velha de segunda à

quinta-feira, das 19h 15min às
21h45min.
',Em 13/05 será realizado o

teste de seleção que abrangerá
as áreas de Matemática,
Português e Conhecimentos
Gerais e a divulgação dos

candidatos aprovados está

prevista para o dia 19/05.

/

Acadêmicos desenvolvem projeto
de reforma em Centro Infantil
Os acadêmicos da terceira fase

do Curso de Arquitetura e

Urbanismo do Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul estão

realizando, dentro da disciplina de

ProjetoArquitetônico I, um trabalho

que visa reformar as instalações do
Centro de Educação Infantil Emma
Tribes, em Blumenau. Cerca de 40

alunos foram divididos em equipes
que estão trabalhando na

confecção de layouts internos e

externos, mobiliário, programação
visual e maquete.

Numa visita feita ao Centro, os

acadêmicos puderam conhecer a

realidade atual da casa, levantaram
todas as necessidades de espaço e

deverão apresentar uma proposta de
reforma até o final de maio. Segundo

. as professoras Cristina Collaço,
Maria Cecília Tavares e Nilzete

Hoenick, o trabalho visa aproximar o
ensino acadêmico da comunidade.

Alunos da terceira fase do Curso de Arquitetura e Urbanismo fizeram o

levantamento das necessidades do Centro de Educação InfantilEmma Tribes

Inscrições permanecem abertas
Na sociedade globalizada em que vivemos, as mudanças nó conhecimento são

cada vez mais aceleradas e o dinamismo passou a ser uma das principais exigências
do mercado de trabalho.

Por este motivo, tornou-se maior também a preocupação dos profissionais de
todas as áreas em desenvolver suas habilidades e competências para que possam
acompanhar tantas transformações.

Neste sentido, o Centro Universitário de Jaraguá do Sul / FERJ no intuito de
ateMder 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:

* 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
* EducaçãoMatemática
N° de vagas: 45

Inscrição: R$50,00
Investimento: 16 x R$159,50

por Projetos de Trabalho
W de vagas: 35

Inscrição: R$ 60,00
Investimento: I + 17 x R$II7,00

* Psicologia e Saúde Mental
W de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$ 197,00

* Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas e Serviços
Sociais: área pública e privada
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 148,00
Investimento: 15 x R$ 148,00

* Contabilidade Gerencial e

Controladoria
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$178,50

Maiores informações a respeito dos

cursos poderão ser obtidos junto à
"-

Coordenação de Pós-Graduação e

Pesquisa ou na horne page http://
www.ferj.rct-sc.br,

* Currículo Escolar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Guilherme Arantes e Milton Nascimento (dentre tantos) já provaram que a

natureza inspira belíssimas canções. Para aproveitar o tema e promover
conscientização ecológica, a Divisão de Meio Ambiente da Secretaria de

Agricultura planeja edição de CD com compositores jaraguaenses. O disco
servirá como complemento à coleção didática de cadernos ambientais, que têm

caráter interdisciplinar, desenvolvidos através de parceria entre secretarias e

escolas de 1 a a 4a séries.
A engenheira sanitarista Anelise Destefani garante que os autores

jaraguaenses terão prioridade no trabalho. "Queremos falar dos nossos temas,
então é interessante que os nossos artistas façam essas canções". Ela já

entrou em contato com o estúdio e músicos locais para verificar o interesse e

levantar custos. Pelo menos dois, Sérgio Guimarães e Daniel Lucena,
confirmaram a participação. "Alguns não se encaixam com o estilo de música e

a temática, ou estão ocupados. Nós precisamos de canções simples, com letras
fáceis e bons arranjos, porque trabalhamos com crianças", explica Anelise.
O primeiro caderno ambiental lançado tem a água como tema. Os outros

tratarão de sol-o, ar e fogo. O CD vai falar dos quatro elementos. Coisas como

os rios, os picos do Município, a fauna e a necessidade de preservação devem

aparecer nas canções. "O tema natureza é maravilhoso, dá pra fazer muita

coisa", comemora Sérgio Guimarães. Ele entende que a participação é também
uma forma de valorizar e mostrar os talentos locais, a maior recompensa.

Para viabilizar o CD, a equipe da Divisão de Meio Ambiente depende de

negociações com patrocinadores. "Esperamos encontrar parceiros que invistam
nessa idéia, uma forma didática de ensinar as crianças", defende outra

coordenadora do projeto, Josiane Trocatti. Inicialmente, a previsão é de que o

disco seja composto por 12 músicas, com prensagem de 1,5 mil cópias,
distribuídas às escolas e entidades da região e utilizadas nos eventos da

Prefeitura. Não há prazo definido, porque o fator custo pode viabilizar ou não a

idéia. Preservação: as belezas naturais de Iaraguâ do Sul serão tema de CD

�IIII�I Estofados

" � KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos,
.

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

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - centro - Jaraguá do Sul- se

ra
c E R N o

Elementos

para belas canções

o maior e me\hor Parque Aquötíc,o oe Jaragllá do 511\.

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

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

Mergu\he na natureza.

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

Para \eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774

CORREIO DO POVO
73 DE MAIO DE 2000

cultura - lazer - entretenimento
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Marcon= Piquete Estampa de Taura

Mães gaúchas
Estas mães gaúchas, ou mães
de gaúchos, que fazem 90
caminhão boiadeiro uma

extensão de sua casa em mais
de 50% dos finais de semana,

administrando os altos e baixos
dos humores, conhecendo e

convivendo ao longo das

temporadas com os problemas
materiais e pessoais de todo o

grupo, mas com um "pouquito"
de paciência e muita

habilidade, conseguemmantet

unido o grupo nas condições
mais adversas. Diz umvelho

Pai e filho levam a motoditado; "De médico e louco,
todo mundo tem um pouco", e

eu digo: "Mãe tem que
exercer os poderes: legislative,
executivo e judiciário, pois haja
habilidade para agüentar as
reclamações do marido e os

pedidos, muitas vezes

tendenciosos.des filhos.
Quero agradecer e

parabenizar as mães que
enfrentam, com paciência, o
desconforto, ao acompanhar
os familiares nas andanças
pelos rodeios e campeiradas.

Também não menos

participativas as mães que não

podem seguir com a família de

rodeio em rodeio, mas que
ficam em casa com o coração
bem chinchado, torcendo, para
que volte para casa o filho,
mesmo que cansado, com as

roupas sujas e a guaiaca vazia,
mas nunca a notícia mim.
Pará todas as mães,

campeiras ou não, um domingo
de muita alegria e paz.
Feliz Dia das Mães.

Sebastião Borges e o filho,
Edinho, modalidade Laço em

Dupla, foi a dupla que levou a

moto zero-quilômetro. Defen
dendo as cores do CTG Os Prai

anos, estes dois tauras pelearam
por mais de 20 armadas, disputa
acirrada onde só tinha galo da

espora bem comprida, pois
quando o gado é bom, gaúcho
bom de braço somente erra

quando o braço não agüentar
mais.

O CTG Laço Jaraguaense,
em avaliação geral, é consi

derado urn dos cinco melhores

rodeios do Estado, por isso traz

para Jaraguá do Sul os melhores
laçadores do Brasil, a exemplo
da dupla campeã que é

considerada da linha profis
sional. Isto. é muito bom, pois
quem laça no rodeio do Laço
Jaraguaense está preparado
para participar de qualquer
rodeio.

Alerta eTG Laço Jaraguaense
Obrigado patrão celestial por

ter-nos concedido a graça de

nossa festa ter transcorrido sem

qualquer'acidente e/ou inciden

te, prevalecendo a alegria do

encontro com os amigos e o

calor do fogo de chão.

O CTG Laço Jaraguaense
realizou, com pleno sucesso, o

décimo nono Rodeio Crioulo,
que reuniu gaúchos e admira

dores de todas as querências,

fazendo uma grande confrater
nização. Foram, novamente, vá
rios dias de trabalho e correrias,
mas o cansaço dá lugar a emo
ção ao ver centenas de tradi

cionalistas gaúchos dos três Es
tados do Sul, presentes e lotando

o parque Augusto Demarchi.

Agradecemos a você, que de

algum modo, ou a sua maneira,
contribuiu para a grandeza desta
confraternização.

· .

o Movimento Tradicionalista Gaúcho lembra e alerta
os proprietários de cavalos para que procurem os

profissionais da Cidasc para realizarem o exame de
Anemia Infecciosa Eqüina. Cada vez mais a

fiscalização está se intensificando nas estradas e
rodeios. Aproveito para agradecer e parabenizar a

Cidasc pelo bom serviço e cordialíssimo
atendimento que o CTG Laço Jaraquaense tem

recebido des senhores.

. : Gaúcho(a) de idade nova:
\

Vani Pedrotti (14),
Rafael Mantendal (15),
Oélcio L. Spézia (15),

Irineu José Weillem (18),
: José Clênio Vargas de Oliveira (18), :
•

Patrícia Weirich (20),
•

Adriana M. Freiberger Rau (21).
· .

v

KV
CARNES

...

DEMARCHICARNES

F9NE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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7Jaga para, músicos
Fotos: Edson Junkes/CP

A reunião de componentes de

bandas, fanfarras e grupos
musicais, artistas amadores e

profissionais vai gerar harmonia.
O desafio é proposto pela Scar

(Sociedade Cultura Artística),
que abriu as inscrições para
interessados em fazer parte de

orquestra filarmônica. Todos os

músicos são convidados a

ingressar no grupo, que passará
por seleção prévia no dia 27 de
maio. A entidade tem intenção de

começar o trabalho com cerca de
60 pessoas.
Com essa aquisição, a Scar

conquista a terceira orquestra.
"Sempre quisemos montar uma Behling coordena Comissão Pro-Filarmônica

filarmônica, mas não tínhamos espaço. Mesmo para a Camerata e a

Orquestra de Cordas o espaço já era muito pequeno", comenta um dos

coordenadores da Comissão Pró-Filarmônica, Magnus Behling. Ele diz

que a conclusão do pequeno teatro do Centro Cultural é o momento

perfeito para a realização do projeto.
O maestro Daniel Bortolussi, de Curitiba, foi contratado para reger a

orquestra. Ele é o responsável pela Orquestra de Câmara de Blumenau e

junto com outro músico de Curitiba vai formar banca examinadora para
selecionar os componentes. A contratação de dois desconhecidos para
a banca objetiva a imparcialidade do processo. A seleção é necessária

para avaliar o nível dos interessados, além evitar que sejam
selecionados muitos músicos que tocam o mesmo Instrumente.
Para garantir público interessado no trabalho, a filarmônica nasce com

promessa de investir na música brasileira. Clássicos como Mozart,
Beethoven e Bach não serão deixados de lado, até porque são
fundamentais para a formação musical, mas o público vai poder apreciar
peças que conhece melhor. "Para aproximar-se do público, basta
adaptar um pouco o repertório, sem perder a qualidade", avalia Behling.
O setor cultural de Jaraguá do Sul ganha com a formação da orquestra,
não somente por oferecer maior diversidade ao público, mas também
pela possibilidade de segurar aqui músicos que saem da cidade em

busca de melhor formação. E os aprendizes terão idades diferentes por

que veteranos e jovens serão contratados. O critério é talento.
O músico não precisa necessariamente dispor do instrumento para fazer

parte da orquestra. A Scar está catalogando os instrumentos de que

dispõe. Instrumentos menos populares, como os fagqtes e alguns de

percussão, precisarão ser adquiridos, mas há peças singulares no

acervo, como oboé doado pela Embaixada da Alemanha. Alguns
materiais estão sendo restaurados.

I

•

Acervo: a Scar cataloga os instrumentos que serão utilizados pela orquestra Aquisições: instrumentos como o oboé foram doados pela Embaixada da Alemanha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:A LOJA.com
;,J4 ��tá iset}do.�,X,�Ç4tÇldo projeto da A LOJA.com, situada no

:Shopping Breithaupt. Apesar de não ser denominada, como franquia,
"a loja segue es mesmos moldes de todas as outras já montadas no

:Brasil. Na verdade, A LOJA.com é uma espécie de canal oficial
:qe distribuição das marcas Siam, v.rom, A Mulher do Padre,
mAccupuncture, Caio Gobbi, Sommer, entre outras. A maior parte
:destas marcas, que são lançadas na Semana de Moda (segundo
:maior evento de moda no país), já possuem suas lojas em grandes
:centros, mas precisavam de um maior espaço em outros pontos do

"país, solidificando as marcas e dominando um maior público
:consumidor.
:Segundo os organizadores, a idéia centrql está na imagem e

-conceito que a loja passa para o público. Para tanto, terá constante
:participação em festas, sempre com uma abördagem significativa
:para o movimento da música eletrônica, tel1Clo até um CD com as

+nlhcs que fizeram parte dos desfiles da S'emana de Moda.
:Esta semana, parte da equipe que irá trabalhar na loja, estará
:em treinamento em São Paulo, onde terã,o acesso as últimas,
'informcçôes sobre moda e o conceito dos:produtos que serão
comercializados. A data prevista de inauguração está marcada
para o dia 24 de maio, com presença de DJ's, que farão a estréia
da A LOJA.com no Shopping Breithaupj, no melhor estilo
eletrônico!

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Intorrrtsção. entretenimento,

j"--------------"
I Mais um motivo... I
I Existem bebidas que já demonstram I A noite cultural realizada pela
I gue, se consumidas com moderação, I Duas Rodes, na noite de Sábado

• � f t - $ ,

t�m ;(eh�s b�néfi�;stn� ��ss�
* m M � 1 � � m $ '(6)�fevê slla� expetfd'tivöS t. t

saúde. O vinho tinto, por exemplo, superadas. Cerca de 2 mil

contém substância da uva, que pessoas participaram do evento,
destroem as bactérias gastro- que reuniu trabalhos de grupos
intestinais e, consequentemente, de teatro formado por
previnem as infecções do sistema funcionários, artistas plásticos
digestivo. A cerveja, por sua vez, de Jaraguá do Sul, corais,
tem um elevado nível de ácido fólico, capoeira, bandas e folclore.
conhecido por reduzir o risco de Com tanta receptividade do
câncer do cólon. E a tequila tem público, este movimento, com
fama de ser excelente para a certeza manifestou a vontade de
circulação e reduzir o colesterol no vários artistas locais em
sangue. A maior parte dos
brasileiros está, com certeza, com

II ��aúde��ia� /

II

Noite Cultural

II

II

II

II

-II

II continuar mostrando seus

trabalhos de uma maneira

organizada e autêntica!

DISQUE·
LANCHE

371-5309
QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

KIBARATO
b

�II"'� Av. Mal. D

���.. Fonseca, j

, � \y Fone:37j·
�. ,;;;:: Jaraguá d

DIREÇÃO
!/e/.Jl;/I1.c!()/ f!iórla/ a: ${I41!/iÜC[/
* Confecções em geral

* Carna - Mesa - Banho

Com o melhor preço da ciäede
Visite nossa nova Iqja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2000

Vende-se Lanchonete e Restaurante PRECISA-SE
Sexo - masculino
Idade - acima de 21 anos

Grau de instrução - mínimo 8° série
Meio de locomoção - que possuo motocicleta
Horário - que Já trabalhe em turno em alguma empresa
(que tenho alguma tarde ou manhã livres por semana)
Àrea de atuação - que conheço bem o cidade
Salário - o combinar
Função - agenciador
Característicos - que seja comunicativo,
desembaraçado e ambicioso.
Contato - 9973-9093

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,

Mac Male. Fone 370-4887.

I % ISERVIÇO��!�ZA�O�M�M���:�ERVAÇÃO
Chega de preocupação!!! Temos a solução para o seu problema

VENDE-SE
Apartamento próximo
a rodoviária com 1
suíte + 2 quartos.
Acabamento de 1 a,
mobiliado ou não.

Sem mobilia. Entrada
R$ 30.000,00 + saldo.
Aceita-se carro.
Tratar nos fones

371-5054 em horário
comercial ou
9984-1308.

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

Área de atuação: condomínios, empresas, residências e indústrias

SERVIÇOSSUPERVISIONADOSESUPORTEJURÍDICO.
Rua Marcelo Barbi, n? 460 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 275-3279

Márcia - 376-1248
Rua João Picalli, 165 Rua Padre Aloísio Boing, 520
Apto 105 - Edif. Paloma - Barra do Rio Cerro

rovena@netuno.com.br mpsilva@netuno,com,br

ri rMa�et#t4., 11Wi4ta da,

�f-
P
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

o EDIFíCIO
* 11 Pavimentos
* 02 Elevadores
'" 03 Aptos por andar
* 02 Vagas de garagem
* Garagens para visitantes
* Depósito individual na garagem
* Salão de Festas Social
* Portão e Porteiro-Eletrônicos
* Revestimento Externo em Pastilhas
*

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

Play Ground
Área Total de

162m2SITUAÇÃO

TODOSOS APARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR, m�aJiij'J)

Oxx47·371·8814Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras
VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensais a partir de R$ 1.066,81 (conigido pelo CUS Jan/lOOO)

EmpN>cndlmeotos RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
lmobináncs Ltde. JARAGUÁ DO SUL - SCCREC11873-J

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, cl 70,00m2,
e terreno cl 496,00m2• Rua

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

VENDE: Sala comercial cl42,OOm2• Av.
MareclwlDeodorodaFonseca - Ed.

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

ALUGA: sala comercial cl aprox.
72,001112• Rua Reinoldo Rau, 86 - 1"

andar. R$ 250,00

VENDE: Casa mista cl 100,00m2,
terreno cl 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 cI2.655,00m2• Rua
Preso Epitácio Pessoa (Prôx. Kohlbach)
Preço: R$130.000,00

Prédio em alvenaria cl382m2 +galpão cl352m2
'em terreno de 480m2,-Rua loséEmmendoerfer
- Preço: 130.000,00 (super negociável)

,

VENDE: Madeira cl 80,00m2, terreno
cl 450,00m2• Rua 921 - Loteamento

Piazera - Casa n" 46. R$ 18.000,00
(Aceita caminhão ou carro no negocio)

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

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

Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE: Alvenaria cl 173,00m2, e
terreno cfárea de 1.530,00m2• Rua

Leopoldo Ionssen - Centro

Preço: R$ 80.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, cl área de

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

VENDE: Casa em alvenaria cl 70,00m2, terreno
cl 350,00m2. Rua 786 - lote 12

(Ilha da Figueira)
Preço: R$ 25.000,00

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

http://www.imoveis.net/inter - CRECI 0914-J ti 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lein - 130m2, 1 suíte + 2 dorm., cl garagem.
$ 75.000,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

Ed. Diantl:lus - 1 suíte + 2 dorm + sala + cozo +

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

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

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista, área

construída de 60m2
- terreno 435,75m2•
Rua 931, nº 62_

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00

APARTAMENTO - Rua Ferdinando Pradi,
45 - Centro. 2 dorm., cl garagem.'

R$ .20.000,00 + financiamento

APARTAMENTO - CeI. Proc. Gomes de

Oliveira, 1320. 1 suíte + 2 dorm., cl garagem
mobiliado. R$ 500;00

Sobrado alvenaria. Rua 753, nº 27 -

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

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, 'área
451,71 m2, 3 dorm., + dep. empregada cl

garagem. R$ 71.000,00

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

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

garagem. R$ 45.000,00

LOCAÇÃO,VENDA,ADMINISTRAÇÃODEIMÓVEIS
RuaReinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

Sala Comercial. Rua Bemardo Dombusch,
486. + ou - 60,00m2. R$ 300,00

APTO- Rua:

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagem - �i!!!!!f!
R$ 450,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Erigetec Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

Engetee .

CRECI934-J VENDE
'.J

Engetee

EXCELENTE CHÁCARA - a 1500m do Centro de Gua- +

miranga - próximo de supremercado, igreja, contendo 2
casas mistas, lagoa, aviários produzindo em torno de
8.000 frangos por galpão, lagoa de peixe, pastagem,
toda cercada, com telefone - Área de 55.266m2 -

Valor R$ 80.000,00 à vista ou estuda-se proposta em

condições

ANTIGO RESTAURANTE "MONJOLO"

Excepcional construção em alvenaria, com área
de aproximadamente 520m2, contendo amplas

instalações sacias, onde funcionava o

Restaurante "r-tonjolo", e ná parte íntima da
casa, + 4 suítes, ampla cozinha, churrasqueira,
lavanderia, demais dependências, etc., além de

3.200m2 de terreno.

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 180.000,00 sendo:
R$ 80.000,00 de entrada e saldo em até 10

parcelas corrigidas.
Aceita imóveis de menor valor

� NEREU RAMOS - Terreno com aproximadamente
31.000',00m2, fazendo frente para 2 (duas) Ruas, (Luiz
Sarti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com

uma casa em alvenaria em ótimo estado. R$
130.000,00 (Em condições estuda-se propostas)

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

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

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee

OPORTUNIDADES' DA SEMANA:

1 - CENTRO
Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (á 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100,000,00 sendo
R$' 40,000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

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

3-CENTRO
Terreno com 3.400,00m2, antiga Terplan, entre Verdureira da Raquel e Oficina Mecânica 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. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 65.000,00

6 -CEN·TRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70,000,00

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 OO,00m2 de área construída em terreno
de 390,00m2 - R$ 32,000,00 - Negociável

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

.

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

10 - RUA JOINVILLE
Frente para Rua Joinville - Loteamento. Dalmar, próxima sede nova da APAE, terreno com
890,00m2 com Prédio Novo contendo +- 900,00m2 constituído de salas comerciais e um

. excelente apto, - R$ 250,000,00 (em condições)

11 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 30,000,00 em condições,
.

12 - VILA LENZI
Próximo ao Colégio Giardine Lenzi, lote com meia água, T% 5.000,00 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições á 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

14 - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com 170.000,00m2 - valor R$ 90,000,00

15 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1,636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15,000,00

16 - VILA NOVA

Terreno cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,00

17 - VILA LENZI

Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori 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, banheir6, salinha de apoio e garagem - aproximadamente 100m2),
ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESES DE R$1.250,00 ORRIGIDO
PELO CUBo

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

• j 3J,;quartô's - Residencial Amizade '(quitado)
.

iApartameflt.Q no 2.º andar com 3 quartos, piso, novo em cerâmica,
totalmente pintado, demais .dependências e qaraqern. Valor de

oportunidade R$' 32.850,OO� ,Aceitq-se carro,

SHOP/NGSAB/NO- (BR-280 RESIDENCIAL Casa.na APARTAMENTO CENTRO
- JARAGUÁ/GUARAM/R/M-

BARTEL
I'

Estrada Nova EDIFíCIO II
1fJTREVO) DIANTHUS

Edifício Gardênia,
Terreno de 26.000rf12, fazen-do (Ao lado Rodoviária) Com 3 quartos, copa, apartamento 108, bloco
frente para a BR-280, c/ 38 cozinha conjugada, bwc e R$ 100.000,00 4, contendo a quartos, 2
metros, c/ construção de 3 quartos, 1 suíte, abrigo de carro. (casas pré-

(Próx. Beira Rio). bwcs, sala, copa,
salas comerciais totalizando sala, copa, cozinha, tabricadas.corn blocos de

Apartamento no 5Q piso, cozinha, lavanderia/área
900m2• área de serviço e cimento - Anjo/Ex Zonta). com 1 suíte, 2 qtos, dep. de serviço e garagem

garagem. Terreno totalmente com empregada e 2 garagens.

PREÇO DE OCASIÃO: escritura, condições de
Condomínio com piscina,
salão de festa, sauna, R$ 48.000,00 à

R$ 250.000,00 PREÇO: Pequena financiamento. R$ 6.000,00 playground, etc.

Aceita-se metade em
I' entrada e assumir entrada e R$ 9.800,00, ACEITA-SE IMÓVEL vista ou em

ímóvels demenor valor.
saldo financiado condições a combinar. MENOR VALOR. condições a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�.-.��(::�.I:!���.?� .... ······ .. · .. ··· .. ·· .. ··· .. ··� .. ·· .. ·CORREIO'DO POVO······· .. ·· .. ·!(:��·�·��·�·?���:·��·��·�!:�?·�·E.���.O

uem entre ou m .s uma obra no prazo previsto?
, ,

SO'POD A SER A FUTUROI
I Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda. entregou. no dia

éI- de abril de 2000, as chaves dos apartamentos para os proprietários do
sidencial Talismã. O edifício conta com 7 andares, sendo do
° ao _;Ja pavimento somente 2 unidades por andar (com 2 e 3
ormitórios). No 60 pavimento foi construído um apartamento de

ar inteiro (penthouse) com lavabo,closet, dependência de
rnpreqada e sacada no quarto da suíte. No 70 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".

ResidencialTalismã está situado na

ua jorqe Lacerda, lateral da Reinaldo Rau.

Parceiros de confianca da Futuro:
r

(Oxx47) 338-0087

�1� 'M�i�ra
Thyssen SQr (�XX47) 323-3187 Flórida Ltda.

(OXX48) 248-7244 (Oxx47) 370-7550

.

Esquadnas deA/umlnio LIda.

(Oxx47) 373·0362 (Oxx47) 323-6218 (Oxx47) 275-3462 . (O}O(48)" 222·8233

rrr,
MUNDIAl
GRANITOS

(Oxx47) 332-1266

Depósito de
. Areia e Brita

MIRO
(Oxx47) 275-1297.

.

.' II 'BERTINMacol Ferro para Construção
Casa &; Construção (Oxx47) 370-7052

(Oxx47) 371-0550

CERÂMICA
U SCH

LAM
SERViÇOS
9975-4380

ESQUADRIAS
ZANOTTI

Empreiteira
MALACARNE

9991-0923 9975-3026

1- -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���.�.�.�� .�.? �.��:.:�. ��.��I.? .��. �.�?� CORREIo DO POVO···· .' � ���?���:�0.��.�:.7

,ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
" ,

IMOBILIARIAS LTDA.
Creci 1749-J

I Caixa Postal 4822'",=,,=,.J
COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

CASANOVA
, CZERNIEWICZ
com

195,73m2 -

suíte c/ hidra
+ ,2 äorm.
R$ 22.000,00
+ financ.
HSBC

MORRO DA
BOA VISTA
ILHA DA
FIGUEIRA

c/32m2 -

terreno cl
360m2.,
R$ 13.000,0

CASA MISTA
JARAGUÁ
ESQUERDO
com 106m2 - 3
darin.
R$ 25.000,00

PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA
- c/ 3 quartos,
:I. por andar, c/
100m2 cada.
Apenas
R$ 70.000,00

TERRENO

ESQUINA
VlLANOVA
com 800m2•

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada

com 96m2 - 3

äorm., terre
no com 90m2•

R$ 17.000,00
+ financ.
R$ 356,00 p/m
Toda c/

TERRENO
COMERCIAL
NEREl! RAMOS
com

10.123,75rn2
R$'55.000,00
-ôtimo para
indústria

AMIZADE -

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

450m2•

R$120.000,OO

ED. FLORESTA -

VILA LENZI
2 dorm., 1 bwc
R$ 12.000,00
+ financ.

R$ 150,00 p/m

CENTRO., c/
191,10m2, 4

äorm., sendo 1

suíte, sala em

2 ambientes,
sala jantar,
sala tv,
garagem para
2 automóveis.
R$ 95.000,00

TERRENO

ESQUINA
AMIZADE -

VERSALHESTerreno com

2.500m2•
Alto padrão.
Consulte-nos!

II - com

573m2 -

R$ 16.000,00

CASA/BOA
VILA RAU - com

221m2, 4
äorm.,
garagem para
4 carros,
terreno com

560m2•

R$ 25.000,00
sinal + financ.
Toda com piso
cerâmico

. APTO.
CENTRO - ED.

RIVIERA, com
170,90m2 -

suíte + 2
äorm,
R$ 80.000,00
Prédio'c/
elevador, 2

vagas de
garagem

SOBRADO
AMIZADE
com 200m2,
6 äorm., 3
bwc.

R$ 47.000,Oa

CASA
ALVENARIA.
BOA
CHICODE
PAULA - c/
160m2, 3
dorm., 2 bwc.
R$ 40.000,00

TERRENO
CENTRO - com

'311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

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

R$ 27.000,00
Com banheira
hidromassagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos.
dep. empregada. garagem. R$ 53.000.00
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$
25.000.00 + financ.
Cód. 3029. - Ed. Agata - Novo ct suíte. 2

qtos. sacada com churrasqueira - R$
90.000.00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte. 2

qtos, sala. 2 ambientes - R$ 50.000.00 + finan.
Cód. 3033 .: Ed. Gardênia - 3 quartos. zbwc,
cl garagem - R$ 48.000.00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suíte. 2 quartos. cl
garagem - R$ 55.000.00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2

quartos. 2 bwc, cl garagem - R$ 53.000.00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado. suíte. 3

quartos. salas cl sacada. 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte cl

hidrornassaqem, 2 qtos, cozinha mobiliada. 2

vagas garagem - R$ 106.000.00.
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte + 2 qtos,
dep. de empregada - R$ 70:000.00
Cód. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos. dep.
empregada com bwc, garagem - R$ 49.000.00.
Cód. 3046 - Ed. Jaraguá - 2 qtos + dep. de

empre-gada cl garagem. R$ 50.000.00 - aceita
casa

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. cl 1 suíte +

2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador
Cód. 3352 - Ed. Amarilys - novo, cl 1 suite +

1 qto, cl garagem - R$ .55.000.00 - Aceita
carro. e parcelamento.

CASAS DE ALVENARIA
Cód, 10.03 - Centro - cl 190m2• 3 qtos - A$
73.000.00
Cód. 1007 - Centro - cl 300m2• cl suite + 2

qtos - R$ 140.000.00
Cód. 1012 - Centro - cl 224 m2• 3 quartos, 2

bwc, terreno cl 560 m2 - R$ 180.000.00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m2• cl suite + 3

qtos, piscina - R$ 260.000.00
GÓd. 1022 - Centro - c/150m2.cl 4qtos - 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 suüe, 2

quartos. terreno cl 1. 140m2 - R$ 130.000.00
Cód. 1113 - Barra - cl 147m2• suite cl clossed,
2 quartos. cozinha mobiliada. Aceita troca cl
casa de maior valor cl piscina
Cód. 1118 - Barra - ·cl 150 m2• suite + 2

quartos - R$ 85.000.00
Cód. 1175 - cl 205m2 - suite ... 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. 1178 - R. Guanabara - 200m2 - suite + 2

qtos. R$ 75.000.00. Aceita carro e terreno.
Cód. 1191 - Ilha da Figueira - 200m2• suite +

2 qtos, garagem para 2 carros. R$' 75.000.00
Cód. 1203 - Figueira - cl 216m2 - suite + 2

quartos. Terreno cl 1.680.00m2 - R$
110.000.00
Cód. 1204 - Ilha da Figueira - nova cl 160m2•
cl 4 qtos - R$ 50.000.00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - cl 230m2• GI
'suíte. 2 quartos - R$ 96.000.00'
Cód. 1216 - Jaraguá'-Esquerdo - cl 214 m2•
suite .cl closet e hidra. 2 quartos. garagem pi
2 carros - R$ 125.000.00
Cód, 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites. chur.,
piscina. sernl-mobiliada - R$ 210.000.00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 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. lavanderia e garagem -

R$ 50.000.00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1352 - Vila Nova: cl 376m'. cl suíte. 2

qtos, piscina - R$ 240.000.00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras -

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

-

. PLANTA0: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
'.

,'_ : ,.9913-9093 - 9975-1856LTDA
CRECI 001367 - J

R. José Ernrnendoerter - 3 qtos., 2 bwc,
semi-mobiliado

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

Vila Lalau - cl 156m2, 3 qtos. R$ 55.000,00

R. João Planinschek - cl 220m2, cl 3'
qtos, 2· bwc, escritório, salão de festas cl

churrasqueira. R$ 70.000,00
Centro - cl 117,00m2, com 3 quartos.

R$ 69.000,00
. .

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL CONSULTE-NOS

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

Baependi - 3 qtos, 2 bwc, cl garagem. R$
55.000,00 - aceita casamaior valor

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

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

thaupt - 3 quartos. 2 bwc - R$. 25.000.00 + financ.
Cód. 1984 - Corupá � cl 298m2• cl suite + 2 qtos
- R$ 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 1.020m' -

R$ 60.000.00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau. e' 975m2 - R$ 280.000.00
Côd. 2014 -Centro -421m2- R$ 30.000.00
Côd. 2051-ÁguaVerde-e'4oom2- R$16.ooo.oo
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m'- R$ 150.000.00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m' - R$
16.500.00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefenura e' 1.018m2 - R$ 150.000.00
Cód. 2112 - Bana - e'3OOm'" R$13.ooo.oo - próx. Sup. Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler - Barra cl 346.62m' e' asfalto - R$
10.500.00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Giralla - Barra - c/ 420m' - R$
22.500.00dastalte
Cód, 2151 - Chioo de Paula - e'2.5oom2- próx. Posto Maroolla
- R$ 60.000.00
Cód. 2175-Czemiewicz-d1.141,40m2- R$25.ooo.00 -

Cód. 2177 - R. Roberto Ziemann - área e' 8.658m'
Côd.2292-R.WaidemarGrubba-próx. Met. Trappd409.5Om'
- R$ 50.000.00
Cód. 2317 - Vila Lenzi-581.65m2 (18.50 x 20.50) - R$ 27.000.00
Cód, 2358 - VilaNova - e'338m'- R$ 29.000.00
Cód. 2360 - Vila Nova- C/719.20m'- próximo Forum - R$
39.000.00
CM 2373 - Vila Hau - e' 350m' - R$ 13.000.00
Cód. 2374 - Vila Rau - e'337m' - R$ 13.500.00 aceita parco
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina e'
581.85m2 - R$ 25.000.00
Côd. 2446- Estrada Nova -e' 1.155.oom2- R$24.5oo.oo
Cód. 2458-Três Rios do Sul-áreade 2.5OO.oom2- R$25.ooo.oo
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto e' 445m2 - Entrada
de R$ 15.000.00 + 12 vezes de R$ 1.000.00

'

Cód. 2982- Rod. SC-413- Km lO-d49.872.00m'-R$40.ooo.oo
Cód 2986-Guaramirim- Estrada Rieda Pratad 135.ooo.00m'
- R$ 50.000.00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144.85m' - R$
35.000.00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

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

garagens. Entrega pl Fevereirol2001 - R$ 28.270.00 - Entrada
+ parcelas .

Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4' andar - 44.59m'.
+ garagem - R$·35.000.00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
e' 7 salas - R$ 350.000.00

LOCAÇÕES
Casas

Côd. 604 - Casa alv. oom 2 quartos. próx, Hospital Jaraguá - R$
275.00
Cód, 606-Casade.alv. oom suite +3 quartos. dep. empregada
em terreno e' 1.400m2 - R$ 600.00
Cód. 607 - Casa alvo com 3 quartos. próx. Weg 11- R$ 350.00
Cód. 611-CasaNOVAdealv. dsuite+2qtos. próx, aoMóveis
Pradi. R$420.oo
Cód. 616 - Casa aív com 3quartos- Vila Baependi - R$ 350.00

Apartamentos
Cód, 626 - Apto. dsuíte + 2 quartos. dep. (je empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450.00
Cód. 628 - Apto. e' suite +'1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480.00
Cód. 629 - Quitinete p/1 pessoa - Nova Brasllia - R$ 120.00
Cód. 630 - Apto: e' 1 quarto - próx. aWeg 11- R$ 200.00
Cód. 633 - Apto. e' 2 qtos - final da Marechal- R 280.00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos: próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau - R$ 350.00
Cód. 635 - Quninete no Ed. Marquardt. a partirde R$ 180.00
Cód. 641 - Apto. e' suíte, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 300.00
Cód. 655 - Aptoe' suite + 2 qtos - Ed. Santa lerezinha - R$
360.00
Cód, 660 - Apartamento e' 3 quartos no calçadão - R$ 350.00

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala coml, e' 60m' - próx. Angeloni - .R$ 290.00
Cód. 670 - Sala cornl. c/70m'. carpet. c/ divisória. São 2

ambientes. recepção. 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200.00
Cód. 683'- Salas comfc/50m' na R. Jorge Lacerda. R$

180.00-2'piso
.

', -c,
Cód. 687 - Sala cornl. c/90m' (incluindo mesanino�ateralda Marechal- R$650.00 .

/'
Galpões

CÓd. 802 - Galpão e'mesanino - R$ 990.00 - Próximo Florisa
Cód. 804-Galpãod 1Sx 15- emterrencd 107Qm2- Rua Barão
do Rio Branco - R$ 1.500.00
Cód, 806 - Galpão d260m2 em terreno ct500m'- próx. Ter-
minal Rodoviário: R$ 560.00

.
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fiirassol
IMÓVEIS

trPABX' 371-7931

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

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

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

Centro - terreno com 1000m2, casa com

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

• COMPRA
•

.

VENDE-
• ALUGA

• ADMINISTRA
,

CRECI 1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

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

. R$ 20.000,00,

OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL

,

Venda deponto
.comercie!

Pontos de venda da \

-

Panificadora PAO ..

QUENTE (Equipadas)
* Rua Reinoldo Rau

(Próx, Posto Mime)
* Rua .Epitácio Pessoa
(Próx, Bombeiros)

Preço de vendasob
consulta

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

Centro - terreno com 3.366m2, casa
em alvenaria - 150m2 - R$ 165.000,00

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOS
EM

CONSTRUÇÃO'

Rua Marina Frutuoso esq.
com Ru'a Leopoldo Malheiro

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

sacada com churrasqueira.
Entrada a partir de R$

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

Edifício Tower Center - Rua

João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de
garagem - Preço: R$ 65.000,00

- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demais dep., com duas

vagas de garagem -

.

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

preços a partir de: R$.38.000,00

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de R$
37,706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 925,43).

"ENDE - A.LU�A. - A.DIVIINIS'TRA.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371 -BB1 4

Em início de obra -

Residencial Sunflower- R.
José Emmendoerfer (Próx.

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

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

�,

Residencial Amaranthus

Rua Adolfô Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 306,OOm2, 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
- Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

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

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

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

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Residencial Amaryllis.
I Vila Nova - Aptos novos

I com sacada,
I churrasqueira, 1 vaga de
I garagem - suíte + 1 quarto
I e demais dep., R$
I 59.000,00 - suíte + 2

I quartos e demais dep. -

I R$ 75,000,00
I
I
I
I
I
I
I

Apto c/2 quartos e

demais dep. - Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

área serviço. R$
21,000,00

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

I R$ 50.000,00 - Aceita sítio
I Jaraguá do Sul
I ou região

CASAS E APTOS'

AVENDA
- Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo
Schiochet: Apto 303 - cl 219m2 -

suíte + 2 quartos, dep. empregada,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas
de garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

acabamento R$ 100,000,00.
- Casa em alvenaria cl j 81 ,00m2,
sendo 120m2 (suíte + 2 quartos,
bwc social, sala e cozinha) +

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

garagem) - Rua Gua-nabara 529,
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,
Jaraguá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn

busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e 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

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

TERRENOS
- Terrenoc/450,00m2 - Loteamento

Versailhes - R$ 14.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich

Sprung - 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 550,00m2 na Rua

Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 462,00m2 - Lotea

mentoCentenário - R$15.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2, - Rua

Fritz Hasse - Centro - R$
85.000,00.
- Terreno cl �.655,00m2 - Rua

Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 441,00m2 - Rua

Rudolfo Sanson - Ilha da Fiqueira
- PertodoSó Lonas- R$19.000,00.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua

Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoc/780,OOm2- Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio

Tissi, Nereu Ramos - Valor total

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

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga -

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

Joinville, próx, Persianas Eng.ler.
- 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, Néreu 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 c/2 quartos e demais dep.
- Rua Preso Epitácio Pessoa, 421,
Ed. Emilie - Centro - R$ 280,00.
- Apto. c/2 quartos e demais dep.
- Rua25deJulho; 170, Ed. Alberto

Maranqoni (perto Posto Mime) -

R$ 300,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e demais
dep.-Rua25deJ�h0170,Ed.
Alberto rviarangoni - R$ 430,00.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Ru

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

demais dep., sacada cl

churrasqueira, garagem e box

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

demais dep. (Mobiliado) - Rua

Procópio G. Oliveira, 1320, Ed.

Isabela - R$ 500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• I
Aluguel nunca matsi

A CONSTRlJTORA
.

de realizar o sonho da casa própria.Venha conhecer o plano morar bem J(1.
Prestaçõesa partir de RS 200,00 mensais"

o
l:

5l,'
.

""I,
BAIRRO VIl.A

� NOVA

___----......
1iI'l '

N
...----.."

----� ,\

oferece a oportunidade

Imbatível.

VENHA

CONFERIR!

CONSTRUTORA
•

pOSSUI'

seu próprio
financiamento,

livre de juros.

• '2 DoRMITÓRIOS ß
• SACADA B
• SALÃO DE FESTAS ß
• 'CHURRASQUEIRAB
• PLAYGROUND ß '

',.
'

,

AMPLA ÁREA DE LAZERß
-

Conheça nosso site www.construtorajg.com.br

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO ENTRADA

.'__ PRESTAÇÕES
CONSTRUTOR,A

R$ 800,00
'R$ 200,00

* REAJUSTE PELOcuaSINDUSCON-SC.

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

INFORMAÇÕES E VENDAS:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA AL V. - ILHA DA FIGUEIRA - Rua José
Pavanello, c/ 160m2, garagem para 3

carros, área de festa de 120m2, 1 suíte, 3
qtos, 2 salas, 2 bwc, coz., c/ armário c/. laje.

- R$ 110.000,00 - nego

CZERNIEWICZ - Galpão com 200m2•
Terreno 1.000m2

R$ 140.000,00

.

BARRA - Lot. Miranda - L. 85, lote
319,80m2, com casa mista de 96m2, 3
atos, sala, eoz., bwc, lav., toda de piso,

garagem (troca por casa em outro bairro).
R$ 20.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Lote de 310m2, c/
prédio. Térreo: salão de 205m2 + bwc,
mesanino, despensa, garagem. Superior:

ep, 190m2, c/ suíte c/ hidro, 3 qtos, 2 salas,
2 bwc, cl chur., coz., lav., varanda em

volta, forro, lage. R$ 140.000,00

ParecerComercial
Vende - Administra

Compra - Aluga

��JeUJMtJw�
VENDA

ILHA DA FIGUEIRA - R. Avelino Floriano Borba,
480. Lote 14x42, com casa alvenaria de

143m2, c/ 3 quartos, sala, coz., bwc,
lavanderia, varanda, garagem para 2 carros.

R$ 54.000,00

Gapão para Indústria pequena.
Rua Campo Alegre, Ilha da Figueira.

R$ 45.000,00

BARRA - Pastor A. Schneider, lote 37, 50x60m,
2.250m2, com casa de dois pisos. Térreo: 2

bwc, 2 salas, copa, coz., desp., lav., 2 qtos, sala
festa. Superior: 1 suíte, 4 qtos, 4 salas, 2bwc,
sacada 2 lados + 1 bwc, c/ hidro, moveis emb.

(3 roupeiros}, acabam. 1 a + 2 galpão de
18x22 = 396,00m2• Preço: R$ 380.000,00

CENTRO - Casa alv., rua Cabo Harry Hadlisch,
c/ 4 qtos, 2 salas, coz., e demais dep., lote cl

737,77m2• R$ 140.000,00
WIR

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

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

Casa a/v. na Rua Ignácio Backo, 203, 5
salas, 5 qtos, 3 bwc, 2 piso, gar. pl4 carros,
salão de festas, mais galpão, etc. t.ocetizedo
na parte alta - R$ 100.000,00 - aceita-se

imóvel - barbada

Casa no Ribeirão Molha.
Próximo Gruta.
R$ 25.000,00

CENTRO - Lote 1.094m2, cl casa
alv3enaria de 180m2, 1 suíte, 3 qtos, 2

salas, Copa, coz., área serviço + 1 bwc, sala
de festa, garagem, móveis embutidos.

R$ 180.000,00

Aptos. cl 2 qtos, sala, coz., garagem, novo -

próximo da Rec. da WEG. Para
financiamento. R$ 38.000,00

Negociável
,{twmffM!:{

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

� ..
EDIFICIO
MÔNACO APTOS
CENTRAIS RUA

JOÃO
MARCETTO
PRÓXIMO
POSTO MIME
REINOWORAU
COMOI E02
DORMITÓRIOS
E DEMAIS
DEPENDENCIAS.

CHiivê
Rua Barão doRioBranco, 221 �JaraguádoSul- SC .

Fone: (047) 275·1�94' .

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 COMAQ
CONSTRUTORA.OU FINANCIA

MENTOPELA CE.F.OU PELO HSBC
.

(BAMERINDUS).

ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.El)IFICIO MATHEDI II RUA' ,--

JOÃO PLANINSCHECK

BAIRRO NOVA BRASILIA,
COM 03 QTOS, DEMAIS

DEPENDENCIAS.ENTRADA
+ PARCELAMENTO DIRETO

COM A CONSTRUTORA.

OU FINANCIAMENTO PELA

CEF.. OUPELO HSBC

(BAMERINDUS).

DUAS CASAS RUA

MARCELO BARBI -

JIARDINI LENZI - AS
DUAS CASAS
. ALUGADAS,
R$ 23.000,00
ÓTlMOPARA

INVESTIMENTO.

. SOBRADO
RUA:
MARINA
FRUTUOSO-
CENTRAL

R$
115.000,00
ACEITA
CASA
MENOR
VALOR E
CARRO.

SOBRADO
RUA
FRANCISCO
DE PAULO
CHICO DE

PAULA

R$
95.000,00
NEGOcIÁVEL

TERRENO COMERCIAL RUA ERVINO
MENEGOTTI R$ 15.000,00..

.

.

'

IMOBILIÁRIA 'A. CHÀVE )\GORA COM P;Í..ANTÃO DEVENDAS - 9975-2.58 OU 9975-0900
.

Imobiliária Meriegotti Ltda.
luaIlarltJ tkJlitJ lli'81KtJ, 5SS·Sa/à I·Jar8J1uá tkJSul

I M o 8 I l I,A R I A

MENEGOTTI
CRECI W 550-1

.' .

,:.' ;' ,,', TERRENO '.
'... ' , '

CASA NOVA
CONTENDO 01

SUÍTE, 02 QUARTOS
E DEMAIS
DEPENDENCIAS.
LOCAL :

PROXIMIDADES DA
WEG II.
R$ 48.000,00

g����1���9
OFER1"A DE TERRENO

'

LOCALIZADO NA VILA RAU COM ÁREA DE
300pOM2 - SOMENTE R$ 7.500,00 02 QUARTOS E DEMAIS

.DEPENDENCIAS
LOCAL: VILA RAU,

.

R$ 15.000,00

LOCALIZADO NA R. JOsÉ
POMIANOVSKI - 415,00 M2

R$ 15.500,00 (ACEITA CARRO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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icrocompu a or

DX4-100 - Ram - 16MB -

HD - 2GB.
.
Tratar: 370-7798

TERRENO PRÓX. COND.· DAS AZALÉIAS
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 pàra contato: 371-6310.

APTO. DE 2 QUARTOS
Área do apto.: �13,24m2. Vende
se, no Edif. Aster, localizado na Rua

Marina Frutuoso nO 909 (próx.
Anqeloni). R$ 50.000,00 com

possibilidade de financ. Contato pelo
telefone 371-9090

Vende-se aparelho de Som
Gradiente 4 em 1 - Valor

R$ 400,00. Tratar: 371-2829

r--------------------------------,
, Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 • Sala 03 • Bairro Baependi ,

I � CEP : 89.256·120 • Jaraguá do sul • SC . I.�

I U

Fone/Fax: (47) 275·0051 Plantão: (47) 9102·1110 I·
, ,

VENDAS ,
REF. 513 - CENTRO - PRÉDIO COM 548.83m2 DE ÁREA I'CONSTRUIDA, CI 03 PAVIMENTOS. AO LADO DO COLÉGIO SÃO LUIS.,

, REF. 115 - RAU - Excelente terreno com 420m2(15 x 28). Ao lado da 'Recreativa da CEFValor RS 8.000.00. ,
,
Aceitando carro como parte de pgto. Ou �ntrada + parcelamento. Traga suas propostas. ,

,
REF. 116· CZERNIEWICZ • Excelente terreno de esquina com 1.295.60m2. Aolado do PAMA.

.,
"

REF. 212· BARRA - Casa com 360m2, 02 suítes, 02 quartos, cozinha ampla e demais dependências + I
I
construção com 120m2, com garagem e área. Terreno com 2.080�2. Rua: Angelo Rubine.

I
I REF. 505· AGUA VERDE - Próximo FERJ - Rua Jorge Buhr,,, Sobrado com 271.91m2• TERREO:. 04 quartos, 02 salas I
I
amplas,garagem com churrasqueira e bwc. oernols dep. SUPERIOR: 02 quartos, sacada, sala, bwc com opção para hidra.

IRS 90.000,00 - Aceita terreno e.outras propostas. .

1----,------------,----,------I11111!1111111---.-....1
EXCELENTE opcAo PARA PESSOAS DE BOM GOSTO

REF. 508 .' VILA NOVA - Sobrado com 394.00m2 - 04 suítes, sendo' 01 com hidra, sala estar, sala jantar
com piso em desnível, lavabo, cozinha/escritório/área de serviço com móveis embutidos novos, 02 dispensas, dep.
De emp., Sala intima, aquecimento' solar, fino acaba-menta, portão eletrônico, piscina já concretada. Terreno. com
515m2. Rua Guilherme Wakemagem. Entrada + Financiamento.

ILHA DA FIGUEIRA - Casa alvenaria
.ccrn 76m a, 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro. Rua Avelino Floriane de

Borba, 325 - R$ 17.000,00

. VILA LALAU - Casa alvenaria com

133m 2, com 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, terreno com 490m.2.
Rua Germano Marquardt, 330.

R$ 58.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa
alvenaria com 130m a, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc.' Rua: Luiz Chiodini,
próx. Juventus. R$ 22.000,00

VILA LALAU - Casa alvenaria com

80m a, 3 quartos, sala, cozinho.
lavanderia, garagem.

Rua: Ernesto Lessmann, 546.
R$ 27.000,00

APARTAMENTOS
• BAEPENDI - 1 suí1e, 2 quartos, sala estar, jantar, banheiro, cozinha mobiliada cl armários, piso
de madeira, lavanderia....... .. R$ 45.000,00

RIBEIRÃO GRANDE - 75.000m', casa madeira, galpão novo, carroça, jipe, algumas
aves .. R$ 25.000,00

r�--------�-p��wffiocÃ------�----�
IREF. 509 - VILA LENZI - Ao lado do Posto Cidade, sobrado com 138m2, 02 quartos amplos, 04 salas e demais dependências. I
IValor R$ 75.000,00. Permuta por casa de igualou menor valor com terreno amplo.1
I

PROCURAMOS PARA COMPRAR - IM�DIATO - Casa até R$ 25.000,00 ILOCACAO

I Solo comercial Rua Carlos Eggert - em frente ao Hotel Barra Velha. I
, Apto. Residencial Reinoldo Bartel c/ suite + 02 quartos. I
I Solo comercial ao lado Foto Loss. ISala comercial, nova, com mezanino, estacionamento amplo. Ao lado do CenterHouse.

II DISPOMOS DE OUTRAS BOAS OPÇÕES.

1, �_��----_-_��u.!:!�'!!._-----�---�-_-1

LOCAÇÃO
FIGUEIRA - 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, garagem

• NEREU RAMOS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavan�eria, garagem
R$ 220,00'
R$ 150,00

Casas Terrenos

ReI 048 - CENTRO - Casa de Alvenaria com ReI 016· AMIZADE - 13.000m' na Rua Roberto

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme Ziemann - R$ 150.000

Weege - R$ 11·5.000 ReI 090 _ AMIZADE - 378m2 na Rua Hoberto
Zlernann - R$ 15.000

ReI 074· NEREU RAMOS - 65.000 ma na Rua
Luiz Sarti, com Bananal- R$ 180.000

Apartamentos
Imóveis

Certeza de BonsNegócios!
Crecí 2066"1-

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

quartos no Resid.Jardim das Mercedes, Rua
ReI 073 - NEREI,J RAMOS· Ponto Comercial 25 de Julho, entrega abríl/2000 - R$ 4.500 +

próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua linane.
Luiz Sarti - R$ 40.000

Re! 077 - NOVA BRASILlA - 392m2, na Rua
José Emmendorfer - R$ 25.000

Re! '004 - RIO CEÀRO • 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio Boening - 'R$ 10.500

Re! 110 - RIO DA LUZ - 480m2 próx. à Ceval
- R$ 6.200 + !inane.

Re! 117· PRAIA DE ITAJUBA - Terreno a 300m
da praia. R$ 5.200,00

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

71.000m'.

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

Re! 072 - VIEIRAS - Chácara com 16.850ma,
com casa mista com 120m2, na Rua Manoel F.
da Costa - R$ 35.000,00

.

Re! 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.prernierirnoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Giillmobiliária Jard�m
� 'Jaraguá Ltda. (,�E��0572-J

OFERTÃO DA SEMANA!!!
JARAGUÁ
ESQUERDO
Casa mista com
70m2, 3 quartos,
sala, coz., bwc, lav.,
garagem- terreno
com504m2•
Valor: R$
26.500,00 (próx.
DalilaMalhas)

VENDAS
) 01 - BAEPENDI - SOBRADO ALVENARIA cl 204m2 - suite + 2 quartos,
2 salas, coz., 2 bwcs, área serviço, garagem, toda murada e gradeada -

R$ 85.000,00 (Próx. Clube Baependi) .

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

.

) 02 - CENTRO - CASA AlVE�ARIA COMERCIAL - cl 280m2 - terreno cl
900m2 - suite + 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 - suite + 3 darm.
- R$ 65.000,00 - Rua José Emmendoerfer
) 05 - ILHA FIGUEIRA - CASA ElVENARIA (NOVA), cl 112m2 - Terreno
cl 380m2 - 3. darm. - R$ 23.000,00 .

) 06 - NOVA BRASILlA - (NOVO) - APARTAMENTO c/.3 quartos + dep.
- R$ 46.000,00 ou cl 2 quartos R$ 43.500,00
) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILIS - suite + 2 qtos, sala, cozinha, 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) - suite
+ 1 dorrn., sacada cl churrasqueira. R$ 34.000,00 + parcelamento
) 10 - CENTRO - ED. MONTE CARLOS (NOVO) - cl 192m2 - suíte + 2
quar-tos, aceita proposta.
) 11 - CENTRO - ED. TULIPA (NOVO) - 130m2 - suíte + 2 dorrn., sacada
cl churrasqueira - R$ 90.000,00

"

) 12 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO cl 500m2 - próx. COLo MARCELINO
GONÇALVES - R$ 16.000,00

.

) 13 - JARAGUA ESQUERDO - lOT. JUVENTUS - Terreno cl 400m2 - R$
15.000,00
) 14 - AMIZADE - COND. VERSAllHES - TERRENO cl 420m2 - R$ 1-3.000,00
) 15 - VILA NOVA - TERRENO RESIDENCIAL: - morro - cl 4.308m2 -

R$110.000,00

LOCAÇÃO
) 01 - VILA LAlAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - suíte + 2 dorrn. cl garagem
- R$ 310,00 .

) 02 - VILA lALAU - APTO. Próx. Uder Club - 2 darm. cl garagem - R$ 250,00
) 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 darm., cl garagem - R$
330,00 ,

) 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 darm. cl garagem - R$
350,00
) 05 - CENTRO - APTO - NOVO - ED. TULIPA - 1 suíte + 2 darm. {piso em

granito) - R$ 450,00
.) 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 darm., cl garagem - R$
300,00 .

) 07 - VILA NOVA -,ED. AMARllYS - suíte + 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
) 08 - NOVA BRASILlA - APTO. PROX. WEG I - 3 dorm., + 2 salas - cl gara-
gem - R$ 330,00 .

-

) 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX, DISAPEl - 4 salas cl esta-
cionamento - R$ 800,00 ,

) 10 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALVENARIA, PROX. BOTAFOGO
- 02 darm. cl garagem - R$ 225,00
) 11 - BARRA DO RJO CERRO - CASA AlV. (lado Posto Cidade) - 4 dorrn.,
cl garagem - R$ 330,00 '

) 12 - CENTRO - CASA AlV. (Próx. Marcatto) - 3 darm., cl garagem - R$
600,00
) 13 - GUARAMIRIM - BR 280 - Galpão com ..

- cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ este. pl 30 carros - R$ 1,800,00 .

) 14 - CENTRO - GAlPAO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estaco - R$
1.200,00
) 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwc + deposito
- R$ 390,00, .

) 16 - CENTENARIO - KITINETE - Próx. Weg" - 1 dorrn., sala, coz., bwe,
garagem - R$ 180,00 ,

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

-

ENCAD�RNAÇOES
JARAGUA LTOA · ME

��",««<ru ''W%''''.milW�«« �'<�%<'

Livras . fiSCq'ik, ,r;�vistas, monqgrá(icas,
fascícuZp$� Ipastâs;0::älbuQ�•. t:;_. :ise

s;

iças
,

.dê acabamentos.
,,,iT '�;

Rua José Pavane11o, 225 - Ilha da Figueira
Fones

372-0969 - 9975-3620

I TERRE.NO com 2.!��!��� .,Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
.

I�---I
CONVITE

,

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE AUOU AO DlSK INFORMAÇÕES?

Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

'1
Amizade R$ 10.000,00

'

TERRENOcom 1.000m2deesquina- RuaJoãoCarlos Stein
- Próx. Juventus .

TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n°
151 - R$ 12.500,00

I
LOTEAMENTOS
FINANCIAlVIENTO

PRÓPRIO
ENTRADA + 50MESES

RESIDENOALFIRENSE'
OUROVERDE

CIRILO ZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIOFECHADOFLAMBOYANTI
,

. CASAS
'

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

'Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00
CASA DE ALYENARIA - com 160m2 - Tifa Martins
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.0QO,00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner
- R$ 25.000,00
CASA DE ALVENARIA com 60m2, em construção,

I
sito à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote 121 - R$ 23.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 70m2, na Rua 402, n°

I63 - toda mur·ada- R$ 30.000,00
CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

Rodrigues (Financ. de 16x R$ 160,00) - R$ 15.000,00

lntorrnativo
Imobiliário
AIJS·

I "MÃEÉAMORENASCEUPARA

ILUMINARAALMA,
EDUCANDO-NOSPARA OS

PROBLEMASEDIFICUWADES

DA VIDA"I
Convidamos a todos Associados e

familiares para o almoço festivo em

comemoração ao dia das Mães.

DATA: 13/05/2000'

LOCAL: Associação Recreativa
Breithaupt

HORÁRIO: Apartir daslü.Oüh
ATRAÇÕES: Futebol, botcha.,

. dominó" baralho e vídeo-kê.

O almoço é por conta da A.IJ.S., e a

bebida épor conta de.cada associado,

Contamos com a presença de.todos.

Então não perca ternpo. Aproveite a oportunidade de movimentar seus negócios e faturar
mais. O Disk Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria
com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa quando necessitar
de seus produtos ou serviços. E, portanto, um investimento de retorno garantido. A

publicidade recomendad.a para os ternpos 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 quadrirnestrais de indicação de sua empresa

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

ou acesse nosso site

htlp:/Iwww.d900300.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CURSO· ,

-VIVÊNCIA SOCIOT�RÁPICA :
"O Crescimento Pessoal Para Compreensão da Realidade:

e dos Processes de Mudança" ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Local: SesiRuaWalterMarquardt, 835 (JaragiiádoSul)
Investirilento:Profissionais=R$ 15,OO-Estudantes=R$ 10,00 ,

Organização: GrupodeAssistentesSociaisdeJaraguádoSül '.
InforrnaçõescomNazará(371-0324,horáriocomercial-371-8860ànoite)J

L �

PROGRAMA:

1 - A verdadeira natureza do homem

2 - Quando os fatos desmentem as idéias: a crise

pessoal e social
3 - A ação não fragmentária, que gera vitalidade
4 - O serviço social na abordagem socioterápica
5 - A rne.tocíolog ia socioterápica, suas técnicas e

instrumentos
6 - Vivência para auto-percepção

Palestrante: MariaTerezaCristinaMartins daSilvaTezza
Dia: 15/05/2000-Horário:das 14:00as 17:00horas

•••••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589 J I

i Bar�a Sul i
: Imóveis:
I I
I FONE: (0**47) 376-0015 I
I I
I I
I V END E I
I TERRENOS I
I 1 - Terreno c/358,60m2 (14x27,60), Lot. Jardim da Barra, Rua Marcos I
I Giralla - R$19.000,00 I
I 2 - Terreno c/ 608,00m2 - Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte I
I Papagaio - A$ 18.000,00 I
13- Terrenoc/303,80m2(14,00x21 ,00), no Lot. AlfredoButzke, Rua993, I
I Jaraguá 99 - R$1 0.000,00 (R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6x) I
I 4 - Terreno c/51 0,00m2 - Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$ I
I 15.00q,00 I
I 5 - Terreno c/26.125,OOm2 (50x522,50) - Rua Irineu Franzner, BairroTifa I
I Martins - R$ 40.000,00 - aceita parcelamento I
I

.

I
I SíTIOS I
I1-Terrenocom110.400,00m2,TifaAurora-RioCerroll-R$30.000,00 I
I

. .

I
I CASAS I
I 1 - Casa em alvenaria c/70,00m2, 2 qtos, garagem, sala, coz., bwc, I
I terreno (15x29), 438m2 - R$ 19.000,00, Rua Domingos Vieira, s/nº. I
I Aceita carro Volkswagen, a partir 95. I
I 2 - Casa mista c/ aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais I
I dependências), terreno c/ 500,00m2 (frente 20,00m, lados 25,00). Rua I
I 1002, lote nº 9, Lot. Satler, naBarra - R$ 23.000,00 I
I 3 - Casa de alvenaria c/ 1 suíte + 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc, I
I garagem. Rua Botafogo, 44, na Barra. R$ 55.000,00. . I
I 4 - Casa de alvenaria c/ 130,00m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, copa, cozinha e I
I garagem, terrenoc/ôêô. Rua Angelo Rubini, na Barra. R$ 90.000,00. I
I 5 - Casa de alvenaria semi-acabada, G/ 180,00m2, terreno c/ 389,43m2, I
I na Rua Ervin Doege, lote 44. Lot. Cecília Steinke, na Barra - R$ I
I 45.000,00. I

: APARTAMENTOS. :
I

1 - Apartamento c/75m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, I
I
Rua Egídio Busarello, Área nobre, na Barra - R$ 33.000,00 I
RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

SIMPATIA DE CHICO XAVIER

PARA EMAGRECER Costureira com mais de
10 anos de experiência

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

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

;

Telefone: 9969-0912

Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo
d'água e dentro dele coloque quantos grãos de arroz
forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos

.

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

complete novamente com meio copo d' água. Quinta
feira, pela manhã, beba a água, emjejum, deixando os

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

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

distribua antes de começar esta simpatia, que terá de
ser exatamente numa quarta-feira. Mande publicar
em umjornal na mesma semana. S.M.S.

• Acabamentos internos por conta do cliente.

VENDAS:

APARTAMENTOS
COM 306171m2

PIROIMA
CONSTRUÇÃO E PLAN.EJAMENTO

• Suíte Master c! banheira
de hidromassagem

• Dóis Quartos
• BWCSocial
• Sala Ester/Jentor
• Lavabo
• Sacada corn.Churrosquelro
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
.• box para bicicletas e orrnórlos

individuais na garcgem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala dé ginástica
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térrnlco infantil
• Sauna a vapor/seca
• Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno de N com câmara

na portaria
• lIuminaçâo de hall social e garagem

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

Oxx47·371·8814

R. EPITÁCIOPESSOA,421-SALA 1D3-CENTRO
.

JARAGUÁDOSUL-SC

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

• COZINI1AS PLAffEJADAS

.

• ÁREAs DE SERVIÇO
• ARMÁRIos PARA CWSET

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

• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
o'Ferros CA 50/CA 60 barras retas com 12 metros

Disk- Conserto - SOS 24 horas

9973-5375

COMERCIAL'

PIERMANN
MAI DE CONSTRUÇAO

•••

/ Rua Walter Marquardt,744
310--82lUJ

I

Rua Bernardo Dornbusch, 2630
312 ...1198

DmCA DA SEMANA

A limpeza do papel de parede deve ser feita apenas com esponja umidecida
em água e sabão neutro, produtos químicos podem manchar o papel."

:m:::

;""T--r---r"___"�"'-�--r"___"�"'-�--r"___"�-r--�_",.,...___,,_��_---.._....--_�__.---...,...:..__D_ic.....,a
• D_eco_ro_;;çõe_s....,.D_iv_ifl",....ex--.",..J.l

:: "0'" ,(\. \l.Mwu" Jl"'wMwJ.w " w.il..., •.. ,,, 3L ..w.,, , jiw.w""}l,,,.,'w !ii. , K k w u.·.J\pARt�AN\JNeiAR"t!IGué,275@09411 w .."x ,,, ß , ..5 .. ,,,,, J' ".wB 1 .. ,,, .. ,,,,,1. . ,.k.".. ww•..,\' ",,,,,.iL,......•.w .. .11. ,.,3" " .
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APTOS. 03 DORMS.

Apto. 3 dorms., R. Dr. Waldemiro Mazurechen. R$
335,00
Apto. 3 dorms., 2 salas, final 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, lavand�ria, 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 dorrns., Ed. Schiochet. R. Barão do
Rio Branco. R$ 600,00

APTOS. 02 DORMS.

Apto. 2 dorrns., R. Joinville, 4406. R$ 200,00
Apto. 2 dorrns., sala, cozinha, banheiro, lav.,
garagem. BR-280. *R$ 240,00
Aptos. 2 donns., R. Bernardo Dornbusch. R$ 275,00.
Apto. 2 dorrns, Ed. Itália. Lateral da R. Reinoldo
Rau. R$ 280,00.

APTOS. 01 DORM.

Apto. I dorrn., sala, coz., térreo, R. Jod,
Emrnendoerfer, R$ 250,00.
Apto. I dorrn., sala, coz., bwc., lav., garagem. R. 25
de Julho, Vila Nova. R$ 225,00.

CASAS RESIDENCIAIS
Casa a1v., 3 donns., Estrada Ribeirão Cavalo. R$ 170,00
Casa mista, 3 dorrns., Estrada Ribeirão Cavalo. R$
100,00.
Casa 5 dorrns., sala, cozinha, bwc, lav., garagem,

i
I
I
I'

ALUGA

início Rio Molha. R$ 170,00.
Casa alv., I dorm., coz., bwc, lav., garagem. R. Ana
T. Ferreira, 134. R$ 140,00.
Casa alv., I dorm., coz., bwc, lav., garagem. R. Ana
T. Ferreira, 134. R$ 180,00.
Casa alv. 03 dorrns., sala, cOZ., bwc, lav., garagem. R.
Ana T. Ferreira, 134. R$ 390,00.
Casa alv., I dorrn., cozinha, bwc, lav., BR-280, entrada
Rodeio Crioulo. R$ 150.00.
Casa mista, 3 dorrns., R. José Menegotti, 164. R$

280,00.
Casa alv., cl 3 dorrns., (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 dorrns., 4 salas, 2 bwc, cozinha, garagens,
estacionamento. R$ 1.100,00

SALAS COMERCIAIS
Sala cornl, cl 32,OOm'. R. João .r. Ayroso, 1747. R$

220,00
Sala cornl. cl 20,OOm2 R. 25 de Julho, 1359. Vila
Nova. R$ 200,00

Sal� coml, cl 80,00m2 R. Joinville, 4406. R$ 225,00
Sala cornl. cl 200,OOm2 R. Exp. Cabo Hadrich, 35.
R$ 660,00
Sala cornl. cl 50,OOm'. R. Marechal Deodoro. R$

350,00
Galpão industrial cl 350,00m', R. João Marearte. R$
800,00

'

RANCHO
IMOVEIS

Urnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

fil371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

fil373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ranchoimoveis.com .br

Cód. 468 - Casa com 120m2
com dois quartos e demals
dependências - Terreno
com 487.59m2 • Barra do
Rio Molha. R$ 40.000,00

• Um apartamento com
141,75m2 +

• Um apartamento de
80m2 +

• Uma sala comercial com
14i ,75m2 +

• Duas salas com
40m2 cada +

• Uma sala inacabada
com 40m2 +

• Uma sala corri 220m2 +

• Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

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

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

Cód. i 39 - 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.

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

LOCAÇAO

Cód. 467 - Terreno com 501,98m2 - Ilha da Figueira - R$i 5.000,00

Côd.150 - 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 ce alvenaria com 60m2 num terreno com 359,05m2 -

Bairro Rau· Entrada de R$ 10.000,00 + financiamento.

Cód.148 - Casa mista com 11O,72m2 num terreno com 340,80m2 ·R$
35.000,00 - Vila Nova - Terreno cl t 4. i i 8,00 no valor R$ 55.000,00

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

'

NECESSITAMOS DE CASA PARA'

LOCAÇÃO.
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

REF.078-
Casa alv.:

140m2, i
suíte + dep.
Barra - R$
85.000,00

REF.041-
Casa alv.:

91m2,3
quartos,
+dep. Ana
Paula. R$
21.500,00

REF.094-
Casa alv.:

iOOm2,3
quartos,
-dep. Vila
Nova.R$
47.000,00

REF .. 080-
Casa alv.:

200m2, i
suíte cl
hidra +

dep. - R$
80.000,00
- Amizade

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

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

• REF. 033 - Casa alv.: 110m' - 3 qtos, sala, copz, cozinha. bwc, área serviço, garagem, varanda. Terreno 375m'.
Jaraguá Esquerdo, próx. colégio. R$ 35.000,00
• REF. 021 - Casa alv.: 213m' - 3 qtos, 3 bwc, sala, copa, cozinha, escritório, churr., dep. empr. Centro - R$
95.000,00 - Terr. 450m' ,

• REF. 022 - Casa alv.: 120m' - 1 suíte cl móveis, 2 quartos, bwc, sala. cozinha, lavabo, dispensa, churr.,
garagem p/4 carros + edícula, 61m'. Terreno 378m'. Czerniewicz. Próx. Colégio - R$ 80.000,00
• REF. 025 - Casa alv.: 235m', 1 suíte, 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, bwc, disp., dep. empr. chur., 2 garagens.
Terreno 513m'. Próx. Weg I - R$ 100.000,00
• REF. 027 - Casa alv.: 405m' - 1 suífe cl hidro, 3 qtos, 2 bwc, lavado em mármore, 3 salas, sala estar, jantar,
cozinha sob medida, desp., área serviço. dep. empr., churr., 2 garagens. alarme, portão eletr., aquecedor solar.
Terreno ·1.200m' - Rio Molha - R$ 290.000,00 ,

• REF. 030 - Casa alv.: 120m', suíte + dep. Jguá Esquerdo. próx. Colégio Cristina Marcatto - R$ 50.000,00
., REF. 046 - 2 Casas alv.: l' casa, 115m' - 3. quartos + dep. - 2' casa, 65m' - 2 quartos + dep. - Terreno 570m'
- Agua Verde. Próx. Posto Marcolla - R$ 58.000,00
• REF. 047 - Casa alv.: 175m', suíte + dep. Jguá Esquerdo. Próx. Colégio Cristina Marcatto. Terreno 405m' - R$
58.obo,00
• REF. 049 - Casa alv.: 146m' - 1 suíte + dep. terreno 420m' - Imóvel. Nova. Amizade - R$ 70.000,00
• REF. 051 - Casa alv.: 129m'. 3 quartos + dep. terreno 800m'. Figueira - R$ 53.000,00
• REF. 002 - Apto.: 96m' - 3 quartos - Centro - R$ 55.000,00
• REF. 012 - Apto.: 94m' - 2 quartos - Centro - R$ 42.000,00
• REF. 034 - Terreno: 376m' - Centro - R$ 35.000,00
• REF. 032 - Terreno comI.: 462m' - R. Francisco de Paula. R$ 16.800,00
• REF. 099 - Terreno: 364m'. Lot. Papp. R$ 19.700,00

• Casa de madeira, 3 quartos - próximo Prefeitura - R$ 200,00

Cód. i45 - Terreno com 385m2 no

Rau - R$ 10.000,00 (aceita troca

por carro em ótimo estado).

GUARAMIRIM
Cód. 7i 5 - 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

parte 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIESC'
SESI

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

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

NAS SEGUINToES ÁREAS

o Traumato-ortopédica
O Reumatológica
O Pediátrica

O Neurológica
O Geriátrica
O Preventiva

Convênios com a lndústria, União Saúde elssem
.

"

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

PROGRAMAÇÃOMÊsDEMAIODE 2000
Inscrições Abertas - Val�r: R$ 50.0n por equipoINGLÊSADULTO

Sábados: ORh às lOh. lOh às 12h. 14h às 16h,
VALORES
COMERCIÁRIO/ DÉPENDENTE: , parcelas
R$ .12.40
USUÁRIO: 5 parcelas de R$ 32.50 + li
CONVENIADO: , parcelas de R$ 2

INGLÊS INFANTIL
'

2' e 4' - 17h äs I Rh
.1" E" - 09h às lOh
VALORES
DEPENDENTE: , pare
USUÁRIO: , parcelas
CONVENIADO: , par

HABILIDADES DE
Para crianças de I a a

Matutino
VALORES
DEPENDENTE: 10.1)
USUÁRIO: 20,00 ma

CONVENIADO: 1),0
GINÁSTICA LOCAL
DI.! 2u ii sábados
COMERCIÁRIOIDEP
2 x semana: R$ 15.00 3x
USUÁRIO:
2 x semana: R$ 23.00 .3 x

CONVENIADO:
2 x semana: R$ 17.00 -' x sema

CAMINHADA ORIENTADA
Mais saúde e segurança para a fa
COMERCIÁRIO/DEPENDENTE: R$
USUÁRIO: R$ 12.00
CONVENIADO: R$ 9.00

II GINCANA 24 HR DO SESC
Dias 27 e 28 de Maio. com premiação c Show
Equipes de 20 a 30 participantes

rpt - das lOh às 22h -

dc Pressão Arterial e Peso

Brcithaupí >- às 19h30m
I�. UM FUTURO SEM

Sul
ácio Pessoa, 1273 - Fone: 371 X9.10

: R$ 5.nO,laxa de inscrição
Cornerciärio/Dependerue: R$ 50,On
Usuário: R$ RO.OO
MAIORES INFORMAÇÕES: (47) .171 R9.10 OU (47) .171 9177

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel:

.

47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

SE FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000

-

w IN�CRIÇOES
ABERTAS PARA:

• COSTURA INDUSTRIAL

• SOLDAGEM INDUSTRIAL

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA

SENAt - CEr JaraguádoSul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 -Fone/lTax: 47-3.70-7722

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

ATENDIMENTOACI.TEN'I'ES:
"Encantar o Cliente dá Lucro"

·�;�IH;f;';rJer�••* Habilida e no aten imento
Comunicação
Automotivação e motivação
Empatia
Busca de melhoria contínua
* Imagem da Organização
Missão e objetivos
A hora da verdade
Adequação da linguagem
Eficiência nas informações e

recados
* Padrões de comportamento

, proflssíonal
Etica e postura
Comportamento com resultados
Sinergia do trabalho em equipe
Capacidade de gerar preferência

CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula
PERÍODO: 22/5 a 26/5 - 2a a 6a

HORÁRIO: 19 às 22h
NO PARTICIPANTES: 20

INVESTIMENTO: R$ 69,00
(Sessenta e Nove Reais)

(Inclui todo material didática e

certificado de conclusão)

* Encantamento do cliente
Atender x satisfazer x encantar
Processo de mudança como

energizador
Estabelecimento de metas
Início do Programa de
Encantamento

REALIZAÇÃO

NOVO ENDEREÇO
/

Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi
Prédio ao lado RegataMotos - Jaraguá do Sul - SC

Tel.: (O**47) 370-0251
E..:.mail: senacjgs@jgs.matrix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Procuramos para comprar ter
reno com aproximadamente
6.000m2, com boa localização.
Não pode sermorro. Tratar 275-
0051 ou 9102-1110

Se você tem uma casa com fi
nanciamento e quer vendê-Ia, eu
estou procurando uma para
comprar. (Pago entrada e assu

mofinanciamento). Tratar: 9102-
1110, em qualquer horário

A CEB Eletrônica
e Informática

Admite para atuar em jaragua
do Sul: Técnicos em eletrônica
com experiênciamínima de 5

anos trabalhados.
* I vaga para técnico de TV em

cores.
• I vaga para técnico em

equipamentos de áudio e rádio.
Oferece salário compatível com
afunção.
Tratar pelo telefone 370-0 113
ou 275-3841, com Kátia ou

Daniela.

CEB Eletrônica e

Informática - Tecnologia
em Serviços

COMPRA-SE MICRO PENTIUM 166

Com 2.1 GB, ou de maior HD.

Informações:
371-9748 após 14 horas, com Guilherme

rosé BOSHAMMER
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul,
em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 24 de maio de
2000, às 13:00 horas, em primeira convocação e caso não
haja número legal, haverá uma segunda convocação para
uma hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e

local, com qualquer número de associados presentes, a qual
será realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

a - Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria
do Sindicato, relativo ao exercício de 1999;
b - Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e

Patrimonial do Sindicato, relativo ao exercício de 1999, bem
como o parecer do Conselho Fiscal;
c - Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas:
d - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 2000.

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

,DQOCLAMA� DE CA�AMENTO
Margot AdéliaGrubba 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° 22.720 de 04-05-2000
FRANCYS TARLYS DIEMON E DAIANE NEGHERBON

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico de manutenção, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Egidio Busarello, 294, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Evaldo Diemon

e Bárbara Diemon.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Amabile

Tecilla Pradi, 115, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Osni Negherbon e Lozangela Fagundes
Negherbon.

EDITAL N° 22.722 de 08-05-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado.

JULIO CARLOS CLAUMANN E SONIA RE(!INA WITTKOWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, designer gráfico, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Quilombo dos Palmares, Vila Lalau, nesta cidade, filho de Osair Paulo Claumann e Alice

Bitencourt.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente

na Estrada Rio Branco, Guaramirim, neste Estado, filha de Victor Witkowski e Elvira Hafemann

Witkowski ..

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

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Alinne Mayte Terhorst - Rua 584, Irmão Leandro, s/n°, Vila Lenzi - Nesta;
Antonio Barabax - Emil Burow, 200 - Centro - Nesta;
Antonio Barabax - Elnil Burow, 200 - Centro - Nesta;
Arnildo Eischstaedt - Rua João Longhi, 41 - Centro - Nesta;
Arnildo Eischstaedt - Rua João Longhi, 41 - Centro - Nesta;
Arnoldo Moller - Rua Antero Correia, 348 - Três Rios do Norte - Nesta;
Cantina Burigo Ltda, ME � Rua Pastor Alberto Schneider, 238 - Nesta;
Cantina Burigo Llda. ME - Rua Pastor Alberto Schneider, 238 - Nesta;
Carmen Lucia Farias de Albernais - Caixa Postal 2218 - Três Rios do Norte -

Nesta;
Caruaru Metais Ltda. - Caixa Postal 02 - Nesta;
Caruaru Metais Ltda. - Caixa Postal 02 - Nesta;
Casa Parafusos Ferramentas LT - Caixa Postal 02 - Nesta;
Casimiro Cordeiro de Meira - Rua José Mesch, s/n° - Três Rios do Norte - Nesta;
Catia Regina Furtado Ginow - Rio Molha, 06 - Rio Molha - Nesta;
Celia Regina Lopes - Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1320, apto OI - Nesta;
Churrascaria Mesch, de Waldemar Mesch - Rua Bernardo Dornbusch s/n° - Nesta;
Claucirene Maria Becker - Rua Roberto Ziemann, 1889 - Vila Lenzi - Nesta;
Conf. Marvel Ltda, - Rua Jorge Zipper, 222 - Nesta;
Cristiano Roberto Schmidt ME - Rua João Marcatto, 40, SL 06 - Centro -

Nesta;
-,

Dalmo Machado & Cia, Ltda. ME - Rua Águas Claras, s/n° - Nesta;
Débora Cristina ME - Rua João Zanella, 224 - Centro - Nesta;
Egon Luiz Schneider - Rua Manoel Francisco da Costa, 's/no - Nesta;
Elaine Aparecida Conti - Rua Prefeito Waldemar Grubba, 4886 - Nesta;
Elfi Bachmann - Rua João Januário Ayroso, ATT AMC 303 - Nesta;
Fabiano Kien - Rua 733, 44 - Vila Rau - Nesta;
Fabricio Comin - Rua 979, Condomínio Águas Claras. 144, casa 07 - Nesta;
Fernando R. da Rosa - Rua Lourenço Kanzler - Nova Brasília -, Nesta;
Fernando R. da Rosa - Rua Lourenço Kanzler - Nova Brasília - Nesta;
Ferragens Pelicano Amarelo Ltda. - Rua Arnoldi Guedes de Amorim, 240 -

Nesta;
Geziane Machado - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa - Nesta;
Gilson Pakuszewski - Rua Walter Marquardt, 225 - Breithaupt - Nesta;
Hélio Antônio Lenzi - Rua Reinaldo Rau, 770 - Nesta;
Hélio Antônio Lenzi - Rua Reinaldo Rau. 770 - Nesta;
Hélio Antônio Lenzi � Rua Reinoldo Rau, 770 - Nesta;
Heraldo Parizotto - Rua Francisco Clozowiski, s/n° - Nesta;
Ivanir Antonio Bossacka - Rua Luiz Alves. 82 - Ilha da Figueira - Nesta;
Jaime Torinelli - Final Rua Água Verde. s/n° - Água Verde - Nesta;
Jair Cipriani - Rua 120, Guilherme C Wackerhagen - Nesta;
Jean Giovani Giovanella - Rua Hedwin Butzke, 610, Barra Rio Cerro - Nesta;
Jefferson Henrique Horonato dos Santos - 'Estrada Nova - Estrada Nova -

Nesta;
José Carlos da Maceno - Rua Santa Cecília, 82 - Jaraguá 84 - Nesta;
José Gonçalves de Lima - Rua Victor Witoshi, 294, Ana Paula II - Vila Lenzi - Nesta;
José Macoppi - Rua José TrRibeiro, 971 - Figueira - Nesta;
José Messias da Rocha - Rua Garoni T Mira, 30 - Centro - Nesta;
Josuel Quintino Tavares - Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 710 - Nesta;'
Kalverter Com. e Repres, Ltda. - Rua Paulo Crerner, 376 - Nesta;
Kalvester Com. e Repres, Ltda. - Rua Paulo Cremer 376 - Água Verde - Nesta;
Luiz Carla Fontana - Rua 25 de Julho, 889 - Vi'la Nova - Nesta;
Luiz Carlos de Freitas - Rua Exp. Fidélis Stinghen, 89 - Centenário - Nesta;
Marcilene Pereira da Silva - Rua Augusto Demarchi, 765 - Nesta;
Mareio Osni Wackerhage - Rua Luis Satler, 388 A - Nesta;
Marcos Henrique Luna - Rua Gustavo Hagedorn, 375 - Nesta;
Maria Amélia da Silva de Assis - Rua Governador Jorge Lacerda, 310 - Nesta;
Maria da Glória Araújo - Rua João JanuárioAyroso, 1089 - Jguá. Esquerdo -

Nesta;
Maria de Fátima Knall - Rua Jaraguá, 975 - Ilha da Figueira - Nesta;
Maria Jovita Knihs - Rua Guilherme Wackerhagen, 641 - Vila Nova - Nesta;
Maria Lila Silvano - éaixa Postal 534 - Centro - Nesta;
Marisa Vizintanhe - Rua Antonio B. Schimitz, s/n° -r-r- Ilha da Figueira - Nesta;

Nerry Heimerdinger - Rua Antonio Francisco Diemon, 246 - Vila Nova -r-r- Nesta;
Norival Wilson L. Cidral - Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Centro - Nesta;
Odamir de Souza - Caixa Postal 245 - Chico de Paula - Nesta;
P J Gasparin & Cia. 'Lrda. - Caixa Postal 02 - Nesta;
Pedro Alves do Carmo Filho - Rua Expedicionário Rudi Hamburg, s/no - Centenário
- Nesta;
Pedro Urbanski - BR-280. 69 - Nesta;
Principal Com. Mat, p/ Construção Ltda. - Caixa Postal 02 - Nesta;

.

Ramy Decorações Ltda, ME - Rua Eleonora Satler Pradi - Nesta;
São Vicente Mar. Construção Ltda. - Caixa Postal 02 - Nesta;
Serraria Waldemiro Drews - Rua Rib. Arma - Rio Cerro I - Nesta;
Sueli Terezinha Loos da Silva - Rua Germano Marquardt, s/n°, Vila Lalau - Nesta;
Valrnor Freitag - Rua Manoel Francisco da Costa - João Pessoa - Nesta;
Werner A F Viergutz & Cia, - Rio Cerro I, Km 12 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar

a devida intimação, faz por intennédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabllionato 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.

II
Jaraguá do Sul, 10 de Maio de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada

II
,
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siguais
nudos dos anos 80 teriam falido
ivessem concorrendo com a

idade de grupos de meninos que
ominam o mercado da música
aciona!!! Backstreet Boys, Five e

c fazem praticamente o mesmo

. Dançam um pouco e cantam mais
uco. Em geral, um tem visual de

oço perfeito e o outro tem cara de
o mau! E todos sem namorada, pois
ram de levar um fora ... Mas, o
ento faz surgir composições
deiras (é o eles que dizem).
eita, com certeza, deu certo, pois o

o de fãs histéricas atinge
rções cada vez mais elevadas! Até
is desligados se pegam
rolando as músicas destes grupos,
ligiosamente ocupam as melhores
es nas paradas das rád ios e

amas como o DiskM TVI

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

La Belle Femme
O Shopping Breithaupt já conta

com a nova loja de cosméticos

importados La Belle Femme.
Marcas conceituadas como

Christian Dior, Lancôme, Carolina

A invasão dos
bichos!
Não há vitrine que
tenha pelo menos

uma bolsa com'
estampa e texturas
de bichos! O surto
veio há alguns anos
mas não emplacou
tanto como nesta na

versão 2000!

Roupas, calçados,
óculos, acessórios e

até guarda-chuvas
estão revestidos de

. pêlos sintéticos ou

I estampados em
acrílicos, poliéster
e lycra! Tudo com

preços que oscilam
de maneira
absurda,

,

;��;��1�·:�'���
, ·

',...... "'1·os bolsos, a
------------------

novidade deixa de
ser exclusiva para
poucos e domina
todo o comércio de
maneira
democrática!

Herrera entre outras farão parte dos produtos of�recidos. Famosos por proporcionar beleza,
juventude e sedução, estes produtospcsscm o conqeiro de confiabilidade e excelência, através de um

processo de alta tecnologia. No Brasil, o consumo d�stas marcas estão cada vez mais acentuadas,
principalmente, por estas indústrias já concen+rorem suas pesquisas no clima tropical do país,
desenvolvendo tratamentos específicos para a muLher brasileira. A loja fica no primeiro piso, próximo
aos elevadores. e

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

Especializado em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxomento, fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4
Centro - Jaraguá do Sul

• Caixàs pestals ilimitadas para e-mail • Suporte técnico 24 horas por dln, 0800 4734737 di.as por semana • Curso básico gratuito sobre Internet. Instalação
gratuita do kit de acesso. Tarifa telefônica local em mais de 150 cidades www.terro.com.br

terra
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6-GERAL CORREIO DO POVO Sábado, 13 de maio de 2000

As leituras de Manoel de Souza

Nos primeiros dias do século possuía a Academia de
Letras na sua sede, no escritório de Rodrigo Otávio, uma
coleção de retratos metidos em molduras modestas, e

que eram os de Machado de Assis, Taunay, Joaquim
Nabuco, e outros, formando galeria. Por esse ternpo, era
costume da Polícia, para prevenir o público, expor nas
estações da Central, nos subúrbios, os retratos de todos
os batedores de carteiras mais temíveis da cidade.
Um dia, vai à sede da academia uma senhora, constituinte
de Rodrigo Otávio, levando em sua companhia uma filha
de 5 anos. A pequena olha, examina os retratos, e, de
repente, voltando-se para a moça:

'

- Mamãe, quem são aqueles gatunos?
Rodrigo Otávio - Revista da Academia Brasileira de Letras, número 27.

SETOR MATRIZ

Sábado
15hOO - Matriz

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

19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz
08h30 - Molha

,

NOSSAMENSAGEM

O Bom Pastor e os Pastores do povo _

Dia 14 de maio é dia dos pastores e dia da pastoral ..
Trabalhar na pastoral de uma comunidade e estar a

serviço da vida e liberdade do povo, continuando na história
os atos libertadores de Jesus, o bom pastor. Ele nos
mostra o sentido da açãopastoral: dar a vida pelas ovelhas.
A sociedade pode nos criticar e até perseguir por
defendermos e promovermos a vida do povo. Mas nós,
que um dia fomos cativados pelo serviço do bom pastor
que nos deu a vida, caminhamos rumo à manifestação
final, quando seremos semelhantes a ele e o veremos

como ele é. (Jo 10,11-18)

Apoio:

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

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

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

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

FOIl,es: (047) 371-1910 e 275-3125

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919
370-7919

Por que "antigamente" e
"outrora"? (3), '

Naqueles tempos (temos que
usar o título acima) não se

podia- pensar em pratos
típicos, que é coisa de 40 anos
atrás ou um pouco mais, nas
festas que lembravam o dia
da fundação de Jaraguá,
acrescentando-se o dia 25 de

julho, que lembrava a vinda da

primeira leva de colonos
alemães ao Rio Grande do
Sul. Jaraguá (do Sul) aderiaa
esse movimento de inte

gração, juntando a data para
ser a data de fundação do

Município, embora o seu fun

dador, o engenheiro Emílio
Carlos Jourdan, fosse um

\ belga, naturalizado brasileiro e,

nessa qualidade, seguia para
os campos de batalha, no

Paraguai, para derrotar o

ditador Francisco Solano

Lopes, que invadia o Imperial
Brasil e punha em perigo as

fronteiras brasi leiras, retor
nando coberto de glórias, pu
nha em andamento o seu pro�
jeto Estabelecimento Jara
guá - uma usina de açúcar
e derivados, já que era

companheiro de lutas onde
entravam o conde d 'Eu, o te
nente Floriano Peixoto, futuro
presidente da República, e

Alfredo Descragnolle Taunay,
depois presidente da Província
de Santa Catarina, todos

estavam na mesma trincheira,
afinal vencedora.
A vinda da primeira leva de

húngaros a Santa Catarina,
que se dirigia a Garibaldi -

Distrito de Veszprém, a faixa
de terra do atual Município de

Jaraguá (do Sul) balança entre
Paraty (atual Araquari) e

originariamente, desmemb�a
do de São Francisco do Sul e

Joinville, então Colônia Dona
Francisca, cujos adminis
tradores tinham os olhos vol

tados para esta área, afinal

vencida por Joinville, mais
forte e melhor organizada e

com boa representação nos

legislativos, passando Jaraguá,
em 1895, a ser Distrito, de

Joinville, até a sua eman-

Garibaldi - JGS -

Distrito de Veszprérn (017)

REMINISCÊNCIAS

cipação, em 1934. Daí que,
mais um entrave para uma

possível ajuda aos imigrantes,
pois Garibaldi ficava mais

I

próximo de Blumenau, mas
era administrada por Joinville,
que já tinha problemas.com a

sua própria administração, e

meter a colher no prato do vi
zinho era quando pouco,
temerário.
Correm os anos e os imigran
tes venciam as etapas, esta é
a verdade, assistidos por
religiosos franciscanos que os

estimulava, passando por

espaços de dois ou três meses,

para a assistência religiosa,
missa, casamentos e bati

zados. A comunidade quase

parava, pois a presença de um

frade era um recesso nos

trabalhos, para pôr em dia os

seus compromissos religiosos
que relatava aos húngaros o

que se passava fora de sua

área. Enfim, era dia de festa,
com confissões que aliviavam,
que começava a dar os pri
meiros resultados na lavoura,
na criaçã'o, colhendo é se

alimentando com raízes como
a mandioca, que apelidavam
de Baumwurzel (raiz de ár

vore), ou, então, o feijão, a

batata-doce, batata inglesa,
abóbora, arroz, taiá e o cará,
de grande poder alimentício,
os vários chás de ervas e

bebidas de raízes de gengibre,
tudo misturado a polenta de

milho, galinhas assadas,
marrecos, patos, 'carne de

suíno, os defumados, a lingüi
ça, a morcela e por aí afora.
A barriga era bem forrada e

revigorava as energias. Ainda
hoje pode-se comer uma

carne de porco assada e o

molho com aipim jovem - um

verdadeiro manjar dos deuses
aqui na terra. Quem ainda não

.

experimentou, está perdendo
um repasto supimpa.
Havia diversões, bailes e

festas outras que muitas vezes
a própria moradia não com

portava. Estas eram feitas

naqueles barracões geral
mente ao lado da igreja. Aliás,
era o hábito da região, lem
brando que isto acontecia
entre imigrantes de outras

etnias, como a' de Itapo
cuzinho. Os italianos, depois
da missa, iam ao salão para
discutir a distribuição da água
que era apanhada ao pé da

serra e conduzida por uma

valeta, ao longo de 13 km,
para atender ao plantio do
arroz irrigado, distribuição de

acordo com a área sob

produção. Naquelaépoca, em
1953, em companhia do pre
feito ArthurMüller, era convi
dado para servir de árbitro,
convidando-me ele que fizesse
um estatuto rigoroso, para nin
guém blefar. Este documento

e sistema de produção coope
rativado mereceu menção na

Câmara federal, em Brasília,
sendo o deputado federal
Lauro Carneiro de Loyola
muito cumprimentado, pela
maneira colegiada de produzir
alimentos, de que todos

poderiam participar, aceitando
as bases dos estatutos. Ainda

funciona neste começo do ano

2000. (Fritz von Jaraguá)

Georg Wolf e família, estabelecida em Santo Estêvão, em

Garibaldi
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Tainara Pereim Mengarda completahoje (13/5) 4
.

anos.Os parablns são-de seus pais, Alcir
Mengarda e;M�riene Pereira Mengarda, e os

tios e avôs corujas
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arios Stinghen completou ontem (12/5)
os. Aefestinha será hoje na residência dos

pais, Luizmar e Mairian Stingher

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371·0101 ·371·0611 Estas li�)!las;igatinhas são U

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Amanda.filhas.de Edson e Noeli Silva

:::::::
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Tarde de jogos da Rede

Ivone Taranto, Carla-Mayer e Lourdes Bianchi - perfeitas anfitriãs
Sucesso absoluto. Assim pode ser definida a tarde de jogos e o café da
Rede Feminina de Combate ao Câncer, quarta-feira, lOde maio, no Clube
Atlético Baependi. A presidente Carla Mayer ficou satisfeita com a

venda de 426 cartões.

Deliciosos pratos, doces e salgados, preparados com o rriaior carinho

pelas voluntárias, excelentes prêmios e o bingo'forarn as atrações da

tarde.

o casal Vilma eMarco Antonio Garreta Menezes inaugurou, em
abril, a Unidade 2, nas dependências do Clube Atlético Baependi. A
nova unidade oferece todos os serviços de condicionamento físico e

aulas de ginástica localizada

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

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Etelmaris Régis, Rosane Vailatti e Márcia Bedin

Nilma Lopes, Elenir Escopelli, cabeleireiro Tião

e a esteticista Eliane Leon

_8-_S_0C_IA_L ���,�-------&-�-�-,1-3-�-m-�-od_e_20_OO

Nas Compras acima de R$ 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

_O BREITHAUPT
MUitomaiSpravocê

Encontram-se abertas as

inscrições para a 2a Copa
Malwee de Tênis, no

Clube Atlético Baependi.
O evento será disputado
nas categorias A, B, C e

D, de 26 a 28 de maio.

Informações 371-0222.

Depois de vários anos

fora do circuito, Jaraguá
do Sul vai sediar uma

etapa do Catarinense de
Automobilismo. Será nos

dias 20 e 21 de maio, no
Autódromo Jaraguá, às
margens da BR-280, em
Nereu Ramos. Na pista a

presença dos pilotos Ivo
Petras Konell, Jaime

Borchard, Paulo Ronchi,
Alexandre Spézia e o

campeão da tempo-rada
passada, Douglas Bogo.

Encontram-se abertas na

secretaria do Clube
Atlético Baependi as

inscrições para o Baile de
Debutantes de 2000.

Inscrições até o dia 9 de

junho.

i' Floricultura

Florisa

a (047) 371-8146
a (047) 371-0515

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

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, 1 a

comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Servimos

almoço executivo.
De segunda a sexta-feira.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Restaurante Itajara.
Atende de segunda a sábado
Para almoço llh30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ramo funerário é acusado de criar monopólio
Fotos: Edson JunkeslCP

Decreto impede
a entrada
,de empresas
nomercado

o fazem e toda a comunidade
sabe que essas funerárias perten
cem a uma única pessoa", denun
cia, "Os advogados confirmam

que a legislação fere os princípios
das leis de mercado e de livre

concorrência", completa.
Auxiliar de serviços no

Cemitério municipal, Antônio
Ribeiro diz que recebe funerais
de apenas uma empresa. "Aqui
só tem uma funerária, é sempre
o mesmo carro. Anos atrás ti
nham outras, mas eles com

praram e ficou tudo do mesmo

dono", testemunha.
DEFESA - O proprietário

Juliano Leier confirma que a

família trabalha com quatro
funerárias,'mas o pai, Silvino
Leier, frisa que são quatro
empresas diferentes, com pro

prietários distintos, que fazem um

trabalho conjunto. "Hoje as fune

rárias são unidas porque anti

gamente brigavam entre si e

acabavam disputando defuntos na
frente dos hospitais", justifica.
Eles defendem que a cidade não

comporta mais funerárias, porque
os gastos são muito altos e o

número de funerais, pequeno,
cerca de 30 por mês. "Se entrar

mais gente, vai virar bagunça e

ninguém vai sobreviver".
Leier cita exemplos de cida

des maiores, como Joinville e

Blumenau, que possuem número

pequeno de funerárias, parajusti
ficar a proteção do setor. "Se a

Prefeitura achar que é necessário,
_
ela abre licitação paramais algu
ma". Ele defende que oMunicípio
se proteja de aventureiros de ou
tras cidades. (LiSANOREA COSTA)

Jaraguá do Sul - De mu

dança para o Vale do Itapocu, Leo
Anzolin solicitou alvará da Prefei
tura para abrir uma funerária; em
agosto de 1999. O alvará foi con

cedido, mas o empreendimento,
inviabilizado, porque decreto de
1986 estabelece que a cidade não

pode ter mais de quatro fune
rárias. Anzolin entrou com man

dato de segurança na Justiça e

perdeu a causa, apesar de o de
creto ter expirado em 1991. Ele
entrou com reclamação no Pro

con, já que a medida fere as leis
de mercado, e acusa' o setor de

formação de monopólio, porque
há indícios de que as quatro fune
rárias pertençam todas ao mesmo
dono.

O Decreto 1.349/86, assinado
pelo então prefeito Durval Vasel,
estabelece que o serviço funeral é
considerado essencial, por isso
controlado pela Prefeitura, e dá

prazo de cinco anos para abertura
de nova licitação, que não aconte

ceu. "Vamos analisar esse decreto,
porque ele é anterior à Consti

tuição, para saber se ainda tem va

lor jurídico", informa o coorde
nador do Procon, Mauro Mahfud.

Anzolin questiona a classifi

cação COl)1O serviço público. "Es
se serviço só é público se for

prestado pela própria Prefeitura,
na condição de assistência social,
mas são empresas privadas que

Funerária Haas: Silvino Leier diz que não há espaço para mais empresas do ramo em Jaraguâ do Sul

� EMERGÊf'!CIA ' t!I\
V ODONTOLOGICA W

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Kleber Lisboa Araújo
CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo SousaJr.

ijac@netuno,com,br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTDA,

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Sebrae realiza convênio com

Acias para prestar serviços.
Schroeder - O Sebrae fir

mou convênio com a Acias (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder), em ato

realizado na sede da entidade,
segunda-feira à noite. O convê

nio, realizado através do Projeto
Empreender, prevê a disponibili
zação de diversos serviços e pro
dutos para os empresários do

Município, dentro da nova pro
posta de atuação do Sebrae, subs
tituindo os antigos balcões de

serviços pela parceria com as

associações comerciais e indus

triais.
A presidenta da Acias, Car

men Tomaselli, acredita que o

convênio trará benefícios mútu

os entre o órgão e a associação
comercial, na medida em que, .

tanto o Sebrae terá mais facilida
de de atuação, quanto a entidade

poderá ampliar a oferta de pro
dutos e serviços aos associados.

Com a realização do convênio,já
nos próximos dias, tão logo a

equipe da Acias esteja prepara
da, es associados poderão soli

citar informações sobre o Progra
ma Sebrae de Qualidade, Progra
ma Sebrae de Qualidade Rural,
Programa Brasil Empreendedor,
Empretec, entre outros.

Carmen acredita que dentro

de 15 dias os novos produtos e

serviços já poderão ser requisita
dos. Segundo ela, a parceria vai

ao encontro do objetivo da atual

diretoria da associação, de traba
lhar mais em apoio dos associa

dos, oferecendo alternativas con
cretas para o desenvolvimento e

fortalecimento dos negócios e

empreendimentos.
Outra meta da Acias, anteci

pou a presidenta, será oferecer
diversas opções de cursos e trei

namentos aos assoei adas para

que eles possam buscar maior

capacitação e se mostrar aptos e

competitivos nos respectivos
segmentos de atividades.

(MILTON RAASCH)

Exposição: comissão julgadora avalia a cor e o tamanho de 3,5 mil pássaros

I" etapa de Ornitologia está
aberta para visitação pública
Pássaros
estãosendo
expostos
nesta etapa

Psitacídeos e Exóticos. Na Copa
Aleon, que sempre acontece em

Jaraguá do Sul, são feitas inscri

ções individuais de criadores de
diversos pontos do Brasil.

O presidente da Sociedade

Jaraguaense de Canaricultura e

Ornitologia, Lauro Stoinski, diz que
está sendo avaliado a cor e o tama

nho de cada pássaro. Os campeões
de cada série vão receber prêmios
em ouro. "É como se fosse um

concurso de misses, os juízes
avaliam a tonalidade e as medidas
de cada pássaro, o vencedor pode
ganhar medalha de ouro de até 20

gramas". Ele diz que, além do pa
trocínio da Aleon, também rece

beram R$ 10 mil da Prefeitura. "Es
se dinheiro foi aplicado na monta

gem da exposição, transporte,
limpeza e premiação".

Foram distribuídos dez mil bô
nus para estudantes, até dez anos,

das redes Municipal, Estadual e
Particular de Ensino. Adultos

pagam R$ 1,00. "Todos os visitan
tes vão concorrer ao sorteio de um

pássaro, com gaiola." Das 8 às 19
horas de hoje e até às 12 horas de

domingo, a exposição estará aberta
à visitação pública. (FABIANE RIBAS)

Sine inicia inscrições para25 cursos
Jaraguá do Sul- AI" etapa

do 49° Campeonato Brasileiro de

Ornitologia e 4" Copa Aleon Ouro

2000 estão acontecendo, desde

terça-feira, no estacionamento do

Shopping Breithaupt, em Jaraguá
do Sul. No total, estão sendo ex

postos 3,5 mil pássaros de quatro
segmentos, Periquitos, Agapomis,

Na prestação de serviços, corte,
costura doméstica, pri-meiros
socorros (Polícia Militar e

Bombeiros), literatura infantil,
professor de artes para educação
infantil, vigilante, operador
multifuncional (prensas e tornos),
manutenção de microcomputa
dor, eletricista, encanador. e
secretária informatizada.

Na agricultura, rizicultura e

cultivo da palmeira real. Em

turismo e Artesanato: turismo

receptivo, .recepcionista de

eventos, recepção em hotelaria,
culinária de pratos típicos,
culinária básica, artesanato (em
folha de bananeira e palha de

milho e arroz), artesanato

(pintura em tecido, porcelana,
macrarnê e embalagens), cho ..
colate caseiro e embalagens,
reciclagem artesanal (vidros,
plásticos e papel) e informador.
turístico (Polícia MiIÍtar). (MR)

.Guaramir im - O Sine

(Sistema Nacional de Emprego)
estará recebendo a parti r de

segunda-feira as inscrições para
25 cursos de qualificação
profissional que serão oferecidos

para a comunidade. Os cursos

foram definidos com base nas

indicações do Fórum Municipal
de Qualificação Profissional e

serão realizados até o final do mês
de novembro. As pessoas in

teressadas deverão se dirigir ao

setor do Sine, na Prefeitura.
Os cursos contemplam di

versas áreas de atividades, como
o comércio, indústria, prestação
de serviços, agricultura e turismo

e artesanato. Na área do co

mércio, serão oferecidos os cur

sos de balconista, vitrinista,
embalagens, técnicas de vendas

e televendas. Na indústria, cursos
de costura industrial (10 turmas/

160 vagas), modelagem e corte.

Intercambistas suecos visitam Rotary
Jaraguá do Sul - Há mais

de duas semanas noBrasil, quatro
intercambistas suecos estiveram
em Jaraguá do Sul, de terça a

sexta-feira, para conhecer a

cultura da cidade e o Rotary Pérola
Industrial. A assistente social
Johanna Stakeberg, 28 anos, o

policial Anders Norberg, 29, o

técnico em informática Pär

Cederhag, 25, e a coordenadora

do Projeto Agenda 21, Kristina
Helgesson, 29, são profissionais
que participam do grupo de estu-

dos doRotary Internacional (IGE).
Os suecos visitaram a Malwee

Malhas, o parque da ernpresae a

Duas Rodas Industrial para acom

panhar e trocar experiências com

pessoas que atuam profissional
mente na mesma área. Kristina
disse que ficou espantada com a

limpeza e organização do Parque
Malwee. "Trabalho em um projeto
,que pretende conscientizar as

pessoas sobre a importância e

cuidados necessários com aterros

sanitários, e o parque está dentro

dos padrões de qualidade". Ela
comenta que o tratamento de água
de Jaraguä do Sul é similar ao da

Suécia.
Os intercambistas visitaram

cidades catarinenses como Nave

gantes, Rio dos Cedros, Pomerode
e Rio do Sul. Ontem eles foram

para Porto Belo e, semana que
vem, devem viajar para Joinville.
Em 35 dias de intercâmbio, os

suecos dizem que irão aprender e
conhecercoisas que levariam, pelo
menos, dois meses. (FR)

SEJA COMPETITIVO NESTE"MBReADO GfO:éALIZADO
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ras'suli�ogadOS Associados
OAB/se 3437·B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-75HlFax: (047) 372-1820-
Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cãssuli.cöm.br> e-mail.cassuliéàcässuli.cöm.br"
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Traficante preso por
vendermaconha

Aroldo afirmou

que a droga
era repassada
pelo irmão

Corupá - Na operação
conjunta entre as polícias Civil e
Militar, o auxiliar de produção
Aroldo dos Santos, 32 anos,
natural de Lages, foi preso em

Corupá, na noite de quarta-feira.
A prisão aconteceu na re

sidência de Aroldo, localizada na

Rua Eugênio Moretti, às 23h30,
momento exato em que vendia
maconha para a dançarina Eli

zângela Dias da Silva, 28 anos,

que confessou ser viciada.
O auxiliar de produção

afirmou que a droga era de seu

irmão, Juarez dos Santos, que no

mesmo dia, por volta das 20

horas, entregou a droga acon

dicionada em plástico. Segundo
Aroldo, o irmão disse que a

dançarina da Boate Scorpions iria
buscar a droga e que iria pagar
R$ 10,00.

Foi neste momento que os

policiais estiveram no endereço e

efetuaram a prisão. Aroldo dos
Santos foi indiciado por tráfico e

Elizângela por porte. O delegado
de polícia Ilson 'José da Silva
informa que Juarez dos Santos
também será indiciado em

inquérito como co-autor. Juarez
estava respondendo por tráfico
até janeiro, quando ganhou
liberdade do Presídio em Jaraguá
do Sul, onde estava preso.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Punguista age em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Os casos

de punguistas vêm preocupando
as autoridades policiais de Jara

guá do Sul. Somente nesta sema

na foram quatro casos. Dois fo
ram registrados no Terminal Ur

bano de Ônibus, localizado na

Avenida Getúlio Vargas.
A primeira vítima foi Elvira

Dallman Meier, aposentada,.mo
radora de Três Rios do Norte,
que teve furtados 'do interior da
bolsa a Carteira de Identidade,
CPF, Cartão do Funrural, R$
90,00 e Cartão Magnético do
Unibanco.

A segunda vítima foi a dona
de casa Ilma Pereira Amorin, 61
anos, que esperava ônibus para

Schroeder. Furtaram sua carteira

com CPF, Cartão de Aposentado
ria do marido, José Manoel Amo
rin, e R$ 105,00.

A dona de casa só percebeu
o furto quando entrava no ôni

bus, às 16 horas. Na quarta-feira
aconteceram outros dois casos de

punguistas no centro da cidade.

A dona de casa Irene Eichstaedt,
64 anos, estava fazendo compras
numa loja de R$ 1,99 quando fur
taram sua carteira, e ficou sem

Carteira de Identidade, CPF e Tí

tulo de Eleitor, além de R$ 31,00.
Também no Centro, Enir Flor
Mathias, 38 anos, do lar, teve
furtada sua carteira com R$
150,00. (AO)

Furto na Locomotivos
Jaraguá do Sul - Às 3h 15

de quarta-feira, a Locomotivos

Confecções, localizada na Rua

Quintino Bocaiúva, foi roubada.
CesarMoacir Silva, comerciante,
registrou que quebraram o vidro
da vitrine e furtaram um skate,

marca Tailom, duas mochilas da

marca Maresia, camisetas, uma

jaqueta da Locomotivos e uma

blusa de moleton. Apesar da loja
ficar no centro da cidade e de

quebrarem o vidro da vitrine,
ninguém ouviu ou viu nada.

Preso:'Aroldo dos Santos foi indiciado por tráfico

Preso latrocida foragido da

Delegacia de Guaramirim
Guaramirim - Foi preso no

início desta semana, em Ibiúna,
interior de São ,Paulo, Ilson
Pasquali, que estava foragido da

Delegacia de Guaramirim. Pas

quali, em 1995, foi preso e

condenado pela Comarca de

Guaramirim por prática de

latrocínio. Ele abordava moto

queiros na BR.:.280 e depois os

matava para roubar as motoci
cletas.

Na época, o latrocida chegou
a ser preso pela Polícia Civil de

Guaramirim, mas atualmente
encontrava-se foragido. Em

1997, o processo-crime foi sen

tenciado, resultando numa pena
de 20 anos de reclusão. A dele

gada Jurema Wulf espera que

Pasqúàliseja recambiado para
Guaramirim.

FURTO - Segundo a delega
da, foram recuperados alguns
equipamentos.furtados da resi

dência de Éder Cristofolini, na

tarde do último dia 2 de maio. Na

oportunidade, furtaram dois

teclados, uma acordeão e uma

guitarra, avaliados em R$ 15 mil.
Policiais de Guaramirim,

auxiliados por policiais da 2a

Delegacia de Itajaí, chegaram ao

nome de Inauro Cardoso, 34

anos, construtor, receptador e

com parte do material. Cardoso
denunciou Pedro Ribeiro, 28

anos, vendedor autônomo, mora
dor da cidade de Balneário Carn

boriú, que lhe teria vendido os

equipamentos.
Depois de duas viagens para

Itajaí, Pedro Ribeiro foi encon

trado, afirmando que comprara
os equipamentos por R$ ] mil de
uma terceira pessoa, que não

soube identificar, negando o furto.
O inquérito policial en

contra-se em andamento em

Guaramirim e a delegada Jure
ma Wulf espera identificar o

ladrão. (AO)

Revogada prisão
de estelionatária
Jaraguá do Sul - A este-

lionatária Aline de Cássia Piotto,
que lesou várias empresas de Ja

raguá do Sul, causando prejuízo
na ordem de R$ 15 mil, está
solta. A prisão preventiva decre
tada pela juíza HildemarMene
guzzi de Carvalho, da Comarca
de Jaraguá do Sul, foi revogada
pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, assinado pelo desern

bargador Álvaro Wanderlei, de

Florianópolis. Aline e o amásio, ,

Carlos Roberto Seele, com
pravam cortinas, equipamentos
de som, eletrodomésticos,
equipamentos eletrônicos,
rodas de carro e pagavam com

cheque pré-datado, que pos
teriormente era sustado. Aline
foi presa em Agudos, São Pau

lo, sendo que, na época, estava
grávida e abortou. Depois da alta
médica, ficou presa até o dia 8
de maio, quando foi solta.

uperSena(qUart';"sáoo'dO) >
'

,

concurso: 393': ' .', , ....

1!faixa:
19·21·32·38·44·45

2'faixa:

08\; 1;o���r�;739�7. 38
1ªfaixa:�

05 - 07 -10-28 - 35 - 36
2!faixa:

06-11-24,-25-29-36

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 693

.

16-24-37-41-69

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone: 3453 cone. 3454
11•.:63.3511' . 39.268

2';' 27.470 2' • l8.759
3'.S 62.969 3'.' 54.744

•

4ó, 36:918 4' - �3.390
5' . 57.942 5' - 62.283

CORREIODOPOVO

Hfper. I.o j a s C Supermercados

BREITHAUPT
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Coulthard participou da prova com costelas trincadas"
Piloto escondeu
contusões

para participar
da corrida

São Paulo - David Coul
thard fez essa semana um exa

me completo no Hospital Gra
ce, em Londres, e os médicos
concluíram que ele disputou o

GP da Espanha, domingo
'passado em Barcelona, com

/

três costelas trincadas. O piloto
teria escondido as contusões

para participar da prova, na qual
conseguiu o segundo lugar.

Cou lth ard sofreu um aci
dente aéreo na terça-feira da
semana passada quando o

Learjet que o levava da Ingla
terra para a França teve de

fazer um pouso forçado no

aeroporto de Lyon. Piloto e co

piloto da aeronave morreram.

_ Coulthard, sua noiva, Heidi, e

seu preparador físico, Andrew

Matthew, sobreviveram.
O exame feito em Londres

constatou também ferimentos
no pei to, além das três costelas
- oitava, nona e décima, do
lado direito - trincadas. Mes
mo assim, segundo a McLaren,
ele deve participar normalmente
do GP da Europa, no próximo
dia 21, em Nürburgring.

- As dores foram piorando
dia a dia no fim de semana. A

cada zebra ou ondulação, eu

sentia dores no corpo todo.
Mas era muito importante para
mim, correr na Espanha. Eu

podia não correr, mas tinha
uma obrigação a cumprir e

estava determinado a não desis-
, tir da minha luta para ser

campeão", disse o escocês.
O médico-chefe da FIA, Sid

Watkins, disse ter certeza da

participação de Coulthard no

GP da Europa. E garantiu que
as contusões não afetarão sua

performance na corrida.

(FLAVIO GOMES) Imprudência: piloto diz que, mesmo lesionado, não poderia deixar de cumprir com suas obrigações

Ricardo Zonta é o mais rápido nos testes

coletivos da F-I em Jerez de La Frontera
São Paulo - O pi loto Ricar

do Zonta ficou com o melhor

tempo, na terça-feira, durante o

segundo dia de testes coletivos
da Fórmula 1, em Jerez de La

Frontera, na Espanha. O
brasileiro da BAR, depois de 29

voltas, completou a melhor com
o tempo de 1 min24s482. O
recorde da pista para a Fórmula
1 é de Imin21s0n, de 1997, ,

quando ainda eram usados pneus
slick na categoria. Esse tempo
pertence a três pilotos, Frentzen
e Villeneuve, então daWilliams, e
Schumacher, da Ferrari. Eles
fizeram o mesmo tempo nos

treinos para o Grande Prêmio da

Europa daquele ano.

Choveu de manhã, como na

terça-feira, mas à tarde o sol
brilhou e as equipes puderam an

dar mais do que no dia anterior.

Hakkinen, na terça-feira, crono- \

metrou Imin23s97. No total, 15

pilotos de oito equipes treinaram.
Os tempos da cronometra

gem daWilliams são os seguintes:
1) Ricardo Zonta (BRA/BAR
Honda), Imin24s482 (29 voltas);
2) Giancarlo �lisichel1a (ITAI
Benetton-Playlife), 1 min25s387

(19); 3) Mika Hakkin: n (FINI
McLaren-Mercedes), Imin
25s667 (94); 4) AlexanderWurz

(AUT/Benetton-Pla'ylife), 1 min

25s677 (38); 5) Eddie Irvine

(IRLlJaguar-Cosworth), 1 min

25s864 (76); 6) Heinz-Harald
Frentzen (ALE/Jordan-Mugen

Hônda), I min26s001 (45); 7)
Olivier Panis (FRA/McLaren
Mercedes), Imin26s163 (40); 8)
RalfSchumacher(ALE/Williams
BMW), 1 min26s206 (29); 9)
Pedro de La Rosa (ESPIArrows
Supertec), 1 min26s223 (44); 10)
Johnny Herbert (lNG/Jaguar
Cosworth), 1 min26s281 (36);
II) Pedro Paulo Diniz (BRAI
Sauber-Petronas), Imin2ps971
(59); 12) Jenson Button CINGI
Williams-BMW), Imin27s223

(39); 13) Jarno Trúlli (ITAI
Jordan-Mngen Honda), Imin
27s849 (16); 14)PatrickLemarié
(FRAlBAR-Honda), I min28s062

(39); 15) Giorgio Pantano (ITAI.
Benetton-Playlife), I min29s510

(12). (FL)

DIÁRIO DA FÓRMULA 1 �_

"BARbeirada"
A BAR cometeu uma tremenda barbeirada no GP da Espanha com o

carro de Villeneuve. Em seu primeiro I?it stop, a equipe trocou os lados

dos pneus dianteiros. Colocou o esquerdo na direita e o direito do lado

esquerdo. Resultado, o carro ficou "inguiãvel". "Foi nossa culpa", admitiu
o porta-voz da equipe. Mas Jacques abandonou a prova por outros

motivos.

Arrows com Seat?
A última da fábrica de boatos: com ótimas relações estabelecidas com

empresas espanholas graças a Pedro de La Rosa, a Arrows poderia usar

motores com a marca Seat (empresa do Grupo Volkswagen) no ano

que vem. A Seat tem origem espanhola. A Arrows, que comprou a Hart

há dois anos, pode fazer seus motores e colocar o nome que quiser. A
conferir.

Montoya dançando...
Ajulgar pelas declarações de FrankWilliams, Juan-PabloMontoya não

é certeza tão grande na equipe no ano que vem como se imaginava. As
boas atuações de Jenson Button podem garantir seu lugar no ano que
vem. "Vai ser uma decisão difícil de tomar", disse o dirigente. Montoya
tem um pré-contrato com a Williams.
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Jaraguá estréia no returno contra Concórdia
Time estará
desfalcado

nojogode
amanhã

Jaraguá do Sul- o Jaraguá
Futebol Clube enfrenta o Concór
dia no returno do Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão,
amanhã, às 15h30, no Estádio João
Marcatto. No primeiro turno, o

time do Oeste venceu por 2 a 1.

Agora o tricolor quer a vitória,
pensando no título do returno ou

na soma de pontos para a

classificação, por critério técnico,
informa o treinador do Jaraguá,
Aroldo Duarte.

Para a partida de amanhã, os
jogadores Leandro, Ricardo e

Fabinho ficarão de fora cumprindo
suspensão pelo terceiro cartão

amarelo. Ricardo e Fabinho farão
muita falta! segundo Duarte, pois
taticamente cumprem papel

importante no Tricolor. Ele informa
que não conta com jogadores com
as mesmas características.

Em compensação, o atacante

Careca, expulso na derrota para
o Internacional, no domingo
passado, por 4 a 3, e Reis, que
cumpriu suspensão automática,
voltam ao time. Duarte conhece

.

pouco do adversário, mas o time
está bastante modificado,
comparando-se com a primeira
partida do campeonato contra o

Jaraguá.
,

O técnico diz que o Concórdia

contr�tou jogadores de São
.

Paulo, o q�e vai melhorar o time
na competição, ocupando hoje a

6a posição na classificação geral
da Segundona, com 17 pontos.
Já o Tricolor, com a derrota para
o Santa Catarina, por 1 a 0, ocupa
a T' posição, com l�pontos. Um
treino será realizado hoje, a partir
das 9 horas. O time que sai

jogando amanhã está definido
com Éder, Dionei, Chicão,

Edson JunkeslCP

Treino: técnico Aroldo Duarte pede m?is ofensividade ao time para garantir o título do returno'

Jeferson, Anderson e Souza;
Jonas, Reis e Dutra; Jeferson,
Floripa e Careca.

FME/Breithaupt/Caraguá busca a liderança
Jaraguá do Sul- A FM,E/

Breithaupt/Caraguá enfrentà hoje
a Taschibra/Unic ardio, em

Blumenau, pelo Campeonato
Estadual de Futsal, a partir das
20h30. A novidade deverá ser o

ala Luisinho, contratado da
Universidade de Caxias do Sul, e
que está integrado ao grupo desde

terça-feira.
O técnicoManoel Dalpasquale

espera as mesmas dificuldades da

partida contra a Unoesc, no

empate em 3 a 3, em Jaraguá do
Sul.Maneca diz que Blumenau é
um time pegador, que marca

bem, e que já pensou em alterna
tivas de jogadas rápidas.

André Silva e Dão, que es

tiveram ano passado defendendo,
a FME, são os principais nomes

do adversário, segundo Maneca.
A Taschibra vem de uma derrota

para a Tuper, em (São Bento do

Sul, por 9 a 7. Com Luisinho, a
equipe ganha mais um chutador,

pois ele foi o vice-artilheiro do

Estadual do ano passado, mar
cando 36 gols pela Tuper. En-

.

quanto Jaraguá tem 14 pontos,
Blumenau tem 13. A liderança está

com a Tuper, com 15 pontos.
Patrick e Rafael estão com

dois cartões amarelos e preocu

pam. Além deste jogo, outros
dois serão disputados hoje:
Unisul/Colegial x Tuper/Planor
e 'Agroeste/Palmitos x Seara.
(AO)

Equipe da Kiferrolidera o Varzeano
Jaraguá do Sul _::_ Depois de

realizada a primeira rodada da

segunda fase do Campeonato
Varzeano Taça Raul ValdirRodri
gues, o Kiferro lidera isolado. O

atual/campeão Varzeano venceu
.

no sábado passado o Bangu, por
I a 0, pela Chave E, que teve ain
da o empate entre Santa Luzia e

'Água Verde, em ° a O.
A classificação aponta a lide

rança da Kiferro, com 3 pontos,
seguido de Santa Luzia e Água
Verde, com 1, e Bangu, em quarto
lugar, com zero. Já os dois jogos
disputados pela Chave F termina
ram empatados, Santo Antônio e

Atlético Paraná, 2 a 2, e Auto-

móveis Pradi e Amizade, ° a O.
Os quatro times estão empatados
com I ponto cada. A seqüência
da competição será hoje, na Vila
Lalau, com os jogos Bangu x

Santa Luzia' e Atlético x Auto.

Pradi. No Estádio da Arsepum,
Água Verde x Kiferro e Amizade
x Santo Antônio. (AO)

Apama entra em quadra comjogador irregular
Jaraguá do Sul - Foram·

realizados no Ginásio de Esportes
ArthurMüller jogos válidos pela
primeira fase do Campeonato
Estadual de Futsal Mirim. Jaraguá
do Sul foi representada pela Ceja/
Zanotti Elásticos/FME, que
venceu o Estrela Batistense por
2 a L, com gols de Ricardo e

Cafezinho.
Outra vitória registrada foi no

jogo com aHering, de Blumenau,

5 a l , gols de Leozinho, em duas

oportunidades; Max, Luis e

Cafezinho. A única derrota foi

para a Aparna, também de

Blumenau, por 2 a 1. No entanto,
a equipe de Blumenau entrou em

quadra com o jogador Diego
, Silva, que estava ,sem a carteira
da Federação, e por isso poderá
perder os pontos.

A Apama lidera a fase com 7

pontos, seguida da FME/Jaraguá

do Sul com 6; Hering com 3, e
São João 'Batista com 1. Os jogos
da primeira fase foram dispu
tados em Jaraguá do Sul, dias 5

e 6 deste mês.

O returno desta chave acon

tecerá dias 16 e 17 de junho, em
Blumenau. Das 24 equipes que
iniciaram o Estadual, c1assificam
se 16, sendo as duas primeiras
de cada chave e quatro por cri

tério técnico, (AO)

Outros jogos da Segundona:
Blumenauense x Catarinense,
Curitibanos x Internacional, Santa

Catarina x Camboriú, Timbó x

Tiradentes e Joaçaba x Guarani.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jeep Club
De 5. a 9 de junho, estaremos participando da Semana do
Meio Ambiente a convite da PrefeituraMunicipal, na SCAR.
Aniversariante da semana, Lauro Marquardt, dia 12.
Recebemos a visita do pessoal do Motogiro Clube de

Motociclismode Jaraguá do Sul, na reunião de terça-feira,
do qual o sr. Volney Zonta é o presidente.
Igualmente recebemos o convite deste clube de moto para
participarmos da reunião deles, dia 11.
O responsável pelajanta de terça-feira foi o Vilmar Cattoni,
que junto com sua esposa, sra. Rosana, prepararam aquela .

costela.
O próximo responsável pela janta será o sr. Valderes
Kuchenbecker, e pelo bar o sr. Fábio da Silvá. l6/5.,
No dia 21 está agendado o almoço do Dia das Mães.do
clube.
No dia 26 haverá um Torneio de Sinuca na sede do clube, '

Queremos aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz
Dia das Mães, que transcorre neste final de semana, a todas'
as mães com muita saúde, paz e alegria,

II
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Mãe nenhuma resiste a cheiro de carro novo. Por isso, a Caraguá
está com urna superpromcçäo pra você não errar no presente.
Todos os modelos Volkswagen em condições de pagamento

. supertacilitadas. Corra para a Caraguá. Ou você acha que chei ro de
carro novo dura por muito tempo?

GOL GERACÃO III
#

Bôn�! R$ 1.300,

POLO CLASSIC

Bôn':.! R$ 1.000,

����e R$ 700,
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