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estofados e colchões

o atletajaraguaenseDá
fanes Moraes de Araújo,
patrocihado pela Wizard

Idiomas.foi convocado pa
ra a seleção brasileira de

Amputados. Página 9
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Produtores de plantas
ornamentais de Corupá
formam núcleo setorial para
organizar a classe. Há 15

produtores registrados, mas
cerca de 50 atuam na clan

destinidade. Página 9
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PPB e PMDB de Jaraguá do Sul voltam
,

,

a discutir aliança às eleiçõesmunicipais
o assunto ainda está

restrito aos bastidores, mas
fontes do PMDB e do PPB

garantem que os partidos
articulam a formação de

uma aliança. Na terça-feira,
o deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) esteve

reunido com o presidente
microrregional do PPB,
Luiz Antônio Grubba, e

com o presidente estadual

da legenda, Aldo Rosa. Na

noite anterior, a Executiva

do PPB, reunida no Hotel

Itajara, discutiu as chances

Bylaardt é candidato
a prefeito ou a vice
emGuaramirim
Página3
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da aliança e "cobrou" do

vereador Moacir Bertoldi
tomada de decisão sobre a

candidatura a vice, do

prefeito Irineu Pasold

(PSDB)" Desde o início,
Bertoldi resiste participar
da chapa. Especula-se que a
f

aliança esteja sendo ar-

ticulada pelo Palácio Santa
Catarina. A idéia é ter

Konell como aliado do

governo e assim recuperar
o voto perdido com a saída

do deputado Adelor Vieira,
do PFL. Página 4
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Bombeiros fazemparto
"

Elídia Hospedach não

teve tempo de chegar ao
hospital parao parto da ter
.ceira filha. Sem condições
de levá-la à casa de saúde,

o marido; Vilson Braun, cha
mou o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Coiupá para

, auxiliar a esposa. O parto foi
feito em casa.Página 9

Inadimplentes devem
R$ 4milhões à

Prefeiturajaraguaense
PáginaS
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Infra-estrutura: moradores do Morro da Boa Vista reclamam da falta de segurança é rede de esgoto. Página 7
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Todos a postos
Passado o sismo decorrente da possibilidade da formação

do "frentão", a política jaraguaense volta a se acomodar

gradativamente, apresentando os prejuízos causados pelo
abalo. Ainda sem ter sido esclarecidas suficientemente, as
declarações do ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe
continuam a agitar os bastidores da política. Mas o quemais

marcou o episódio foi a de

monstração de inabilidade dos

líderes, que 'se apressaram em

desmentir a articulação usando
recursos pouco convencionais.

No início do mês, emreunião
do Diretório do PMDB, Duwe
afirmou que fôra procurado por
liderançasdoPSDB,inclusive -����������������������������������.
pelo prefeito Irineu Pasold, PFL
e PPB paraarticular a criação de

uma frente de partidos para
disputar as eleições deste ano.

Segundo revelou, a chapa
majoritária da possível coligação
seria composta por ele e pelo
vereador Moacir Bertoldi, do
PPB. As informações do ex

secretário foram prontamente negada pelos presidentes do
PSDB, PFL e PPB.

O casopoderia ter ficado por aí se não fosse a insistência
dos partidos envolvidos em remoê-lo. Os desgastes causados
aos dois lados é visível, o que talvez explique a aparente fleuma
das duas últimas semanas que, ao sentirem os prejuízos,
aguardam a poeira acentar-se. Apesar das declarações em
contrário, o qüiproquó não beneficiou ninguém,'mesmo que
tenha contribuído para a abertura de novas possibilidades e

candidaturas.Todavia, todos os movimentos estão atrelados
às especulações.

Para o PMDB o episódio facilitou a definição do quadro.
Ao descartar a candidatura, o deputado estadual Ivo Konell
deixou o caminho praticamente aberto para a esposa, Cecília,
já queDuwe terámuita dificuldade em viabilizar o tão sonhado

projeto político. PSDB, PFL e PPB negociam a formação de

uma aliança, mas esbarram na composição da chapa
majoritária e nas diferenças pessoais entre os principais
personagens. Há ainda divergências explícitas entre lideranças
pepebistas e tucanas.

Como impasse criado, oPPB tentaarticularoutra composição.
Fontes do partido afirmaramque o vereador tem 90% de chance
de ser indicado candidato aprefeito. Como o atual prefeito Irineu
Pasold não abre mão da candidatura, conclui-se que a aliança
não. será concretizada. Apesar das declarações de Cecilia Konell
assumindo. a ca:ndidatura aprefeita, apresentando até aplataforma
eleitoral, especula-se que já teria negociado ser candidataa vice
na chapa a ser cncabeçada por Bertoldi.

O PT corre por fora e já fechou questão em relação à

política de aliança, com chapamajoritária definida. Embora
muitos ainda apostem num apoio "branco" ao PMDB, o que
é negado categoricamente. A menos de 40 dias para o fim do

prazo das convenções, o quadro é de total indefinição,
reservando acordos de última hora que não serão nenhuma

surpresa. Aliás, desde a proclamação da República a política
brasileira é comandada por uma elite, que amanipula ao sabor
de seus interesses.

Assine, já
* João Lacerda

em educação - educação
universitária - aos militares. O

objetivo é criar um contigente
com visão mais crítica da atual
sociedade e evitar a solução pelo
conflito. A proposta é implantar
uma política preventiva e não de
combate.

A educação deve ser prio
ridade em qualquer governo. A

.

sociedade deve cobrar dos go
vernos mais investimentos e

educação, como formade desen

volver o País e atenuar as desi

gualdades sociais, um dos prin-
'\cipais fatores geradores da vio

lência. Se sua educação é regid
pelo lema dente por dente, per
maneça à espereita da caça e lute

por ela. Entretanto, se você se

pauta pelo respeito ao seme

lhante, conquiste sua confianç
e progrida com ele.

A violência diminuirá àmedida

que as diferenças e as desigual
dades atingirem patamares
aceitáveis e menos desumanos,
e não com ganância e arma

mentos modernos.

o documento contra a dimi

nuição da responsabilidade penal,
reduzindo dos atuais 18 para 16
anos é apresentada pelo autores

como uma alternativa para
atenuar a crescente onda de cri

minalidade que assusta o País.
Ledo engano propagado pelos
meios de comunicação, enfati
zando a violência, os problemas
decorrentes da impunidade e a

falta de uma política governa
mental voltada à assistência de

menores infratores nos grandes
centros urbanos, com conse

qüências a toda sociedade.
Pensava também que fosse

melhor colocar na cadeia àqueles
que transgredissem (solução fácil
demais), já que aos 16 anos lhe é

permitido o voto. Mas agora, pelo
empenho da.promotoria jara
guaense, estou ciente que o me

nor infrator tem sim as pena
lidades càbíveis e o'apoio ne

cessário e as chances poo/>íveis
para mudar a conduta.E por isso

que assino e faço campanha con
tra o projeto que pretende reduzir
a idade penal.

Isso só serviria as cidades

que não querem gastar com seus

menores carentes e só se preo

cupam corri os "filhinhos de pa
pai". Aumentaria a criminalidade
em vez de diminuir, formando
muito mais rápido nas faculdades
do crime - as cadeias e peni-

.

tenciárias-, os novos delinqüen
tes nota 10. Além de não ser nada
cristão. Vá a alienação incutir na .

cabeça do adolescente (que sabe
muito bem o que faz) que seu

mundo maravilhoso prometido é

o submundo do abandono em

uma cela.
Também a "ajuda" do setor

produtivo de Jaraguá do Sul à

Polícia, com a aquisição de

armamentos, parece muito boa.

Entretanto, cabe uma reflexão
mais aprofundada da forma
encontrada para contribuir com
o aparato militar e; conseqüen-.
temente, diminuir os índices de

criminalidade. Será que é ex

tinguindo a raça humana que al

cançaremos o ideal de segurança?
Não é "cortando" o mal pela raiz
(matando) que iremos resolver
essa questão, mas procurando
remédios para encontrar a cura

de todas essas infecções.
A PMmineira está investindo * Garçom
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"Quando oPFL defendia omínimo de R$ 177,00, fiquei
feliz, mas no dia da votação, vi que' não passava de

demagogia." (Vereador Gildo Alves - sem partido - criticando

a aprovação do salário mínimo de R$ 151,00, que classificou de

merreca)

"Acho ridículo falar em saláriomínímo isoladamente. É
preciso le-var em consideração a realidade de cada país."
(Vereador AdemarPossamai - PFL - rebatendo as críticas feitas

pelo colegaMoacir Bertoldi - PPB - ao salário mínimo brasileiro,
o menor da América do Sul)

"Não sento para falar com a família Konell para negociar
coligação por questões pessoais.A Cecília prejudicoumeu
amigo Marlon Sousa." (Prefeito Irineu Pasold - PSDB -

descartando qualquer possibilidade de�egociação por parte dele com
o deputado estadual Ivo Konell)

"Se existir o aval da direção estadual, sou favorável a

aliança com o PMDB." (Vice-presidente do Diretório do PPB

de Jaraguá do Sul; Wigando Meier, sobre uma possível aliança com
o PMDB do deputado estadual Ivo Konell)
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Bylaardt deixa governo para
disputar eleições municipais
Secretório deve
compor chapa
majoritária em
Guaramirim

\
Guaramirim - o secretário

de Saúde, Nilson Bylaardt, se

afasta das funções públicas no final
deste mês. A desincompatibili
zação visa concorrer às eleições
municipais. Ele pretende -integrar
a chapa majoritária do PMDB,
como candidato a prefeito, ou a

vice, se o atual prefeito, Antonio'
Carlos Zimmermann, disputar a

reeleição. Segundo o secretário, a
intenção de candidatar-se é devido

aos bons índices nas pesquisas e

"reconhecimento dos trabalhos
desenvolvidos" .

Ele diz estar "muito à vontade",
aguardando apenas que

I
a

Executiva decida os critérios de

escolha dos candidatos. "Paramim
é independe", afirma, confiante nos
resultados da atuação como

vereador em dois mandatos e nas

atividades exercidas na saúde

pública. Nemmesmo as denúncias

apontadas pela CI (Comissão de

Inquérito) abalam essa confiança:
,

"Foi umaCI política e a população
sabe disso", reafirma.

Sobre' a "enxurrada" de

cheques sem fundos emitidos pelo
Hospital Santo Antônio, uma das

revelaçõesmais comprometedoras
feitas pela CI, Bylaardt alega que
não havia outra saída para a

instituição, que teve de renegociar

Arquivo/CP: Edson Junkes

Otimismo: Bylaardt é candidato apesar das denúncias da CI

o parcelamento de dívidas atrasa

das com o INSS, sob o risco de

perder o credenciamento do SUS,
- Entre deixar pacientes do

hospital morrerem por falta de
medicamentos ou emitir os

cheques, optamos pela segunda
alternativa - argumentou, ,

.Ele disseque está aguardando
o desenrolar dos acontecirhentos
em decorrência das supostas
irregularidades apontadas 'e cor

rigiu uma informação, De acordo
com ele, o hospital não teria emiti
do 333 cheques, mas 61 cheques,
sendo 32 do Banco do Brasil e 29
do Besc. "Todos pagos", garante.
Não parece muito preocupado em
se defender das acusações, pelo

menos neste momento, dizendo

que "a resposta virá no momento

oportuno",
Sobre a contundência do

vereador Altair Aguiar (PPB), um
dos principais responsáveis pela
instalação da CI na Câmara de

Vereadores, e que na segunda-feira
(15) inquiriu-o em plenário sobre
os critérios que estariam sendo

utilizados pela Prefeitura no

fornecimento de medicamentos e

outros auxílios a pessoas carentes,
como cestas básicas de alimentos,
Bylaardt também prefere não falar
'por enquanto, "Temos um cartu

cho guardado e ele vai saber na
hora certa", promete.
(MILTON RAASCH)

Vereador questiona secretário de Saúde
Guaramirim - o vereador

Altair Aguiar (PPB) questionou
o secretário de Saúde, Nilson

Bylaardt,-na sessão de segun
da-feira (15), sobre os critérios
utilizados pela Prefeitura na

distribuição de auxílios a pes
soas carentes, como no forne
cimento de medicamentos e

alimentos. Aguiar queria que as

respostas fossem dadas pela
responsável pelo serviço social
no Município, Maria Terezinha
Zimmermann, esposa do pre
feito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB), mas quem
compareceu no Legislativo foi·

Bylaardt.
Segundo Aguiar, o objetivo

seria unicamente atender re-

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

clamações recebidas da popu
lação, segundo as quais estariam
ocorrendo irregularidades na

entrega dos benefícios, contem
plando pessoas \ que não podem
ser classificadas entre os caren

tes. Os vereadores discutiram o

assunto por mais de uma hora;
"O critério é o da necessidade,
da carência", argumentou Byla
ardi. O vereador Ivaldo Kucz
kowski (PPB) sugeriu outra

alternativa para ouvir o depoi
mento de Maria Tet:ezinha; que
não seja.a presença no plenário,
"por ser pessoa pouco afeita a

debates". Irvahdo Zomer

(PMDB) sugeriu que o assunto

fosse tratado diretamente no ga
binete e que fosse solicitada a lista
das pessoas benefiCiadas para ser
conferida. (MR)
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Deputado Ivo Konell discute

aliança com líderes do PPB
! Arquivo/CP: Edson Junkes

Partidos podem
repetlr o mesmo
coligação do
eleição de 1996

Jaraguá do Sul- o misté
rio ainda comanda a cena,' mas
fontes do PMDB e do PPB ga
rantem que os partidos articulam
a formação de uma aliança para
disputar as eleições deste ano. Na

manhã da última terça-feira, o

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) esteve reunido, em Flo

rianópolis, com o presidente mi
crorregional do PPB, Luiz An

tônio Grubba, com o presidente
estadual da legenda, Aldo Rosa,
e como diretor de Operações da

Cohab, Ademir Izidoro. Grubba
tentou esconder a possível nego
ciação, classificando o encontro

de "visita de cortesia do deputa
do". Na noite de segunda-feira, a
Executiva do PPB esteve reunida
no Hotel Itajara, quando discutiu
se as chances de aliança com o

PMDB. Segundo o vice-presi
dente do diretório local,Wigando
Meier, o partido "cobrou" do
vereadorMoacir Bertoldi tornada
de decisão a respeito da candida
tura a vice-prefeito na chapa com
o prefeito Irineu Pasold (P'SDB).
"Nós sabemos que o Bertoldi

resiste, mas a direção estadual vê
com bons olhos a formação da

coligaçãoMais Santa Catarina em

Projeto: Berto/di poderá ser o maior beneficiado com a aliança

Jaraguá do Sul", informou,
,

acrescentando que não está des-
cartada a aliança com o PMDB.

Grubba, por sua vez, evitou

aprofundar-se no assunto,
limitando-se a dizer que "existe
vontade de ambos os lados", e

completou: "Disse' ao deputado
que o PPB não aceita coligação
com o PMDB, mas não abre mão
da cabeça-de-chapa". Segundo
Grubba, as negociações com os

demais partidos da coligaçãoMais
Santa Catarina continuam. "O

prefeito precisa ser considerado,
assim como o candidato do PPB,
vereador Moacir Bertoldi, o PFL
e a Cecília (Cecília Konell, virtual
candidata a prefeita pelo
PMDB)", desconversou.

Bertoldi preferiu não comen

tar a possibilidade de coligação

com o PMDB, informando,
porém, que está em andamento
uma possível aliança. Fontes do

PPB dizem que o presidente, do
diretório, José Carlos Neves, o

Gê, é o único dentro do partido
que não quer a aliança com o

PMDB. A reportagem do

CORREIO DO POVO tentou

contato, mas foi informado que
Gê está viajando.

VOTO - Especula-se que a

aliança entre PPB e PMDB esteja
sendo articulada peloPalácio Santa
Catarina. Coma saída do deputado
estadual Adelor Vieira do PFL, o
governo perdeu um voto na As
sembléia Legislativa e estaria ten

{ando recuperá-lo através de Ko

nen, que propôs a aliança em Jara

guá do Sul para "selar o compro
misso". (MAURíLIO DE CARVALHO)

/

PT promete campanha de conscientização
, I

Jaraguá do Sul - O pre-
sidente licenciado do PT, Dionei
da Silva, virtual candidato a

prefeito, disse que o partido
pretende desenvolver uma

campanha política de conscienti

zação. Segundo ele, o PT jamais
vai se permitir desviar da rota de

apresentação e discussão do

projeto administrativo para'
"embarcar em bate-bocas e acu-.

I.

sações pessoais ou de grupos".
No próximo dia 27" a legenda
realiza, no Sindicato do Mobi

liário, reunião de planejamento
para o período eleitoral.

Na pauta, discussão das

estratégias eleitorais, programa de
governo e a formação das coor

denações de campanha, compos
tas por assessorias Jurídica, de
Marketing, de Formação e Finan
ceira. "A proposta é formarmos

grupos de trabalho com ativi-

dades específicas, para coordenar
a campanha", explicou, assegu
rando que a estratégia de cam

panha estará voltada à discussão
das propostas do partido para
administrar o Município.

- O compromisso do PT

para Jaraguá do Sul é uma

campanha propositiva e ética.

Nossa preocupação é discutir e

apresentar as propostas e

alternativas do partido para os

problemas da cidade. Não vamos
aceitar, em hipótese alguma,
provocações. Se depender do
PT, a disputa será de projeto
político e não de diferenças
pessoais ou de grupos. Vamos

conscientizar o eleitorado -,
discursou, lembrando as recentes

trocas de acusações entre os

adversários,
Ele reforçou as declarações

anteriores de não coligar-se com

o ,PMDB do deputado estadual
Ivo Konen. "Só há dois partidos
que o, PT aceita aliar-se, PDT e

PV, assim mesmo se se organi
zarem com pessoas dignas da

ideologia socialista defendida pela
direção nacional", avisou.

OTIMISMO - Na opinião
de Dionei, o PT tem condições
de eleger três vereadores. O

otimismo, segundo ele, é re

sultado das denúncias de cor

rupção e ','roubalheira" na política
envolvendo políticos de todas as

legendas, menos do PT. "O PT
está provando que é um partido
comprometido com o povo, ético

�'honesto, Não há nenhuma de
núncia que atinja as admi

nistrações petistas, enquanto que
outros partidos estão envolvidos
em escândalos, divulgados dia
riamente pela imprensa", jus
tificou. (MC)

o vereador Gilda Alves (sem partido) ocupou a tribuna da

Câmara na noite da última segunda-feira para criticar a aprovação
do salário mínimo de R$ 151,00. Ele classificou de demagógico e

hipócrita a discussão entre o presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) e o senador baiano Antônio Carlos Magalhães

(PFL), que defendia o mínimo de R$ 177,00.
Sem medir as palavras, Alves acusou os parlamentares que

votaram favoráveis à proposta ,governamental de "estarem com o

rabo preso e serem insensíveis à agonia dos trabalhadores".
- Lamento profundamente a oficialização desse salário merreca,

com o voto do nosso deputado federal-, declarou

No embalo

O vereador Carione Pavanello
(PFL) aproveitou o gancho e

criticou também o descaso

governarriental para com os

aposentados.. "Os aposentados
sempre foram maltratados e

continuarão sendo", dicursou,
lembrando que a Petrobras
concedeu reajustes, em alguns
casos, de 100% aos

funcionários graduados, que
podem' receber R$ 25 mil
mensais.

Uma no cravo ...

Sem perder tempo, o vereador

Moacir Bertoldi (PPB) também
embarcou -na discussão.

Afirmou que o salário mínimo
no Brasil é o menor da América

do Sul, algo em torno de
,

US$ 74,00.
A discussão é pertinente e

merece ser estendida a toda
comunidade. Entretanto, é

preciso informar que tanto o

PFL quanto o PPB votaram

favoráveis aos R$ 151,00.

Outra na ferradura
Os discursos políticos de ocasião ainda conquistam milhões de

brasileiros que não acompanham as atividades dos seus

representantes legítimos. É por isso que a classe política tem a

cara-de-pau de subir no palanque, prometer, prometer, e, na hora
,

da votação, esquecer o povo.
O ex-presidente da Força Sindical Luiz Antônio de Medeiros,
deputado federal pelo PFL, antes defendendo o mínimo de

US$100,00 (R$ 182,00), também votou favorável ao
salário de R$ 151,00.

Rebate

Justiça seja feita. No final de
1998, o então vereador João
Prim (PSDB) levantou a

questão das funerárias de

Jaraguá do Sul. Na época,
lembrou o decreto de 1986,
que não permite mais de

quatro funerárias !lo Municí

pio, e sugeriu que a Câmara

elaborasse novo projeto para o

setor. De lá para cá, nada foi
feito, e Prim foi vereador todo
o ano passado.

Não-quero
O prefeito lrineu Pasold

(PSDB) descartou qualquer
tentativa de aproximação com o

I

PMDB do deputado estadual
Ivo Konen, com vistas às

,

eleições.
Sobre os elogios do vice

governador Paulo Bauer a

Konen, dizendo não ter o

PMDB como inimigo, Pasold
disse que foi apenas para

agradar, e completou: "Não há
nenhuma condição".

Reunião
A Executiva do PFL de Járaguá do Sul deve reunir-se neste

sábado com o vice-governador Paulo Bauer para discutir eleição
- política de aliança e estratégia.

O presidente do diretório local, vereador Alcides Pavanello, disse

que a legenda vai insistir na formação da coligação Mais Santa

Catarina, mas não fala em nomes.

Fórum regional
O coordenador do Fórum Catarinense de Desenvolvimento, 'vasco

Fnrlan, também diretor do BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo-Sul), reúne-se na próxima terça

feira (23) com os prefeitos da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocuj-para discutir a implantação do
Fórum Regional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura de Jaraguá do Sul
tem R$ 4 mi em dívida ativa

, I

R$ 311 mil forom
pagos este ano,
previsãoé receber
R$ 800 mil

recebeu R$ 311 mil referentes à

dívida ativa. "Nossa previsão é
receber cerca de R$ 800 mil este

ano", afirmou, lembrando que o

Município. tem cinco anos para
cobrar judicialmente as dívidas.

A Lei de Responsabilidade
Fiscal, aprovada pelo Congresso
e sancionada pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso, em
seus 75 artigos prevê, entre

outras coisas, limites de gastos
dos administradores públicos. Em
ano eleitoral, proíbe despesas
com a contratação de pessoal e o
início de obras que não possam
ser concluídas no mesmo ano.

ICMS - Principal fonte de

recursos, o ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) representa 41 % da
receita do Município, com

previsão de receber algo em tomo

R$ 3 milhões em empenhos a pa
gar, "não são dívidas vencidas".

Papp atribuiu. o equilíbrio de
caixa à implantação de sistemas
de controle interno nos moldes

sugeridos pelo governo federal

para que os municípios se

enquadrem à lei de Respon
sabilidade Fiscal, em vigor desde
o iníci.o do mês. "A nossa

Prefeiturajá vem se adaptando às
novas regras há algum tempo,
antecipando a vigência da lei",
revelou, afirmando que os

planejamentos financeiros têm
sido orientados para encerrar o

ano com as finanças em dia. "A
nova lei não permite contrair
dívidas que não possam ser

pagas no ano e deixar despesas",
completou.

Papp informou ainda que,
entre janeiro � abril, a secretaria

Jaraguádo Sul - A Pre
feitura terriRê 4 milhões em

dívidas ativas parareceber. Deste
total, R$ 1,5 milhão está sendo
cobrado via ação judicial. A
informação é do secretário de Ad

ministração e Finanças, José
Papp, que esteve na Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

/

Jaraguá do Sul), na noite da
última segunda-feira, apresen
tando o balanço financeiro da

Prefeitura de 1999 e as projeções
para este ano. Segundo ele, a Pre
feitura fechou o exercício finan
ceiro do ano passado com apenas

Positivo: Papp diz que controle garantiu o. equilibrio financeiro

de R$ 29 milhões este ano. O

índice de retorno do imposto teve
reajuste de 4,4% em relação ao,

ano anterior, que registrou re

passe mensal de R$ 2,1 milhões
. emmédia.

De acordo com o secretário,
75% do I}>TU (Imposto Predial

e Territorial Urbano), R$ 3

milhões, já foram pagos, os

outros 25% devem ser recebidos

até o final do ano, conforme

opção de pagamento feito pelo
contribuinte. A inadimplência
atinge 5%. "Assim como o ISS,
o IPTU representa 7% da receita
do Município, que este ano está

prevista
-

em R$ 69 milhões",
informou Papp, acrescentando
que, da receita total, 20% são

recursos próprios.
(MAURíLIO QE CARVALHO)

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

SANTA CATARINA

Balancete Simplificádo (Financeiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVASAcumulado/?OOOAbril/2000 Abril/2000 Acumula�o/2000

16.670.600,26Saldo inicial ..

Saldo de Provisão do 13! Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira ..

SALDO EM C/C o RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 1999 ..

889.994,13
10.000.000,00
15.669.248,84

RECEITAS
'1 ·ICMS • Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. deduzida a cota.municipal de 25%

das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2 ·IPVA • Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deduzida a cota municipal de 50%.
3 o ITCMD o Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4 o TAXAS o Valor arrecadado em decorrência de AtQs da Administração em Geral.
5· OUTROS o Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis. Adicional

de Imposto de Renda. Receitas êxtra-ürçamentártas, Restituições. Convênio com a Agência
Nacional de Petróleo etc).

6 • FUNDEF • Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valonzaçãc do
Magistério' o Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do Estado.

7 o DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS· Levantamento de valores depositados judicialmente em conta

poupança por contribuintes diversos.
8 • FADESC I BADESC· Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Sanla Calarina. Refere·

se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na sua forma atual
ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarlnenses.

9 • RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA· Resultado de aplicação financeira no mês.
10 • F, P. E .• Fundo de Participaçdú dos Estados· Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNOEF e 1 %

ao PASEP.
11·1. P. I. -". Imposto sobre Produtos Industrializados· Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNOEF.
12 • SALÁRIO EDUCAÇÃO· Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas. com aplicação dos

recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13 • LEI KANDIR . A Lei Complementar n· 87, de t3 de setembro de 1996, desonerou as exportações.

os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da incidência do
imposto sobre operações relativas á circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) • Deduzido 15% do FUNOEF.

14 . IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE· Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes.

15 • OPERAÇÕES DE CRÉDITO r Financiamento de contratos de Operações de crédito internas e

externas.
.16 ·IPESC . Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina· Valor relativo a regularização dos

Poderes perante alPESC.
24 • OUTROS o Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26 • RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO· Referente a recolhimentos efetuados no dia 30/12/1999

pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n. 426/99.

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL o PODER EXECUTIVO 1171
.. 108.902.381,43 426;646.304,32

ATIVO 75.914.908,99 297.1.80.384,73
INATIVO 32.987.472,44 128,865.919,59

FOLHA DE PESSOAL
•

o EMPRESAS DEFICITARIAS 1181
.

EPAGRI , .. , ,

CIDASC .. ,."" , , , , .. "." ,.".",., .

SANTUR , .

ICEPA , ,

REPASSE Aos PODERES 1191
..

Ministério Público .

Folha de Pessoal , .

Regularização de Imposto de Renda , ..

Regularização do IPESG ..

Outros .

Tribunal de Justiça ..

I Folha de Pessoal Líquida .

Regularização de Imposto de Renda , .

Regularização do IPESC , ..

Outros """ , ", .. "."",.", .. ",."., .. ,.

Tribunal de Contas ..

Folha de Pessoal , ,.

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC
Outr� , , _ ,

Assembléia Legislativa ..

Folha de Pessoal .

Regularização de lmposto.de Renda ,

Regularização do IPESC ..

. Outros , , ..

UDESC .

Folha de Pessoal , , .. , ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regulafização do IPESG ,

Outros " "., ,:, "".",.

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 19991201 ....
RESTOS A PAGAR DE 19991281........ .. ...

SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NJSTE PERIODOI251 .

REPASSE AOS ORGAOS E ENT.
o fODER EXECUTIVO I EGE E JGE 1211

..

DIVIDA FLUTUANTE 1221
.. ......... ... .. ........

DíVIDA PÚBLICA 1231
..

Dívida Interna ,.

Dívida Externa .

18.561.102,44
RECEBIMENTOS

10.784.236,24
6.595.628,52
3.670,863,51
176.778,34
340.965,87

29.280.842,57
4.342.014,03
3.409,755,34
827.963,16
279.050,87
(174,755,34)

12.769.556,05
. 8.378.962,85
1.117.365,48
652.190,57

2.621.037,15
2.475.899,70
1.452.058,39
162.103,16
113.796,54
747.941,61

6.626.052,24
3,857,006,49
511.700,94
314,351,30

1.942,993,51
3.067.320,55
1.733,176,47
225,832,06
241.488,49
866.823,53

2.113.396,00
1.958.655,37

43.654.659,73
27,273.481,83
14.340.877,73

752.982,61
1,287.317,56

115.906.270,27
16.946.205,43
12.388.762,19
2,905.445,99
1.135.759,44
516.237,81

51.364.595,77
31.358.625,26
4.062.061,09
2,802.534,68

.

13.141.374,74
8.640.754,13
5,844,018,37
650.395,33
390.358,80

1.755.981,63
26.551.116,98
15.403.867,84
2.117.181,90
1.491.805,78
7.538.261,46

12.403.597,96
6,937.211,25
859.433,75

1.029.164,21
3.577.788,75
7.655.402,49
26.081.809,18

RECEITASPRÓPRIAS 186.491.172,51 .710.248.653,01
565.633.274,13
25.979.329,29
1.884.199,32
1.156.183,42
2.359.429,78

109.407.736,91

LC.M.S.(1) 150.869.259,65
LP.V.A.I')... 6.970.328,16
Lr.C.M.D.I'I.. 541.899,22
TAXAS 141.. 244.916,24
OUTROSI51 .

FUNDEFI.I ..

DEPÓSITOS JUDICIAIS o ICMS 171
..

FADESC / BADESC (81
...

Rentabilidade de Aplicação Financeira 191
". 1.158.525,18

26.706.244,06

3.828.500,16
RECEITAS DETRANSFERENCIA 40.109.860,16 166.492.766,83

54.005.430,39
33.242.126,06
21.072.851,43
29.657.114,93
28.515.244,02

F.P.E.1101 .

LP.LI"I ..

Salário Educação (121
...

Lei Kandir o Desoneração do LC.M.S. (13)
..

Imposto de Renda 1141
..

14.278.864,21
9.243.959,09
2.080.765,77
7.041.407,97
7.464.863,12

RECEITAS VINCULADAS .•••..•...•..• ó •••••••• 25.066.720,37 41.0,39.439,63
OPERAÇÕES DE CRÉDlTQS 1151

...

IPESC(16I ....

OUTROSI24I .

Recolhimento Saldo Exercício 19991261

2.669.999,99
1.600.877,77

.

20.795.842,61

7.642.311,59
6,849.622,91
26,269.643,01

277.862,12
TOTAL 251.667.753,04 917.780.859,47

DEMONSTRATIVO Valor
DOS PAGAMENTOS do Mês

Acumulado no

ano até o mês
Acumulado
na Gestão

. Pessoal.. .. 142.963.419,78
Dívida Pública I Flutuante.. . 45.739.134,94
Custeio dos Poderes 6.004.040,46
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo.. 33.910.606,17
Restos a Pagar Anteriores a 1999 2.113.396,00
Restps a Pagar.. 1.958.655.37
SALARIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERíODO 10.602.065,85

559.677.589,93
138.450.553,64
26.529.644,39

114.512.313,56
7.655.402,49
26.081.809,18

2.191.402.299,36
438.966.403,15
75.250,207,32

352.665.344,89
33.983.714,90
26.081.809,18

DESPESAS
17 • FOLHA DE PESSOAL·PODER EXECUTIVO· Valor da folha líquida mais encargos de Pessoal Ativo

dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e Serventuários
da Justiça inativos. o IPESC efetuou, em Outubro o pagamento dos INATIVOS.

18 • FOLHA DE PESSOAl·EMPRESAS DEFICITÁRIAS· Valor líquido mais encargos.
19 • REPASSE AOS PODERES· Valor Repassado aos Poderes· Montante destinado a pessoal e outros.

20 • RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 • Valores pagos relativos a dívidas efetuadas em exercícios
anteriores a 1999.

.

21 • REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO I ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E TGE
• Valores repassados para manutenção I investimentos 'de Órgãos e Entidades do Poder Executivo,
repasses de receitas a Fundos e outros repasses,

22 • DíVIDA FLUTUANTE· Valor reterente a pagamento de dívida de curto prazo.
23 • DíVIDA PÚBLICA· O Estado dispendeu para pagamento 'da Dívida Pública vencivel em Abril de

2000 o montante de R$ 40.348.599,42. I

25 • SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO· Salários brutos até
R$ 2.400,00 do mes de outubro de t 998, pago no mês. Folha de Outubro/98 Ativos R$ 5.744.781,36,
Outubro/98 Inativos R$ 4.857.284,49.

27 • DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO· Referente a devolução de recolhimentos efetuados no día 301
12/1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n· 426/99.

28· RESTOS A PAGAR DE 1999 • Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exercíclo de 1999.

Observação: O pagamento a pensiomstas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste balancete.

10.602.0_65,85 . 45.169.571,54 .

33.910.606,17
5.390.535,52
40.348.599,42
36,317,202,92
4,031.396,50

95.612.168,40
18.844.962,05
119.605.591,59
95.127,331,97
24.478.259,62

45.169.571,54 117.214.489,48
TOTAL , : 243.291.318,57 918.076.884,73 3.235.564.268,28

Devolução Saldo Exercício 1999 (271
.. 18.900.145,16DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado

918.076.884,73TOTAL ' 243.291.318,57
LC.M.S ., , , ..

LP.I.,.,., , """, .. ""., "".

Lei Kandir ..

LP.V.A. ", , , ,., ", ,., .. ,

FUNDEF , ..

59,153.545,07
3,081.319,70
2.347.1,35,99
6.970.306,52
17.937.275,21

220.747,205,63
11.080.708,70
9.885.704,97

25.979.242,30
73.483.814,57

Saldo de Aplicação Financeira 8.988.533,32 8.988.533,32
Provisão do Décimo Terceiro 20.000.000,00 20.000.000,00

5.947.144,12SaldoemC/C 5.947.144,12
Provisão. 13! .

Necessidade de prnvlsãe para pagamento
do 13! salário do ano de 2.000............... 9.082.908,25 38.317.305,13TOTAL : . 89.489'.582,49 341.176.676,17

Roberto Henrique Lichtenfelz
Gerente de Programação Financeira

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Acioli Vieira Filho
Diretor de Gant Geral· Contador CRC 5.339
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6 - SOCIAL

• O público que lotou o

Ginásio de Esportes Arthur
Müller, cerca de três mil.
pessoas, na última sexta

feira (12/5), para acompa
nhar o 4° Festival Estudantil
da Canção, testemunhou
mais uma vitória da repre
sentante do CE Darcy Frank
Welk, Letícia Seechis, que
interpretou a música "Maria,
Maria". A estudante, que
também ficou em primeiro
lugar na edição do ano

passado, foi premiada com

R$ 1 mil.
I A Fundação Logosófica
de Jaraguá do Sul promove
hoje à noite, às 20h30, no

auditório do Sesi, a palestra:
Educar no mundo de hoje -

um desafio para pais e

educadores. Entrada franca.
• O lançamento do espera
do CD da Banda Musical do
Sesi acontece neste domin

go, às 19h30, no Clube
Atlético Baependi. O reper
tório é composto por 12 be
lissimas músicas, uma delas
o Hino de Jaraguá do Sul,
com a participação especial
do Coral da Scar. Aliás, o

Coral. da Scar se prepara
para comemorar 26 anos de
atividades. Uma trajetória de
muito sucesso. Outro CD

que estará à venda nos

próximos dias é do músico

Ingo Reeck. São 15 faixas
ao soam nobre do saxofone.
Uma seleção musical de
muito bom gosto.
I Uma festa exclusiva das
mulheres jaraguaenses, a

Noite do TITITI, que entra

em sua Ba edição e acon

tece no próximo dia 21 de
maio, no Clube Atlético Bae
pendi. Os convites estão à
venda por R$ 20,00. A festa

promovida pela Ação Social
tem caráter beneficente.
• Registramos o aniversário
da simpática Luciana Silva
de Paula, no último dia 15
de maio. Recebe um abraço
da coluna, da filha, Bárbara,
e dos seus amigos da
Rancho Imóveis.
I Felicitações da coluna,
também, para Eliane Zavati,
que aniversariou no último
dia 4/5, recebendo o carinho
do esposo, Wild, dos filhos,
Taioná e Igor, da amiga
Tânia e de todos os

familiares.
• Carina Keske aniversariou
no último dia 17 de maio.
Felicidades deseus familia
res.

Festival Duas Rodas
. da Canção

No sábado, 13 de maio, aconteceu o 10 Festival
Interno da Canção da empresa Duas Rodas. Foi

disputado por dez candidatos nas categorias
popular e sertaneja.

Na categoria Sertaneja, o vencedor foi Walter Werner

Pasold, com a música "Vai dar samba ", do cantor Daniel

No dia 9 de maio, ao completar 55 anos,. o prefeito Irineu

Pasold, ao lado da primeira-da1{la, Brunhilde Pasold, foi
presenteado com um bolo gigante confeccionado pelos grupos
da terceira idade, no Parque de Eventos

A psicôloga
Odenite Cardeal -

de Magalhães
trocou idade no

último dia 29 de
abril

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE MAIO DE 2000

Na categoria Popular, a primeira colocada foi
Dorotea Pasold de Souza, com a música "Dança da

solidão ", de Marisa Monte .

Quem irá trocar

alianças no

prôximo dia 20/5
é o casal
Peterson

Zanghelini e
Nivia Engel
mann. A
cerimônia

religiosa será na

Igreja Nossa
Senhora do

Rosário, Nereu
Ramos. Apôs a

cerimônia os

convidados serão

recepcionados no
.

Clube Atlético

Baependi

CONVENÇÃO
Lojistas de Jaraguá do Sul devem marcar

forte presença na 33a Convenção
Estadual, de 25 a 27 de maio, em Tuba

rão, no Sul do. Estado. O evento, promo
vido pera FCDL (Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas), tem como tema O
novo milênio - certezas e incértezas.

Palestras alternativas são a novidade do
encontro que optou por temas pouco
'convencionais. Os' palestrantes vão

chamar a atenção do empresário para a

necessidade de encontrar caminhos que o

afastem do estresse provocado pelo
.

excesso de trabalho.
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Jaraguá do Sul, 18 de maio de 2000

Circula toda

quinta e sábado.
o fechamento se dá

as 12 horas de

quarta-feira.

CÓD. 1001 - 60m2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman - R$
20.000,00 - Parcelado/Acelta
carro

Cód. 1005 - VENDE casa no São
Luís - 70m2, 2 quartos, próximo
Caic. R$ 36.000,00

Cód. 1007 - VENDE uma casa

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

Cód. 1010 - VENDE uma casa

com 140m2, 4 qtos - Figueira - Rua

Henrique Krause - R$ 58.ÓOO,00
- Troca por imóvel (+) valor

Cód. 1013 - VENDE terreno com

1000m2, casa com 230m2, no

centro. Aceita apto. - R$
150.000,00

Cód. 2001 - VENDE ap, com
.

96m2, 3 qtos - Amizade - Res. Ami
zade - 1 º andar - R$ 38.000,00 -

Fica Cozinha sob medida

Cód. 2002 - VENDE apo com

147m2 - 3 qtos - Baependi - Res.
Cristina - R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa

Cód. 3001 - 483m2 - 14 x 34 -

Santa Luzia - Res. Geranium -

R$ 8.000,00 - Ent. R$ 200,00 +

R$ 150,00 mensais

Cód. 3003 - 450m2 - 15 x 30 -

São Luiz - R. Arduino Pradi - R$
12.000,00 - Próx. do Arroz
Urbano

Cód. 0004 - 741m2 - 13 x 57 -

Barra Res. SaUer (Malwee) -

R$ 12.000,00 - Parcelado em 36x

VENDE-SE vários lotes próximo
a Metalúrgica Lombardi, com
uma entrada de R$ 2.000,00 e o

restante parcelado - Barbada -

aceita-se veículos.

VENDE-SE uma área central de
30m x 31 m, ao preço de R$
195.000,00.

VENDE-SE uma área industrial
na BR-280, próximo a Rec.

Breithaupt - 26 parcelas de R$
2.500,00 - área de 3.BOOm2

VENDE-SE lotes no loteamento
Resdiencial Park, lateral da Rua
Walter Marquardt - área de
722m2 - R$ 60.000,00.

VENDE-SE casas no Bairro São
Luis - Jaraguá Esquerdo -

Preços a partir de R$ 25.000,00
- todos em alvenaria - prontas
para financiamento.

Temos calpões Centrais para
locações.

Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.000,00.

Vende-se 2 lotes na Rua Egon
Kock, medindo 13,00m x 30m,
cada, no valor de R$ 10.000,00-
cada - Barbada - Jguá Esquerdo.

�os Jornal

CORREIOOOPOVO

I::igue e";Anuncie: 370-�919 - 370-8649 -371'-1919.
.ARDfM 311·0768
VENDE - GIARDINE LENZI- CA
SAALVENARIAc/210m2,1 suí
te cl banheira + 2 quartos, sala,
garagem pl 2 carros cl portão
eletrônico - toda murada - R$
60.000,00 (frente ao Colégio)

VENDE - NOVA BRASILlA -

CASA ALVENARIA - cl 280m2-
suíte + 3 darm. - R$ 65.000,00-
Rua José Emmendoerfer

VENDE - VILA NOVA - SOBRA
DO EM ALV. cl 200m2 - terreno
778m2 - suíte + 2 quartos, 2 salas
- R$ 93.000,00

VENDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO cl 3

quartos + dep. - R$ 46.000,00
ou c/2 quartos R$ 43.500,00

VENDE - VILA LENZI- Ed. São
Gabriel - cl 72m2, 3 qtos,
cozinha cl armário sob medida
- R$ 30.000,00 + fino

VENDE - ILHA DA FIGUEIRA
Terreno cl 500m2 - próx. Cal.
Marcelino Gonçalves - R$
16.000,00

VENDE - AMIZADE - Cond.
Versailhes - Terreno cl 420m2 -

R$ 13.000,00

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
Ed. Mariane Cristine - suíte + 2
darm. cl garagem - R$ 310,00

ALUGA - VILA LALAU - APTO.
Próx. Lider Club - 2 darm. cl

garagem - R$ 250,00

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
- Ed. Giovana - suíte + 2 dorrn.,
cl garagem - R$ 330,00

8ARU SUL 376·0015

VENDE - Casa de alvenaria cl
02 quartos e demais depen
dências, terreno cl 472,50 m2,
a Rua Antonio M. Correa, na
Barra - R$ 35.000,00

VENDE - Casa de alvenaria cl
192,00m2, 03 BWC, cl telefone
e antena parabólica, Lateral
Frida Piske, terreno com

777,00m2, (15x51.8), na Barra
- R$ 65.000,00

VENDE - Casa de alvenaria cl
70,00m2, 2qtos,garagem, sala,
cozinha. BWC , terreno (15x29)
438m2, R$ 19.000,00, Rua Do

mingos Vieira, sln º .Aceita carro
WOLKSVAGEN, a partir 95.

VENDE - Casa mista cl apro
ximadamente 70,00m2 (dois
quartos e demais depen
dências), terreno cl 500,00m2
(frente 20,00m: lados 25,00)
Rua 1002, lote nº 09, Lot. Salier,
na Barra - R$ 23.000,00

VENDE - Casa de alvenaria cl
01 suíte + 02 quartos, 02 salas,
copa, cozinha, BWC, garagem,
ua Botafogo, 44, na Barra - R$
55.000,00

VENDE - Terreno cl 368,OOm2,
.Jardim Hruschka II, bairro São
Luís - R$ 4.000,00 + 24 x R$
375,00

VENDE - Terreno cl 110.400,00
m2, Tifa Aurora - Rio Cerro II -

R$ 25.000,00

VENDE - Casa de alvenaria cl

130,00m2, 03 qtos, 2 BWC, sala,
copa, cozinha e garagem,
terreno cl 525, Rua Angelo
Rubini, na Barra - R$ 90.000,00

VENDE - Casa de alvenaria
semi-acabada cl 180,00m2,
terreno cl 389,43 m2, na Rua
Ervin Doege, lote 44,lot. Cecília
Steinke, na Barra - R$ 45.000,00

VENDE - Casa de alvenaria cl

63,00 m2,' 03 quartos, terreno
cl 556,50m2, a Rua Adele H.

Marquardt, 160, na Barra'- R$
30.000,00

,MARCATTO
VENDE - TERRENO com 2.400m2

(60x40) sito na Bairro Jaraguá
Esquerdo R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.200m2 - Fazendo frente
com a Rua Bernardo Dorn
busch.

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ 10.000,00

VENDE - TERRENOcom 1.000m2
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus

VENDE - TERRENO com 476m2
- L.oteamento Ana Paula II -

Lote nº 151 - R$ 12.500,00

VENDE - CASA DE ALVE
NARIA com 89m2 - Sito a Rua
Horácio Pradi - Jguá Esquerdo
- R$ 32.000,00

VENDE - CASA DE ALVE
NARIA - com 160m2 - Tifa
Martins - Loteamento Fredolino
Martins - R$ 40.000,00

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA com 60m2, em construção,
sito à RUA JOSÉ NARLOCH -

Lote 121 - R$ 23.000,00

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 70m2, na Rua 402,
nº 63 - toda murada - R$
30.000,00

VENDE - CASA DE MADEIRA -

Lote 91 - Lotea. Liodoro

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

PREMIER 370-7798
VENDE - Chácara - com

16.850m2, com casa mista com
120m2, na Rua Manoel F. da
Costa - R$ 35.000,00
VENDE - Rio da Luz - Chácara
com 37.000m2, com casa de
madeira com 180m2 - R$
32.500,00

VENDE - Amizade - 13.000m2
na Rua Roberto Ziemann - R$
150.000

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000

VENDE - Nereu Ramos -

65.000 m2 na Rua Luiz Sarti,
com Bananal - R$ 180.000

VENDE - Rio Cerro - 1187m2
na Rua Pe.Aluisio Boening - R$
10.500,00

VENDE - Praia de Itajuba -

Terreno a 300m da praia. R$
5.200,00

VENDE - Nova Brasília - 392m2,
na Rua José Emmendorfer - R$
25.000

VENDE - Nereu Ramos - Ponto
Comercial próprio parà Lan

chonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - R$ 40.000

LEIER 371·9165

ALUGA - Apto. 3 dorms., R.
Dr. Waldemiro Mazureehen. R$
335,00

ALUGA - Apto. 3 dorms., 2

salas, final da R. Jorge
Czerniewicz. R$ 350,00

.

ALUGA - Aptos. 3 darms., Ed.
D Alzira, lateral Barão Brancal
Centro. R$ 280,00

ALUGA - Apto. 3 dorms., Ed.
Neno Pradilfinal da Marechal.
R$ 330,00

ALUGA - Apto. 3 dorms., sala,
cozinha, lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. R$ 280,00

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns., Ed. Maximum Center.
R. Marechal Deodoro. R$
550,00

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorrns, Ed. Dona Alzira, lat.
Barão do Rio Branco. R$
330,00·

ALUGA - Apto. suíte + 2 dorms., .

Ed. Schiochet. R. Barão do Rio
Branco. R$ 6ÓO,00

ALUGA - Apto. 2 dorrns., sala,
cozinha, banheiro, lav., gara�
gemo BR-280. R$ 240,00

ALu'GA - Casa alv., 1 dorrn.,
cozinha, bwc, lav., BR-280,
entrada Rodeio Crioulo. R$
150,00.

RANCHO 371.8799
VENDE - Duas casas de ma

deira com 42m2 num terreno
com 397,5m2 -·lIha da Figueira
- R$ 25.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria
com 60m2 num terreno com

359,05m2 - Bairro Rau - Entra
da de R$ 10.000,00 + finan
ciamento.

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

340,80m2 - R$ 35.000,00 - Vi
la Nova - Terreno cl 14.118,00
no valor R$ 55.000,00

VENDE - Terreno corri 600m2-
Paralela Rua Domingos da
Rosa" Morro Boa Vista - R$
8.000,00

VENDE - Casa de alvenaria
com 320m2 dois lances com

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

VENDE - 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

parts do pagamento)
.

VENDE - Casa de alvenaria
com 128m2, três quartos, te
rreno com 504m210calizado na
Rua João Satter Corrêa - Avaí
- R$ 45.000,00.

Necessitamos de casa

para locação. Temos
clientes cadastrados

,

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

quartos + dep. - Terreno 350m2
- Jguá Esq. próx. Azaléias - R$
63.000,00

VENDE - Casa alv. 90m2 - 3

quartos + dep. + edícula cl 4

peças e bwc. Vila Rau. Terreno
412m2.

VENDE - Casa alv. 129m2 - 3

quartos + dep. Terreno 800m2-

Figueira - R$ 53.000,00

VENDE - Casa alv. 150m2 - 3

quartos + dep, Terreno 337m2-
V. Lenzi - R$ 47.000,00

VENDE - Casa alv. 136m2 - 3

quartos + dep. Terreno 418m2 -

V. Lenzi - R$ 48.000,00

VENDE - Casa alv. 98m2 - 2

quartos + dep. Terreno 560m2-

Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - Terreno 13x25 = 325m2
- Lot. Miranda - Figueira - R$
7.000,00

VENDE - Terreno 13x28 = 364m2
- Vila Lalau - R$ 15.000,00

VENDE - Terreno 19.500m2 -

Chico Paula. - R$160.000,00
,.

VENDE - Terreno 186.000m2 -

Lateral Walter Marquardt - Vila
Nova - R$ 45.000,00

INTERIMÓVEIS 371·2117:
Cód. 1052 - VENDE - aparta
mento classe "A". Ed. Carvalho
- Centro. R$ 100.000,00

Cód. 1191 - VENDE - Terreno
cl área de 70.000,00m2 - Rua

Ângelo TorineIli (Vila Nova). R$
120.000,00

Cód. 1100 - VENDE - Casa de

madeira cl 100,00m2, terreno cl

510,00m2 (Schroder). R$
22.000,00

Cód. 1196 - VENDE - Casa em

alvenaria cl 70,00m2 - terreno

cl 350,00m2 - Rua 786 - lote 12

(Ilha da Figueira) - R$ 25.000,00

Cód. 1145 - VENDE - Ap.
contendo 2 dormitórios. Ed. Jacó
Emmendoerfer (Centro). R$
52.000,00

Cód. 1170 - VENDE - Terreno cl

1.245,00m2 - Rua Fritz Hasse
(próx. Verdureirà da Raquel) -

R$ 85.0ÓO,00

Cód. 1200 - VENDE - Apto.
contendo 1 suíte + 1 dormitório.
Residencial Amaryllis - apto.
102 - bloco "E". (Vila Nova). R$
55.000,00 \

Cód. 1193 - VENDE - Casa em

alvenaria cl 120,00m2 e terreno

cl 525,00m2. Rua Onélia Horst,
447 (Vila Lenzi). R$ 35.000,00

Cód. 1190 - VENDE - Apto. cl
área de 206,00m2. Cobertura do
Ed. Riviera (Próx. Clube Beira

Rio). R$100.000,00

CHALÉ 275·1500

VENDE - Ap. Rua Ferdinando

Pradi, 45 - Centro. 2 dorrn., cl
garagem. R$ 20.000,00 + finan
ciamento

VENDE - Ap. R. Marina Frutuoso,
300 - Ed. Dianthus - 1 suíte + 2
dorrn + sala + cozo + bwc social
+ dep. emp. + área de serviço +

garagem cl 2 vagas - R$
119.000,00

VENDE - Sobrado alvenaria. Rua

753, nº 27- Residencial Renas
cença - Vila Rau. Área:
364,70m2 - Constr.: 210,OOm2 1
suíte + 2 dorrn., cl garagem. R$
130.000,00

VENDE - Terreno Rua José Papp,
esq. com rua 539. Loteamento
D. Juliana. Área: 485,62m2.
R$ 25.000,00

VENDE - Casa alvenaria· Rua
Maximiliano Hindelmeier, 41.

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

garagem. R$ 71.000,00

ALUGA - Ap. R. Guilherme

Weege, nº 72 2 darm cl garagem
- R$ 280,00

VENDE - 'Casa alvenaria - Rua
das Nações Unidas, 25 -

Schroeder - área 480m2, constr.
+Otf- 100,00m2, 2 darm., cl
garagem. R$ 30.000,00

VENDE - Ap. Barão do Rio
Branco - Ed. Klein - 130m2, 1 -

suíte + 2 dorm., cl garagem. R$
75.000,00
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ALUGA - Sala comercial - Av.

Mal. Deodoro nº 499 - frente ao

Colégio São Luis - c/250m2 - R$
1.950,00

VENDE -ITAPOÁ - PRAIA

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

VENDE - VILA LENZI
Próximo ao ColégioGiardine lenzi,
lote com meia água, T% 5.000,00
entrada + R$ 8.000,00 parcelado,
condições à combinar

VENDE - AMIZADE - Apartamento
com 3 quartos, demais, depen
dências e garagem, no Condo
mínio Residencial Amizade - R$
22.500,00 entrada e assumir
saldo de R$ 300,00 mensais

VENDE - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com

170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00

VENDE - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,OOm2, com
20,00 metros de frente para BR-

416 (Jaraguá-Pomerode) - Preço
R$ 15.000,00

VENDE - VILA NOVA - Terreno c/

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

VENDE - VILA LENZI - Terreno
localizado na Rua Josephina
Vavassori nº 1307, com 800,00m2
no valor de R$ ;10.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Munici

pal, esquina com 60,00 metros

para Rua Ney Franco e 15,60m
para Rua Max Willein, medindo

aprox. 1.000,00m2, contendo um

galpão e um sobrado - R$
150.000,00 (Negociável)

VENDE-CENTRO
Edifício Gardênia, apartamento
108, bloco 4, contendo 3 quartos,
2 bwcs, sala, copa, cozinha,
lavanderia/área de serviço e

garagem R$ 48.000,00 à vista ou

em condições a combinar

VENDE-CENTRO
Casa c/ aproximadamente 300m2,
na Rua José Emmendoerfer, 311
- terreno com 337m2. R$
65.000,00

VENDE - Casa alvenaria c/
150,00m2, suíte + 2 quartos e.
demais dep. - Próx. EstádioJoão
Pessoa. R$ 42.000,00

VENDE - Casa madeira c/3 qtos
e demais dep. - loteamento
Juventus - R$ 21.000,00

VENDE - Apto. c/3 qtos edemais
dep. - Rua Bernardo Dornbusch,
590 - R$ 55.120,00

.

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. c/ suíte + 1 qto - R$
57.000,00 ou suíte +·2 qto - R$
75.000,00

VENDE - Terreno c/ 364,00m2 -

Rua Erich Sprung, Vila Rau - R$
15.000,00

VENDE - Terreno c/ 462,OOm2-
loteamento Centenário - R$
15.000,00

VENDE - Res. Maguilu, R.

Procópio G. Oliveira - Apto. c/
1 qto e demais dep. - R$
26.500,00 ou 3 qtos e demais

dep. - R$ 38.500,00

VENDE - Terreno c/441 ,00m2-
Rua Rudolfo Sansan, Figueira
- R$ 19.000,00

VENDE - Terreno c/497 ,68m2-
Rua Amábile T. Pradi, Jguá
Esquerdo - R$ 15.500,00

VENDE Terreno c/

62.500,00m2 - Rua Luís Sarti,
Nereu Ramos - R$ 50.000,00

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila

Baependi - c/95m2 - suíte + 2

darm. - R$ 300,00

ALUGA - Apto. no Bairro
Amizade - c/ 2 dorrn., 2 bwc -

R. Roberto Ziemann - R$ 270,00

ALUGA - Apto. Ed. San Raphael
- Centro - 2 dorm., 1 bwc - R$
330,00

ALUGA - Apto. Ed. Matedi -Nova
Brasília - 3 dorm., 1 bwc - R$
280,00

ALUGA - Casa mista c/ 110m2 -

Jguá Esquerdo - 3 dorm., 1 bwc
- R$ 250,00 '"

ALUGA - Quitinete - Czernie
wicz - próx. Hospital Jaraguá -

R$120,00

ALUGA - Casa mista c/100m2 -

Ilha da Figueira - 3 dorm - 1 bwc
- R$ 250,00

ALUGA - Sala comi c/50m2 -

Vila lenzi - defronte Arte laje -

R$230,00

ALUGA - Sala comi cl 130m2 -

Vila Baependi - R. Bernardo
Dornbusch - R$ 380,00

VENDE - Linha telefônica com

prefixo 372 - por apenas R$
400,00

Cód. 1024 - VENDE - Centro
em frente Escola Jaraguá,
terreno com 455m2 (13x35). R$
105.000,00 - aceita parcela
mento.

Cód. 1227 - VENDE - Vila lalau
- casa alv. com 156m2, com 4

quartos -,R$ 55.000,00. Aceita
terreno parcelamento ou casa

menor valor.

Cód. 2075 - VENDE - Res,
Versalhes - terreno com

45ß,00m2 - R$ 16.500,00

Cód. 2014 - VENDE - Centro:
Rua Oscar Mohr - térreno
medindo 421,00m2 - R$
30.000,00

Cód. 3352 - Res. Amarylis -

apto novo, com suíte + 1 quarto,
sacada c/ churrasqueira,
garagem. R$ 54.000,00 -

aceita marrom parcelamento
em 1'2 vezes, terreno ou casa

em Florianópolis.

Cód. 33� 3 - RSs. Ilha dos

Açores - aptos novos c/ suíte,
sacada c/ churrasqueira,
Entrada e financiamento direto
com a construtora ..

Cód. 3217 - VENDE - Ed, Hor
tência - 3 quartos, copa/cozinha
mobiliada, garagem - R$
70.000,00.

Cód. 1356 - VENDE - Vila Nova
- 246m2, 4 quartos.isala íntima
com sacada, garagem para 2

carros.' R$ 65.000,00

Cód. 1079 - VENDE - Amizade -

Casa nova com 160m2, sendo
suíte + 2 quartos - R$ 72.000,00

Cód, 1178 - VENDE - Czernie
wicz. - Casa com aprox. 200m2,
c/ suíte + 2 quartos - R$
75.000,00 - aceita carro e

terrenos como parte paqto,

fiÊNEGotn 37r�ÖÔ31'
VENDE - CASA NOVA CON
TENDO 01 SUíTE, 02QUARTOS
E DEMAIS DEPENDENCIAS,
lOCAL: PROXIMIDADES DA

WEG II. - R$ 48.000,00 (VALOR
PODE SER FINANCIADO)

VENDE - CASA MISTA - 03

QUARTOS E DEMAIS DEPEN
DENCIAS - lOCAL: VilA RAU

R$18.000,00 - NEGOciÁVEL

VENDE - CASA EM ALVE
NARIA - 03 QUARTOS E

DEMAIS DEPENDENCIAS
lOCAL: ESTRADA NOVA

R$ 30.000,00

VENDE - CASA EM MADEIRA
- 02 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDENCIAS - lOCAL:VilA
RAU - R$ 15.000,00

VENDE - APARTAMENTO NO
CENTRO - EDIFíCIOGARQENIA
02 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, lAVANDERIA, SA
CADA E GARAGEM

VENDE-OFERTADETERRENO
lOCALIZADO NA VilA RAU
COM ÁREA DE 300,00M2
SOMENTE R$ 7.500,00

VENDE-TERRENO lOCALI
ZADO NA R. JOSÉ POMIA
NOVSKI - 445,00 M2 - R$
15.500,00

.

VENDE - TERRENO - lOCALI
ZADO NA VilA RAU COM
ÁREA DE 420,00 M2 - R$
14.500,00

VENDE - Casa Rua Antonio
Tobias - próximo antigo Detram,
com 01 suite, 03 qtos, demais
dependencias, R$ 100.000,00
negociável.

VENDE - Sala na Galeria
Reinaldo Rau, R$ 30.000,00
aceita terreno. Sala térrea
Galeria Reinaldo Rau, Aceita

terreno, negociável.

VENDE - Terreno Três Rios do
Sul com 3.600 m2. R$ 20.000,00
Troca por chacará,

ALUGA - Casa alvenaria para
fins comI. - central R$ 850,00 -

negociável.

ALUGA - casa de madeira

Aguá verde com 03 qtos - R$
230,00,

ALUGA - Apto com 03 qtos -

Edificio Virginia - central - 02

qtos R$ 300,00 negociável.

ALUGA - Casa alv. com 03 qtos,
Rod. 416 - Rio Cerro I R$ 250,00.

VENDE - Casa em Schroeder
com 63m2 02 qtos, demais
dependencias. R$ 25.000,00
negociável.

ALUGA - Apto Ed. Mathedi II

com 03 qtos - R$ 280,00 -

negociável.

ALUGA - Sala comercial Av.
Mal.Deodoro da Fonseca -

Próximo Macol R$ 280,00.

ALUGA - Salas comerciais -

Galeria Reinaldo Rau - 8$
230,00.

t' MARIMAR
"

275�OOS 1"
RAU
TERRENO ({OM 420 M2 (15 x 28)
RUA PREF, JOSÉ BAUER

R$ 8.000.00 - NEGOCIÁVEL.

AGUAVERDE
TERRENO COM 450 M2 (i5 X

30) - fRóxlMO IGREJA SÃO
JUDAS TADEU - R$15.000.00

CENTRO
TERRENO COM 312,50 M2·
RUA JOÃO MARCATIO
R$ 70.000.00

CENTRO
PRÉDIO COM 548.83 M2 - 3

PAVIMENTOS - TERRENOCOM
378 M2. AV, MAL. DEODORO
ESQUINA COM JOÃO ZAPEl
lA - AO lADO DO SÃO lUIS

R$ 400.000.00 - NEGOCIÁVEIS
TEMOS ESTUDOSDEREFORMA

JGUA. ESQUERDO
CASA ALVENARIA COM 330

M2, 4 QUARTOS, 2 SALAS,
COZINHA AMPLA - GARAGEM,

_
DEP. EMPREGADA, VARANDA
TERRENO COM 1.510 M2

, R$ 165.000.00 - NEGOCIÁVEIS
ACEITA TORCA POR APTO.
CURITIBA E/OU IMÓVEIS EM
JGUÁ.

VILA LENZI
CASA ALVENARIA COM 180

M2, 4 QUARTOS, 2 SALAS,
COZINHA AMPLA, GARAGEM,
ÁREA DE SERViÇO E DEMAIS

DEPEND, - R$ 70.000.00

VILA LENZI
AO lADO POSTO CIDADE
SOBRADO COM 138 W, 2

QUARTOS AMPLOS, SALAS

AMPLAS, 2 GARAGENS E

DEMAIS DEPEND. TERRENO
COM 326 M2 . R$ 76.000.00 -

ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL
MENORTAMANHO COM MAIOR
TERRENO.

. APARTAMENTOS
DISPOMOS DE VÁRIOS APAR
TAMENTOS PARA VENDA"
COM OU SEM FINANCIA

MENTOS, NOVOS OU USADOS
EM EXCELENTES ESTADOS DE

CONSERVAÇÃO, COM OU SEM
MÓVEIS, - TEMOS TODAS AS

OPÇÕESQUEVOCÊPROCURA

LOCAÇÃO SALA

COMERCIAL;
SALA COMERCIAL COM 120

M2, COM MEZANINO, ESTACIO
NAMENTO PRÓPRIO + ESTA
CIONAMENTO PARTICULAR,
FRENTE DE VIDRO, R$ 430.'00
IMPORTANTE 45 DIAS SEM
ALUGUEL

LOCAÇÃO APARTAMENTO
NOVO COM SUITE + 2 QUAR
TOS, SALA E DEMAIS DEPEND.
RESIDENCIAL REINOlDO BAR
TEL - R$380.oo-NEGOCIÁVEIS

VilSON VENDE CASA
Alvenaria, 113m2, 3 dormits.
Terreno 429m2. Rua: Esmeral
dina J. Klein. Vila Lenzi - R$
35.000,00 .

CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód. 104

VilSON VENDE CASA
Alvenaria 80m2, 3' dormits.,
terreno 500m2. Rua: I:at. José
Picolli. Estrada Nova - R$
26.500,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.106

VilSON VENDE APTO

103m2, 1 sufte , 2 dormits.,
cozinha mobiliada e garagem.
Resid. Bartel. Baependi - R$
45.000,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.512

VilSON ALUGA KITINETE
01 dormit., sala, cozinha, bwc,
garagem. Rua: José T. Ribeiro

(água e luz incluídos). Ilha da

Figueira - R$ 220,00
CRECI. 4936 - tel. 371-2357.
Cód.1004

VilSON VENDE CHÁCARA
75.000m2, casa mad., rancho

novo, jipe, Ribeirão Grande
- R$ 25.000,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.310

VilSON VENDE CASA
Alvenaria 130m2, 3 dormits.
Terreno 510m2. Rua: Luiz
Chiodini. Jaraguá Esquerdo
-, R$ 22.000,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.125

VilSON VENDE TERRENO
392m2 (14x28) - R$ 15.000,00
- Amizade - Rua: Henrique
Behling
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.206

VilSON VENDE TERRENO
420m2 (15x28) - R$ 10.000,00
- Três Rios - Rua: Prefeito
José Bauer.
CRECI 4936 - tel. 371-2357,
Cód.215

VilSON VENDE TERRENO
Terreno com 420m2 - R$
10.000,00 - Três Rios - Rua:
Prefeito José Bauer
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód,215

VilSON V�NDE CHÁCARA
20.000m2, casa madeira, água
natural - Ilha da Figueira, Rua
Antonio Schmith
CRECI4936 - tel. 371-2357.
Cód. 225

FUTURO

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (101) com
3 quartos, banheira de

hidromassagem, água quen
te/fria, massa corrida, cerâ
mica Eliane - R$ 90.000,00

VENDE - Apto. com 3 quartos
no Edifício Pérola Negra em

construção proxrrno ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir parcelas
de Condcmínio

VENDE - Apto. 401 no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 3 quartos - Entrada
de R$ 57.056,98 e assumir

parcelas de condomínio

VENDE - Apto. no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 2 quartos - Entrada
de R$ 44.865,10 e assumir
Parcelas de Condomínio

VENDE - Apto. 101 no Resi
dencial Jade em construção com

3 quartos - Entrada de R$
33.238,35 e assumir Parcelas de
Condomínio

VENDE Apto. Novo no

Residencial Ágata (501) com 3

quartos - Edifício com piscina,
salão de festas, elevador e

somente 2 aptos. por andar - R$
90.000,00

VENDE. - Apto, Novo no

Hesidencial Talismã (302) com 2

quartos, massa corrida, água
quente e fria - R$ 65.000,00

VENDE - Apto. 603 no

Residencial Clarice Kock em

construção com 2 quartos -

Entrada de R$ 34.968,50 e

assumir Parcelas de Condomínio

VENDE - lANÇAMENTO -

Residencial Esmeralda na Rua
João Picolli - Aptos. com 3

quartos - financiamento direto
com o Condomínio

VENDE - lANÇAMENTO -

Residencial Esmeralda na Rua
João Picolli - Aptos. com 2

quartos - financiamento direto
com o condomínio.

Troca-se Apartamento a ser

construído por Terreno Central -

PERMUTA - Procuramos terreno
no centro de Jaraguá do Sul,
para construírmos um edifício
com 7 andares. Trocamos por
Apto. no edifício a ser construído.
Terreno deve ser central e

residencial, com 500m2 até 800
m2.
Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Aptos. 3 quartos no

RESIDENCIAL ESMERALDA

lANÇAMENTO - Aptos. com suíte
e 2 quartos, bwc social, <;pzinhá,
hall, lavanderia, living, terraço
com churrasqueira e uma vaga
de garagem. localizado na rua

João Picolli, centro - Edifício com

7 andares, espaço para piscina
com deck, salão de festas com

terraço e churrasqueira, ele
vador. Áreas: 210,34 m2 total e

, 128,78 m2 privativo - Entrada de

R$ 2.078,26 mais 64 parcelas de

R$1.039, 13 (custo estimado pelo
Condomínio até 31/05/2000 para
o 10. andar).
Tratar: . Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 . Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 302 - Residencial
Talismã - Suíte e um quarto com

piso laminado tipo decorflex,
massa corrida, cerâmica Eliane,

água quente e fria - edifício novo

com piscina, salão de festas,
elevador - somente 1 ou 2 apfos.
por andar - taxa de condomínio.
de apenas R$ 40,05. Preço total
de R$ 65.000,00.
Tratar: Edilson Carlos Doring_:
creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Aluga-se casa ou apartamento
pequeno com 2 quartos e

garagem, p/2 moças, no Centro,
Vila lalau ou R: Jolnville. Valor
até R$ 200,00
Tratar: Margarida
Telefone: 9997-8818

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

Nas pági;nas 'I:2e30fe� :
: sensacionais clal. .

. Bmme
é3leí

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2000

o mercado de carros

esportivos no Brasil anda
mesmo minguando. Nem
de perto lembra a euforia
do início da década,
quando todas as

montadoras digladiavam
se oferecendo seus

pequenos invocados (XR-
3, 1.6R, CTI, CSI) e

também trazendo
modelos importados,
como o Calibra, o Fiat

Coupê, o Tigra, entre
outros. Agora às
montadoras não se

preocupam mais em

oferecer nem os nacionais

esportivos derivados de
modelos populares e nem

importados. Uma- das
poucas opções importadas
é o Coupê, da coreana

Hyundai. É claro, sempre
existem os modelos Porshe,
Mercedes, BMW, porém,
falamos de modelos (um
pouco) mais acessíveis. O

Coupê passou por uma

.' Um sangue'quente coreano

plástica no ano passado,
ganhando nova frente
com quatro faróis

redondos, com estilo
.

discutível, é verdade,
nova traseira e leves

pinceladas no interior. No

todo, tem visual agressivo,
original e chama a

atenção. No interior, o

painel completo e os

bancos anatômicos criam
um ar esportivo e de muito

aconchego. A presença do

plástico é um pouco maior
do que se poderia esperar.
Ainda assim, agradável. É,
porém, sob o capô. que o

Hyundai demonstra todo
seu espírito esportivo.
Equipado com motor 2.0

de 16 válvulas, é rápido e

ágil, chegando à máxima

de 202 km/h. É também
recheado de opcionais,
vindo de fábrica com

ABS, air bag duplo, aros
em liga leve e os outros

itens de conforto e

(\

conveniência. O valor

aproximadamente de R$
52.750, dependendo do

ponto de vista, pode
parecer caro, se

comparado a modelos
não esportivos, porém de
mesmo porte de luxo e

motorização. É barato se

comparado aos (poucos)
outros modelos esportivos
oferecidos. A terceira

geração do Mitsubishi

Eclipse chega em breve,
com muito estilo e

potência, porém o preço
será com certeza muito
m'ais salgado. Mais

informações, podem ser

obtidas pelo telefone
048240-2599, do
revendedor Hyundai, em
Florianópolis. A marca,

que recentemente trocou

de importador, estuda a

reabertura da filial de
Blumenau.

"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,__®� gOmO

Telefone: (047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Olhanós
-

aquI
·outra vez!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[HEVROLET

Fotos ln.
'

- er ament OIe r UstratiYaso

CONSÓRCIO ECONÔMICOCHEVROLET

60% do Corsa Wind 1.0 2P
Crédito R$ 9�543,OO (60x)

Pessoa Jurídica - R$ 184,50-
Pessoa Física - R$ 19J ,62

EMMENOÖRFERcQm.'
.A...v. ,Mal. Deodoro da Fonseca, 557

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Veícu los novos e usa.dos você
•

.

compra. ma.is ba.ra.to na.
,

Emmendörfer Com. de Veículos

A melhor opçã.o
,em ta.xa.s e pra.zos

c de fina.ncia.mentos

de Velculos
,U6 do Sul - sc [HEVR[] lET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FORD

Vende-se Verona 1.6 LX, ano
92, álcool. Valor R$ 7.000,00.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar no telefone 9993-0867,

com Fábio.

CHEVROLET

Vende-se Monza 2.0 GLS,
gasolina, ano e modo 94,

4 portas, ar
condicionado, direção
hidráulica, trio elétrico,
alarme, rádio toca-fita,
cor cinza metálico.
Volor R$ 11.500,00.
Tratar no telefone

372-0007.

Vende-se Chevette 88, cor
preto metálica, com rodas
esportivas, 4 pneus novos,

vidros com películas,
impecável. Tratar no '

telefone 9997-8784, com
Pereira.

Vende-se Chevette 90 SL,
álcool. Aceita-se moto no

negócio. R$ 1 .700,00 de
entrodo + 11 prestações.

Trátar no telefone;.
9962-0139.

Vende-se Palio ED 97, 2
portas, com CD e 4 pneus

novos. Valor R$ 5.500,00 +

26x R$ 312,00.
Tratar no telefone: 9979-4500.

VOLKSWAGEN

Vende-se Santana, ano 89,
com capô elétrico, aro de

liga, impecável.
Valor: R$ 5.800,00 ..

Tratar no telefone: 275-2634
ou 371-6238.

Vende-se Gol CL 1.8, ano 94,
super-conservado, 4 pneus
novos, rodos de liga leve"2Q
dono. Tratar no telefone
9995-6689, com Sergio

(Guaramirim).
Valor: R$ 7.400,00, ou carro

de menor volor.

lEIA
LIGUE,-

ANUNCIE -

(
'(

Nao

fique
sonhando
acordado ...

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

Fone/Fax:
370-7919 - 370-8654 - 370-7944

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

'UMCO'MOVO'
Pa/Ul; t:ocI.cv.J, (Ü\, Iinfuu de:�

Em tecido, corvin e couro

FORD

VEíCULO ANO COR COMB

KA 9&99 Praia gasolina
Fiesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
KA 97/98 Vermelha gasolina
Escor QL 8W 16v 97/98 Praia gasolina
Mondeo CLX FO 96197 Verde gasolina \
Verona LX 91/91 Vermelha gasolina
Escort L 87/88 Verde álcool

Corcelll Hobby 8001 -Verde gasoli�a
GM

8102.28 96197 Praia gasolina
VW

Kombi 95/95 Branca gasolina
Goi CL 92/93 Azul álcool

Gol GT8 90190 Prata gasolina
Fusca 1300 L 80181 Branca ga�olina
Brasília 77177 Marron gasolina
Fusca 1300 L 76177 Branca gasolina
Fusca 1500 71f71 Azul gasolina
Fusca 1300 68/68 Azul gasolina

FIAT I

Tempra ie 94/95 Cinza gasolina
Elba Top 94/94 Azul �asolina
Uno Eletronic 93'94 CInza gasolina
Fial147 Racing 82/82 Cinza gasoliRa

PEUGEOT

Peugeol405 GL 94/95 Verde gasolina

• 371-4322 / 9991-4380
ComAgnaldo

Pedalando .Gc;>stoso
R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg 1- Jaraguá do Sul

Regata
. Motos

IJ?] (l}){f[)/]::J!?([J)
370-2022

PALIO ED 4P 98 AZUL

CORSA WIND 97 ROXO

F-lOOO - COMPLETA DIESEL 97 AZUL

FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

KOMBI 96 BRANCA

PIK-UP CORSA GL 1.6 '\ 96 BRANCA

CORSA SEDAN 96 PRATA

OMEGA CD AUT. 96 PRETO

TE;MPRA 16V 95 PRATA

CORSA WIND 95 PRETA

ESCORT ROBBY 95 BORDÔ
ESCORTGL 94 BdRDÔ
LOGUS GL CI TRIO 94 VERMELHO

,

OMEGA SUPREMA 94 AZUL

PAMPA GL GASOLINA 1.8 94 PRATA

TIPO COMPLETO 94 VERMELHO

JEEP VITARA 93 PRETA

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

VERONA LX 1.8 91 PRATA

APOLO GLS 91 PRATA

UNO 1.6R 91 BRANCO

GOLCL pO PRATA

IPANEMA GASOLINA 90 CINZA

JEEP JAVALI 90 AZUL

D-20 - DIESEL TURBO 89 AZUL

CAMINHÃO AGRALE 88 BRANCO

CHEVETESLE 88 PRATA

CHEVE1TE 87 BRANCO

VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO

D-IO - DIESEL 82 MARROM

JEEP 75 PRETO

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

RONDA

�••
OhJhNTHAUA
PARA 30/60O/AS

COMPRAMOS
SUAMOTO
USADA! fi CIl:IJAC���

•••
I
••••••

FONE: 3711-2999
RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SC

OFICINA
Latoaria,

'

Pinturae
Mecânica

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

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

MARINGA
(lU/IICNtI 24 IIt1lMS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Apto. 202 - Edifício

Topázio em Guaramirim
EM CONSTRUÇÃO - Suíte e um

quarto -146,70m2 de área total
PRIMEIRO EDIFíCIO DE
GUARAMIRIM COM 7 ANDARES
- Elevador, piscina, salão de

festas, somente 1 ou 2 aptos.
por andar - Entrada de R$
33.233,41 mais 17 parcelas de
R$ 693,48 (custo estimado pelo
condomínio até 31/05/20(0).
Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 101 - Residencial

Ágata - Apto. com 3 quartos,
sendo uma suíte, banheira de

hidromassagem, água quente/
fria, massa corrida, cerâmica
Eliane, condomínio de R$ 64,00-
creci 8469-1 - Edifício novo com

piscina, salão de festas, elevador.
e somente 2 aptos. por andar.
Tratar: Edilson Carlos Doring
Telefone: 372-0657

Vende-se Apto ..102 - Residencial
Jade - EM CONSTRUÇÃO - Suíte
e um quarto, com 113,86 m2 de
área total - Edifício com 7

andares: elevador, piscina, salão
de festas, somente 2 aptos. por
andar - Entrada de R$ 18.437,50
mais 35 parcelas de R$ 737,50
(custo estimado pelo condomínio
até 31/05/2000).
Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372.:0657

Vende-se Aptos. 2 quartos no

RESIDENCIAL ESMERALDA

LANÇAMENTO - Aptos. com

suíte e 1 quarto, com 105,73 m2
de área total - Edifício com 7.
andares, elevador, salão de
festas com terraço' e espaço
para piscina com deck - Entrada
de R$ 1.044,66 mais 64 parcelas
de R$ 522,33 (custo estimado

pelo Condomínio até 31/05/2000
para o 10. andar).
Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 401 - Edifício

Topázio em Guaramirim
EM CONSTRUÇÃO - Suíte e 2

quartos com 185,13 m2 de área
total- PRIMEIRO EDIFíCIO COM 7

ANDARES DE GUARAMIRIM -

Elevador, piscina, salão de fes
tas, somente 1 ou 2 aptos. por
andar - Entrada de R$ 57.056,98
mais 17 parcelas de R$ 882,63
(custo estimado pelo condomínio
até 31/05/2000).
Tratar: Edilson Carlos Doring
Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 402 - Edifício

Topázio em Guaramirim
EM CONSTRUÇÃO - Suíte mais 1

quarto, com 94,29 m2 de área
privativa - PRIMEIRO EDIFíCIO
COM 7 ANDARES DE GUARA
MIRIM - Elevador, piscina, salão
de festas, somente 1 ou 2 aptos.
por andar - Entrada de R$
44.865,10 mais 17 parcelas de
R$ 693,48 (custo estimado pelo
Condomínio até 31/05/2000).
Tratar: Edilson Carlos Doring -

0lci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. - Edifício Pérola
Negra - EM CONSTRUÇÃO - Suíte
e dois quartos - 173,30 m2 de
área total edifício com 7

andares, salão de festas,
elevador, piscina e somente 1 ou
2 aptos. por andar - Entrada 'e
assumir Parcelas de Condomínio.
Tratar: Edilson Carlos Doring -

�i 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 501 - Residen
cial Ágata - Suíte e dois quartos
com decorflex, cerâmica Eliane
- área total de 162,30 m2 -

edifício com piscina, salão de

festas, elevador, somente 2

aptos. por andar - R$ 90.000,00
- Tratar: Edilson Carlos Doring
Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 204 - Residen
cial Clarice Koch - EM CONSTRU

çÃO - Dois quartos, 1 bwc -

edifício com 7 andares, piscina,
2 salões de festas, churras
querias privativas e coletivas,
elevador - Entrada de R$
30.014,50 mais 16 parcelas de
R$ 600,29 (custo estimado pelo
condomínio até 31/05/2000). -

Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 101 - Residen
cial Jade - EM CONSTRUÇÃO
Fase de estrutura da 7a. laje com
piscina - Suíte e 2 quartos com
152,05 m2 de área total- Edifício
com elevador, salão de festas
e apenas 2 aptos. por andar -

Entrada de R$ 33.238,35 mais
35 parcelas de R$ 984,84 (custo
estimado pelo condomínio até

31/05/2000). - Tratar: Edilson
Carlos Doring - creci 8469-1
Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 602 - Residen
cial Jade - EM CONSTRUÇÃO
Suíte e 1 quarto com 113,86 m2
de área total - Edifício com 7

andares, elevador, piscina,
salão de festas, apenas 2

aptos. por andar - Entrada de
R$ 18.437,50 mais 35 parcelas
de R$ 737,50 (custo estimado

pelo condomínio até 31/05/

2000). - Tratar: Edilson Carlos

Doring Telefone: 372-0657

, Vende-se Apto. 603 - Residen
cial Clarice Koch - EM CONS

TRUÇÃO - Suíte e 1 quarto -

, 132,53 m2 de área total- edifício
com 7 andares, elevador, pisci
na, 2 salões de festas - Entrada
de R$ 34.968,50 mais 16

parcelas de R$ 699,37 (custo
estimado pelo condomínio até

31/05/2000). - Tratar: Edilson
Carlos Doring � creci 8469-1
Telefone: 372-0657

Vende-se AQUI O CLIENTE TEM
TUDO PRECISANDOADQUIRIR
TERRENOS PARA CONSTRU

çÃO, NÓS TEMOS A SOLU-

, çÃO. OS MELHORES TERRE
NOS OU LOTES EM EXCELEN
TES LOCALIZAÇÃO. E TEM

MAIS, PROJETAMOS, CONS
TRUIMOS E LEGALIZAMOS
SUA CASA. SOMOS UMA
EQUIPE ESPECIALIZADA EM
FAZER TUDO O QUE VOCE
PRECISA EM IMÓVEIS.CONSUL
TE-NOS. CenterHause - Central
de Planejamento da Proprieda
de. Rua Fritz Bartei, 77 - SI. 03
Bairro Baependi. Próximo Posto
Alvorada. VENHA E CONFIRA.
TEREMOS PRAZER EM BEM

ATENDÊ-LO(A).
Tratar: MARIMAR IMÓVEIS
LTDA Telefone: 275-0051 /
9102-1110

Vende-se CASA NOVA EM
ALVENARIA COM ,03 QUAR
lOS E DEMAIS DEPENDENCIAS
NO BAIRRO VILA LALAU POR
APENAS R$ 48.000,00
Tratar: ROBERSON (CRECI
7402) Telefone: ,9973.3623

Vende-se Centrifuga ARNO
Vendo centrifuga ARNO - nova

R$150,00 - Telefone: 275 0483

Vende-se TERRENO
ÓTIMOTERRENO LOCALIZADO
NA VILA RAU COM ÁREA DE

300,00 M2 APENAS R$ 7.500,00
Tratar: ROBERSON ( CRECI
7402) Telefone: 9973.36232

Vende-se sobrado de alvenaria
em Itajuba (frente para o mar).
Tratar no telefone 372-0096 ou

9975-0771.

Vende-se apartamento com

124m2 de área, 3 quartos, gara
gem, 2 banheiros + dependên
cias, portão eletrônico, no Edi
fício Santa Teresinha. Rua João
PicoJli, 166, Centro. Valor: R$
55.000,00. Telefone: 371-0993

Vende-se sobrado na Vila Nova,
semi-acabado. Saída para duas
ruas, 2 garagens, churrasquei
ra, área de serviço, cozinha, 3
quartos, sala, etc. Aceita-se
terreno ou carro no negócio.
Telefone: 9962-0139

Vende-se próx. Igreja São
Judas Tadeu, terreno grande
com 8.700m2, livre inchents. R$
90.000,00 negociável. Telefone:
9101-8053.

Troca-se lanchonete de Barra
Velha por uma casa em Jaraguá
do Sul, ou aceita-se carro ou

caminhão no negócio. Telefone:
Oxx47-446-0,556.

Vendo ou permuto, apartamento
com 124m2 na Rua João Picolli,
Edifício Santa Terezinha, Centro,
3 quartos, 2 banheiros, mais

dependências. Valor R$
55.000,00. Telefone: 371-0993.

Vende-se terreno com

721,57m2, 27m2 de frente e

26,72m2 fundo, lote nº 2. Valor
R$ 25.000,00, aceita-se veículo.
No Cond. Azaléia. Tratar: 9973-
8189,275-2006,371-7015 com

Marcos

Vende-se terreno 80.000m2 na

comunidade Natal em Corupá.
Valor R$ 10.000,00, terreno em

declive. Tratar: Marcos, 9973-
8189,275-2006 e 371-7015.

1 ,. 't'Vi j ät.11 '

Vende-se Esteira Mecânica

(nova) com nota fiscal e

acessórios + bicicleta (semi
nova), preço a combinar, (mo
tivo - mudança). Tratar: Denise
Telefone: 379-2173 - 9979 9979

Vende-se dois HT de 40 canais
11 metros em perfeito estado,
ou troca-se por algo de meu

interesse. Tratar: Paulo Tavares
Teletone.. 276-0294

Vende-se Macaco hidráulico e

máquina de solda elétrica
ambos em perfeito estado de
novo, pouquissimo uso, R$
300,00. Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

Vende-se Cachorra pastor
belga 4 meses - Linda, vaci
nada, R$ 100,00 - Tratar: Paulo
Tavares. Telefone: 276-0294

Vende-se Gatinhos da raça
persa. Tratar: Raquel. Telefone:
372-2231

Vende-se VESTIDO DE PREN
DA vestido de prenda cor azul
com detalhes estampados tam.
M preço a combinar. Tratar:
Glaucia. Telefone: 372-3235

Vende-se título do Clube Atlé
tico Baependi. Preço a combi
nar. Tratar: José ou Vilma
Telefone: 371-3432

Vende-se Filhotes de Cocker

spaniel, cor dourada, rnachos
e fêmeas. Tratar: Débora
Telefone: 370-7028

Recado Comece seu Próprio
Negócio - Venha participar de

,

urna demonstração grátis de

produtos que trouxeram saúde
e dinheiro para milhares de

pessoas. Tratar: Ademar /
Sonia. Telefone: 371-0037 I
9975-1299

Vende-se revistas Oficina
Mecânica, coleção quase
completa, mais de 70 revistas,
desde a nr.03. até o ano de
1997. Preço a combinar.
Tratar: Mario.
Telefone: 370-0122

Recado Programa de Controle
de Peso - Perca gordura e

centímetros, calorias controla
das por você, coma os ali
mentos que você gosta,não
sinta fome. Privacidade total,
nada de reuniões,nada de taxas
de inscrições. Entrega grátis.
Tratar: Ademar/Sônia.
Telefone: 371-0037/9975-1299

Compro CD O Boticário MPB.
Tratar no telefone: 9101-5766.

Vende-se máquina de costura

zig-zag singer, ou troca por
ciclomotor. Telefone: 9962-0139

'1·19j[31)(·1)
VENDO UM VOYAGE VERDE
METÁLICO, ANO 93 1.8.
ENTRADA DE R$ 4.000 + 15 DE

R$197,02.
Tratar: Cristiano Twardowski
Telefone: 371-7061 e 375-1772

Vendo Toyota Bandeirante: ano
80, verde R$ 11.000,00
Tratar: Vilmar
Telefone: /275-0056

Del Rey Guia 90 1.8 comple
tíssimo, com A/C, D/H, e trio
elétrico, lindo, R$5.500,00.
Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

Vende-se MONZA SL 84
Monza cor azul, vidro elétrico,
alcool ano/modelo 84 valor a

combinar. - Tratar: Ramos
Telefone: 372- 3235

Vende-se S10 completa (-ar).
4 pneus novos, branca,
92.000km Tratar: Joeni
Telefone: 371-0916

Vende-se KADETT SL/E
Ano 1989, marrom, película,
ótimo estado. Valor R$ 6.000,00
À Combinar - Tratar: LeaRdro -

Telefone: O(xx)47 374-127�

Vende-se Tempra completo - 95

Tempra azul metálico,55.000
km, ótimo estado, ar condicio
nado, direção hidráulica, alar
me, trio elétrico etc .. Todas
revisões feitas em conces

sionária. IPVA 2000 pago.
R$13.500,00 - Tratar: Cristina

Petry - Telefone: 372-2336

Vende-se RARIDADE
VENDE-SE UMA MOTOCICLE
TA NORTON 500. ANO: 1949!!
Tratar: JOSI
Telefone: 371-2999

Vende-se Ipanema GL. 1994
Vidros e travas elétricos, dir.

hidráulica, volante escamoteá

vel, suspensão traseira com

regulagem pneumática -de

altura, bagageiro, .ar quente,
alarme, limpador e desemba

çador traseiro. Carro em

excelente estado de conser

vação. Preço R$ 9.500,00
Tratar: Ivan Telefone: 372-4121
275-1634

Vende-se moto crulser ii, ano
.98, verde, 14000Km,valor R$
2000.00 + 24X de R$ 100.00.

Tratar:Jorge - Telefone:473-
723282

Vendo Pálio ED 97, 2 portas, c/
CD e 4 pneus novos. Valor R$
5.500,00 + 26x R$ 312,00
Telefone: 9979-4500

Vende-se Escort Guarujá 1.8,
ano 92 - completo. Tratar 371
7035 com Adolar.

Vende-se Pampa GL, ano 93,
completa, menos ar. Valor R$
7.500,00 - Telefone: 371-4083.

Vende-se Chevette 90, SL
álcool. Aceita-se moto no

negócio. R$ 1.700,00 de
entrada + 11 prestações
Telefone: 9962-0139.

Vende-se Jeep, ano 61.
Telefone: 9101-5807.

Vende-se Chevette 88, prata
metálico, com rodas esportivas, 4
pneus novos, vidros com

pelicolas. Impecável.
Telefone: 9997-8784 com Pereira

Vende-se fusca ano 72, cor azul,
ótimo estado. Telefone: 9101-
5807.

Vende-se Caravan Diplomata SE,
88/89, gasolina, marron, 6

cilindros, completo. Telefone

�1 01-5119, com Carlos ou GlauCia.

Vende-se Verona 1.6 LX, ano 92,
álcool. Valor R$ 7.000,00, aceita
se carro de menor valor. Telefone:
9993-0867, Fábio.

I • 'B"')JMtH'tt'
Vende-se Impressora Jato de Tinta
Marca XEROX, modelo DoouPrint
C3, pouquíssimo uso, praticamen
te nova, preço: R$ 200
Tratar: Alexandre Telefone: 275-
1872

Vende-se Monitor mono 14 mono
cromatico por R$ 25,00
Tratar: Paulo Tavares Telefone:
2760294

Aulas Particulares de Informática
Se você tem alguma dúvida para
usar o seu computador, entre em

contato comigo, estarei a sua

disposição para ajudá-lo.
(Windows,Office,lnternet)
Tratar: Guilherme Heleno Muller
Telefone: 9102-0200 / 372-0333

COMPRO PLACA DE VIDEO
3D,PCI, DE 16 A 32MB
Tratar: Roni Telefone: 371 1654

Compro Pentium 166 Mhz ou

superior, com 32 Mb de Harn, no
mínimo 2,1 Gb Hd. Caso tenha
placa de rede e Modem beleza,
caso contrário tudo bem.
Tratar: Guilherme Telefone: 371-
9748

COMPRA-SE MICRO PENTIUM
166- Com2.1 GB, ou de maior HO.
Informações: 371-9748 após 14

horas, com Guilherme

Quer uma dica para
yender seu possante

rápido?
o

•

mars

<t:;>j
�:;:.;'''_'"'----''';;'--A

,�__'_.;;;;:z-
ANUNCIE NO CPI

Toda quinta e sábado.

Ligue ,370-7919,370-8649 ou 371-1919.

EMPRESTIMOS
Sem avalista, SPC
e CERASA. Para

funcionários

Federais; Polícia
Civil, Militar e

Pensionistas em

até 18 vezes.

Fone: 371-1214

VENDE-SE
APARTAMENTOS
Próximo à rodoviária
com 1 suíte 2 quar-

,

tos. Acabamento de
P. Mobiliado ou não.
Sem mobília: Entrada
R$ 30.000,00 + saldo.

Aceita-se carro.

Tratar nos fones 371-
5054 em

horário comercial ou

9984-1308

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradores reclamamdafaltade

esgoto e segurança no Boa VISta
Mulheres sofrem
assédio à noite,
nasruas

escuras

Jaraguá do Sul - Os mo

radores do Morro da Boa Vista
estão reclamando da falta de

segurança e de rede de esgoto no
local. Com pouco policiamento e

iluminação; dependentes quími
cos aproveitam-se da situação
para consumir' drogas e as

mulheres têm sido assediadas. O

presidente da Associação dos
Moradores do Morro da Boa

Vista, Norberto Rosa, diz que já
solicitou iluminação à Celesc e

mais rondas aos policiais. "Os
moradores estão indignados
porque tem gente que se aproveita
do pessoal do interior, mas eu

oriento para que não façam

justiça pelas próprias mãos". A

costureira Eliane Clincoske
reclama da falta de segurança

principalmente no período da
noite. "A gente ouve umas his
tórias pesadas aqui no morro e,

enquanto ficar do jeito que está,
eu não vou ter coragem de sair
de casa depois que escurecer".

O capitão da Polícia Militar,
Amarildo de Assis, diz que deve
haver algum equívoco nessas

reclamações, pois desconhece os

problemas dos moradores do
Morro da Boa Vista. Éle explica
que manda mais policiais em

determinado bairro ,quando há
necessidade. "Nós não temos

bola de cristal para adivinhar

quais são os lugares que precisam
de mais atenção, os moradores

precisam denunciar".
Com a falta de estrutura,

crianças e animais correm perigo
de contaminação, idevido ao

esgoto a céu aberto. "Ninguém
pode alegar que esse loteamento

,

é irregular. Se é irregular, porque
a Prefeitura permite as cons

truções? Aqui tem escola, igreja
e centro comunitário", declara o

presidente da associação, lem
brando que o povoamento do

morro é antigo e nunca foi coi
bido pelas administrações pú
blicas.

Norberto Rosa opina que
deveriam ser tomadas providên
cias em breve, pois trata-se de
um ponto turístico Q� Jaraguá do

Sul. O operário e morador do
morro Estevão Bernardi conta

que 'poucos moradores têm

fossas em casa e que a maioria

despeja os resíduos em valas, nas
ruas. "Alguém tem que fazer

alguma coisa, as crianças brincam
e passam por cima do esgoto,
isso é perigoso", apela Bernardi.
(FABIANE RIBAS) Estrutura: com esgoto a céu aberto, pessoaspodem ser contaminados

Secel discute a criação de centro multiuso
Jaraguá do Sul- A lotação

do Ginásio Arthur Müller, no
último final de semana, com a

realização do Festival Estudantil
da Canção, abriu as discussões
sobre a necessidade de um

ginásio de esportes ou espaço que
comporte grandes promoções.
Mas a Prefeitura não dispõe de
verbas 'e não há nenhuma

possibi.lidade de viabilizar
recursos para tal ernpreendi-.
mento, este ano, de acordo com

o prefeito Irineu Pasold.
A Secel (Secretaria de Cul

tura, Esporte e Lazer) ,começou
a pensar em alternativa para
substituir o projeto d5: construção
de um centro poliesportivo.
Inicialmente orçado em R$ 1,7
milhão, esse complexo deveria
ser construído em terreno que a

Prefeitura possui na TifaMartins,
com área de 86 mil metros

quadrados. Esse projeto deve ser

deixado de lado, porque não

contempla as necessidades de

espaço para promoções culturais.
"Precisamos de uma estrutura

'

multiuso, onde possamos realizar
todas as nossas promoções",
explica uma das coordenadoras

culturais, Mara Bini Prada.
A equipe da Secel planeja

montar projeto, nos moldes do

realizado pela Scar, para constru
ção do Centro Cultural, que con
temple as necessidades do Muni

cípio e possibilite a captação de

recursos através de lei de
incentivo fiscal. "Esse espaço po
deria ter palco, camarim e arqui
bancadas, para apresentações
artísticas, mas também estrutura

para a prática de esportes. Mas

por enquanto temos apenas idéias. .

Vamos discuti-las com arquiteto
competente", explica Mara.

_
Já que a Prefeitura diz que não

há meios de conseguir verba para
a construção do empreen
dimento, a execução de projeto

cultural poderia viabilizar a obra,
com o incentivo de empresários'.
Se for utilizado o mesmo recurso

da Scar, a Lei Rouanet (de
incentivo federal), os empre
sários que disponibilizarem
doações podem deduzir a con

tribuição do imposto de renda
devido à União.

Como o projeto não será

viabilizado imediatamente, no

próximo ano o problema de

espaço ainda não estará resol
vido. Por isso a Secel pretende
encontrar outro lugar para o

Festival Estudantil da Canção, que
permita conciliar espaço e

acústica. Há sugestões para que
se negocie a utilização do ginásio
do Sesi (Serviço Social da Indús
tria). No Jãraguá em Dança, o

problema do espaço não é tão

-, evidente porque a secretaria
efetua a cobrança de ingressos,
permitindo controle de público.
(LiSANDREA COSTA)

N'OYIDADE!! Folheações a OURO 24 Quiiates e
/ Prata EM DOMiCíLIO!! .

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

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofistlcação.

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

armas, facas, e tudo o que você lrnaqinar!,

Ligue agora e restaure tudo o que quiser.
,Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100

-------_

Falta de tclefones prejudica
comércio e indústria

Guaramirim - A falta de

terminais telefônicos está

prejudicando o desempenho dos
setores da indústria e do comércio.
noMunicípio. Levantamento feito
emmarço pela Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guararnirim) aponta significativa
demanda reprimida de telefones,
tanto comerciais quanto residen

ciais, com visíveis conseqüências
para o desenvolvimento da cidade.
fiá casos de enapresas recen

temente instaladas operando sem

telefones.
Só nos setores da indústria e

comércio, o levantamento apontou
a pendência de instalação de 65
terminais telefônicos, 27 dos quais
já foram entregues. Outra questão
é a dificuldade para tratar dessas

, deficiências, desde que a Telesc

extinguiu a gerência comercial que
.

funcionava em Jaraguá do Sul, e
centralizou os serviços na diretoria,

em Florianópolis. Esta situação
vem mobilizando autoridades

empresariais e políticas do Muni

cípio na busca de soluções.
Há várias semanas as lideran

ças locais, entre elas o vereador
Altair Aguiar, estão empenhadas
em conseguir a vinda do gerente
Territorial da Telesc, Luiz Antonio
da Silva, à cidade, para discutir o
problema, o que deverá acontecer

na próxima segunda-feira. A reu

nião comSilva será realizada ànoi

te, na sede da Aciag. Além disso,
o prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann esteve tratando do assunto
esta semana, em Florianópolis.
Descontente com a situação, Zim
mermann discutiu o assunto di
retamente com representantes da
Anatel (AgênciaNacional de Tele
comunicações), cobrando o cum

primento das normas e metas pre
vistas pela privatização das tele

comunicações. (MILTON RAASCH)

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LIDA.

Toda linha de som autornotlva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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Projeto particular viabiliza
faculdades em Guaramirim
Cinco cursos
funcionarão
a partir do
anoquevem

Guaramirim - Quatrocur
sos de nível superior deverão
funcionar no Município a partir

,

do ano que vem. Trata-se dos
cursos de Administração, desdo
brado em Marketing e Recursos

Humanos, Sistemas de Infor

mação, Pedagogia, com habili

tações em Educação Infantil e Sé
ries Iniciais, e Turismo, que esta
rão sendo viabilizados através de
um projeto particular, de inicia
tiva dos professores Balduino
Raulino (ex-vereadore secretário
de Educação e de Cultura em Ja

raguá do Sul) e José Tafner, ex
reitor da Furb (Universidade de

Blumenau), de Blurnenau, por
duas vezes.

O projeto de instalação da
Famec (Faculdades Metropolita
nas de Guaramirim), através da

criação da Sevita (Sociedade
Educacional do Vale do Itapocu),
foi apresentado segunda-feira à
tarde para as lideranças gua
ramirensesdurante a reunião do

Conselho de Desenvolvimento

Municipal. A Famec deverá
entrar em funcionamento já a

partir do ano que vem, segundo
os idealizadores, oferecendo 250

Arquivo/CP: Edson Junkes /"

Iniciativa: Raulino aposta no crescimento do ensino particular

vagas, 50 por curso, com planos.
de chegar a mais de mil alunos
em dois anos de funcionamento.

O professorBalduino Raulino
disse que todas as providências

,;».
.

estão sendo tomadas, como o

registro legal dos cursos e na

instalação da infra-estrutura

necessária, para que no próximo
ano possa ser realizado o primeiro
vestibular da Famec. Na reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Municipal, os representantes da

Famec pediram o apoio do

prefeito A�tonio Carlos Zim
mermann na, concretização do

projeto e entregaram cópias das

atas de constituição e do estatuto /

da Sociedade Educacional do
Vale do Itapocu. Zimmermann
deverá enviar projeto de lei à

Câmara de Vereadores propondo
convênio com a nova' instituição
de ensino.

Tão logo essas providências
tenham sido adotadas, informa
Raulino, o projeto será enviado
ao Ministério da Educação para
autorização. Além dos cinco
'cursos iniciais, duas Outras

opções serão viabilizadas até o

ano 2004,'antecipa Raulino. Ele
informou que em princípio os

cursos deverão funcionar em

instalações já destinadas para essa

finalidade, no Km 60 da BR-280,
próximo do viaduto. No futuro

próximo, o Ceij (Centro Educa
cional Integrado Jaraguaense), de
Jaraguá do Sul, que Raulino '

dirige, deverá ser integrado à

Famec. (MILTON RAASCH)

Acadêmicos visitam a Caraguá Veículos
Arteclick

.

Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Jaraguá do Sul visitaram
nesta segunda-feira as instalações da Caraguá Veículos. Os estudantes, que estiveram acompanhadosda
professora Celaine Refosco, puderam conhecer detalhes das instalações projetadas pelo arquiteto alemão

Siegfried Kaupa, responsávelpelos projetos das revendas Volkswagen em todo o mundo. Amanhã um
novo grupo de acadêmicos do mesmo curso fará nova visita.

Expofeira será 1)0 próximo ano

Guaramirim - A comissão

organizadora decidiu transferir

para o ano que vem a realização
da' Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim, que em princípio
estava prevista para ser realizada
no período de 25 de agosto a 3 de
setembro próximos. O motivo do
adiamento foi evitar aproximidade
com.a Expo 2000, de Jaraguá do

Sul, que deverá acontecer entre 19

e 23 de julho. A decisão foi tomada
na semana passada, durante a

reunião semanal da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim).
A preocupação é com a proxi

midade dos dois eventos, o que
poderá comprometer não só a

afluência de público, mas o resul
tado esperado pelos expositores,
comentou o gerente de Produtos
daAciag, Rogério Souza Silva, que
esteve acompanhando os

trabalhos. Dessa forma, o evento

guaramirense, que teve a última

edição em 1997, acabou ficando

para o ano 200 1 � Outra idéia,
conforme Silva, é promover
doravante a alternância entre os

dois eventos em GhlaramirÍill e
Jaraguá do Sul, pelas mesmas

razões' expostas. Assim sendo, a

Expofeira Agroindustrial de

Guaramirirn, que vinha sendo
realizada de três em três anos,

passará a acontecer a cada dois

anos.

Segundo Silva, a Aciag ainda

pretende discutir melhor os

detalhes dessa questão com a

Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale .do Itapocu), .

responsável pela organização da

Expo 2000, em Jaraguá do Sul. Os
preparativos para o evento

guaramirense já vinham sendo

iniciados, mas diante dessa

mudança de rumo, 110 próximo dia
28 de agosto, por ocasião das

comemorações .do aniversário de

Guaramirim, deverá ocorrer o

lançamento da 6a Expofeira
Agroindustrial 2001. (MR)

Canarinho cria novo escritório
.

Schroeder --:- A Viação Ca
narinho instalou um escritório de

serviços noMunicípio. O escritório

já está funcionando desde a

semana passada e atende

reivindicação do prefeito Gregório
Tietz, nesse sentido. Com a

ativação do posto de serviços,
localizado na Rua Marechal
Castello Branco, em frente à

Prefeitura, apopulação tem acesso

mais fácil na compra de passes para
o uso do transporte coletivo e

outros serviços prestados pela
empresa, como res�rvas para

viagens e excursões.

Conforme o prefeito Tietz,
trata-sé de mais uma. conquista
importante para a comunidade, que
utiliza intensamente os serviços da
Viação Canarinho no Município,
especialmente os estudantes que se

dirigem aos cursos noturnos em

Jaraguá do Sul, e os trabalhadores
no deslocamento para as empre
sas. Tietz solicitou estasmelhorias
através do sócio-gerente daViação
Canarinho, Dimas Bogo, obtendo
resposta positiva para as rei

vindicações. (MR)

Aciag esclarece dúvidas do
Emissor deCupomFiscal

Guaramirim - A Aciag (As-
,
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guararnirim) realizou
uma reunião no início domês, com
a finalidade de esclarecer dúvidas
dos associados, referentes a

utilização do ECF (Emissor de
Cupom Fiscal). A reunião contou

com a participação do contador

Jorge Sobrinho Spézia, a convite
da Assessoria Jurídica da As

sociação, que falou sobre a

obrigatoriedade do uso do ECF.
Na oportunidade, comparece

ram também representantes de
duas empresas da área de au

tomação, que fizeram demons

trações de produtos e colaboraram
tirando dúvidas sobre custos' e

procedimentos técnicos.

Spézia alertou que a pm;tIT do

dia 1 de janeiro de 2001, todas as

empresas com faturamento anual

superior a R$ 120 mil estarão

obrigadas a utilizar,o ECF. "Desde
abril do ano p�ssado, o governo
vem impondo a implantação
gradativa do emissor nas em-·

presas, começando pelas de maior
faturamento", destacou o con

tador, com base na alteração 292
do Decreto 081.

Para tirar dúvidas dos as

sociados e verificara situação das

respectivas empresas, aAciag está
fornecendo cópias do Regu
lamento do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços), onde consta sobre as

obrigações referentes a documen
tos fiscais e a obrigatoriedade do

uso do ECF. (MR)
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Produtores de orquídeas terão
núcleo setorial em Corupá

Entidade pode
ajudar e trazer
beneficios
aos associados

\
\

Corupá - Os produtores de

orquídeas e plantas ornamentais
estão criando um núcleo setorial

para congregar as empresas do
ramo. O assunto está sendo tra

tado em reuniões dós produtores,
com apoio da Aciac (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Corupá). 0 núcleo ainda está

em fase de formação e deverá
basear-sé no modelo incentivado

pela Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul),
tendo o produtor Renê Mahnke
como primeiro presidente.

O produtor e engenheiro agrô
nomo Donato Seidel, do Orqui
dário Catarinense, considera a ini

ciativa importante, desde que
contribua efetivamente para o

interesse comum dos produtores.
Um dos benefícios, segundo ele,

seria a compra conjunta de equi
pamentos e insumos, como va

sos, defensivos e fertilizantes,
barateando o custo de produção.
"Sem interferir no livre arbítrio
de cada empresário, que conti
nuaria cuidando normalmente do

gerenciamento do próprio negó
cio", explicou.

Conforme Seidel, a produção.
de plantas ornamentais de Coru

pá é um nicho econômico pouco
comum no Estado, que contribui
não só para atrair renda, mas tam
bém para fortalecer as carac

terísticas de turismo e de belezas
naturais doMunicípio. Hoje exis
tem 15 empresas devidamente
constituídas nesse ramo em

Corupá, além de, pelo menos ou

tras 50, atuando na informalidade.
Seidel defende a legalização das

mesmas e o combate aos "atra

vessadores", que especulam na

atividade. "O produtor de plantas
ornamentais não pode ter só al
vará de localização, mas também
o devido registro na Cidasc e o

acompanhamento técnico de um

responsável", destaca.
Entre as empresas estabele

cidas, algumas têm tradição co

mo exportadoras, fornecendo
principalmente mudas de or

quídeas e bromélias para a Ásia
e sementes de plantas ornamen
tais para a Europa. Mas o mer

cado interno cresceu muito nos

últimos anos, reduzindo a impor
tância das exportações sobre as

receitas.
As reuniões para a formação

do núcleo estão sendo realizadas

sempre às quintas-feiras, com o

incentivo da direção da Aciac, que
deverá fornecer o serviço de
consultoria para a' concretização
e o fortalecimento desse núcleo.

A Aciac está discutindo com as

outras associações comerciais de
Guaramirirn, Schroeder e

Massaranduba, a contratação de
um profissional que atuará no

acompanhamento e consultoria
dos núcleos setoriais que estão

sendo formados naMicrorregião
do Vale do Itapocu.
(MILTON RAASCH)

Bombeiros atendem parturientes em Corupá
Corupá - A dona de casa

Elídia Hospedach, 20 anos, não
.,

teve tempo de se dirigir ao

hospital para dar à luz a terceira

filha, na manhã de terça-feira.
Poucos minutos depois que a

bolsa d'água se rompeu o bebê

começou a nascer e o marido,
Vilson Braun, que não tinha como
levar a esposa ao hospital,
chamou o Corpo de Bombeiros

para ajudar. O chefe de equipe e

instrutor da corporação, Lauro
Rech, e os voluntários Renata da
Silva e Fábio Romão fizeram o

parto damulher dentro da própria
casa.

O pai da criança passou
momentos de pânico. "Não temos
telefone. Um amigo tinha um

celular que não pegava e a criança
estava nascendo. Ele subiu num

barranco para conseguir ligação,
então chamamos os bombeiros",
lembra. A criança, que ainda não
tem nome, é a terceira' do casal.
"Nenhum dos outros partos
aconteceu tão rápido", sur

preende-Se Elídia. Depois do

procedimento, ela foi. enca
minhada ao hospital e recebeu alta
no dia seguinte. "Correu tudo
muito bem", agradece.

A voluntária Renata, que pela

Experiência: voluntários Renata e Romão auxiliaram no parto

primeira vez pôs em prática os

ensinamentos das aulas teóricas,
auxiliando num trabalho de parto,
diz que não houve tempo para

pensar. "Foi tudo muito rápido,
nessas horas a gente não pode
hesitar", conta. O auxílio a partu
rientes é comum na corporação
de Corupá. Na terça-feira, os

bombeiros receberam duas

chamadas ao mesmo ternpo.
"Felizmente o parto da outra mãe,
Maria Rosa Raimundo, demorou
mais. Deu tempo de atender a

Elídia e levar a outramãe ao hos

pital", conta o comandante do

Corpo de.Bornbeiros, José Nor
berto Müller.

Amaioria das parturientes que
os bombeiros atendem é de

família carente, que não tem

como se deslocar ao hospital, ou
casos em que o marido não está
em casa. "Já tivemos casos em ,

que as crianças nasceram dentro
da ambulância", lembra Müller,
Ele diz que se os dois partos de

terça-feira tivessem acontecido
ao mesmo' tempo a corporação
não teria condições de ajudar por
que a equipe é pequena. Apenas
um chefe e dois socorristas
formados ficam de plantão na

sede.

(LiSANDREA COSTA)

Fotos: EdsÓA Junkes/CP

Seidel: plantas contribuem para a diversificação da economia

Elídia: com a terceira filha nos braços, a mãe agradece o auxilio

G
/\

•EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

j .

DISQUE: 998'1 8000
99751684

Rafael Luis Pornplono
cso-sc 5117

Kleber Lisboa Aroúlo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Cze ..niewicz
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Punguistasaindanão
foram' reconhecidos
Ladrõesdo
Casarãoda
Malha negam
furto

Jaraguá do Sul - Foram

presos, na última sexta-feira, o
desempregado Jairo Petry, 30

anos, que mora na Rua Irmão

Leandro, no Bairro Vila Lenzi, e
Sandro Roberto da Silva, 35,
também desempregado, morador
na cidade de Joinville. Os dois

entraram no Casarão da Malha e

furtaram seis jaquetas. Apesar do
reconhecimento de funcionários,
os dois homens presos na Praça
Ângelo Piazera, negaram o furto.

Petry, que já tem passagens
por furto, e Silva estavam sendo

procurados por punguismo, furto
de carteiras com dinheiro e

documentos, além do furto no

Casarão daMalha, em Jaraguá do
Sul. Apesar de várias pessoas
terem sido vítimas dos punguis
tas, pelas características da

dupla, ninguém compareceu para
o reconhecimento nos pequenos
furtos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

S -10 furtada não tinha seguro
Jaraguá doSul- O gerente

financeiro daMetalúrgica Leitzke,
Artur Rudolfo Orthmann, 40

anos, teve a sua S-l ° furtada. Ao

chegar no local de trabalho, por
volta das 13h15, Orthmann esta

cionou sua caminhonete em fren

te à metalúrgica, localizada na

Rua WaldemarGrubba, Vila La
lau. Quando saiu para pegar a S-

10, às 17h30, percebeu que havia
sido furtada; Trata-se da S-10,
de placa CEQ-3567, Jaraguá do

Sul, ano e modelo 1996, cor ver
de. A caminhonete furtada, se

gundo consta no boletim número

5212000, naDelegacia de Polícia,
não tinha seguro e não foi recu- .

perada.
Já às 3 horas de terça-feira,

foi furtada a caminhonete GM/

Silverado, importada, de placa

LZE 5861, na cidade de Mafra.
Em Massaranduba, foi furtada a

caminhoneteToyota/Bandeirante,
de placa LZS-6449, Massaran
duba, ano e medelo '1997, de cor
cinza, com carroceria demadeira.

Segundo Valério Alflen, proprie
tário do veículo, a caminhonete
foi furtada enquanto pescava no

Escalvado Ponte do Itapocu, en
tre 12 e 15 horas da terça-feira.
Além da caminhonete foram fur

tados documentos de Alflen,
Carteira de Identidade, Carteira
Nacional de Habilitação, Cadastro
de Pessoa Física, Título de Elei

tor, talão de cheques e cartão

magnético do Besc, no nome da

vítima, e R$100,00. Alflen ofere
ce uma gratificação de R$ 3 mil

para quem souber informações do
veículo. (AO),

Objetos furtados em residência
Jaraguá do Sul - Na se

gunda-feira a residência do co

merciante Izidoro Wilfert, 45

anos, foi arrombada. Segundo
Wilfert, o arrombamento aconte

ceu à� 20 horas. No armário da

garagem furtaram uma furadei

ra, marca Bosch, de 600 watts,
um par de tênis, um par de sapa
tos, uma caixa com diversas fer-

ramentas, uma Makita profissio
nal, dois capacetes para motoci
cleta, um preto e outro azul. A
residência fica na Rua Henrique
Geffert. Outro arrombamento a

conteceu às 16 horas do mesmo
,

dia, naRua AugustoMilke, Bairro
Baependi. A Empresa Amor Per
feito Jardins foiarrombada, mas
nada foilevado do local. (AO)

Agressor apresenta-se hoje
Guaramirim ,- Élder dos

Santos, 22 anos, esfaqueado no

último sábado, às 16 horas, nu
ma cadcha de Bocha localizada
naRua Cláudio Tomazelli, passa
bem. Depois de ser esfaqueado
foi encaminhado para o Hospital
São José, onde passou por

cirurgia. Na oportunidade, o

agressor, identificado no início
da semana como sendo Anizio
Pereira dos Santos, fugiu para
um matagal. O advogado de
Santos informou que ele vai se

apresentar para a delegada de

Guaramirim, JuremaWulf, hoje,
às 14 horas.

Furto de bicicleta

Jaraguá do Sul - Foi

I furtada no interior da residência,
localizada na Vila Lalau, a

bicicleta de Ademir Sérgio
Bonamini. Trata-se de uma

Sonndown Shimrna 2000

Special, de cor bordô. Não hou

ve arrombamento.

Enforcamento

Jaraguá do Sul - Na

manhã de quarta-feira, foi
registrado o terceiro enforca

mento, em menos de 30 dias. O

agricultor Hilberto Kopp, de 59
'

anos, saiu cedo para trabalhar
na lavoura, como fazia diaria

mente. Às 8 horas, seu corpo
foi encontrado amarrado numa

goiabeira, em uma lavoura de

Bananal, no Rio Cerro I" Tifa Rio
Alma, vítima de enforcamento

Jornal

CORREIO DO POVO
JaragLlaens�

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

há 81 anos

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN'

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

AQUI V�CÊ ENCO,NTRA
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Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News

BancaVapt Vupt
BancaVitaminaReal

HD Papelaria \ Papelaria São Luís
HottOistribuidoradeRevistasLtda Posto Cidade 2

Locadora Habeas Corpus Posto Mime 5 Ltda.
Mada Presentes PostoMime 7
PanificadoraPão Brasil PostoMime 3

Barão 1- Videolocadora PanificadoraRibeiro Posto Mime 6
Barão 11- Videolocadora PanificadoraRio Branco Ltda. TecnopanPadariaeConf. Ltda.
BazarLinete PapelariaA Banquinha Verdureira daRaquel
Comércio Milênio PapelariaCultural Verdureira Figueira
Delizia de Pane Panificadora Papelaria Grafipel VerdureiraProcópio
Flash Vídeolocadora PapelariaHott Paper Verdureira Sacolão
Floricultura Recanto das Flores PapelariaManipel Ltda. PostoMilênio
"Pink Shop Presentes Ltda. Papelaria Pena e Pauta Panificadora Pão e Vinho

BANCAS EM GUARAMIRIM

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

275-0105

- --_-- - .�--- -- - - ---- --

, Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo.
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

*PapelariaDenan * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer
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Villeneuve é a bola da' vez na Fórmula 1
Nada segura
o piloto na BAR,

depoisda
temporada

São Paulo - A não ser que se

transforme numa equipe de ponta
de um dia para o outro, será im

possível para a BAR manter

Jacques Villeneuve em 2001. O

canadense, campeãomundial de 97,
quando corria pela Williams, é o

mais bem cotado entre os pilotos
de ponta para assumir. uma vaga
num time grande na próxima
temporada. Como hoje, na Fórmula
1, por "time grande" se entende

.

Ferrari e Mcl.aren, e os italianos
não têm a menor intenção de 'se
desfazer de Michael Schumacher,
conclui-se que óiime prateado é o

destino mais palpável para Jacques.
A Benetton -leia-se Renault - e

a Jaguar, desesperadas por um top
driver, devem mandar suas

propostas a Villeneuve sem muita
demora.

.

Villeneuve está namira porque
nada o segura na BAR depois do
fim da temporada. E ele já disse que
se não perceber que dá para ganhar
corridas na equipe, vai buscar

Fórmula 1: Villeneuve é o mais bem cotadopara assumir vaga hum time grande napróxima temporada

novos caminhos. AMcLaren é uma
boa aposta porque os contratos de
Mika Hakkinen e David Coulthard
terminam neste ano.

O finlandês vem se mantendo

pela boa razão de ter conquistado
dois títulos nos últimos dois anos.

Mas está ficando caro e já recebeu

uma oferta de US$ 20 milhões
anuais da Jaguar.

Villeneuve émuito bem cotado
na F-I. Apesar do discurso pouco
apropriado para os padrões de

. /.

comportamento que a categona
exige - vive falando mal do

regulamento, das pistas e dos

diligentes - e dos cabelos quemu
dam de cor todos os meses, seu

talento é inegável.
Neste ano, com um carro não

mais do que razoável, classificou
se sempre entre os dez primeiros
no grid. Vem fazendo ótimas lar

gadas e tem andado freqüente
mente na zona de pontos. Foi

quarto colocado em Melbourne e

quinto em Ímola.
Aos 29 anos, tem 11 vitórias no

currículo e só perde, nesse quesito,
para Schumacher e Hakkinen entre

os que estão' em atividade. "Não.
aceitei correr na BAR para andar

atrás", diz Villeneuve. "Depois de
todo trabalho e esforço que vimos

fazendo, eu queria vencer corridas
aqui. Mas, se não der, vou olhar
com carinho as-opções que tenho."
O piloto já teria feito um contato

com Ron Dennis, o chefe da
McLaren. Mas o dirigente preferiu
não abrir negociações antes de ter

um quadro mais definido do

andamento do atual campeonato.
Já Flavio Briatore, que reassumiu o

comando da Benetton, não esconde
que quer um piloto de ponta para o
novo projeto do time, comprado
pela Renault, que pôs seu nome na

equipe em 2002. (FLÁVIO GOMES)

. Jacques Villeneuve produz
documentário sobre o pai

Sã'O Paulo - Jacques Ville
neuve está acertando os últimos
detalhes para ser o produtor
executivo de um documentário
sobre a vida de sei pai, Gilles,
morto num acidente nos treinos

para o GP da Bélgica de 1982,
em Zolder. Ele tinha 30 anos e

corria pera Ferrari. No ano do aci

dente, Jacques tinha 11 anos.

Normalmente reticente para
falar do pai: "Eu era muito pe
queno e não lembro de quase na

da", costuma dizer, Jacques
sempre evitou comparações com

Dennis confiante Max na Indy em 2001 "Tele-Benetton"

aquele que se transformou num

dos maiores.ídolos da história da

Ferrari, embora nunca tenha

conquistado um título.
De acordo com revistas espe

cializadas da Inglaterra, o do

cumentário já está em fase de pré
produção e contará com a par

ticipação de vários ex-pilotos que
correram na época de Gilles. O

pai de Jacques disputou 67 GPs
entre 1977 e 1982 e ficou famoso

pelo arrojo e combatividade.
Ganhou seis corridas em sua

carreira e fez duas poles, (FL)

Ron Dennis, o chefão da

McLaren, acha que sua equipe
sai de Nürburgring, domingo,
liderando o Mundial de

Construtores. Sete pontos
atrás da Ferrari (49 a 42), o
time prateado vem de duas

dobradinhas. "Estamos fortes,
mostramos isso na Espanha.
Mesmo se Schumacher não

tivesse problemas, o Mika
passaria no pit stop. Não é só

a Ferrari.que sabe fazer isso",
disse.

O paulista Max Wilson, \

preterido pela Minardi nesta
temporada em favor de

Mazzacane, está com tudo

engatilhado para correr na

Indy em 2001. Piloto da

F-3000 nos últimos três

anos e test driver da
Williams em 1998 e 1999,

Max assinou com a Sigma,
uma equipe que está sendo

montada perto de Chicago.
Não se sabe qual será o

pacote técnico do time.

Com intenção de ficar na F-I,
mas cada vez mais longe de

fechar um negócio definitivo

com a Minardi, a Telefônica
pode vir a patrocinar a

Benetton, a partir do ano que

vem, passando a ser major
sponsor da Renault, a partir de
2002 - quando a Benetton

passa a usar o nome da

montadora francesa. Os

espanhóis querem em

contrapartida, que Mare Gené

seja piloto do time.
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Jaraguaense é convocadoparaa
seleçãobrasüeiradeAmputados
Dáfanes
perdeu a

perna direita
aos 13 anos

Jaraguá do Sul - o atleta
Dáfanes Moraes de Araújo, 31

'

anos, foi convocado para a sele

ção brasileira de Amputados, na
modalidade de Futebol de Campo.
O Brasil disputará o Mundial no
mês de agosto, em Seatle, EUA.
A notícia foi recebida com entu

siamo por Araújo, que aos 13
anos teve câncer osseosacoma e

perdeu a perna direita. Como faz

questão de frisar, perdeu a perna
mas não a vida. Vencido o trauma,
Araújo continuou praticando o

esporte preferido, em Recife,
Pernambuco.

Há 11 anos em Jaraguá do Sul,
Araújo nunca deixou de treinar e
viu seu esforço' reconhecido na

última sexta-feira. A notícia

chegou pelo telefone, segundo o

atleta, que conta com o, apoio da
Wizard Idiomas, para se apresen
tar à seleção brasileira. Os treinos

Determinação: sem aperna direita, atletajogará Futebol pelo Brasil,
serão de 24 a 28 deste mês, na
cidade de Maringá, no Paraná. A

viagem está marcada para, esta
sexta-feira. Araújo informa que
a primeira fase na seleção brasi

leira será de avaliação médica,
treinos físicos, táticos e técnicos.

Depois desta fase, serão cortados
dois, dos 14 jogadores convoca

dos, pois apenas 12 disputarão o

Mundial nos Estados Unidos. No

Brasil, são 120 atletas filiados na

Liga Nacional de Futebol de Am
putados. (AGOSTINHO OLIVEIRA),

Motores voltam ,a roncar em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul '- Depois de

15 anos sem uma prova pelo
Estadual, Jaraguá do Sul receberá
pilotos de todo o Estado, no
próximo final de semana. (Será
disputada a sa etapa do Campeo
nato Catarinense de Automo

bilismo, no autódromo localizado
no Bairro Nereu Ramos, na BR-
280.A cidade teve o seu primeiro
campeão de stock car há 15 anos,
com §ávio Murillo de Azevedo.

'

Na seqüência, novos títulos

foram conquistados pelos pilotos
jaraguaenses Ivan Sacht, em

1997; Ivo Petras Konell, em

1998, e ano passado, com Dou

glas Bogo, sempre na categoria
Marcas N - Novatos..

A programação desta etapa
prevê treinos e ,warm up às 10
horas. O início da tomada de

tempo será às 13 horas, no

sábado. No domingo, warm up
às 10 horas, com início das

. I
.

provas às 11 horas. A� categorias

em disputa serão N, Novatos e

Iniciantes, marcas A, Graduados,
Stock Car, Força Livre, Opala e

Omega. Na categoria Marcas A,
o líder é Douglas Bogo, com 68

pontos, enquanto Alexandre

Spézia, também de Jaraguá do

Sul, aparece eIIf terceiro lugar,
com 34. Na Stock-Car, a lide
rança é de José Carlos Franzói,
com 55 pontos, enquanto Ivo
Petras Konell aparece em oitavo

lugar, com 18. (AO)

Cavaleiros e amazonas competem em Araquari
Jaraguá doSul- A Fazenda

Menegotti, no Km 63 daBR-I01,
Araquari, receberá cavaleiros e

amazonas nesse sábado e

domingo'. No local serádisputado
o 10° Campeonato Sul-Brasileiro
de Hipismo Rural e Saltos, e 1 a

etapa do Campeonato Catarinense
de Hipismo Rural. Eduardo
Ferreira Horn, presidenteLabir
Liga das Associações de Hipismo
Rural de Santa Catarina -,
ressalta que o Hipismoé uma das
poucas modalidades em que os

homens e mulheres disputam em

Bom de tiro

O atleta da modalidade de tiro Carabina Deitada Samuel Lopes
foi convocado pela CBTE - Confederação Brasileira de Tiro

Esportivo - para integrar a seleção brasileira. Samuca disputará o

ISSF - World Cup Milão, na Itália.

Direito adquirido
A vaga na seleção do Brasil de
Tiro foi conquistada pelo 2°

lugar no ranking brasileiro da
modalidade. E, por falar em

seleção, Dáfanes Moraes
Araújo também foi convocado

para a seleção do Brasil. Ele
participará da'fase ,inicial dos

treinos, na cidade de Maringá,
no Paraná. Os treinos visam
as disputas do Mundial de
Futebol de Amputados, em
agosto, na cidade de Seatle.
Se depender da vontade e da

seriedade com que treina,
Dáfanes vai para os EUA.

Sucesso.

Paulinho x Ninho
Uma briga, no bom sentido, é
lógico, de gente grande. Ninho
vinha sendo titular até o empate

com a Unoesc, em 3 a 3.

Graças ao goleiro do Futsal de

Jaraguá do Sul, não foi
surpreendido na oportunidade.

No jogo com a

Taschibra, em Blumenau,
Maneca preferiu o goleiro

Paulinho.

Segundo o técnico, Blumenau
tem o goleiro Cláudio, que sai

jogando muito bem com os pés,
e queria aplicar o mesmo

veneno no adversário,
. conseguiu.

Dor de cabeça
E agora, quem será o titular, Paulinho ou Ninho? O técnico de

Blumenau, Alexandre Jhan, rasgou elogios a Paulinho que,

segundo ele, garantiu a vitória de Jaraguá do Sul por 3 a 1. Ninho

já havia provado que tem condições de ser titular. Dor de cabeça
para ManecaIndependente da escolha, a equipe estará bem

servida na posição.
, .

Basquete no Estadual
A equipe de Basquetebol da
AjablWizard estreou no

Campeonato Catarinense
Juvenil. Derrotas para o Bom

Jesus, de Joinville, 61 a 55', e
71 a 67 para o Ipiranga, de
Blumenau. Os jogos foram
disputados em Jaraguá do Sul.

Rápidas

Copa Malwee de Tênis
Continuam abertas as

inscrições para a 2a Copa
Malwee de Tênis,
que será disputada

no CA Baependi, qe
26 a 28 deste mês.

.Categorias a partir
dos 10 anos.

* A equipe de Bocha de Jaraguá do Sul tem compromisso hoje, a
partirdas 19h30, no CA Baependi, pelo Estadual no Individual, dupla
e trio. O jogo será com o Bairro das Nações, de Timbó. Vale conferir.
* A Comissão Municipal de Esportes-de Schroeder realizará o

7° Torneio de Inverno de Futsal Feminino, com início no dia 27

'deste mês. Informações pelo telefone 374-1191, ramal 214.
* Está chegando ao final o Campeonato Interno de Futebol Suíço do
Beira Rio Clube de Campo. A mais tradicional competição da
modalidade em Jaraguá do Sul. Nesta quinta-feira, a partir das 19

horas, serão conhecidos mais dois classificados para as finais.

Nota de Agradecimento e Convite

paraMissa de 70 Dia

A família enlutada

igualdade de condições o título de Santa Catarina, Paraná e Rio

nas diferentes categorias. Grande do 'Sul.
,�

A diferença no Hipismo está A programação prevê o Cata-
na precisão e técnica do cavaleiro rinense de.Saltos, no sábado dia
ou am�zona mais o cavalo, ao 20, a parti� das 12 horas. As cate

transpôr obstáculos previamente gorias serão divididas em Aspi
preparados e com vários níveis rantes e Graduados. No domingo,
de dificuldade. Horn fala que os Ca�peonato Sul\-Brasileiro e

saltos do conjunto homem/animal Catarinense de Hipismo Rural, a
são um show especial de perícia partir das 9 horas. A prova de
e sempre uma grande emoção Cross Country será dividida em

para quem participa e para quem Estreantes, Intermediária, Perfor
assiste. Espera-se a presença de mance e Força Livre e, na se

cem cavaleiros e amazonas na qüência, prova de picadeiro.A en-
Fazenda Menegotti, dos Estados trada é franca. (AO)

----------------------------�----------�--------�--�---�----�--------------------� ----- -------- --------

Os familiares enlutados de Ermínio Rosa, ainda

profundamente consternados pelo seu falecimento, agradecem a

todos os parentes, amigos e vizinhos, pelas palavras de conforto,
e que o acompanharam até sua última morada.

Agradecem aos médicos e enfermeiros do Hospital e

Maternidade São José.
Convidam a todos para Missa de 7° Dia, que serácelebrada na

próxima sexta-feira, dia 19 de maio, às 19 horas, na Igreja Matriz
São Sebastião --:- Centro.
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