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Especialistas se recusam a trabalhar

para a Prefeitura através do SUS. I·

Capivara é encontradamorta no Itapocu
_ Restos animais dão in

dícios da ação de caçado
res de capivara, no Rio

Itapocu. A Polícia Ambi
ental foi acionada para in-

vestigar caso de animal

encontrado morto no rio,
ontem. Funcionários de

empresa vizinha fizeram a

denúncia. Página 10

Protesto de professores
Manifestação emGuarami

rimmarcou o fmal da greve dos

professores da região. Cerca
de 100 alunos e educadores

protestaram contra o descaso
do governo do Estado com a

educação. Página 8

RodadadoVarzeano
A rodada de hoje do Cam

peonatoVarzeano de Futebol

TaçaRaul ValdirRodrigues vai
definir os classificados para as

semifinais. Kiferro, Atlético
.

Paraná e Amizade são favo
ritas. Página 12

AM 1010

PJ,
LIDERANÇA

E

CREDIBILIDADE

A Secretaria de Saúde
tem dificuldade para encon

trar médicos que se dis-.
ponham a ganhar R$ 1,4mil

. por mês, por 4 horas diárias
de trabalho. As especia
lidades otorrinolaringo
logia, oftalmologia, neuro
logia e cardiologia são as

áreas mais carentes. Cerca
de 300 pessoas esperam

pelo atendimento, em casa.

Para oftalmologista, as

consultas estão sendo

marcadas para o mês de

outubro. Não há mais vagas,
nem possibilidade de agen-

I

damento de consultas na II'área de otorrinolaringolo- I
.

. gia. O secretário-adjunto de f
Saúde, Orlando Bernardino, �

diz que a Prefeitura estuda

solução para o caso. Há

possibilidade de abertura de i

licitação com pacote de i

consultas para suprir o

déficit, desde que pessoas
jurídicas apresentem pre
ços acessíveis.

Página 8

-

Futsal joga hoje
AFl\1EIBreithaupt/Caraguá

enfrentahoje aUnisullColegial,
às 20h30, no Ginásio de
Esportes ArthurMüller. O time

jaraguaense lidera o campeo
nato com 17 pontos. Paulinho
é o destaque. Página 12

Zimmermann lidera

Disputas de pretendentes à

candidatura no Município
acirrou as discussões entre

membros do PMDB de

Guaramirim, esta semana.

Zimmermann tem o apoio da
maioria. Página 3 .

(47) 370-7000/635-0705

Sonegação do ITR
dá prejuízo de
R$·l bilhão ao País
PágínaS

Com a desistência de

Duwe,PMDB
lança Cecília Konell
Página4

I

Vacinação: confirmado foco de raiva bovina. Página 9
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A arma contra os desmandos
A avalanche de corrupções administrativas, com as suas

matizes, confirma a frase do cidadão Edson Arantes do
- Nascimento, o Pelé: "O povo não sabe votar": É verdade que a

declaração, feita hámais de 25 anos, em plena ditaduramilitar, e
tinha conotação completamente diferente. Pelé, inocentemente,
defendia a falta de eleições para presidente da República,
governadores, prefeitos de cidades consideradas de segurança
nacional e a indicação de senadores biônicos. Era outro contexto.

Todavia o resgate da frase se

justifica. O objetivo" aqui, é chamar
a atenção para a eleição de

verdadeiros bandidos. Não há um só

dia em que a imprensa não divulga
esquemas de corrupção envolvendo
políticos. Os tumores vêm a furo

graças as denúncias, ações de CPls
ou doMinistério Público. A causa da

podridão não é combatida e a

impunidade impera, incentivando o
delito. Com' a democracia, ninguém
ocupa cargo eletivo por obra e graça
deDeus, são eleitos pelo povo, "que
não sabe votar".

A cada dois anos, milhares de

políticos disputam a preferênciado
eleitorado. Alguns com projetos administrativos, com

prometimento e seriedade. Outros, infelizmente a maioria,
literalmente compram os votos, pagando no varejo. Ao vender o
voto, o eleitor perde o direito de exigir que o futuro prefeito,
vereador, governador ou'deputado cumpra as promessas feitas
durante a campanha e desenvolvam a atividade com respeito e

dignidade. Pagarampelo voto e não têmmaís compromissos para
com apopulação.

_

.

A apatia e o desprezo dos eleitores pela política-partidária
têm geradoHildebrando Paschoal, FernandoCollor, CelsoPitta,
PauloMaluf, Antônio Belinatti e tantos outros, que estão sendo
desmascarados, alguns condenados. Se.soubesse votar o povo
não os elegeria como representantes.legais e legítimos. O cerne

da questãó'residena indiferença e na ignorância da população,
que troca o votópormeia dúzia de "presentes", porpromessa
de emprego ou algumbenefício futuro.

É na origem do processo eleitoral que os problemas começam.
A partir domomento em Cjue qualquer pessoa pode ingressar na
política para se beneficiar, entre outras coisas, do instituto da

im(p)unidade, perde-se a razão de ser. Os próprios partidos
deveriam tércritérios mais responsáveis para as filiações, evitando
o ingresso de bandidos. Por outro lado, a responsabilidademaior
é do eleitor, que escolhe os postulantes a cargos públicos sem
conhecer sua trajetória. O preço pelo descaso tem sido

excessivamente alto.

Nocampo das objetividades, hámuitomais interesse deam
bos os lados do que porumprojeto político-administrativo para
a comunidade e apoio aeste. Negocia-se pela velha prática do
toma-lã-dã-cá, sem que os eleitores se dêem conta dos prejuízos.
Em outubro, a população vai às umas para escolher os futuros
diligentes dosmunicípios brasileiros. Apela-se para que a escolha
sejamais consciente e seletiva. Afinal, o simples ato de votar
delegapoderes aos eleitos para decidirem os destinos da cidade.

Cartel na medicina de Jaraguá do Sul
* Gildo Antônio Alves

dias para consultas - denúncia
confirmada pela imprensa. Então não

faltam médicos em Jaraguá do Sul!
.

Defendemos o mínimo de decência
para com a pessoa humana. Quem
pode pagar R$ 80,00, R$ 100,00 por
urna consulta? O presidente da

Associação Médica disse. que "o

preço da consulta interessa somente
ao médico e aos pacíentes e faz pane
de acordo entre eles.". Que acordo
unilateral é esse? Paga à vista ou não
é atendido.

A chamada parceria, tão apre·
goada pelo presidente da Assa'

ciaçãoMédica, entre médicos e hos

pitais na implantação do Centro de

Imagem, deixa transparecer que a

classe não lucra com aquele bene·

fício comunitário.
Não somos contra os médicos,

nem criticamos a competência dos

profissionais. O problema de aten

dirnento aos assegurados do SUS
não é exclusivo de Jaraguá do Sul.
Mas não ficaremos calados, assis
tindo à supremacia dos cartões de

crédito e planos dé saúde sobre a

.

dignidade humana. Queremos res

peito aos trabalhadores e à popu
lação.

consultas. Neste caso, ética

profissional se resume na proteção
dos interesses corporativos. TaÍvez

I

por isso ninguém - ou quase

ninguém - se atreve a criticar os

médicos.
Em seu Artigo 5°, inciso XIII, a

Constituição federal é bem clara: "É
livre o exercíciode qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as

qualificações profissionais que a lei

estabelecer". Portanto, ao se julgar
no direito de impedir o acesso de

médicos' no âmbito municipal Ç'so
mente permitiremos para Jaraguá
médicos bem-formados e éticos",
escreveu Antônio Beleza), a Asso

'ciaçãoMédica atenta contra o direito

de ire vir. É claro que existem médicos

éticos que não fazem parte do

fechado círculo da Associação
Médica.

E como ficam os assegurados do
SUS, que estão agendando Con

sultas com especialistas para 200 I?

Imaaine-se em uma emergência
.

lO

médica e sinta-se na humilhação da

espera. As filas saíram da frente do

Irramps e foram para as casas dos

pacientes. O vexatório público já não

está mais nas ruas. Está oculto, mas

. sempre presente.
Os assegurados do União Saúde

também são obrigados a esperar 60 .

Cartel: "Acordo entre rivais

para ação comum nos negócios, a
fim de dominar o mercado e afastar
a concorrência".

Tenho exposto o-meu nome pu
blicamente nas últimas semanas em

função das graves denúncias contra
a Associação Médica de Jaraguá do
Sul pormim apresentadas na Câmara
de Vereadores. Portanto, reclamo
conio parlamentar e cidadão, da

presteza do atendimento médico e

dos valores cobrados dos pacientes
pelos médicos.

O próprio presidente ela As

sociação Médica; Antônio Beleza,
confirmou, durante debate na

Câmara, a existência de um verda

deiro "cartel da medicina" no Mu

nicípio, controlando o acesso de no
vos médicos, Em recente artigo pu
blicado na imprensa, o presidente
reconhece que "cartel é crime". No

entanto, nomesmo parágrafo, afirma
que a entidade apóia publicamente
apenas, três planos. de saúde

existentes no Município.
O corporativismo na categoria,

médica rechaça imediatamente

qualquer concorrência ou/mesmo crí
tica que venha questionar os critérios
para a aceitação de novos 'profis
sionais no mercado. e os próprios
preços abusivos cobrados nas

* Vereador e presidente do

Sindicato do Vestuário .

Artigos para Cor/a da Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Murquardt, 1.180. As cartas devem con/er

}1O máximo 30 linlias, COII! 70 toques, o endereço ou telefone para. contato. O Jornal se reserva o direi/o de

sintetizar o/ex/o efazer as correções ortográficas e grall!aticai�' necess árias,

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CPLtda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Rédação, Departamento Comercial' e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax (04 i) 370-7919 - 370-8654 - 37�-8649

Os textos e colullas assillados são de respollsabilidades exclusivos dos autores, lião refletilldo, Ilecessariamellte, a opillião do jOfl1oL
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+-"A manutenção da aliança
com o PSDB já está con

firmada. O objetivo agora é a
,

formação da coligação Mais
Santa Catarina." (Presidente do

Diretório do PFL de Jaraguá do

Sul, vereador Alcides Pavanello,
I insistindo em negociar a inclusão
do PPB, PTB e PL na aliança que
disputará as eleições municipais
deste ano)

"Não me preocupo com as críticas de que apresentei
poucas indicações, porque vereador que fica apre
sentando indicação-é fraco." (Vereador Carione Pavanello
- PFL - durante discussão com o colega Pedro Garcia -

PMDB - que elencou vári as indicações durante a atual

legislatura)
"

I

"Meu projeto inicial era ter o PT como aliado para
formarmos uma. grande frente de esquerda no

Município." (Deputado estadual Ivo Konell - PMDB -

revelando a preferência na composição da aliança para disputar
as eleições deste ano)

"Uma política diabólica: policial faminto batendo em

servidor miserável." (Jornalista Moacir Pereira sobre a

repressão policial aos servidores federais em greve)

370-7919

"

•EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

I

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
esc-se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

'LTDA.

Toda linha de som automotlva,
plug's e transformadores

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

/

ZirinnennannrelÍneoPMDBpara

tranqüilizar e pôr 'ordem na casa'
Disputas entre
pretendentes 'a
candidàto agita�
o partido

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) reuniu-se ontem à noite
com lideranças e com os pré
candidatos do partido para
discutir eleições municipais e

"restabelecer a tranqü i I idade

jnterna", O acirramento das

'pretensões individuais entre os

postulantes a candidaturas agitou
a legenda nas últimas se,manas.
Parte desses problemas está

sendo atribuída à falta de de

finição dos critérios de escolha
dos futuros candidatos e a própria
demora de Zimmermann em se

posicionar sobre a reeleição.
O PMDB sofre com o ex

cesso de candidatos nos dois
níveis. Para a Câmara de
Vereadores ex i stem 21 nomes,
dos quais sairão" no máximo, 14

(são nove vagas). Já para
prefeito, além do próprio Zim

mennann, candidato natural do

partido com apoio irrestrito dos

correligionários, existiam outros

oito pretendentes, reduzidos
depois, através de consenso, para
três. O vice-prefeito Francisco'

Luiz de Souza, o secretário de

Saúde; Nilson Bylaardt, e o

vereador Silvio Finardi , que
recentemente deixou a chefia de

gabinete no Executi vo e retornou
ao Legislativo.

Para vice-prefeito, além dos
três mencionados, existem ainda

outros nomes, como o presidente
do diretório,__ João Vick, os

vereadores Osvaldo Devegili e

Irvando Zomer, além de Orlando
Satler e -de Lauro Fröhlich. O
vereador Ivo Rangheti, que atual
mente acumula os cargos de

secretário de Planejamento tt de

Obras, não deverá concorrer às
,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Liderança: Zimmermann continua sendo oprincipal candidato do PMDB

eleições. Ele já teria se pro
nunciado nesse sentido e deverá

permanecer nas funções que

ocupa.
A composição da nominata

peemedebista à Câmara de

Vereadores também é com

plicada. Existem muitos pre
tendentes, por exemplo, para
atuar nos bairros Rio Branco e

Avaí, mas poucos, ou nenhum,
para representar a região do

Guamiranga, tradicional reduto
eleitoral adversário.

Zimmermann também precisa
equacionar algumas situações
individuais, como é o caso de

Lauro Fröhlich, ex-presidente e

ex-candidato a prefeito pelo PFL,
que deixou a antiga legenda para
filiar-se no PMDB, na expectativa
de conseguir maior espaço po-

lítico, e não pode ser relegado ao

ostracismo. Há também a questão
da fixação dos cri térios para a

definição dos nomes, se será

através de pesquisa, votação do

diretório ou consenso.

O prefeito tem justificado a

demora na definição sobre a

própria candidatura à reeleição,
dizendo que é cedo para apre
sentar candidatos. Ele manteve

essa posição há meses? alegando
que quem 'apresenta nome

prematuramente sofre muito

desgaste. Mas a aproximação do

prazo final para registro de
candidaturas no início de julho e

o crescimento da expectativa
interna entre os próprios pe
emedebistas podem levar. o pre
feito a abreviar a espera.
(MILTON RAASCH)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24'Quilates 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 sofisticação.

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

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

Vip Folhea�õe5. Fone (Oxx47) 9973-3100
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L1 Duwe se .rétirada disputa e
) PMDB deve .índicar Cecília

ParHdopromete
definir formação

) dachapaealiança
�

no início de junho

'e

Jaraguá doSul-A indicação
do nome de Cecília Konell

(Pl'vIDB) para \encabeçar a chapa
majoritária que disputará as eleições
municipais deste ano foi pratica
mente confirmada. O prazo dado
ao ex-secretário da Casa Civil Ade
rnarDuwe para viabilizar a forma

ção da frente de partidos expirou
se na noite da última quarta-feira.
Duwe sequerfoi à reunião do dire
tório, que aconteceu no mesmo

dia, no Salão Vitória, na Ilha da Fi

gueira, quando deveria apresentar
o resultado das negociações com

os dirigentes do PSDB, PFL e PPB.
Segundo o deputado estadual Ivo

Konell, Dúwe informou ao

presidente da.Pl'vIDB , vereador Jo
sé Antônio Schmitt, que desistira
de disputar'a indicação a prefeito.

Durante a semana, Cecília já
havia assumido a candidatura, o
que vinha protelando desde o início
do ano. "Meu candidato é o Ivo",
resumiu, deixando escapar que
aceitaria ser a candidata se fosse
consenso do diretório. "Coragem

. eu tenho, mas precisá de apoio de

todos", completou.
Konell informou que o PMDB

deve definir o nome do candidato

ea

ai

�l
ec

L

d<
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�a

n

i
,

�
s
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o

Confirmado: Cecilia tem 70% de chance de ser a candidata do PMDB
�

.

e o quadro de alianças no início do

próximo mês. "No mais tardar no
dia 10 estiará tudo definido",
prometeu, informando que Cecília
tem 70% de chance de ter o nome

homologado. "A candidatura dela·
está se consolidando e o quadro é

quase irreversível", reforçou.
COLIGAÇÃO - O PMDB

negocia coligação com o PPS,
PTB e PL. Antes do anúncio das

negociações com o PPB, o PPS

havia fechado questão e decidido
aliar-se ao PMDB. No PTB, a

tendência é a coligação com os pe
emedebistas. Apenas o PL "analisa
o quadro político para tomar a de

cisão", o que, segundo o presiden-

te, Heins Raeder, deverá acontecer
ainda este mês

PPB - Segundo o deputado,
as negociações com o P�B para a

formação de uma aliança estão

avançadas, "com chances reais de
ser concretizada". No PPB, o clima
é o mesmo, mas querem o verea

dor Moacir Bertoldi para enca

beçar a chapa majoritária, o que
foi negado prontamente por Konell.

- Estamos em negociações,
Dada está definido, mas as pesqui
sas dão larga vantagem para a Ce
cília em relação ao Bertoldi, o que
nos credencia a 'brigar' pela cabe
ça-de-chapa -, declarou Konell.
(MAURíLIO DE; CARVALHO)

PTB confirma coligação com o PMDB
C

�I

h

Jaraguá do Sul- Apesar da
Executiva estadual do PTB ter

agendado reunião para o final da
semana que vem para analisar o

quadro político no Estado e de
finir as diretrizes para a campanha
eleitoral, o diretório local já fe
chou questão. Vai integrar a alian
ça com o PMDB, que deve ter a

psicóloga Cecília Konell como

cabeça-de-chapa. O presidente da
comissão provisória, Jean Leut-

c

precht, informou que a aliança se

dará apenas nas eleições propor- .

cionais e "apoio namajoritária".
Leutprecht esteve reunido

com a Executiva estadual da

legenda, em Florianópolis, na noi
te da última quarta-feira, quando
se discutiu as estratégias para a

campanha e a política de alianças.
Segundo Leutprecht, a orientação
da direção estadual é para que os

municípios lancem candidatos a

prefeito. "A situação de Jaraguá
do Sul será atípica. O PTB não

vai lançar candidato a prefeito,
mas vai apoiar um"; confirmou.

Na noite de quinta-feira,
Leutprecht reuniu a comissão

provisória do partido e filiádos l

para repassar as orientações da
Executiva estadual. Na opor
tunidade, o partido confirmou
a tendência de aliar-se ao

PMDB. (MC)
-

Av. Mal .. Deodoro da Fonseca, 961

JARAGUÁDO SUL, 20 DÊ MAIO DE 20Qij ,

A reunião entre o deputado estadual Ivo Konell (PMDB) e
lideranças estaduais pepebistas, na manhã da última terça-feira,
em Florianópolis, foi muito mais do que "uma visita de cortesia",

como definiu o presidente microrregional do PPB,

/
Luiz Antônio Grubb�.

Fontes do PPB informaram que o encontro foi iniciativa do

próprio governador Esperidião Amin, que incumbiu o

coordenador-executivo do Colegiado da Administração Pública,
Zani Leite Gonzaga, de fazer o "convite oficial" a Konel!.

Aliás, o encontro reuniu o presidente estadual do PPB, Leodegar
Tiscoski, secretário estadual de Transportes, o secretário-geral da

legenda, Aldo Rosa, e o coordenador político do governo,
secretário da Casa Civil, Celestino Secco.

Grubba omitiu o nome dos principais membros da Executiva
estadual do PPB para não dar caráter oficial à reunião.

Convite

Konell confirmou as

informações. Segundo ele, o
convite lhe foi feito no final do

mês passado, quando da

instalação do Colegiado de

Administração Pública em
Jaraguá do Sul e o encontro

deveria ter acontecido "há pelo
menos 20 dias".
- Só não foi viabilizado

porque o governador viajou e a

Executiva estadual do PPB não

teve como articular o encontro

-, revelou Konell,
demonstrando entusiasmo
com o futuro da coligação.

Dúvida
O PPS amarga o dissabor

de ter de éngolir a coligaçãodo
PMDB e PPB. Na noiteé

quarta- fei ra, durante reunião do

Diretório do PMDB, Iiderançs
locais do PPS, que estiveram
no Salão Vitória, na Ilhada

Figueira, se mostraram

desconfortáveis com a possível
aliança. O presides

do PPS, Edson Müller,
declarou por várias vezel

que o partido não

participaria de coligação onde
estivessem PPB e PFL

E agora1

Ausência
A presença mais esperada para a reunião do Diretório do PMDB
era a do ex-secretário da Casa Civil Adernar Duwe, que deveria

apre�entar o resultado das costuras sobre a formação de uma

frente de partidos. De acordo com Konell, Duwe telefonou 'para0
presidente do Diretório, vereador José Antônio Schmitt,

informando que não conseguiu viabilizar o projeto político que
reuniria PMDB, PSDB, PPB e PFL. Com o ex-secretário tora do

páreo, o diretório pôde, praticamente, homologar o nome de

Cecília Konell para encabeçar a chapa majoritária.

�ADD/Makler]
. ,

;
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

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

ß�\)ß� Fone: 37Q-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o O Centro de Alta Tecnologia a ser implantado em Jaraguá do
Sul, que pretende abrigar 40empre$as de médio e peque,no portes,
gerando 300 empregos diretos e outros mil indiretos, está orçado
em R$ 10 milhões e deverá ocupar área de aproximadamente 20

mil metros quadrados.
O' projeto é uma iniciativa da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), em parceria com a Facisc (Federação
das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina), com
apoio técnico da Universidade e do Centro de Alta Tecnologia de

Desdren, Alemanha, cujo modelo serviu de inspiração para o

empreendimento jaraguaense.

o A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul'
definiu o horário especial de funcionamento do comércio na

cidade. No primeiro sábado após o pagamento, o comércio
funcionará até às 17 horas.

o Em cerimônia realizada natarde de ontem na sede da Facisc,
em Florianópolis, foi lançada a 4a fase do Projeto Empreender,
com a assinatura do convênio e liberação dos recursos.

O' projeto envolve 280 húcleos setoriais no Estado, com a

participação das associações comerciais e industriais, reunindo
3,8 mil empresas que recebem treinamento, qualificação e

I consultoria do Sebrae (Serviço de Apoio às Micros e Pequenas
I Empresas).

: O A FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas)

I
de Santa Catarina promove, de 25 a 27 deste mês, no Centro
de Convenções Adernar Paladini Ghisi, em Tubarão, a 33'

: Convenção Estadual do Comércio Lojista, com o tema: "Loja
virtual x loja tradicional, qual será o futuro do varejo?"

I O' evento pretende reunir cerca de 1,5 mil lojistas de todo o

I Estado.' ,
"

L ....;;;_.J

País perde R$ 1 bilhão
..
por

ano com sonegação do ITR
Fiscalização é
falha e permite
aos proprietários
definir alíquota

Brasília - O B rasil perde anu
almente aproximadamente R$ 1 bi
lhão em impostos referente ao ITR

(Imposto Territorial Rural). A de

núncia foi feita esta semana na

Câmara federal pelo deputado
,

Ale�andre Cardoso (PSB-RJ). Ele
revelou ainda que no Brasil se paga
o' imposto pelo valor que o dono
da terra quer,já que são os proprie
tários que determinam o valor do
ITR. "E os grandes latifúndios so
negam 90% do que se deveria ar

recadar", acusou.
O ITRé o equivalente rural do

IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano). Como nas cidades, a

quantidade de imposto a ser reco

lhido é equivalente a um percentual
do valor de mercado do imóvel.

No caso do IPTU, porém, o valor perda de arrecadação.
do imóvel - que serve de base o SONEGAÇÃO-Em 1997,0
para o cálculo do imposto _:_ é es- País arrecadou R$ 264,3 milhões

.

timado pela Prefeitura, que aplica com oimposto. No ano seguinte, R$
sobre ele a alíquota correspondente 224,1 milhões e, no ano passado, R$
e manda a conta ao contribuinte. 273,1 milhões. "A quantidade de

No ITR, os próprios donos das fa- terras agricultáveis não diminuiu, o
zendas estimam o valor da terra a valor da terra também não, então
ser tributada. Aplicam sobre ele a existe algum problema com o ITR e

alíquota fornecida numa tabela da esse problemaé sonegação", dispara
Receita Federal e fazem o reco- o deputado, desafiando o governo a

, lhimento via banco. intensificar a fiscalização no paga-
Segundo o deputado, os donos mente do tributo para "certificar-se

declaram que suas fazendas valem da sonegação". As terras agricul-
menos do q ue a realidade para táveis noBrasil sJmam 373,7milhões
pagar menos imposto. Ele garante
que a fiscalização do governo é

nula, mesmo diante das evidências
de que poderia obter receitas muito
maiores do que as que vêm conse

guindo. "Todos os países conti
nentais têm entre 2 e 3% da receita

tributária gerada por impostos si
milares ao ITR. No caso do Brasil
isso seria algo em tomo de R$ 2,6.
bilhões por ano", calcula, lem
brando que o governo admite a

de hectares.

O secretário-adjunto da Receita,
Ricardo Pinheiro, reconhece que a

fiscalização é falha, mas não acredita
que o problema seja o escândalo pro
palado pelo deputado. "Se o fazen

deiro mente ao declarar o imposto,
corre o risco de ter de vender a

propriedade ao governo por preço
abaixo do demercado,já que o valor
informado para o ITR serve para fins
de desapropriação", defendeu.

Inauguração do Espaço Terapêutico
Harmonia do Ser, em 10/05/2000.
Direção clínica e administrativa

de Dr. Maurício Bago
A inauguração contou com o prestígio demais
de 200 pessoas, que conheceram a estrutura

física e funcional, que conta com, por enquanto,
1 O profissionais, nas áreas de psiquletrte,
psicologia, acupuntura, personal trainning, (

messoterepie r�/axante, terapêutica' e estética,
estética em geral, yoga, shiatsu e reiki

Dr. ,18

l1'Jarcelo (J' '

Daltoll (PSicO?lslqlliatra)J Dr. Al'ogo)
.

eXalld
.

e

cOllvidados re (PrOctologist., I»io-.

- dos profissionaisApresentaçao

Dr. Mall' .

nCIO e família.
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Flash fiagalera que agítou a
··,.,· .. ··CONSElHO DELIBER'A

•

•

•

•

•

•

JARAGUÁDOSUL
eine 1: Gladiador (14 anos)

Horários: 15h20h, 18h20, 21 h20
eine 2: Gladiador (14anos)

Horário: 13h45, 16h50, 19h50
eine 3: Garota Interrompida (14 anos)

Horários: 14h, 19h
O último portal (14 anos)
Horários: 16h30, 21 h40

BLUMENAU
eine J: Gladiador(14 anos)

Horários: 13h30, 16h30, 19h30, 22h30
eine 2: MíssãoMarte rlivre)

Horário: 131130, 16h30
eine 3: Em qualquer outro lugar (14 anos)

Horários: 14h, 161130, 19h, 21 h30
eine 4: Quero ser John Malkovick (18 anos)

Horários: 12h15, 16h45, 19hI5,21h45

JOINVILLE
• eine J: Gladiador(14anos)

Horários: 14h30, 17h30, 20h30
eine 2: Inspetor Bugiganga (livre)

Horário: 13h45, 15h30, 17h 15, 19hOO
Meninos não choram ( 18. anos)
Horário: 21 h 15

eine 3: Umamulherde talento (14 anos)
Horários: 14h, 16h40

•

•

'CINEMA

PROGRAMAÇÃO -19/5 a 26/5/2000 PROGRAMAÇÃO - /9/5 a 25/5/2000

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

QUICK
DOG

DISQUE
LANCHE

f/eMiffutO' ffJo(la/ a/ :!fwJ1uiia,
* Confecções em:geral

* Cama - Mesa - Banho

DIREÇAO

371-5309
Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova'[o]a:
) á

Av. Mal. Floriano;,35
/

�

�.
Rua Mal. Deodoro da �

Fonsecá; 1452 �
Fone/Fax: 372-3306 a.'
Jaraguá do Sul- SC §"

CD's - DISCOS - FITAS
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cultura - lazer - entreten imente

Músico de seis instrumentos. teclado, uiolão, saxojone, trompete, trombone e clarinete {alem de "se

oitar'com a[lauta) Ingo 'R.ßecféescolheu o sa�para compor o repertório tioprimeiro C1J . .9los 52

anos, 30como músicoptojissional, 'R.ßecféinveste nesse instrumento musicaipouco tiifuntiúio
porque acredita que exista uma lacuna no mercado. Selecionou 15músicas, nos ritmos samba,

6o[ero, tarantela, música espanhota, marchinha alemã e discoteca européia, commelodiaspróprias,
parajazera trabalho.

Professor de música e animador de eventos na região (eft- tambémfaz uocal] 'R.ßecfé lamenta não

poder se dedicar somente ao saxofone alto, modalidade que toca. (((Épreciso sobreviver, então toco

outros instrumentos e tambémfaço uocal", explica. 'Eie di: que o teclado,porpossuir recursos de
harmonia e bateria, é opreferúio nos eventos, onde a música instrumentalé deixada de [atia.

JIo contrário de décadas anteriores, quantia só a.juuentude ouvia saxojone, deuido à tiifusão tio
jazz,feitopor boêmios e amantes tia música, 'R.ßecféacredita que fwje o insttumentojá consegue
agratiar outrasfateas etárias e tornou-se música distinta, mas todo som instrumentalainda tem

acesso restrito. O sloqan. ((MuSica{instrumentalao som nobre tio saxofone" apresenta o disco.

JIpostantio nopróprio tino comercial, Ingo 'R.ßecféacredita no sucesso tio C1J, que deue ser entregue
pe{agravatiora atéofinardomês. 'Eiefez acordo comZõputrocinadores, que estampam anúncios

comerciais na contracapa do-produto e vão auxiliar na tenda tio material. "Cadapatrocinador
ficará com dee cópias e, ao mesmo tempo, vaime aj4tiar a uender o testante tios discos. São
praticamente todos estabelecimentos comerciais, o quefaci{ita a distribuiçào", die o músico.

O discafoigravatio e mixado no Caiharina 'Estúdio, em iaraquá tio SU0 com.auxilio de 'Érico
Vericimo (percussão) e .9ltfwn (ja{{era (piano eguitarra) eprensado emSão Paulo. O lançamento
estáprevistopara ofinartio mês,junto coma inauguração de restaurante, no 'Eáificio MarRf-t

p[ace . .9lprevisão é de que o C1J seja oendido a 2?j 12J)().

o maior e me\hor Parque Aqudtíco oe Jaraguá do 5uL

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras,
,

Estacionamento Seguro e Grande Área Verde

\
\

Lançamento de
CD: "Musical

. instrumental ao
somnobredo

saxofone"
é o slogan
de Ivo

�IIIIII��I' Estofados" �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e cemo, escadas, estantes
com grande diversidade. Consu/te-nos!

Rua Rodo/to Hutenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC
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TRADIÇÃO GAÚCHA Sábado, 20 de maio de 20002· CORREIODOPOVO
Marcon . Piquete Estampa de Taura

Crítica aos homens

II Menos presentes e mais respeito
" Este é omês das mães, e eu vou

.

lado feito é chegar no acarnpamen- ou erros alheios ao grupo. A ver-

I· falar algumas verdades que boa to "chutando o balde" porque er- dade é que o turbilhão de campa-
. parte dos gaúchos merecem ouvi- rou a armada e/ou porque foi des- nhas publicitárias acabam gerando
Ia, parcial' ou total, e eu não me ex- classificado na prova, quebrando um compromisso de presentear
cluo desta lista, mas já é hora de todo o clima do acampamento e mãe, namorada, crianças; papai noel,
falar. Domingo foram muitas bada- frustrando a expectativade uma mãe coelhinho, etc., mas esquecemos de

lações, flores, presentes, declara- que preparou com tanto carinho respeitar. /

ções sentirnentalistas, até lagrimas aquela refeição campeira. Mãe esta Gaúchos e leitores em geral,
de um idiota eu vi escorrendo entre que abriu mão do conforto do lar maridos e filhos, o verdadeiro e

os chifres da esposa. para acompanhar rnaridó, filhos, melhorpresente está no respeito e

Hoje os rodeios são fre- parentes ou amigos, com um único reconhecimento, mãe nenhuma

qüentados por famílias, istoé bom propósito: agradar e servir bem esc quer ser paga para levar pancada
e bonito para a integração e conví- tes, muitas vezes, machistas e ego- e/ou ser humilhada. Graças a Deus

vio familiar, como eu mesmo já te- ístas. Egoísta, sim, porque ninguém poucos são os gaúchos que
nho falado muitas vezes. A verda- tem o direito de atrapalhar os mo- preenchem totalmente estas

de é que as competições são muito mentos de lazer dos outros, normal- características, mas eu tinha que
mais voltadasaôs homens, e um mente por incompetência própria falar.

CTG Laço Iaraguaense participando do Rodeio Nacional do CTC
Os Praianos, São José. No detalhe, a mãe gaúcha Preta com o

filho, Eduardo Ropelato, sete meses, já totalmente adaptado aos

ritmos campeiros. Feliz Dia das Mães, Preta, e que a cegonha
continue trazendo estes pimpolhos para florir nossos ambientes:

Reconhecimento
o Piquete Estampa de Taura ficou

muito envaidecido ao ser informado, pelo
tradicionalista gaúcho e narrador Clévis

Machado, que em reunião realizada na

oitava região tradicionalista nosso piquete
.

foi citado, com detalhes de fatos e nomes,
como exemplo de organização e

hospitalidade, referindo-se ao trabalho

.que realizamosjunto ao acampamento dos
CTG e piquetes, durante o 19° Rodeio
Crioulo do CTG Laço Jaraguaense. Um
muito obrigado é bom, uma citação como
esta é a certeza de que estamos no

caminho certo. Agradecemos a Deus pelo
sucesso alcançado.

Adriana Freiberger Rau, secretária-social do Piquete
Estampa de Taura, é uma mãe gaúcha que comemora o

mês das miies e o aniversário em maio. Parabéns e

obrigadopelo apoio e incentivo à tradição gaúcha, o Vítor
será um das herdeiros desta, opção de esporte e lazer
saudável que estamos construindo.

'

Adenor Franzner com a esposa, Ursula, ,e o filho, Adans. Adam,
CrG Do Trote ao Galope, saiu com o troféu de primeiro lugar na

categoria Laço Guri, realizada no rodeio do CrG Laço Iaraguaense,
antecipando assim o presente do Dia das Mães para a dona Ursu Ia:

Adenor, conhecido e respeitado por Bentão, voz. de radialista,
respostas rápidas e bem dadas, agradeceu os cumprimentos pelo
sucesso 'do filho, e, de pronto, completou: "Marcon, eu já sabia,
pois filho de tigre já nasce pintado". Um grande abraço, muita paz
e saúde a todos do Piquete Armada Colorada, continuem

participando dos rodeios e fazendo acampamentos bonitos,

disciplinados e divertidos que eu muito admiro. Isto é tradição
gaúcha, isto é competência.

Frases & Furos
o Moinho Jaraguá está

oferecendo brindes para as

primeiras pessoas que
telefonarem, 275-3775, para o

Sandro, informando qual é o

nome do tradicionalista gaúcho
conhecido atualmente por

"Falhas".

·
,

.

· Gaúcho(a) de idade nova:
.

.

Patrícia Weirich (20), Adriana M.
Freiberger Rau (21), Leandro Steilein .

" '(23)"Rodrigo Demarchi (24), Sibyla
Dernarchi (24), Guido Franzner (24),
Carla Adriana Spézia (25), Vilmar

• Witkoiki Júnior (26), Nélio Krüger-Beco :

(30), Nadir Raulino (01), Luana de
.

• Souza (02). .
• ••••••••••••••••• ·s •••••••••••

Dudu, Iaison e Rubens Júnior, Piquete Estância Peão Farrapo,
em hora de passeios e namoricos pelo Parque Augusto Demarchi
durante o rodeio do CrG Laço Iaraguaense. Disse nosso saudoso
Porca Véia: '''Vem saboreandoperfume, quemarranjou namorada".
Dudu é caco, no rodeio do CrG LaçoAberto, cidade de Laurentino,
o piá já deu um chamego numa crinuda caborteira.

DEMARcHICARNES..
CARNES

I�
. FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ,DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Banda do Sesi

chega ao mercado

Com 30 anos de

existência, a Banda
Musical do Sesi chega à
maturidade e lança o

primeiro CD. São 12
músicas para todos os

gostos e estilos, que
mantêm a característica
eclética da banda. A
cerimônia de

lançamento acontece

amanhã, com concerto
no Clube Atlético
Baependi, a partir das
19h30, e participação
especial do Coral da
Scar.

, O repertório do CD
inicia com jazz,
passando pelo chorinho,
com a famosa "Tico-
tico no fubá", até
chegar às músicas
folclóricas, típicas na

região. Canções
italianas e alemãs, bem
conhecidas do público
local, farão os ouvintes

dançar, esperam os

músicos. Para
completar o disco, há
músicas eruditas, com
clássicos também
consagrados e marchas
militares. "A maioria das
músicas lembra as

origens da cidade.
Precisamos escolher
músicas que as pessoas
conhecessem porque
assim é mais fácil
agradar", lembra o

clarinetist9 do grupo e

professor de música no

Sesi, João Venturelli
Júnior.
O atrativo da voz é
utilizado pelo grupo
somente na última
música, o Hino de
Jaraguá do Sul,

. cantando pelo Coral da
Scar. No concerto de
lançamento, a banda
vai executar oito
músicas do CD e o

Coral da Scar, vài cantar
quatro do próprio
repertório, incluindo o

hino.
O maestro, Roberto
Kock, acompanha a

banda desde 1989,

quando o grupo passou
por reestruturação.
"Temos uma média de
idade muito jovem, por
isso é difícil manter
todos no grupo, há
muitas atrações para a

juventude. Mas eles se

dedicam muito",
contenta-se. A faixa
etária dos componentes
varia entre 12 e 24
anos. Alguns fazem
parte do grupo há mais
de 10 anos e cumprem
fielmente a rotina de
ensaios semanais. São
25 rapazes e cinco

moças, além de uma

comissão de frente que
anima os desfiles.
A banda é aberta a

todos que tenham
vontade de participar. "É
muito bom poder
mostrar o nosso

trabalho e o nosso

interesse pela música",
comemora o

trompetista Nercir

Draeger, 17 anos. O
currículo da Banda
Musical do Sesi é um

'

dos melhores do
Estado. Ela coleciona os

títulos estaduais de
1991, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997 e

1999, foi campeã sul
brasileira em 1994 e

-

nacional em 1992. Em

1995, o grupo
participou do Festival
Internacional de Bandas
e Fanfarras do Chile, a
viagem de que mais se

orgulham os

componentes.
Um dos grupos mais

procurados para animar
festas e atividades na

região, a banda não
cobra cachê pelas
participações nos

eventos. "Cobramos

apenas o valor do
ônibus e uma taxa de

manutenção, para que
possamos investir em
coisas como uniforme.

Isso, sem dúvida,
aumenta a procura",
explica Venturelli. Novidade: os 30 componentes da banda fazem concert� de apresentação do CD, amanh
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Proinpes está com
.

inscrições abertas
As inscrições de projetos de
pesquisa no Programa de

Incentivo à Pesquisa
PROINPES - do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul estão acontecendo até'o
dia 26 de maio. O Programa
é o responsável pelas
atividades de pesquisa em
nível de Iniciação Científica
nesta instituição. A Iniciação
Científica introduz na

pesquisa científica os alunos
da graduação. Objetiva
colocar o estudante desde

cedo em contato direto com a

atividade científica e engajá-lo
na pesquisa, sendo um
instrumento de apóio teórico
metodológico que visa a

realização de um projeto de

pesquisa e constitui um
caminho auxiliar na formação
de uma novamentalidade no

corpo discente.I

-Poderão concorrer alunos de

graduação do Centro
Universitário, sob a

orientação de um professor
orientador vinculado ao

corpo docente de quaisquer
dos Departamentos da
instituição. Os projetos'
podem ser de pesquisa
individual ou em grupo, não
havendo restrição quanto ao

número de integrantes. Todos .

os alunos vinculados a um

projeto de pesquisa aprovado
para a nova edição do

PROINPES receberão

comprovação de participação
no projeto, e terão
assegurado o direito de

publicação dos seus nomes

em quaisquer atividades de
divulgação da pesquisa e de

seus resultados.

Inicialmente, os projetos
deverão ser apresentados ao
departamento da instituição
ao qual os docentes e

orientador estão vinculados,
para conhecimento e

recomendação. Devem se

adequar às linhas de pesquisa
do respectivo departamento ..

Serão concedidas 2 (duas)
bolsas de Iniciação Científica
por projeto aprovado.

A Cultura da Babá Eletrônica
Na atualidade, a Babá já
não entra pela porta da
frente para atender aos

filhos, uma vez que já está
lá dentro. Esta novaBabá é
a televisão e basta que seja
ligada pelo último adulto,
que sair de casa.
Desta forma, a maioria das

"Babás-pessoas" foram
sendo substituídas pelas
"Babás-eletrôn icas"

(televisões). Esta situação
começou a tomar impulso
a partir do momento em
que o homem percebeu
que este arranjo seria
economicamente melhor:
Infelizmente, os pais não se
dão conta do que pode
advir a partir desta
situação. Dentre as várias

conseqüências, percebe-se
o predomínio da falta de
uma linguagem comum.

Enquanto de um lado
temos a figura humana (a
criança) de outro temos
robôs e desenhos
"inocentes" de persequição
constante de um gato a um

rato e outros animais (a
televisão).
Para atrair o público infantil,
a televisão teve a

capacidade de "criar" até
mesmo os chamados Tele

Tubbíes que apenas
repetem, copiam e tem

como forte aliados sua fala

simplificada e também o?
animais.
Pensando nestes

personagens, reflito a

respeito do nível de
capacidade criativa que
possuem seus autores.
Creio que ao assistir tar
programação, a criança
deve imaginar que se um
animal pode perseguir outro
ela também pode fazê-lo. E
se o público infantil se
detiver nos personagens
acima citados, teremos
uma sociedade com muita
deficiência de vida

imaginária.
Preocupa-me tal situação.
porque outrora atelevisão

atingia apenas o público ,

jovem e adulto (novelas,
não é o momento para falar

delas) a quem a

massificação atingia mais
lentamente. Com o público
infantil, entretanto, o
processo acontece muito
mais rapidamente.
Para exemplificar, relembro
um filme que, eT 1969, era
considerado "ficção": .

"Perdidos no espaço". É _

um filme antigo, mas quem

o tiver na lembrança
perceberá que nossa
realidade já existia naquela
época.
Recentemente o cinema
até ousou criar um filme

que considero ser de terror

para o público infantiL Num

primeiro momentq, ao
assistirmos "Babe, um
porquinho trapalhão"
seguimos sua trama com
muita graça e inocência.

Entretanto, ab analisarmos
o filme com mais cuidado,
percebemos que ele
também possui cenas de
terror. São exemplos os
momentos em que
acontece a morte do

porquinho, do pato ou
qualquer animal que

,

não siga as normas da
fazenda.

r

Estes são alguns dos
motivos que me levam a

convidar os pais para que
observem atentamente

esta situação, pois é

preciso cuidar destas
crianças que são, afinal, o
futuro de nossa gente.

" ,Carlos Cezar Hoffman
Cientista Social

Membro participante de
Pesquisa da FERJ

como a rica arquitetura
colonial e eclética presente
neste Estado.

Com os resultados

obtidos, a Secretaria dé

Cultura daquelemunicípio
solicitou a exposição dos
trabalhos na FESTILHA -

Festa Tradicional da Ilha, no

período de 15 a 23 de abril
de 2000, e no Fórum dos

,

, DirigentesMunicipais de
Cultura a se realizar no

período de 29 a 30 de maio

de 2000. Durante este mês os

trabalhos estão expostos na
Casa da Cultura nomunicípio
de Joinville.

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE MAIO DE 2000

Alunos fazem levantamento
de patrimônio histórico

./

Os alunos da 8a fase do
'Curso de Arquitetura,e
Urbanismo do Centro
Universitário de Jaragua do
Sulrealizaram um trabalho de

levantamento do Patrimônio
Histórico Arquitetônico
existente na cidade de São
Francisco do Sul/Se. Este
trabalho fez parte de uma

pesquisa da disciplina de
História da Arquitetura e da

Alte V, sob orientação da
Professora Cristina Collaço
da Silva, e, finalizou-se com
uma exposição em painéis
que contam a história e a

evolução da cidade, bem

'por Projetos de Trabalho
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ '60,00
Investimento: I + 17 x R$117,00

Trabalhos foram expostos pelos alunos em São Francisco do Sul

Inscrições permanecem abertas
Na sociedade globalizada em que vivemos, as mudanças no conhecimento são

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

Por este motivo, tornou-se maior também a preocupação dos profissionais de

todas as áreas em desenvolver suas habilidades e competências para que possam
acompanhar ranras transforrnaçöes,

Neste sentido, o Ce�tro Universitário de Jaraguá do Sul / FERJ no intuito de

atender às necessidades dos profissionais da região, capacitando-os para o

desenvolvimento de um trabalho com maior qualidade, abre inscrições para os

segui ntes cursos de Pós-graduação:

" Marketing, Propaganda e Vendas
" Gestão de Negócios e Finanças
Obs: Cursos oferecidos em convênio
com o Instituto Brasileiro de Estudos
e Pesquisas Sócio-Econômicas.
N° de vagas: 45
Aulas às sextas-feiras à noite e sábados

pela manhã
Investimento: 18 x R$186,67
;, EducaçãoMatemática
N° devagas: 45
Inscrição: R$50.00
Investimento: 16 x R$159,50

Contabilidade Ger-encial e

Controladoria
N" devagas: 35
Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$178,50

'" Currículo Escolar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental

'" Psicolo\gia e Saúde Mental

N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,(\)0
Investimento: 15 x R$ 197,00

", Planejamento, Execução e

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

Inscrição: R$ 148.00
Investimento: 15 x R$ 148,00

/

Maiores informações a respeito doS

cursos poderão ser obtidos junto à

Coordenação de Pós-Graduação e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário c Jaraguá do Sul, 20 de maio de 2000

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

, I Ss ISERV[ÇO��!�ZA�O�M�M���:�ERVAÇÃO
Chega de preocupação!!! Temos a solução para o seu problema

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

Área de atuação: condomínios, empresas, residências e indústrias

I ,

SERVIÇOSSUPERVISIONADOSESUPORTEJURIDICO.
Rua Marcelo Barbi, nO 460 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- sc

Fone: (47) 275-3279

mpsilva@netuno,com,br

elas IIrlesIlllllisplUW .

todas AS'OCASiões
Rovena - 372-2396 Márcia - 376-1248
Rua João Picblli, 16S Rua Padre Aloísio Boing, S20
Apto lOS - Edif. Paloma -, Barra do Rio Cerro

rovena@netuno.com.br

Vende-se, próximo
Igreja São Judas Tadeu,
terreno grande com

8.700m2, livre
enchente.

R$ 90.000,00
negociável.

Tratar: 9101-8953.

Troca-selanchonete
em Barra Velha por

uma casa em Jaraguá
do Sul ou aceita-se
carro ou Caminhão

no neqócio,
Tratar: (0**47)
446-0556.

VENDE-SE CASA
ALVENARIA 180m2,
com 1 suíte, rnais 3

quartos, rnais
dependências. Local

central. Valor

R$ 68.000,00.
Tratar: 275-2634.

Sabe aquela casa
A •

que voce vive

sonhando?

t=MPRÉSTIMOS
Sem avalista, SPC e

CERASA.
Para funcionários

Federais, Polícia Civil,
Militar e Pensionistas
em até 18 vezes.
Tratar: 371-1214.

�r:::;....._""__--...L.-._.::::::t
Aqui no CP você encontra ..

Ligue e anuncie. 370-7919,
370-8649 e 371-1919

VENDE-SE

Apartamento
próximo a

rodoviária com 1

suíte + 2 quartos.
Acabamento de la,
mobiliado ou não.

Sem mobilia.

Entrada
R$ 30.000,00 +

saldo. Aceita-se
carro. Tratar nos

fones 371-5054 em

horário comercial
ou 9984-1308.

p['o,fessor�sre
.

profissionais liberais
'; %;". .

.

em atéw36 vezes, . !)
" ..•.•.. , f:'·

outros .e'." até 16 vezes
Mônifores Sansung'
com Rreços imbatíveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE:apto; cl área 206,00m2•
Cobertura do Ed. Riviera

'

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

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

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

VENDE: Sala comercialcl42,OOm2• Av.
Marechalheodoro dabonseca-Ed:

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

ALUGA: sala comercial cl aprox.
72,OOm2• Rua Reinoldo Rau, 86· 1"

andar. R$ 250,00

VENDE: Apto. contendo 1 suíte +

1 dormitôrio. Residencial
" Amaryllis= Apto. 102 • Bloco "E"

(Vila Nova) • Preço: R$ 55.000,00

VENDE: Alvenaria cl 120m2•
Rua José Picolli (Estrada Nova)

Preço: R$ 28.000,00

VENDE: Terreno cl 2.655,OOm2• Rua
Preso Epitácio Pessoa (Próx. Kohlboch)
Preço: R$130.000,00

Prédio em alvenoria cl382m2 + 'galpãq cl352m2
em terreno de 480m2• RuaJosé Euunendoerfer
. Preço: J30.000,00 (supernegociável)

VENDE: Terreno cl448,00m2• Rua
Adolpho A. A. Ziemann (Próx.

Canarinho)
Preço: R$ 24.000,00

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

256,00m2, terreno cl 360,33m2, Rua
Richart Piske (em frente n" 134) �
Czerniewicz: Preço: R$ 75.000,00

VENDE.·Terreno cl833,00m2• Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$110.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APÀRTAMENTO. Barão do Rio Branco - Ed.
Klein - 130m2, 1 suíte + 2 dorm., cl garagem.
R$ 75.000,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/2 vagas- R$ 119.000,00

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

"

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista, área

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

Jaraguá Esquerdo. t

Valor: R$ 20.000,00

Sobrado alvenaria. Rua Amazonas, 147.

Área: 300,00m2, const.: 350m2. 1 suíte +

5 dorm., cl garagem.
Valor R$ 215.000,00

APARTAMENTO - CeI. Proc. Gomes de

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

Sobrado alvenaria. Rua 753, nº

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

27 -

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. R$ 71.000,00

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

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

garagem. R$ 45.000,00

-

LOCAÇAO, VENDA,
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
RuaReinaldoRau, 58-Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500-E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

ALUGA-SE

Galpão - BR-280 - Km 60. R$ 1.200,00m2•
R$ 1.800,00

APTO- Rua:

+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

Casa alvenaria R. João Piermann, 12õ - área
de 398,40m2 - constr. 255,64m2 - 1 suíte + 2
dorm. + dep. empregada cl garagem. Valor:
R$ 106.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoe/780,00m2�Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga -

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

Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terrenoe/áreade102.752,00m2
" Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 - Barra
do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,00m2
de áea construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto e/2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70; Ed.
Eriea, Centro - R$ 300,00.
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. -

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

Centro - R$ 300,00.
- Apto. e/2 quartos e demàis dep.
- Rua25 deJulho, 170, Ed. Alberto
Marangoni (perto Posto Mime) -

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

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

demais dep., sacada c/churras
queira, garagem e box para
depósito - R$ 400,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep. (Mobiliado) - Rua

Procópio G. Oliveira, 1320, Ed.
Isabela - R$ 500,00.
- Aptos novos cl suíte + 1 quarto
e demais dep. ou suíte + 2 quar
tos e demais dep., sacada com

churrasqueira (1 ª locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga de

garagem e box para depósito) -

Rua Emil Burow, 223, Res.

Tulipa.
- Aptos novos cl 1 quarto e

demais dep. ou suíte + 1 quarto
e demais dep., (1 locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga de

garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken, Ed.

Magnólia.

CASAS E APTOS
AVENDA

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

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

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

edícula de 61,00m2 (lavanderia,
dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czerniewiez, próx. ColégioAlberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria c/212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luii Spézia 101, próx. ao Aearaí,
Jaraguá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria çl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e dernais dep. - Rua Clemente
Baratte - Centro - R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais

dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$
55.120,00.

'

- Apto. c/1 quarto e demais dep.,
rua Procópio Gomes de Oliveira -

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

demais dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
,250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 340,00m2
- terreno com 2.000,00m2 - próx. a
Ferj - R$ 250.000,00.

APTOS

EM

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

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

de 925,43).

Em início de obra
Residencial Sunflower- R.
José Emmendoerfer (Próx.

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

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

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

. Branco
, Apto. nº 202, cl 153,46m2 (cl 2

, vagas de garagem) , Entrada de

39,696 Cub's (R$ 19,285,90) e

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

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

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra,

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem o Preço: R$ 65,000,00
o Apto nº 1001 e 1101 o suíte + 2

quartos e demais dep., com duas

,vagas de garagem -

Preço R$ 99,000,00-
, Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38,000,00

Residencial Amaranthus

Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

o Apto cl 306,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep. cl 2

vagas de garagem, Edifícfo
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

TERRENOS
o Terreno cl 450,00rn2 - Loteamento
Versailhes - R$ 14.000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich

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

Rua 638, Lot. P íeolli - Vila Rau - R$
22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 462,00m2 - Lotea
mentoCentenário - R$15.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro o R$
85.000,00.
o Terreno cl 2.655,00m2 o Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 o Rua
Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista, troca
por outro imóvel ou área
construída.
- Terreno cl 441,00m2 - Rua
Rudolfo Sansan - Ilha da Figueira
- PertodoSóLonas- R$19.000,00.

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

.

área serviço. R$
21.00'0;00

Apto c/2 quartos e

demais dep. - Rua Marina,
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Casa em alvenaria cl

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

R$ 50.000,00 - Aceita sítio

Jaraguá do Sul ou região

R_ EPITÂCIO PESSOA, 42'1 - SALA '103 - FONE: 37"1-88'14
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1 - CENTRO
- Casa em alvenaria com 1 suíte, 2 qtos, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade

- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00 sendo
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança 12 - VILA LENZI

Próximo ao Colégio Giardine Lerizi, lote com meia água, T% 5.000,00 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições à combinar

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

- IE-mail: enqetecjtãzee.com.br
Rua Padre Francken, 253

h

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee
11 - ITAPOÁ - PRAIA

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

2-CENTRO

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

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

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

14 - BARRA DO RIO CERRO
Sítio próximo a Malwee, com 170.000,OOm2 -valor R$ 90.000,00

4-CENTRO

Apto [10 Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Loss" (sern garagem) - R$
35,000,00

15 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

16 - VILA NOVA

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

5-CENTRO

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

6-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70.000,00 17 - VILA LENZI

Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,00m2 no valor de R$ 20.000,00
7 -ILHA DA FIGUEIRA

l �8,,:a em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno

�90,OQm2 - R$ 32.000,00 - Negociável
1S-CENTRO

.

\
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO: CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de espera, dois I
consultórios, banheiro, salinha de apoio e 9aragem - aproximadamente 100m2), I
ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATE 30 MESES DE R$1.250,00 ORRIGIDO
PELOCUB.

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

(g_ VILA LALAU
.1 •

�':brado na Rua Afonso Bartei, 139, com 218m2 de construção. Valor: R$ 95.000,00

19 - RUA MAX WILHELM

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

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

\

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

890,OOm2 com Prédio Novo contendo +- '900,00m2 constituído de salas comerciais e um

excelente apto. - R$ 250.000,00 (em condições)
20-JARAGUÁEsaUERDO
Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada salde em 50 meses

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

CONDOMííSJl'f) RESIDENCIAt. AMIZADE';, .

..

"'l' "-'';0 .

.'
. - -

"1'-:

3 ,ql:lartos �\ Resiélencial Amizade (quitado)
Ap'artamento\:no"t2º. andar.com ,3_ quartos, piso, novo em. cê�áriücá,

"

' ..."
.

'. 1 -m /"

'totalmentetptntado, demais-dependências e qaraqem, Valdr:;,de,
oportunidade R$, 32�850,OO. Aceita-se

,

d

SHOPINGSABINO-(BR-280 RESIDENCIAL Casa na APARTAMENTO CENTRO
- JARAGUÁlGUARAMIRIM- / EDIFíCIO

1!1TREVO) BARTEL Estrada Nova
DIANTHUS

Edifício Gardênia,
Terreno de 26.000rrJ2, fazen-do (Ao lado Rodoviária) Com 3 quartos, copa, apartamento 108, bloco.
frente para a BR-280, c/ 38 cozinha conjugada, bwc e R$ 100.000,ÇlO 4, contendo 3 quartos, 2
metros, c/ 'construção -de 3 quartos, 1 suíte, abrigo de carro. (casas pré-

(Próx. Beira Rio).
bwcs, sala, copa,

salas comerciais totalizando sala, copa, cozinha, fabricadas, com blocos de Apartaménto no 5º piso, cozinha, lavanderia/área
900m2• área de serviço e cimento - Anjo/Ex Zonta). com 1 suíte, 2 qtos, dep. de serviço e garagem'

garagem. Terreno totalmente com empregada e 2 garagens.

PRÉÇO DEOCASIÃO: escritura, condições de
Condomínio com piscina,
salão de festa, sauna, R$ 48.000,00 à

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

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

imóveis demenor valor, saldo financiado condições a combinar. e II

MENOR VALOR. condições a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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u m entr OU m is uma obra n prazo pr visto?
,

SO POD A SER A FUTURO!
Futuro Empreendimentos Imobiliários ttda. entregou, no dia ,

de abril de 2000, as chaves dos apartamentos para os proprietários do
esidencial Talismã. O edifício conta com 7 andares, sendo do
° ao 5° pavimento somente 2 unidades por andar (com 2 e J
ormitórios). No 6° pavimento foi construído um apartamento de
dar inteiro (penthouse) com lavabo, closet, dependência de

rnpreqada e sacada no quarto da suíte. No 7° andar existe a

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

"100% das unidades estão vendidas, mas a Futuro
está comercializando o Residencial Esmeralda,

um prédio similar ao Residencial Talismã,
inclusive em local próximo".

Residencial Talismã está situado na

ua Jorge Lacerda, lateral da Reinaldo Rau.

Parceiros de confianca da Futuro:
�

9991-0923 9975-3026

(Oxx47) 338-0087 ,

�1� 'M�reira
Thyssen SOr (�XX47) 323-3187 Flórlda Ltda. ,

(Oxx48) 248-72�4 (Oxx47) 370-7550

(Oxx47) 373-0362

Sistentec� �J.t��
(Oxx47) 323-621.8 (Oxx47) 275,3462 (Oxx48) 222-8233

Esquadrias deA/um/nio L/da,

rrt;
MUNDIAL
GRANITOS

(OXX47) 332-1266

Depósito de
Areia e Brita

,MIRO
(Oxx47) 275-1297

\ II'lYBERTINMacoI Ferro para Construção
Cest1 & Construção (Oxx47) 370-7052

(Oxx47) 371-0550

ESQUADRIAS

ZANOTTI
Empreiteira
MALACARNE,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J 275.3412
I 275·3136

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS lTDA.

" CASANOVA
CZERNIEWICZ
com

195,73m2 -

suíte c/ hidro
+ 2 dorm.

R$ 22.000,00
+ financ.
HSBC

dorm., terre
no com 90m2•

R$ 17.000,00
+ financ.
R$ 356,00 plm
Toda c/
cerâmico

TERRENO
COMERCIAL
NEREU RAMOS
com

10.123,75m2
R$ 55.000,00
ótimo para
indústria

PRÓX. DUAS
RODAS
CENTRO -

Terreno com

2;500m2•
Alto padrão.
Consulte-nos!

APTO.
CENTRO - ED.

RIVIERA, com
170,90m2 -

suíte + 2
dorm.
R$ 80.000,00
Prédio c/
elevador, �
vagas de

garagem

TERRENO

311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

....

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA .

I Caixa Postal 482
.

�--

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

CASA MISTA
JARAGUÁ
ESQUERDO
com 106m2 - 3
äorm,

R$ 25.000,do

PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA
- c/ 3 quartos,
1 por andar, c/
100m2 cada.

Apenas
R$ 70.000,00

Prédio Resid.
Estrada Nova -

c/ 3 aptos - 1

por andar - c/
100m2, 3 dorm.

cada, por
apenas
R$ 70.000,00

CENTRO - c/
191,10m2, 4

äorm., sendo 1

suíte, sala em

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

CASAIBOA
VILA RAU - com

221m2, 4

'dorm.,
garagem para
4 carros,
terreno com

560m2•
R$ 25.000,00
sinal + financ.
Toda com piso
cerâmico

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

R$ 27.000,00
Com banheira

hidromassagem

MORRO DA
BOA V",STA
ILHA DA

FIGUEIRA,
c/ 32m2 -

terreno cl
360m2•

R$ 13.000,00

TERRENO

ESQUINA
VlLANOVA
com 800m2•

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada

AMIZADE -

VERSALHES

II, com

288m2, suíte
+ 3 dorm.,
terreno com

450m2•

R$120.000,OO

TERRENO I

ESQUINA
AMIZADç -

VERSALHES
II - com

573m2 -

R$ 16.000,00

SOBRADO
AMIZADE
com 200m2,
6 dorm., 3
bwc.
R$ 47.000,00

·CÂSA
ALVENARIA.
BOA
CHICODE
PAULA - c/
160m2, 3

dorm., 2 bwc.
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722Irolla PLANTÃO: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-

9973-9093 - 9975-1856IMÓVEIS LTDA
CRECI 00136,7 - J

Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2
qtos. - R$ 11.0000,00 + f.inanc.
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Brei
thaupt - 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m', c/ suite + 2 qtos
- R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwe,
terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos,
dep .. empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro' 2 qtos - R$
25.000,00 + finane.

'

Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suite, 2

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

qtos, sala, 2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwe,
c/ garagem - R$ 48.000,00
Cód. 3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, c/
garagem - R$ 55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2

quartos, 2 bwe, c/ garagem - R$ 53.000,00
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3

quartos, salas cl sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suite c/

hidromassagem, 2 qtos, cozinha mobiliada, 2

vagas garagem - R$ 106.000,00.
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suite + 2 qtos,
dep. de empregada - R$ 70.000,00
Cód. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos, dep.
empregada com bwe, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3046 - Ed. Jaraguá ' 2 qtos + dep. de

empre-gada c/ garagem. R$ 50.000,00 - aceita
casa

Cód. 3291 - .Ed. Giqvana - Vila Lalau - suite,
2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem

garagem - R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3313 - Res. Ilha do s Açores - aptos
novos com suite + 1 quarto - R$ 45.000,00
Cód. 3351 - Ed·. Anna Cristina - Vila Nova -

sistema de condominio fechado, c/ 1 suite +

2 qtos, sacada c/ churrasqueira c/ elevador
Cód. 3352 - Ed. Arnarilys - novo, c/ 1 suite +

1 qto, c/ garagem - R$ 55.000,00 - Aceita
carro, e parcelamento.

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m' -

R$ 60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, c/975m" - R$ 280.000,00
Cód.2014-Centro-421m"- R$30.ooo,00
Cód.2051-Água Verne-c/400m"- R$16.ooo,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m2- R$ 150.000,00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m' - R$
16.500,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefertura c/ 1.Q181,,>- R$150.ooo,OO
Cód. 2099 - Baependi - com 879,90m" - R$ 60.000:00
Cód. 2112 - Barra - cl3OOm"- R$ 13.000,00 - próx. &po Breithaupt
Cód. 2113 - Res. Satler- Barra c/ 346,62m'c/ asfalto - R$
10.500,00
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - c/ 420m' - R$
22.500,00 clasíaäo
Cód. 2151 - Chicode Paula - cl2.5OOm" - próx. PostoMarcolla
- R$60.000,OO
Cód. 2175 - Czemiewicz - c/ 1.141 ,40m" - R$25.ooo,00
Cód. 2177 - R. Roberto Ziemann - área c/ 8.658m'
Cód. 2292 - R.WaldemarGrubbe - próx. Met. Trapp cl409,5Om'

. -R$50.000,OO
Cód. 2317' Vila Lenzi- 581 ,65m" (18,SO x2O,SO)- R$27.ooo,00
Cód. 2358 - Vila Nova - c/338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/ 337m' - R$ 13.500,00 acerta pare.
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m2- R$25.ooo,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm" - R$24.5OO,OO
Cód. 2456 - Três Rias do Sul- área de 2.5OO,00m" - R$ 25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28de Agosto c/445m" - Entrada
deR$15.ooo,OO+ 12vezesde R$1.ooo,00
Cód. 2982- Rod. SC413- Km 10-cI49.872,OOm"- R$40.ooo,OO
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Pratao' 135.ooo,00m"
- R$SO.OOO,OO

,

Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'- RS
35.000,00

R, José Emmendoerfer - 3 qtos., 2 bwc,
semi-mobiliado São luiz - com 3 quartos - R$ 32.000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - c/190m', 3 Citas - R$
73.000,00
Cód. 1016'- Centro - c/331m', c/ suite + 3

qtos, piscina - 'R$ 260.000,00
Cód. 1027 i Centro

- Rua Ângelo Schiochet c/

1.292,00m', edificado c/ casa de alvenaria
R$ 180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c/230m' - suite + 2

quartos - R$ .110.000,00.
Cód. 1072 - Amizade - c/200m', c/ suite, 2

quartos, terreno c/ 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1097 - Baependi - 197,80m', com suíte
+ 2 quartos, churrasqueira, garagem para 2

carros. Aceita casa em Jbinville (B.
Atiradores, América ou Saguaçu).
Cód. 1113 - Barra - c/147m', suite c/ elossed,
2 quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca c/
casa de maior valor c/ piscina
Cód. 1118 - Barra - c/ 150 m', suíte + 2.
quartos - R$ 85.000,00
Cód. 1175 - c/205m' - suíte, + 2 qtos, terreno
c/ 1.220,QO - R$ 85.000,00
Cód. 1177 - Czerniewiez - c/170m', sobrado
novo c/ suite + 2 quartos - F,!$ 88.000,00
Cód. 1178 - R. Guanabara - 200m' - suite + 2

qtos. R$ 75.000,00. Aceita carro e terreno.
Cód. 1191 - Ilha da Figueira - 200m', suíte +

2 qtos, garagem para 2 carros. R$ 75.000,00
Cód. 1204 - Ilha da Figueira - nova c/160m',
c/ 4 qtos - R$ 50.000,OÓ
Cód. 1207 - Ilha da 'Figueira - 156m', com 4

quartos, 2 bwe's, terreno com 450,00m' - R$
45.000,00.
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c/230m', c/
suíte, 2 quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, ehur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2

quartos - R$ 49.000,OQ
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3'

quartos, 1 bwe - R$ 22.000,00 +finaneiamento
Cód. 1232 - João Pessoa - 3 qtos, 2 bwe,
sala, copa, cozinha, lavanderia e garagem -

R$ 50.000,00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1233 - João Pessoa - 150m', suíte + 2

quartos, garagem para 2 carros. R$
50.000,00, aceita terreno como parte pagto.
Cód. 1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com

elosed, 2 quartos, sala intima, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros,

mobiliada, terreno com 930m'.
Cód. 1352 - Vila Nova - c/376m', c/ suíte, 2
qtos. piscina - R$ 240.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar c/2

garagens. Entrega P' Fevereirol2OO1 - R$ 28.270,00 - Entrada
+ parcelas ,

Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 4' andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
c/ 7 salas - R$ 350.000,00

Baependi - 3 qtos, 2 bwc, cl garagem, R$
55.000,00 - aceita casa maior valor

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

Casas
Cód. 604 - Casa alv. com2 quartos, próx. Hosprtal Jaraguá - RS

275,00
.

Cód. 606 - Casa de alv. com suíte +3 quartos, dep. empregada
em terrena c/ f.400m'- R$ 600,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos. próx.Weg 11- R$ 350,00
Cód. 611-CasaNOVAdealv. clsuíte+2qtos, próx. ao Móveis
Pradi. R$ 420,00
Cód. 616 - Casa alv. OQm 3 quartos - Vila Baepend,i - R$ 350,00

Apartamentos
Cód. 626 - Apto. cl suíte + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.

Carvalho - R$ 450,00
Cód. 628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480,00
Cód. 629 - Ouitinete p/1 pessoa - Nova Brasllia - R$ 120,00
Cód. 630 - Apto. c/ 1 quarto - próx. aWeg 11- R$ 200,00
Cód. 633 - Apto. c/ 2 qtos - final da Marechal - R 280,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód. 635 - Ourtinete no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 641- Apto. c/suíte, 2qts- Ed. Centenário- R$300,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$

360,00
Cód. 860 - Apartamento c/ 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Figueira - com 200m2, suíte + 2 quartos,
Terreno com aprox. 1 000m2 - R$ 75.000,00Vila Lalau - cl 156m2, 3 qtos. R$ 55.000,00

Salas comerciais
; Cód. 668 - Sala cornI. cl 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala cornI. c/70m', carpet, c/ divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwe's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Salas comi c/50m' na R. Jorge Lacerda. R$

180,00 - 2' piso
Cód. 687 - Sala cornI. c/ 90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

Galpões
, I

Cód. 802 - Galpão clmesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa

Cód. 804-Galpãocl 15x 15-emtenenoc/ 1070m"-RuaBarão
do Rio Branco - R$ 1.500,00
Cód, 806 - Galpão c/260m" em terreno c/ 500m' - próx. Ter·
minai Rodoviário - R$ 560,00

R. João Planinschek - cl 220m2, cl 3

qtos, 2 QWc, escritório, salão de festas cl

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

R$ 69.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931·

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

tlPABX

SCHROEDER'

(CENTRAL)

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

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

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

Centro - terreno com 1000m2, casa com
230m2• Aceita apto. - R$ 150.000,00

CRECI1741-J '

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 600m (esquina),
,

próximo Gayman Malhas

R$ 20.000,00

OPORTUNIDADE
,

IMPERDIVEL,

I'

Venda deponto
comercial

"

Pontos de venda da
,.."

Panificadora PAO

QUENTE (Equipadas)
* Rua Reinoldo Rau

, -'---
"

(Prox. Posto Mime)
* Rua' Epitácio Pessoa

(Próx •. Bom�eiros)'

I'

Preçode vendasob
consulta

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

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

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

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

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Su� ,:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IXMBIENCE
______COZINHAS

• COZIl'ilfAS PIAl'iEJADAS
• ÁREAs ot: SERVIÇO

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

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

Venda e Manutenção de
Portões Eletrônicos, vídeo porteiro,

alarmes sem fio e interfones

fllnstaladora Hidráulica
I,' •• �L

Disk Conserto - sos 24 horas

9973-5375

COMERCIAL

PIERMANN
MAI. DE CONSTRUÇÃO

•••

• Banheiras
• Móveis
• Acessórios
• Produtos

-s
' !

Problema de mofo nas paredes, resolva da seguinte forma: Lave muito bem a área mofada com água sanitária �t

diluída em água e deixe secar. Espere algumas semanas e.se o mofo voltar, repita a operação.
Se houver infiltrações ou vazamentos, você precisa eliminar o problema. Depois, passe- seladora e pinte.

PARA ANUNCIAR LIGUE 275-0941

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se apartamento I. 't] 'fi j ifi'XIpróximo a Rodoviária,
com 1 suíte + 2 quar-

Procuro casa ou
tos. Acabamento de la, Compro telefonemobiliado ou não. Sem

apartamento para mobilia: entrada R$ urgente.
alugar urgente. 30.000,00 + saldo. Pago com carro +

Contato 275-0051
. Aceita-se carro. Tratar dinheiro. Ligar paraou

9102-1110. nos fones: 371-5054 9102-1110.
em horário comercial ou

9984-1308.
Barbada - Vende-se

liiiJiJiH',1
Vende-se computador,

sobrado de alvenaria, I· com kit multimídia e 1

praia de Itajuba. Aceita impressora LX 300.

proposta. Tratar: 372-
Procuro terreno para

Total R$ 700,00. Tratar:
0096 ou 9975-0771. 9101-5171, com

comprar urgente. Edilson.
Vende-se casa

Contato 275-0051 ou

alvenaria, 180m2, com \9102-1110. Vende-se máquina de
1 suíte, mais

Vende-se terreno 14,5
costura zig-zag singer,

3 quartos, mais
por 26m2. Rua Maria pouco uso.

dependências. Demathe Naghel,
Tratar: 9962-0139.

Local central. .

bairro São Luís. Rua
Valor R$ 68.000,00. asfaltada.

Vendo coelho limpo,
Tratar: 275-2634. R$ 12.00b,oo. entrega à domicílio.

Tratar: 276-0167.
Vende-se próximo Vende-se terreno
Igreja São Judas 80.000m2 na

Vende-se esteira

Tadeu, terreno grande comunidade Natal em
elétrica semi-nova.

cl 8.700m2, livre Corupá. Valor R$ R$ 350,00.
inchente. R$ 90.000,00 10.000,00, terreno em Tratar: 376-1286.

negociável. declive com Marcos.
Tratar: 9101-8053. Tratar: 9973-8189, Vende-se um carrinho

275-2006 e 371-7015. de bebê borigoto
Vende-se sobrado na (marca), 3 posições,

Vila Nova, semi- Vende-se terreno com semi-novo.
acabado. Saída para 721,57m2, 27m2 de Tratar: 275-2634 ou

duas ruas, 2 garagens, frente e 26,72m2 371-6238.

churrasqueira, área de fundo, lote na 2. Valor
serviço, cozinha, 3 R$ 25.000,00. Aceita- Precisa-se de
qtos, sala, etc. se veículo. No Condom. vendedores de placas

Aceita-se terreno ou Azaléia. Tratar: 9973- e adesivos.
carro no negócio. 8189, 275-2006 e Tratar: 275-0203 ou

Tratar: 9962-0139. 371-7015, com Marcos. 371-8351.

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

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

REF, 150 - CASA ANA
PAULA - Casa em alvenaria
com 140m 2,3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, gara
gem, Rua Adenor Horongo-
so. 277, R$ 35.000,00

(Aceita carro)

REF, 119 - JARAGUÁ
ESQUERDO - Casa

alvenaria com 130m 2, 3

quartos, sala, cozinha, bwc.
Rua: Luiz Chiodini, préx,
Juvenrus. R$ 20.000,00

REF, 109 - CHICO DE
PAULO - Casa alvenaria
com 100m 2, 3 quartos,
sala, cozinha, bwc. Rua
Chico de Paulo, 1630,

R$ 45.000,00

REF, 133 - VILA LALAU -

Casa alvenaria com 162m 2
.

Com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, Rua:
Ernesto Lessmcnn,' 536,

R$ 65.000,00

REF, 129 - VILA RAU -

Casa mista com B4m 2
,

terreno 532m 2,4 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
garagem, Rua: Waldemar
Rau, B62, R$ 28.000,00

REF, 127 - VILA LALAU -

Casa alvenaria com BOm 2, 3

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, Rua:
Ernesto Lessmann, 546:

R$ 27.000,00

CHÁCARA
, FIGUEIRA· Com 20,000m2• casa. 2 pequenas lagoas. água nascente, energia elétrica. palmitos. com

escritura. negociável. aceita troca""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""'''' R$ 23,500,00
, RIBEIRÃO GRANDE· 75,000m2, casa madeira. galpão novo. carroça. jipe, algumas aves.i..; R$ 25,000,00
, BARRA· 16,pOOm2, semi plana, próxima ao Parque Malwee""""""""""""""""""""""" R$ 45,000,00

l'f fJida ffle'teteetffl4., 'J1Wi4ta HeIa,

�,-
PROIMA
CONSTRUÇÃO E 'PLAN,EJAMENTO

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

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

* Play Ground
Área Total de

162m2SITUAÇÃO

TODOSOS APARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR ·Ri��M)

Oxx47-371·8814Localização: Avenida NereuHamos, Piçarras
VENDA·STerreno com 3.600m2

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

,
Emp",endlmenlo. RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - CENTRO
Imob"""osUd" JARAGUÁ DO SUL - SC

CREC11873.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

ParecerComercial
Vende - Administra

.� Compra - �Iuga

�?nOvei��M3U��
VENDA

Casa semi comercial na Rua- Carlos Egert,
próx. a Ponte - R$ 70.000,00

alto padrao, Bairro Czernievicz,
727m2. R$ 130.000,00.

Casa próx. Ao Botafogo, com 120m2 - salão
de festa - R$ 55.000,00

Galpão pI Ind. Pequena na Rua- Campo
Alegre - R$ 45.000,00 - nego

Terreno com 14 x 32 = 308m2 - com Casa de
madeira - R$ 22.000,00 - na Vila Lenzi

ULTIMAS UNIDADES NO EDIF.
RESIDENCIAL MORADA DO SOL

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

TERRENOS:
-7 Terreno na Rua- Egon Klock, com 13x 30- R$
10.000,00 - nego

'

-7 Terreno na Rua- Alberto Santos Dumont com

14,00 x 28,00 - 392m2 - R$ 18.000,00
-7 Área de 2.980,00 m2 no Jaraguá Esquerdo
R$ 65.000,00 - nego
-7 Área na Rua- Bertha Weege defronte ao Lot.
Ouro Verde com 7.500,00 m2 - R$ 80.00('),00 -

nego

-7 PRÉDIO no Lot. Veno Volkmann, de 02 pisos,
parte térrea com sala comercial, cozinha,
lavanderia, escritório, banheiro, garagem - parte
sup er!o r: 01 suíte 03 qtos, sala, banheiro,
sacada, - R$ 30.000,00 - nego aceita terreno na

Barra.

BAIRRO VILA NOVA EM FASE
DE ACABAMENTO

CASAS:
-7 Casa de madeira no lot. Manfrini - Jaraguá
esquerdo - R$ 20.000,00 - nego aceita carro no

valor de R$ 10.000,.00
-7 Casa mista no lot. Miranda com 96m2 - 03

qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, toda
de piso, garagem - R$ 20.000,00 - nego aceita
imóvel

'

-7 Casa de madeira na Rua- Euzebio Depoy,
com terreno de 940m2 R$ 48.000,00 - nego aceita

R$ 25.000,00 entrada restante em imóveis ou

carro(colocar em destaque)
-7 Casa de alv. no Águas Claras(Ilha da Fig.),
contendo 150m2, 03 qtos, 02 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem, toda

murada, mini piscina, aceita-se carro e terreno
excelente imóvel -R$ 45.000,00 .

-7 Casa de alv. na Rua- José Narloch, com 01

suíte, 03 qtos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, terreno com 350 m2 - R$ 55.000,00
- nego
-7 Casa de alv. na Rua- Antônio C. Ferreira de
104 m2 com 04 qtos, demais dependencias +

rancho nos fundos - R$ 100.000,00 - neq.

LOCAÇÕES:
-7 Apto no Edif. Joana no Calçadão com 02 qtos, 02
banheiros, sala,· cozinha; banheiro, lavanderia,
garagem, sacada lateral, dependo Empregada - R$

. 350,00 - .neg.
-7 Apto cl 02 dormitório mais dependência .

Centro, Edifício Santa Terezinha R$ 330.00

negociável mais cond.
-7 Apto com 02 dormitório e, demais dependência
Barra Prox ao posto Km 07 Edificio Hungaro. R$
270.00 mais cond.
-7 Casa na Rua Walter Marquardt, prox. Posto

Cidade, cl 4 dorrn, bwc, garagem e demais

dependencia. R$ 330,00 neg
-7 Casa alv. morro do Acarai, nO 10 cl 3 dorm,
garagem e demais dependencias. R$ 330,00.
-7 K'itinete cl bwc ótima localização, centro -

Apenas um salário mínimo
-7 Galpão de alvenaria' Barão do Rio Branco
com área de 250 m2 contendo 02 banheiros,Ol
sala para escritório sendo o restante do mesmo
livre R$ 700.00
-7 Galpão próx. A PMJS - R$ 1.000,00 nego
-7 Sala comercial Rua Guilherme C Wackerha-
gen Próx ao Fórum com aproximadamente 60m2
com banheiro R$ 250.00 negociavel.
-7 Sala comercial ao lado da Paulista Auto Peças
com aprox. 100 m2 -R$ 450,00 - nego
-7 Sala comercial na Rua Mal. Deodoro, cl 55m2
- R$ 650,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Barão doRio Branco, 221 - Jaraguá doSul- SC
Fone: (047) 275-1594

Edifício Mathedi II - Rua
João Planinscheck - Bairro
Nova Brasília, com 3 qtos,

demais dependências.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora.

Ou financiamento pela
C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

Edifício Mônaco
Aptos centrais -

Rua João Mar
catto próximo
Posto Mime
Reinoldo Rau
'com 1 e 2 dor
mitórios e de
mais dependên
cias. Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora.

Casa Rua Antonio
Tobias - próximo
antigo Detram,

com 01 suite, 03

qtos, demais

dependencias.
R$ 100.000,00

negociável.

Casa em Schroeder - com
.

63 m2 02 qtos, demais
dependencias.
R$ 25.000,00
negociável.

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

Barão do Rio Branco, esquina
com Ferdinando Pradi, com 1

,

suíte, 2 qtos, demais
dependênöas, churrasqueira
individual na sacada e coletiva.
Entrada + parcelamento direto

, com a construtora. Ou
financiamento pela C.E.F. ou

pelo HSBC (BAMERINDUS).

Terreno Três Rios do
Sul com 3.600 m2.

R$ 20.000,00 -

Troca por chacará.

,�.,,;,.

vlI·-�."'I;

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

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

IM08.ILIARIA

MENEGOTTI

. '

lrnobillério Menegotti Ltda.

CRECI W 550-J

OFERTA DA SEMANA
CASA NOVA
CONTENDO 01

SUÍTE, 02 QUARTOS
E DEMAIS
DEPENDENCIAS.
LOCAL:
PROXIMIDADES DA
WEG II.
R$ 48.000,00 - VALOR
PODE SER
FINANCIADO

FONE: (047}371-0031 m
CASAMISTA·

03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDENCIAS
LOCAL: VILA RAU

R$18.000,OO -

NEGOCIÁVEL

CASAEMAlVENARIA
.' '

CASADEMADEIRA

02 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL: VILA

RAU

R$ 15.000,00

03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDENCIAS
LOCAL: ES,TRADA

. NOVA
R$ 30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTO.DE

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

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

possibilidade de financ.

Contato pelo telefone

371-9090

icrocorn pu a or

DX4-100 - Ram - 16MB -

HD - 2GB.
Tratar: 370-7798

Vende-se aparelho
de Som Gradiente

4 em 1 -

Valor R$ 400,00.
Tratar: 371-2829

r-----------------------�--�
I
I f2

I
"

ç,

I ó

I n
M,�R,I�AR

Endereço: Rua Fritz Bartei, 77 . Sala 03

eEP : 89.256·120 . Jaraguá do sul· se

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

Bairro Baependi I
I
I
I
I

I "�3�i.12t1 I
I I
I

Ret. 401. - BARRA SUL - Excelente casa mista com 80 rn-, 2 quartos amplos, 2 salas amplas, coz., bwc, garagem Itipo varanda + garagem pl barco. Terreno todo murado, portão, poço cl água potável. RS 23.000.00 - Aceita carro,

I moto, caminhão como parte pgto. ou total..,. I
Ret 115 - RAU - Terreno com 4·20 m' (15x28). muro em dois lados. Ao lado Recreativa CEF. RS 8.000.00 - Aceita- ,

se carro como parte pgto. ou parcela-se. Estudamos outras propostas.

Ret. 402 - MOLHA (PrÓx PMJS) - Excelente terreno
com 451.50 rn? (17.20x26.70), muro com pedras,
edificado com casa mista de 60 m', 2 quartos, sala,
COZ., bwc, garagem, área de servico v+ fundamento
com 90 rn". Local alto, rua calçada. RS 28.000.00 I

Ret, 513 - CENTRO (Localização sem igual) - divulgar
'de torma especial - IDEAL PARA CUNICAS, ESCRITÓRIOS,
ESCOLAS, LOJAS OU APARTM1ENTOS.
Terreno com 378 rn-. edificado com prédio de 3
pavimentos com 548.83m= de área construída, no

calçadão, esquina', ao lado do Colégio São Luis. Já
dispomos de alguns estudos de reforma do prédio. NÃO
É PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

I I

Imóveis

Certeza de Bons Negócios!
Creci 2066:J

370-7798
9975-1827
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - SC

Horne-page:
www.premierirnoveis.com.br

Apto com 3 quartos,
banheiro, sala, copa,
cozinha, lavanderia,

sacado e garagem. Ótimo
acabamento ..

R$ 22.000,00 +

financiamento
Tratar: 371-4425

Consórcio

,

TERRENO PROX.
COND.DAS

,

AZALEIAS
Terreno com 496,40m\

localizado na Rua Amábile Tecilla
Pradi (entrada após Móveis
Pradi), Jaraguá Esquerdo,

R$ 16.000,00. Aceita-se na

negociação veículo tipo
Saveiro ou Picape Corsa

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

Contrata Profissionais de vendas (ambos os sexos)
para a Região de Jaraguá do Sul

REQUISITOS
(

*

Experiência comprovada

em vendas

* 1 º grau completo
* Idade acima de 20 anos

* Boa fluência verbal

* Vontade de crescer

Os interessados deverão preencher proposta de emprego
no dia 22 e 23/05, munides de documentos e foto 3x4,"na

R. Adé/ia Fischer, 239 - 29 piso ou fone 371-3040, com Marcos

OFERECEMOS
* A maior remuneração da área
*

Registro em carteira
* Salário garantia
* Unimed
* Vale transporte
*

Seguro de vida
* Treinamento
* Ótimo ambiente de trabalho

Terrenos

112m2. terreno de 558m2. na Rua Guilherme

Weege - R$ 115.000

Rei 016 - AMIZADE· 13.000m2 na Rua Roberto
Ziemann - RS 150.000

Apartamentos

I

Rei 090 - AMIZADE - 378m2 na Rua Roberto
Ziemann . RS 15.000

Rei 074 - NEREU RAMOS - 65.000 m2 na Rua
Luiz Sart., com Banana!- RS 180.000

próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - RS 40,000

ReI 11.3 - VILA NOVA - Apto com 68m2. 2

quartos no Resid.Jardim das Mercedes. Rua
25 de Julho. entrega abnl/2000· RS 4.500 +

linane.

Apartamentos no

Centro e Vila Nova

Entrada + até 48 vezes

Chácaras

Rei 077 - NOVA BRASILlA • 392m2• na Rua
José Emmendorfer - RS 25.000

ReI 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio �oening· RS 10.500

Rei 110· RIO DA LUZ - 480m2 próx. à Ceval
. RS 6.200 + linane.

ReI 117 - PRAIA DE ITAJUBA· Terreno a 300m
da praia. RS 5.200.00

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

71.000m2.

Ref .114 - Vila Nova - Terreno de esquina
com 809m2,' com casa madeira 96m2 na Rua
25 Julho-R$ 100,000,00

Rei 072 - VIEIRÀS - Chácara com 16 850m2,
com casa mista com 120m2, na Rua Manoel F.
da Costa· RS 35.000,00

ReI 116 - Rio da Luz - Chácara com 37.000m2,
com casa de madeira com 180m2_- RS
32.500.00

Terrenos Financiados

Bairros
Vila Rau e São Luís

Ref 116 - Czernjewjez - divulgar de 'forma especial
Excelente terreno de esquina com 1.295,60 m-, ao lado do PAMA. R$ 148.000.00 (Negocia-se valor, aceita-se casa

.

como parte pgto. ou parcela-se, traga propostas) IRet. 220 - Figueira - Casa nova com 10'5 m', 3 quartos, sala, cozo CI móveis 'sob medida novos. bwc, varanda,
garagem cl churrasq., área de serviço, dispensa. Terreno com 331 rn>. R$ 51.000.00 (Negociáveis). I

Ret 225 - Locação I
�nzi Excelente Galpão com 650 m', cl escritório, bwc cj

�
chuveiro. 'I

lilar.d.ini Rua Emma Ziemann, 400 - Ideal para depósito ou outr1
'

LJmlil - atividade.
Excelente casa Sala Comeréial 120m2 cl estacionamento- Rua Fritz I�g,;l�g�a�� de

Bartei, 77 - R$ 430.00 - 45 dias sem apagar aluguel.
área construida

Sala Comercial 50 m2 cl estacionamento - Rua Carlos I
4 quartos, Eggert - R$ 250.00 • NegOCiáveis
cozinha ampla, Sala Comercial 40 m2 - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreirt
sala estar, sala - ao lado Lass - Aluguel Negociável

TV, dispensa, bwc. Terraço com área de serviço CQm Procuramos para comprarbwc, churrasqueira e área aberta. Calçada; grades Casas até R$ 25.000.00 em qualquer bairronas Janelas, terreno todo murado. Interfone. R$ . I60.000.00 - Aceita Financiamento. Urgente - Terreno com ,aprox. 700 m2, bem localizado
..

L__ 1_ - - -.- _ .... - - - - - - - - - - - - - - - _ ... .I

Premier
,

Express

S�rviços. b�
Mala Di1)�ta
Colocamos s4a

Empresa na �nternet
Registro de Domínio

Confeçção da Horne-page
Inclusão Mecanismos de

Busca

Consulte-nos!
Fone 0**'47370-7798

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo
Imobil iário
AIJS

(;iillmobiliária Jardim
� Jaraguá Ltda.cREcIW572-J

I

OFERTÃO DA SEMANA!!!

CENTRO - Vende-se 6timo ponto comercial
para lanchonete (montada) - R$ 80.000,00.

Aceita proposta (carro/terreno)
até R$ 20.000,00 I TERRENO com 2.:a!�!��.� na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000,00 .

.

TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch

I .....

-N-O-d-ia-l-3.-0-S-.0-0-fo-i-r-e-al-i-za-d-o-o-
.....

almoço de comemoração ao Dia

das Mães, na Associação Recreatva
Breithaupt, aproximadamente 80
corretores e familiares estiveram

presentes na homenagem. Esteve
presente nesta festa o Sr. Gilmar
dos Santos, secretário do CR-ECI

SC, e candidato à presidência, em
eleição a realizar-se dia

\ 15.06.2000.
Sueli Brandão Promoções e Eventos
estiveram reunidos com a diretoria
da A.LJ.S. no dia 17.05.00, expondo
o interesse na elaboração de uma

feira exclusiva para o Mercado

imobiliário deJaraguá do Sul, à ser
realizado no Shopping Center

Breithaupt, em data a ser definida. O
assunto ficou de ser estudado para
darmos uma respota brevemente.
Tornou posse no dia 27.04.00
como Diretor Tesoureiro da

Câmara de Diretores de Jaraguá do
Sul, o Sr. Humberto Wolf, com isto
fica mais unida a CDL e AIJ.S, em

nossa cidade.

JARAGUÁ
ESQUERDO
Casa mista com

70m2,3 quartos,
sala, coz., bwc, lav.,
garagem - terreno
com504m2•
Valor:R$
26.500,00 (próx.
Dalila Malhas)

Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000,00
TERRENO com I.OOOm2 de esquina - Rua João Carlos Stein
- Próx. Juventus
TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n"
151 - R$ 12.500,00

LOTEAlVIENTOS
FINANCIAlVIENTO

PRÓPRIO
ENTRADA + SO MESES

RESIDENOALFIRENSE
OUROVERDE

ema.o ZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDoMÍNIo FECHADO FLAMBOYANT

VENDAS

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

R$ 85.000,00 (Próx. Clube Baependi) ;

) 02 - GIARDINE LENZI - CASA ALVENARIA cl 210m2, 1 suíte cl banheira
+ 2 quartos.csala, garagem p/2 carros cl portão eletrônico - toda murada
- R$ 60.000;00 (frente ao Colégio)
) 02 - CENTRO - CASA ALVENARIA COMERCIAL - cl 280m2 - terreno cl
900m2 - suíte + 02' dorm., garagem pl 2 carros, mobiliada (quartos e

cozinha) - R$ 250.000,00: Rua Guilherme Weegue - Próx. Smurf Lanches

IILOCAÇÃO
) 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - suíte + 2 dorm. cl garagem
· R$ 310,00
) 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorm. cl garagem - R$ 250,00
) 03 - VILA LÄLAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dorm., cl garagem - R$
330,00
• 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dorm. cl garagém - R$
330,00
• 05 - CENTRO - APTO - NOVO - ED. TULIPA - 1 suíte + 2 dorm. (piso em

granito) - R$ 500,00
.

• 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem - R$
300,00
• 07 - VILA NOVA - EO. AMARILYS - suíte + 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
• 08 - NOVA BRASíLIA - APTO. PROX. WEG I - 3 dorm., + 2 salas - cl gara
gem - R$ 330,00
• 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl esta
cionamento - R$ 800,00
• 10 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALVENARIA, PRÓX. BOTAFOGO
- O? dorrn. cl garagem - R$ 225,00
) 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV. (Lado Posto Cidade) - 4 dorm.,
cl garagem - R$ 330,00
) 12 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mareatto) - 3 dorm., cl garagem - R$
600,00
) 13 - GU�RAMIRIM - BR 280 - Galpão com. - cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ este. pl 30 carros - R$ 1.800,00
) 14 - CENTRO - GALPÃO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estae.·- R$
1.200,00
) 15. - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwe + depósito
- R$ 380,00
• 16 - CENTENÁRIO - KITINETE - Próx. Weg II - 1 dorm., sala, coz., bwe,
garagem - R$ 180,00
• 17 - CENTRO· APTO - ED. FLORENÇA· 1 dorm., cl garagem· todo
mobiliado - R$ 330,00

'

) 18 - NOVA.BRASíLlA - Casa mista - 3 dorrn., 2 salas, garagem - R$
270,00

CASAS

I
CASA DE ALVENAR1A com 89m2 - Sito a RuaHorácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00 •

CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Ti fa Martins �
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua Joio Franzner
- R$ 25.000,00
CASA DE ALVENARIA com 60m2, em construção,

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

I63 - toda murada - R$ 30.000.00
CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

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

I

,

EMPRESARIO!
1\ r N

VOCE JA SE FILIOU AO DISK INFORMAÇOES?
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

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

9()()..3000 com a Telesc, que ajuda o cliente q localizar, rapidamente, sua empresa quando necessitar
de seus produtos ou serviços. E, portanto, um investimento de retorno garantido. A

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

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

lnserçâo do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados prornocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d90Ó3000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

·http://yvww.d900300.com.br

-

ENCAOERNAÇOES
JARAGUÁ LTOA � 'ME

Livros tisceis, revistas, monoqreticos,
fascículos� pestes, álbuns e serviços

de acabamentos.

Rua José Pavane11o, 225 -: Ilha da Figueira
Fones

372-0969 - 9975-3620

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JOÃO PESSOA - AMBAJOP

Edital de Convocação
Convocamos todos os moradores do Bairro João Pessoa a

comparecerem no dia 27 de Maio de 2000 às 15:30 'horas em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou meia
hora após, com a presença de qualquer número de associados, com

previsão de término para.as 11:30 horas, nas dependências do Salão
de Festas da Comunidade São José) para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária, com a seguinte: /

ORDEM DO DIA

- Leitura do Edital de Convocação;
- Apreciação e Votação do Estatuto da Entidade;
- Eleição da la Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação de
Moradores, dentre as chapas previamente inscritas, para o biênio 20001
2002;

Para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão ser

registradas chapas compostas de 16 (dezesseis) membros dentre os

associados em pleno gozo de seus direitos, até 7 dias d,,_ Assembléia
Geral, no seguinte endereço: Rua Manoel Francisco da Costa, 4390 - EMEF
Machado de Assis para I

a Sra. Eudete Sacht, no horário comercial.
Todos os moradores do Bairro poderão exercer o seu direito de voto,
desde que tenham idade igualou superior a 16 anos, residam a mais de 2
meses no Bairro e estejam munidos de cédula de identidade ou título de
eleitor.

Jaraguá do Sul, 8 de Maio de 2000.

A Comissão

.·······················w
• CRECI Nº 1589 J
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# Terreno cl 358,60 m2 (14 x 27,60), Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Girolla, •R$ 19.000,00
# Terreno cl 608,00m2, Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ •
18.000,00 "'.# Terreno cl 303,80m2 ( 14,00 x 21,00 ), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99
- R$ 10.000,00 ( R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x ). •# Terreno cl 510,00 in2, Residenciallmperador, Bairro São LuíS - R$ 15.000,00

• # Terreno cl 26.125,,00m2 (50x522,50), Rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ •
.• 40.000,00 - aceita par�elamento

. •
•

SITIOS: .

•# Terreno cl 110.400,00 m2, Tifa Aurora - Rio Cerrei II - R$ 25.000,00

• CASAS: •
• # Casa de alvenaria c/70,00m2, 2qtos,garagem, sala, cozinha. BWC , terreno (15x29) •
•

438m2, R$ 19.000,00, Rua Domingos Vieira, sln º .Aceita carro VOLKSVAGEN, a

•partir 95 .

•
# Casa mista cl aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais dependências), Iterreno c/500,00m2 (frente 20,00m: lados 25,00) Rua 1002, lote nº 09, Lot. Satler, na

• Barra - R$ 23.000,00 .•# Casa de alvenaria cl 01 suíte + 02 quartos. 02 salas, copa, cozinha, BWC, garagem, .

• Rua Botafogo, 44, na Barra - R$ 55.000,00 -, •
•

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

' I

•
# Casa de alvenaria semi-acabada cl 180,00 m2, terreno ct'389,43 m2, na Rua Ervin

•.Doege, lote 44, lot. Cecília Steinke, na Barra - R$ 45.000,00

• APARTAMENTOS: •
• # Apartamento cl 75,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio •
•

Busarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000�00 •
•' LOCAÇAO: •# Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege; Centro -

• R$200,00 •# Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00
• # Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Scneider, 1412, na Barra - R$ 300,00 •# Sala comerciál cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra -"R$ 270,00
I # Sala comercial cl 47,00 m2, Rua Wafter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiromês.
•

de aluguel grátis)
.

•# Sala comercial c/90,OO m2, Rua Pastor Albert Schneider, 1270, na Barra - R$ 280,00

• # Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, RuaWalter Marquardt, •2820 - R$ 350,00
• # Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Rengel, •sln º

- R$ 230,00
• # Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Gustavo •
• Marquardt, sln º - R$ 200,00 . •# Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua B, lot. Lindonor

• Miranda, Jaraguá 99 - R$ 200,00 •# Casa alvenaria cl 02 quartos, garagem é demais dependências, Rua lateral da

• Bertha Weege, Jaraguá 99 - R$ 200,00 •# Casa mista cl 02 quartos e demais dependências, Rua 1002, lot. Satler, na Barra - R$
• 160,00 •
•

# Galpão em alvenaria pré-moldado com 350,OOm2, Rio Cerro li, Próx. Nanete Malhas
•- R$ 500,00 .

• # Terreno c/400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São Luís - R$ 120,00 •# Terreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na

.' Barra - R$ 230,00 •

Barra Sul
Imóveis

FONE: (0**47) 376-0015

VENDE

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

,
\

Costureira com mais de
10 anos de experiência

,

f
I

o erece-se para
·trabalhar com facção.
Possui máquinas overlock

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

Telefone: 99�9-0912

CASA DE
ALVENARIA

(Vendo ou troco)
Jaraguá Esquerdo, 440m2, 3
suítes, finamente mobiliada,

piscina. Aceito terreno,
apartamento ou carro no

negócio.
Tratar no telefone

370-152� ou 9973-9433. ,

I

COM .306,71 m2 ,

• Suíte Master c,/ banheira
de hidromassagem

• Dois Quartos
• BWCSocial
• Sala Estar/Jantar
'. Lavabo
• Sacada com Churrasqueira
• Cozinha
• BWC de serviço
• Dependência de empregada
• Lavanderia
• Duas Vagas de garagens
• box para bicicletas e armários

individuais na garagem

PRÉDIO-COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica:
• Piscina térmica adulto (17m de com.)
• Piscina térmica infantil
• Sauna a vapor/seca

Churrasqueira coletiva
Quadfa poliesportiva e quiosque
Circuito interno deN com câmara
na portaria

� Iluminação de hall social e garagem
com sensor de presença

• Dois elevadores
• Garagens para visitantes I

• Ampla ãrea verde com ajardinamento

• Acabamentos internos por conta do cliente.

VENDAS:

R.EPITÁCIOPESSOA,421-SALA103-CENTRO
JARAGUÁDOSUL-SC

.

Oxx47-371-8814
PIROIMA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AQUI, O ENDEREÇO CERTO

DOS MELHORES PRODUTOS

PARA SEU LAR!
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- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vi'fros temperados
- Cercas

• m\J\SÓÚUS

'. �OHOS
• c.m\)e\es
• �\SO 'J\\\\\\tO
'. �u\J\\\e'k e
• �u\)e\ ue �meue

EMPÓt<IO DAS
PEDt<AS

DECOt<A-rlVAS
Pedras: São Tomé, Míracema, Laíínha,
Luminária, Pedra cIe Rio, Pedra Macieira,
Brita Branca, Rajacia e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços da região.
Caco de pedra São Tomé (legítimo) Lajinha l1,5x23,O R$ 9,00

Tel. (47) 379-2281 /9979-3251
Rua Rodolfo Schmidl, 148 - Mossarondubo

pisos, azu
decorativas,
cerâmica, lou

Agora em Jarag
você tem a ma

loja de

revestimen
cerâmicos!

Extração e Comércio
de Areia Ltda.

Terraplenagem
.-' .

@) Areia
. III Borro

Brito

--
Regina

tOlllfl'cio (Ie" linlas ('III gt'l'al c acessól'ios
1)I't�sIlI�ão dt� mão-dl'-olll'a IIOS serviçns de

Ilinhll'a na consh'u�ão civil
(47)

275-183\0
275·-410;2(;olllél'cio dr nHlIl'l'iais de consh'ução 1'111 gl'l'al

HeH'ndt'dOl' de Tinias ülI'al / 11111'.111'

��,<;\\\m�s
�Yà.\\\\C'JS
'Y\SC'JS
" ó.c.\\ó.�ó.S
CC'J-L\'<;\\\ó.S
\_Sc.ó.c\ó.S
�ó.,<;\\\�\'(.C'JS

Decorar é unir cores, texturas e

objetos na medida exata das
suas emoções. A Casa Bonita

auxilia você nessa tarefa.
Venha conhecer, nossa loja e

consulte-nossos serviços sem
compromisso e sem custo

-AlltihoS pOILO adicional. Afinal. "a arte da vida
(j consiste em fazer da vida uma

DetolLOç,ÕO obra de arte". (M. Ghandi)

Quo Qei�o�do Qou, 116, soto ô flet (47)275-6674/275-27
Rua Walter Marquardt. 2079

B. Rio Molha

IMFI_MADEIREII(A FL,ÓRID� LTDA...
·

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

Financiamentos:
Caixa Econômica - Construcard

/.é'"
"" '"''':'''Â�;�'a l'h�;''':�F'�;�ÕS�'�''''',,\

'<; ""'''''''''''�'�"��,��,����w":",,��,��$,,,,«,,<éi
Itaúba - Peroba
Cambará - Pi

Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

Vendendo SoluçõesARTELAJE
• Laje pré-moldada -

• Caixa de luz concretada
• Materiais de construção em geral.

Loja I e Fábrica: Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 850 / Tel. (47) 371-1011
.

Loja II: Rua Bertha Weege, 500, Barra (após Malwee) / Tel. (47) 376-1528

Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. (47) 370-4021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA

ALUGA-SE - Galpão €Omercial cl
área de 350,OOm2 + 2 bwc +

estacionamento. Rua João Marcatto -

Central. R$ 800,00

ALUGA-SE - Casa alvenaria cl
160,OOm2 - cl estacionamento.
Rua João Marcatto - Central.

R$ 650,00 - Aceita-se proposta.

ALUGA-SE - Casa em

alvenaria cl 200,OOm2, cl 1
suíte + 3 dorrns, Rua

João Zapella, 88. R$ 800,00.
Aceita-se proposta.

• Ref. 055 - Casa alv. 1422 - 3 quartos + dep, - Terreno 350m2 - J§uá Esq, próx. Azaléias - R$
63.000,00
• Ref. 054 - Casa alv, ·90m2 - 3 quartos + dep. + edícula cl 4 peças e bwc, Vila Rau. Terreno 412m2,
• Ref. 051 - Casa alv. 129m2 - 3 quartos + dep, Terreno 800m2 - Figueira - R$ 53.000,00
• Ref. 063 - Casa alv. 150m2 - 3 quartos + dep. Terreno 337m2 - V, Lenzi - R$ 47.000,00
• Ref. 005 - Casa alv. 136m2 - 3 quartos + dep. Terreno 418m2 - V. Lenzi - R$ 48.000,00
• Ref, 012 - Casa alv. 98nF - 2 quartos + dep. Terreno 560m2 - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Ref.058 - Terreno 13x25 = 325m2 - Lot. Miranda - Figueira - R$ 7.000,00
• Ref, 029 - Terreno 13x28 = 364m2 - Vila Lalau - R$ 15.000,00
• Ref. 059 - Terreno 19,500m2 - Chico Paula, - R$ 160.000,00
• Ref, 007 - Terreno 186.000m2 - Lateral Walter Marquardt - Vila Nova - R$ 45.000,00

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Cornl. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC
FONE (047) 275-0153 - 370-723a'

CELULAR 973-5097
CRECI1762-J

LOCAÇAO
Casa de madeira, 3 quartos - próximo PrefeitUra - R$ 200.00 mensal

301 m2 - suíte
, cl closet e
hidro, 3
quartos - V.
Lenzi - R$
150.000,00 REF. 085 - Casa alv. 80m2 + casa madeira -

Centro - R$ 50.000,00

rgJRANCHO
(gIMOVEIS

Umaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

fl371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DOSUL

fl373-0283
28 de Agosto, 1467 � Centro

GUARAMIRiM

ranchoimoveis.com.br

Cód .. 468 - Casa com120m2
com dois quartos e demais

dependências - Terreno
com 487,59m2 - Barra do
Rio Molha. R$ 40.000,00

Cód, 140-, Casa de
alvenaria de 160m2 com

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

• Urn'apartarnento com
141,75m2 + .

Cód. 145 - Terreno com 385m2 no
Rau - R$ 10..000,00 (aceita troca
por carro em ótimo estado),

• Um apartamento de
80m2 +

• Uma sala comercial com
141,75m2+

• Duas salas com
40m2 cada +

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

parte do pagamento)
GUARAIIÍIIRIM
Cód.725 - Casa de alvenaria com

128m2, três quartos, terreno com

504m2 localizado na Rua João
Satter Corrêa - Avaí �R$
45.000,00.

• Uma sala inacabada,
com 40m2 +

• Uma sala com 220m2 +

• Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

Cód. 469 - Casa de
alvenaria com 320m2 dois
lances com sete quartos,
dois banheiros. Terreno
com 600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00

Cód. 467 - Terreno com 501 ,9?m2 - Ilha da Figueira· R$15.000,00

Cód.150 - Sobrado de alvenaria com 155m2 num terreno com 597m2 -

Rua Sergipe - Ilha da Figueira. R$ 53.000,00 à vista ou R$ 18,000,00
entrada + financiamento

Cód. 139 - Terreno com

450m2 no Lot. Versalhes -

Amizade - R$ 15.500,00

Cód. 466 - Duas casas de madeira com 42m2 num terreno com 397,5m2 -

Ilha da Figueira - R$ 25.000,00.

Cód. 141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359,05m2 -

Bairro Rau - Entrada de R$ 10,000,00 + financiamento.

Cód.148 - Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2 -R$
35.000;00 - Vila Nova - Terreno c/14.118,00 no valor R$ 55.000,00

Cód. 470 - Terreno com 600m2 - Paralela Rua Domingos da Rosa - Morro
Boa Vista - R$ 8,000,00

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

NECESSITAMOS DE CASA PARA

LOCAÇÃO.
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria

Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

A BANDA DO SESI
, ,

DE JARAGUA DO SUL REALIZARA O

LANÇAMENTO DO SEU PRIMEIRO CD!

OS COLEGAS DO 'SESI PARABENIZAM A

DEDICAÇÃO DOS NOSSOS ESFORÇADOS
,

MUSICOS!

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

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANtA CATARINA

.
.

PROGRAMAÇÃOMÊSDEMAIODE2000
INI;LÍ.:S ADUI.TO

�: �:�: � i)�::�: �)�:: � 2:�;1 ;:;s 211�;1.
S;iníltlns: OHh as lOh. lOh às 12h. 14h I)"" l ôh . -�A!;\�_.�'�.q!M�;RCIÁRIOI 1>!:'PENDENTE: :; parcelas dc I{S 2\9';SllAR10: :'i parcela", dc RS :�2.50 + livros RS
CONVENIA])O: ."i parcelas dc RS 2H.

IN(;I.l�S INF,\NTII.
2' c 4' • 17h às IXh

I)I:PI�NnENTE: 5 pnrcctas {Je RS

�!SI1A1:10: 5 purcctas {!c RS 26.
ONVI:N1ADO: :'i parecias dc

COMERCIÁRIOIDEPENI)ENTE: RS 6.00
USIJARJ(l: RS 12,00 CONVENIAI>O: RS (J,OO

\:INÁSTiCA I,OC.J\I,I
1 ROM()(,'ÀO ESPECIAl
Um pCrnllile mm cnf

'-\ll,uiu: l-iutt-! Uarnl
Um;j cesta do dlu

Aflllin: Car� e Mor-d
Uma Lingcl'w

;���I�llÇàn vfllida para
�()()O. t' pura os atuuos

{Iara 11 Gínasuca. Sonei;):

��IAS DA SEI\I.-\NA
('

c .'i� {)7hJI� OHh c ORh
i.O�l.:RClA I{ [OII)EPENIJI :N'
�; -l c (l' lóh üs 17h _ 2 x

iI'. 4',c 6' I%JO às 20hJO
1
SlfAI�I(l: 2' c 4' IHII"I.'i às tun

"x �c�nana: RS 2.H10 J x

(:l'5 IXhl."à.\ I()hl."

� üNVf:NJM)O: J' c :'i' 1%.10 às
. x Sl'mana: RS 21.00

�:(I���T!C:A (;ERlk�'RI<:A. ��. Idade) - .\' c 5'

11SII"RUI\RIO/I)EPI;NIH-..NIE: 2 x sem/lila: I�S rz.o

t'()N�RIO: 2 x semana: RS ,17,00
ENlI\DO: 2 x semana. RS IS,OO

�ti\I�Nl-iAUA OIHENTADA
:II� saudc e Sl'guran�'a para :1 família comcroäría

I x semanu: RS 25.0ü
IJSIJAR[()'
I x .\l'mana: I{S �.'i.()O
(X)NVENIAI)()
1 x semana: RS JO,O(l

INFORI\'IAÇÔES: (47) J7I HIHU 1111 (47) .\71 9177
E-nmil: cajllrllJ.:lladtlSul@sl"Sl·-SC.l·IIIlI.lw

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL
-

PROGRAMAÇAO DE CURSOS PARA 2000

-

@= INSCRIÇOES
A·BERTAS PARA:

• COSTURA INDUSTRIAL

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA

SENAI - CET Jaraguádo Sul
Rua IsidoroPedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47;370-7722

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

. . ...

HABIT.TDADESEM
'I'ÉCNlCASDEVENDAS

APRESENTAÇÃO
su. VIO PA TERNO

Formação Superior em Filosofia, Diretor
da sn TEC Treinamento & "Consuttone.
Docente em âmbito nacional nas áreas
de vendas, atendimento, comunicação,
desenvolvimento gerencial, q'ualidade
total e telemarketing. Consultor de

Empresas.

PÚBLICO AL va - Profissionais de
Vendas Externas, Industriais e

Representações Comerciais

* O Vendedor na rua em busca
do cliente;
* Quebrando paradigmas e
vendendo mais;
* As 3 principais etapas de
vendas (pré-venda, durante a

venda e o pós venda);
* Superando objeções e

'vendendo com eficiência;
* Negociação, argumentação
e oratória;
* Planejamento das visitas;
* A utilização do ,

telemarketing como

ferramenta de vendas;
* Planejamento do tempo e

das metas.

REALIZAÇÃO
CA'RGA HORÁRIA: 15 horas/aula

PERÍODO: 5 a 9/6/2000
HORÁRIO: 19 às 22h

N° PARTICIPANTES: máximo 20
INVESTIMENTO: R$ 77,00

LOCAL: SENAC

NOVO ENDEREÇO
. RuaAdélia Fischer, 303 - Bàirro Baependi

Prédio ao lado Regata Motos - Jaraguá do Sul - SC

Tel.: (0**47) 370-0251
E-mail: senacjgs@jgs.matrix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

DQOCLAMA� DE CA�AMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.725 de 11-05-2000
EDSON JOSÉ FERREIRAELUCIMARARUSSr

.

. ,

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural deUnião da Vitória, Paraná, domiciliado e residente na Rua

JoséMotta Pires, 92, Guaramirirn, neste Estado, filho de Alicio Ferreira e Erondina Schneider Ferreira.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaIda Bona Rocha,
58, nesta cidade, filha de Liberato Russi e Maria de Lourdes Russi.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pelaI

imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 371-3349

Sindicato dos ,Empregados no CO,mércio de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos empregados no comércio, associados ou não, dos municípios de Jaraguá
do Sul, Gurarnirim, Corupá, Massaranduba e Schroeder, pertencentes a base territorial desta Entidade, para comparecerem
a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 dê Maio de 2000, às 1Sh30min em primeira convocação, na
sede do Sindicato, sita a rua Frederico Bartei, nº 140, nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DODIA:' ,
.

Tirada de Delegados para o 7º CECUT

Tirada de Delegados para o 7º CONCUT

Não havendo número mínimo legal de associados presentes para instalação da Assembléia na hora acima mencionada,
a mesma realizar-se-á, em Segunda convocação, 19h30min, no mesmo dia e no mesmo local.

Jaraguá do Sul, OS de Maio de 2000.
Ana Maria Roeder

Presidente

.HUMANA, URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA DOS
SEGUINTES PROFISSIONAIS

- AÇOUGUEIRO
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3° GRAU -

GUARAMIRIM) - MONTADOR DE MÓVEIS
- AUXILIAR DE COZINHA (2° GRAU OU CURSANDO) - PADEIRO

- ENGENHEIRO QUÍMICO E ALIMENTOS

- ESTOFADOR (CORTADO�)

- A\JXILIAR DE PESSOAL
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° GRAU, MASCULINO,
RAMO METALÚRGICO)
- CHAPEIRO (PARA LANCHONETE)

j
-

- CONTADOR EM GERAL 00 GRAU)
- COSTUREIRA

- DIGITADOR

- ENCARREGADO_DE TINTURARIA

- ENGENHEIRO MECÂNICO

- PEDREIRO / CARPINTEIRO

- REPRESENTANTE COMERCIAL (MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO)
- SERVENTE DE OBRAS

-SOLDADOR

- TECELÃO (COM PRÁTICA)
I ,

- VENDEDOR DE ELETRODOMESTICOS

- VENDEDOR DE IMÓVEIS
- VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Jorge CzernieW'icz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-1091

humana@humana.com.br W'W'W'.humana.com.br

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

A. y. R. Video Locadora Ltda. ME - R. Manoel Francisco da Costa,
50 -'Nesta;
Alcides Teixeira Tavares - R. Procópio Gomes de Oliveira, 330-
Nesta;

.

Alexandra Junckes - R. Ernesto Rodolfo Fritzshon, S'/n° - Nesta;
Ana Elise Cabral Orthamann ME - R. Procópio Gomes de Oliveira,
1.277 - Nesta;
Com. Auto Pçs Assist. Tecno Yoal Ltda. - R. Reinoldo Rau, 167-
Centro - Nesta;
Cons. de Mus Ieleia F. Dellagiust - R. Exp. Gumercindo da Silva,

,J

600 - Nesta;
Dagomar Muller - R. Luiz Sarti - Nesta/

. / '

Elvis Cleverton Berthi - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda, - R. Bernardo Dornbusch, 2355 - Nesta;
Etirnax Ltda - R, Bernardo Dornbusch, 1023 - Sala 01 - Nesta
Evaldo Xavier de Moura - R. Irmão Leandro, LL 23 - Nesta;
Ezil Scobbi - R. Marechal Deodoro da .Fonseca - Centro - Nesta;
Femando Rodrigo da Rocha - Rodovia BR-280, 529 - Água Verde
- Nesta;
GeIson Massaroth - R. Emmendörfer, 1675 - Loja 01- Nesta;
Hauri Braúna/Laurita Braun � Estrada Pedra Amolar, s/n° - Corupa;
Iracidio José Minatti - R. Maximiliano Beber, 2]4 - Três Rlos do

N. - Nesta;
Jorge Bridaroli - R. Valmor Zonta, 132 - B, Vieira - Nesta;
Josiane Aparecida Quandt - R. Camilo Andreata, 67 - Nesta;
Kalverter Com. e Repres. Ltda. - R. Paulo Cremer, 376 - Nesta;
Leocadio José de Ataide - R. Pastor Alberto Schneider, 78 - Nesta;
Lindolfo Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;
Malharia e Mad. Rec. da Cachoeira - Estrada Rio da Luz, s/n° -

Nesta;
Mareio Uller - R. Guilherme Cristiano Wackerhagen, 64 - Nesta;
Maria Campregher - R. Jaragua 125 - Ilha da Figueira - Nesta;
Mármores e Gran. Serra Alta Ltda, - R. Carlos Furts, s/n° - Nesta;
Mercado Haiduk Ltda. - R. José Vicente, Lote 81 - Três Rios -

Nesta;
Omar José Casol Ind. Com. - Av. João Pessoa, 700 - Nesta;
Paulo Henrique Rossetti - R. Joinville, 3000 - Vl.Lalau - Nesta;
Paulo Henrique Rossetti - R. Joinville, 3000 - VI. Lalau - Nesta;
Petunia Com. e Representações - R. Marechal Floriano Peixoto,
200 - Nesta;

.

Q, Anjo Rei Treinamentos S/C Ltda. - Prefeito José Bauer, 165-
Nesta;

.

,

Ricardo Kniss - R. Alagoas - Ilha da Figueira - Nesta;
Roberto Marquardt - R, Walter Marquardt, 77 - Nesta;
São Vicente Mal. Construção Ltda. - Caixa Postal 02 - Nesta;
Valmir Fusch - R. Domingos Rosa, s/n° - Nesta;
Vipa Alimentos Ltda.'- EsL Itapocu Hansa, s/n° - Nesta;
Wanderlei Luiz Busarello - R. Estrada Garibaldi Marceria Lenzi-:

Nesta;

E, como os ditos devedores -não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédie
do presente Edital, para que es mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a'
fiín de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma
da Lei, etc,

Jaraguá do Sul, 17 de Maio de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

.
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Médico jaraguaense destaca-se
na área de cirurgia cardíaca

Edson JunkeslCP

Equipe de Victor
Bauer Junior é
uma das mais
conceituadas no Sul

Jaraguá do Sul - Cerca de

300 pessoas do Vale do Itapocu
procuram o Hospital Universitário
Cajuru, da Pontifícia Universi
dadeCatólica do Paraná, em Cu- .

ritiba, para fazer investigações
cardíacas com o médico jara
guaense Victor Bauer Junior, to
dos os anos. Ele é indicado pelos
médicos da região ou por conhe-:
cidos para resolver problemas
cardíacos graves. Junto com

outros 22 médicos, Bauer tem
'uma das mais competentes equi
pes da área, no Sul do País, e bus
ca constantemente novos conhe
cimentos em cirurgia do coração,
pará trazer a Curitiba os avanços
da medicina.

Bauer gostava de medicina e

tornou-se enfermeiro no Hospital
São José, nos anos] 976 e 77.

Apadrinhado pelo médico jara
guaense João Biron, seguiu os

passos do mestre e uniu as áreas

médicas que mais gostava,
cirurgia, pediatria e cardiologia,
tornando-se cirurgião-cardíaco.
Além de atender no Cajuru, Bauer

Victor Bauer Junior busca os avanços da cirurgia cardíaca.

é cirurgião no Hospital Santa Cruz
e no Hospital Nossa Senhora do

Pilar, em Curitiba.
A equipe de Bauer, reforçada

pelo sócio Paulo Slud Brofman

(atual presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardíaca),
realiza cerca de 400 cirurgias por
ano. "A maior parte dos proble
mas cardíacos é causada por
hipertensão: A artéria não suporta
� pressão sangüínea e se rompe",
expl'ica o médico, Ele e a equipe
buscam aprimorarnento p�eriódico'
e trocam informações sobre a

cirurgia cardíaca de diversas

partes do mundo, trazendo os

progressos práticos e científicos
em prol dos pacientes,

Recentemente, nos dias 27 e

28 de abril, o cirurgião esteve no

70 Simpósio Internacional de

Cirurgias da Aorta, realizado pelo
Departamento de Cirurgia
Cardio-torácica do Mont Sinai
School of Medicine, de Nova

York. Nesse congresso, foram

apresentados avanços na área de

cirurgia da aorta, como a correção
de aneurismas agudos ou

crônicos através da implantação
de um stent, que evita a cirurgia
convencional de abertura do peito
através de um acesso pela artéria
femural (virilha), onde se introduz
uma guia com espécie de guarda
chuva na ponta. O 'guarda
chuva' é aberto no local compro
metido, fazendo uma forração
interna da artéria, impedindo que
ela continue a se dilatar ou que

\

se rompa.
Essa metodologia foi realizada

com sucesso pela primeira vez no

Paraná pela equipe de Bauer, no

Hospital Universitário Cajuru e

também é realizada pela equipe do
médico Ênio Búfalo, da Univer
sidade de São-Paulo, o que prova
que o Brasil possui tecnologia de

primeiro mundo na área de

cirurgia cardíaca, com grupos de

cirurgiões que podem ser com

parados aos dos grandes centros

mundiais.
.'

(LiSANDREA COSTA)

Classificados
,

CORREIO DO POVO

371-1919
370-7919
370-8649

Estabilizador (conhecido como braço mecânico) apoiado no coração
permite realizar procedimentos com o coração batendo

Exames com alta
confiobilidcde em

aparelhos automatizqdos de
última geração.

Dr. MarIo SousaJr.

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Fone/Fax 371-0882
, Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado 'do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preso na noite de 15 para 16 de novembro, foi o visconde
de Ouro-Preto conduzido ao quartel do 10 Regimento,
onde, fatigado, adormeceu. A'lta noite, entra no

compartimento um oficial, o tenente Mena Barreto, que
lhe grita: ' "

- Acorde, e prepare-se, que mais tarde tem de ser

fuzilado.
Ouro-Preto pôs-se de pé."
- Só se acorda um homem para fuzilar, - retorquiu -
mas não parq o avisar de que vai ser fuzilado.
E acentuou:
- O senhor verá que, para saber morrer, não é preciso
vestir farda!

I

Tobias Monteiro - "Pesquisas e depoimentos", página 240

MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz

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

19hOO - Perpétuo Socorro

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

NOSSAMENSAGEM

A comunidade cristã se reúne para celebrar a
fé e cimentar sua união com Cristo, a videira, cujos
ramos são todos os que aceitam e seguem. A fé

que celebramos tem sua expressão maior no amor
entre os membros da comunidade. Seria vã a fé

que não levasse ao amor. Ela se traduz também no

,
testemunho cristão, levando as pessoas e eliminar
desconfiança, frieza e indiferença nas relações
interpessoais. Celebrar a fé é solidariedade e

compromisso com os perseguidos por causa do
testemunho (Ja 15,1-8)
Apoio:

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

.

I

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

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

--

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

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

/

Nota de Agradecimento
e Convite para Culto

Os( familiares enlutados de Irene Müller Büttgen, ainda

profundamente .consternados pelo seu falecimento. ocorrido no

último dia 16 de maio. com a idade de 82 anos. agradecem a todos
os amigos, parentes e vizinhos pelas palavras de conforto e que
acompanharam a extinta ii sua última morada. Agradecem em espe
cial ao Corpo de Bombeiros Voluntários ela Barra do Rio Cerro, aos
niédicos Dr. Fáhio. Dra, Lucia e ao Dr. Alexandre relo ótimo
atendimento prestado.

Convidam todos para (1 Culto em memória. que será celebrado
na Paróquia Evangélica Lulcrana ela Barra do Rio Cerro. no próximo
dia 28 ele maio. às 9 horas.

,

A família enlutada

GERAL

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi - JGS-

Distrito de Veszprém (018)
Por que "antigamente" e

"outrora"? (4)
Quando as coisas pare

ciam acomodar-se para os

húngaros, vencendo etapas, a
família produzia produtos de

grande aceitação que geral
mente eram vendidas aos

comerciantes, também húnga
ros (alguns), em que uma parte
era recebida em dinheiro e

outra 'em compra de tecidos

para costurar roupas, ou

comprar calçados, quando
não adquiriam material de

construção de casa, no estilo

enxaimel, ou ampliar as

acomodações ou alargar os

ranchos porque as criações
assim o exigiam. Os' filhos
cresciam e chegava o mo

mento da emancipação com o

casamento, continuava a

morar na casa paterna ou

materna por que assim con

vinha o momento atual ou, em
.

sendo possível, uma reserva,

adquiria para o filho ou filha

terras para ampliar as ati
vidades desenvolvidas. Havia,
também, casos em que os

filhos queriam emancipar-se
com o casamento, passando a

desenvolver atividades pró- ,

prias. Os pais, de um modo ge
rai, tomavam muito em conta

a continuidade familiar. Raros
eram os casos em que, com o

casamento, se dissolvia o laço
familiar, ou, em outra situação,
ficando o terreno pequeno
para todos usufruírem do

esforço do trabalho, procu
rava 0 novo casalo caminho

da atividade própria. Como o
.

terreno em vista não se

encontrasse na região, eles
mig-ravam, ou para o Rio
Grande do Sul ou ao Paraná,
especialmente o Norte do

Paraná, explorado por uma

companhia estrangeira que
I

vendia terras em prestação, de '

boa produção. Gente houve
.

I

que voltou, mas a grande
maioria tornava-se em pouco
tempo dona de uma produção
- café, algodão, criações,
etc., que transformou aquela
região num verdadeiro eldo

rado, e os que puderam apro
veitar o período das vacas gor-

Foto tomada na manhã.do dia 8-3-2000, mostrando unI'
avião agrícola sobrevoando a região. Comprometidos co11l

a produtividade e qualidade da banana que a região de

Garibaldi tem em alta conta, esses aviões tomam a si o

encargo do borrifar os bananais de forma que contra as

costumeiras pragas que destroem esse tipo de cultura,

especialmente a sigatoka, que se mostra devastadora

quando não forem adotados preventivos, no que fazem muito
bem os descendentes de húngaros

das, hoje usufruem os bene

fícios de sua intrepidez.
Os filhos e netos desses

imigrantes hoje se adaptaram
à realidade atual: a terra ficou

pouca. Então se partiu para a

industrialização que -se pode I

ver ao longo da estrada que
leva até os limites do Murri-

.

cípio ou se trabalha para em

presas que se acham estabe
lecidas na Barra do Rio Cerro
e áreas próximas. Trabalhar é
preciso e não é vergonha.
Grande maioria hoje leva vida
confortável, com boas resi
dências e outros de apurado
luxo, com veículos de último

lançamento, vivendo, quem
sabe, melhor os seus dias do

que aqueles que um dia /

procuraram outras paragens,
na periferia urbana e fra

cassaram. Nosses irmãos
descendentes de húngaros do
Garibaldi-JGS - Distrito de

Veszprém não precisam preo

cupar-se com o seu destino,
pois, amadureceram na dura

luta e hoje seguem o seu cami
nho no lugar onde nasceram.

Isto émais uma demonstração
de que esses hungareses bra

sileiros sabem o que estão

fazendo.
I

Está escrito e provado que
nem tudo que reluzé ouroe nem

tudo que balança cai, diz um

antigo ditado para justificar os
acertos e desacertos da vida,

Os momentos de alegria
eram ruidosamente comemo
rados com música e foguete,
além da bebida abundante, e
tenho a impressão de que

aquelas garrafas enfeitadas
com multicoloridas fitas
deveria serum prolongamentoI
da tradição húngara do Tokaj
("o vinho dos reis, o rei d9S
vinhos") ou a aguardente de

frutas, a Palinka, que como

sendo estrangeira não poderia
ser consignada tão fácil, eis
que substituíam pela brasilei
ríssima pinga de cana, com

suas variadas formas de com

posição e uso.

. Os momentos de tristeza
também uniam na dor os

hungareses que vinham de

paragens distantes, para
solidarizar-se, durante o

guardamento eram servidos

bolachas, doces, sanduíches e

café. Mas se acontecesse o

sepultamento para a parte
vespertina, era servido almoço
completo para os parentes e

pessoas que vinham de longe,
pois 'inexistia local para
pernoite em casa de cômodos
ou hotel. Os velórios, de uma

maneira geral, eram nas

moradias onde ocorrera o

óbito. (Fritz von Jaraguá)
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Luci A,f�gelo Menel Roza completou
5 anos onte'm. Ele é filho da professora
Maristela Menel Roza, que aniversariou

7

5/5 - Tatiane Olska
· 5/5 '-. Petrik t.ehnert.

..... >,_ -'-
.. :-',,-....

7/5 - Daniela Jennif�rAnsêhau

8/5 - Aline Stegani\\(ih8>:,

,,�'-
-

-._
-'

__ -',

8/5', - Rafaela Geo�arj�KGester '

· 8/5 '-" Amanda Danie�i'�d.�S�uza
-.<:<::...... ;--.

:.9/5 <7 Luana'Elô Brqçft::: <

.'...... .

...

: 9/5" -. Gabriel Piccolf «,

• 9/5 - Matheus FJrr�ifadó�Santo� ,

1015 -. Letícia Soares'wíttaczík

1015 ., Manoela Scho��f�ld�J

Esta fofinha de apenas 6 meses é

Rafaela Costa Schweitzer, filha do

casal Roselia Costa;;;'e,iJosé Mario
:]:lK

Rodrigo Luis Garcia completou
ont:m 7 anos. Parabéns

Schweltzer

Parabéns à gatinha Ladiane de Souza
Borba, que completou 3 aninhos no dia
i2. de aio. Muita saúde e felicidades, são

tõs dos pais, Jeremias de Borba e

de Sousa

CLrNICA�� ,Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, M�LWEE,

SINDICATO DA ALiMENTAÇAO

• 1015 - Richard Oilson q,� Silva
. 1 115' � Arthur Mi9UEHL���,dyYi,C�

. <-'" .....:... , ..... '- .....�: -', '-._
"

...

.......
.

...•..
•
-.

"

'-'>,' -"<>,""'_, -", ':_..::_. " .....
"

.......
•

'

•••
'

••••••• -,h· ."�,, ••••••••
'

•• '••• � ••••••• }�
•

aniversarioü •.
.

no dia 13/5;%i�
festinha ,

.'>'

aconteceu no,I;:;::
sábado. Seus

pais, Adriana
Marcarinise

Adriano

Marcarini,
desejam-lhe

.····0
.., . I.� IA�P.

'ff.· < �
lf

}J

FIM
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Policlínica completa 10 anos

Da união de cinco médicos, há 10 anos, nasceu a

Policlínica Rio Branco. Reunindo profissionais das
mais diferentes especialidades, tornou-se centro
de referência e excelência da saúde em Jaraguá do
Sul. Um coquetel na sala de festas do CPL, segunda
feira (15), às 20 horas, reuniu convidados para
comemorar a data

Os médicos Rolf Horst, Amaro Ximenes, Osmar Andreatta,
Vicente Caropreso e Ricardo Puff celebram o

sucesso do empreendimento,

.'

Ad
Segura
Sul no

14h30,
mulher
de brt

presjd

,

rio, às
pel da
sorteio
é da

Letícia Seechis é bicampeã
Festival Estudantil
da Canção registrou
mais uma vitória da

representante 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

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral: De 2a a 2a com

almoço em kg e jantar à la ,

certe.

Todas, as 6as-feiras, à noite,

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

ftU)�no fLO�ß sa_'ba_do,_20_de_ma_iO_de 2000

Tim Francisco, governador Esperidião
Amin, este colunista e o vice-governador, '

Paulo Bauer no Restauranie Armalwee,
segunda-feira (15), após solenidade de

inauguração do fornecimento de gás
natural nas empresas Duas Rodas e

Malwee Malhas

O casal Arnoldo Jorge Schroeder e Elsa
Reichel Schroeder comemora, no dia

2015, 50 anos de casados. A cerimônia

será realizada na Igreja Evangélica, e

após os convidados serão recepcionados
na Sociedade Vieirense.

Os filhos, noras, genros e netos desejam
ao casal muitas felicidades

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

i' Floricultura
Florisa

� (047,) 371-8146
� (047)' 371-0515

Rya Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau' .Jaraquá do Sul - SC

Waldemar Behling (I. o da direita para a esquerda), diretor
de Serviços do Rotary Club Jaraguá, recepcionou. em sua

residência intercambistas suecos em visita ao Distrito 4650,
, J"

quinta-feira, dia 11 de maio

Atende de segunda a' sábado
Para almoço l1h30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos casamentos,

aniversários, convenções,
1 a comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos,
Servimos

almoço executivo,
De segunda a sexta-feira,
Rua Exp. Gumercindo ,da Silva, 237

(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Calçadão
, 371-5800

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a Sesc de Jaraguá do Sul apresenta o show "Vio
lão brasileiro" com o renomado Turíbio Santos,
um dos expoentes mundiais da música brasileira.
a evento acontece no próximo dia 26, às 20 ho-
ras, no auditório do ,Sindicato dos Vestuários e o Dr. Clécio Sidnei Gonçalves

ingresso é um quilo de alimento não perecível. a 6�Z'i'��:��;.;;�f;i::
show faz parte do Projeta Sonora Brasil Século Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

�
Fones: 371-7209/371-6158

�XI, Circuito Nacional de Música.
.

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

j

� •

'Nã'o' percam �. s·h��·musiccl com a b�nd�'D:To·
* •

'I I., .

Via, no dia 28 de maio, as 19 horas, na Praça An-,
gelo Piazera. Surgindo em 1993, a banda já se

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

apresentou e animou diversas cidades do Sul do

País, abrindo shows de grandes 'conjuntos como

Ultrage a Rigor e Evandro Mesquita. Em 1998, a

banda jaraguaense iniciou o trabalho da grava
ção do CD Rock'N Roll, que conta com dez músi
cas. Quem for conferir a apresentação, não vai

se orrepender.

cultura e novas do momento".

tado
VO

CAfÉ CONFUSÃO HÁ DOIS ANOS FAZENDO SU� CABEÇA
Hoje é dia de Café Confusão. E a festa promete arrebentar. Comemorando
dois anos, a festa terá, pela primeiro vez, uma percussão Techno, sob o

comando de DJs convidados e da casa, além da ani

Sul, de Joinville. Quem comprar ingressos antecipad
nas lojas Garage, Best Audio ou Loja Bandeirante,
e garante desconto de 50/0 para a próxima fes '

hora serão vendidos a R$15,OO.

-------

..

�--�----------------�----------------------,
I" 5Q F"ESTA BREGA I
I Ao som de Odoír .José. Reginaldo Rossi, Falcão, Amado Batista e outras bregueiras, embalado I
I com muita batida de tangerina, mamão e morango, o agito tradicional e imperdível da 5Q Festa I
I Brega promete animar a galera, hoje, na Notre Dame. A ilustração da boate será por conta I
I da sua imaginação. A festa terá início às ,23 horas e não tem horário para acabar. Ingressos I
I antecipados, R$5,00.: I
,-------------------�----------�-----------�

Dra. Talge Celuppi
Gonçalve,s
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTlA, e
ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

."C,
. O�..,
.., -:.fI' ..

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

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

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

• Cáixas postais ilimitadas pare e-mail. Suporte técnico 24 horas por dia,
7 dias por' semana • Curso básico gratuito sobre Internet • Instalaçöo
gratuita do kit de acesso • Tarifa telefônica local 'em mais de 150 cidades

terra

0800473473
www.terro.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Demora: pacientes consultam fIOS postos e depois aguardam vaga para especialistas em casa

Carência de especialistas
gera filas nó SUS até 2001

Sistema
transferiu as

filas para dentro' ,

de casa
,

Jaraguá do Sul - Quem
precisar consultar um otorri

nolaringologista e depender do
SUS (Sistema Único de Saúde)
terá que esperar pelo menos até
o iníciodo ano que vem. A infor

mação foi dada à equipe de repor
tagem no Posto de Saúde da Vila
Lalau. A demora é reflexo do esta
do em que se encontram as filas

para especialistas, na saúde públi
ca. Pelo menos 300 pessoas estão
na lista de espera de quatro espe
cialidades, devido à falta de pro
fissionais que se disponham a re

ceber o salário da Prefeitura.
O paciente foi transferido da

porta do posto de saúde para casa,
onde espera pelo dia do aten

dimento, testemunha o cidadão
Paulo Müller. Ele reclamou à
Rádio Jaraguá, esta semana, que
procurou oftalmologista e só

conseguiu consultapara o mês

de outubro. O secretário-adjunto
de Saúde,' Orlando Bernardino,
confirma que a demora existe e

diz que várias alternativas já fo
ram pensadas, sem sucesso. As

especialidades oftalmologia,
otorrinolaringologia, cardiologia e

neurologia são as áreas em que a

Prefeitura tem mais dificuldade

para encontrar médicos disponí
veis. "Para otorrino a situação
está crítica porque só temos um

médico que faz três ou quatro
atendimentos por dia", explica.

Os profissionais que traba

lham quatro horas diárias' para a

Prefeitura, através do SUS, rece
bem R$ 1,4 mil por mês, mas o

Município tem dificuldade de

encontrar profissionais que se su

jeitem a tal salário. "Tentamos

pressionar para que os que estão

no serviço cumprissem mais ho

ras, mas eles preferem desistir de

vez, dizem que não têm tempo",
justifica o secretário-adjunto. A

\_ Prefeiturajá abriu concursos sem

que ninguém se candidatasse às

vagas, prova de que existe falta
de especialistas na cidade, ao

contrário do que diz a AMJS

(Associação Médica de Jaraguá
do Sul).

A secretaria ameaçou trazer

profissionais de fora para preen
cher as vagas, mas eles esbar

rariam no problema de não serem
aceitos pelo corpo clínico dos

hospitais, tendo as oportunidades
de trabalho reduzidas. Para

resolver a situação, uma das

saídas encontradas é fazer pacote
de consultas e abrir licitação,
através de pessoa jurídica. Nesse
'processo, ganha quem apresentar,
o melhor preço. O Departamento
Jurídico do Município está estu
dando forma de viabilizar essa

licitação, permitida por lei, para
regularizar a situação.

A Secretaria de Saúde tem,

reunião marcada com a AMJS na

quarta-feira, quando vai discutir
o caso. "Vamos conversar para
ver se entramos num entendi

mento. Não pode continuar as

sim, mas não podemos obrigá
los a trabalhar para o SUS. Vamos
apelar- ao espírito humanitário que
todo médico deve ter", revela
Bernardino.

I

(USANDREA COSTA)

Educadores e estudantes

participam de protesto

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE MAIO DE 2000 J!

Guaramirim � Pelo menos

cem pessoas participaram de

manifestação organizada pela
'regional do Sinte (Sindicato dos

, Trabalhadores na Rede Estadual de
Ensino) em praça pública, na frente

, da Prefeitura, na tarde de quinta-
'

feira. Professores, pais e estudan
tes se uniram com faixas e cartazes

e saíram em passeata, defendendo'
a qualidade da escola pública e a

valorização dos professores. Qua
tro colégios participaram do ato.

- O apoio da comunidade pró
va que todos sabem das dificul

dades de nossa situação. Estamos
revoltados com a não atitude do

governador, que fica prorrogando
soluções e não responde aos apelos
-, protesta um dos diretores do

Sinte, Cláudio Piotto.
, A manifestação representou o

apoio dos professores de Guara
mirim aos, colegas que estão em

greve em todo o Estado e o fim da

paralisação na região. "Trouxemos
,10% dos alunos, tanto do ginásio
quanto do 2° Grau. Isso prova que

os pais estão conscientes e sabem
das nossas dificuldades", defende
o professor José Tilles. Ele acredita r

que o ato seja um primeiro passo '"

para a conscientização da classe, ti
pois os professores guaramirenses
sofreram represálias do Colégio Es- n
tadual Prefeito Lauro Zimmer- C
mann, o único a não participar do
protesto. "O diretor nos expulsou
da escola e ameaçou chamar a poli- ((
cia", diz o professor. D

Representantes dos profes- S
sores estiveram reunidos' ontem,

e:
em Florianópolis, com o governa- h
dor e líderes partidários, para ne-

h
gociar a situação da classe. Inde- p
pende,fue das decisões do governo,
o� últimos professores 'em greve

q
c

na região, total de 21 em Jaraguá d
,

do Sul, retomam às aulas segunda- o
feira. "Outros 60 professores já re-

tomaram o ofício por não ter con

dições de arcar com os descontos,
mas o nosso movimento já re

presenta um grande avanço paraa
classe", defende o coordenador do
Sinte, Luís Cezar Schömer. (LC)

a

c

o

n

c

Ato: manifestação dos professores marca o fim da greve na região

:;f
.

as'suli�OgadOS Assocíados
OAB/se 3437-B

SEJA COMPETITIVO NESTE'MERCÁDO'-GE-OBALIZi\SO' ....�

FAÇA PLANEJÂMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511IFax>(047) 372-1820-
Jaraguá do Sul - se - Horne Päge.www.cassull.com.br - e-mail.cässuliéàcässuli.cöm.br
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Cidasc confirma foco de raiva

Doença
transmitida por
morcegosmatou
duasreses

Massaranduba - A Cidasc

(Companhia Integrada de

Desenvolvimento Agrícola de

Santa Catarina) confirmou a

existência de um foco de raiva

bovina, propagada pelo morcego
hematófago, na localidade de

Primeiro Braço do Norte, a 18

quilômetros da sede do Muni

cípio. A doençajá causou a morte

de duas reses e' está afetando

outros animais na propriedade do
agricultor José Balsanelli. Várias
agricultores dessa localidade e do
Morro da Casan, na reriferia da

cidade, também comunicaram a

ocorrência de sugadas em ani

mais, sinais da presença de mor

cegos.
\

o surgimento do foco na

propriedade de BaisaneIli foi
confirmado pelo coordenador

regional de Pecuária da Cidasc,
João Manoel Marques, que
enviou fragmentos do cérebro de
um dos animais para serem

analisados no Laboratório de São
José, obtendo diagnóstico
positivo. A equipe regional de
combate à raiva da Cidasc
também já percorreu as pro
priedades de Vital Spézia, Adevino
Surdi, Emilio Volpi, Daniel
Marangoni, Stanislau Mader,
Francisco Ko skosk i , Júlio

Kaskoski e Isabel Jaquielo, em
diversas localidades, todas com

notificações da existência de

morcegos.
O agricultor Vital Spéz ia

constatou sinais de sugada em

bovinos, suínos e até em galinhas
de angola. Nas propriedades de

Alcir Kinski eWaldemar Richardt,
foram feitas buscas para a

captura de morcegos, mas sern

sucesso. A situação mais crítica
é a do agricultor José BalsanelJi,
que tem constatado sugadas nos

animais quase que diariamente e

nos últimos dias tentou às pressas
vacinar os animais.

Massaranduba é o Município
do Vale do Itapocu com maiores

problemas com a raiva bovina,
em parte por causa das ca

racterísticas do terreno, com

muitas cavernas. No ano pas
sado, a infestação de raiva bovina
matou mais de 20 animais no

Município. Mas "o principal
motivo da persistência da doença
é a negligência dos agricultores
que não 'vacinam os animais,
apesar das freqüentes reco

mendações feitas pela Cidasc",
diz o veterinário Norberto Maia

Jatahy, que esteve quinta-feira em

Massaranduba para veri ficar a

situação.
(MILTON RAASCH)

Edson JunkeslCP

Raiva: criadores fazem reforço de vacinação nos rebanhos, após a morte das primeiras reses '

- ,

Nota de Agradecimento
Dr. Nelson Luiz Schmitz, esposa e filhos agradecem

\

profundamente as manifestações de pesar e conforto por ocasião

do falecimento de sua sogra, mãe e avó, Lídia Kahlow, ocorrido

no último dia 12 de maio, com a idade de 77 anos. /

Empresas européias podem se

instalar emGuaramirim
Guaramirim - Duas em

presas européi as demonstram
i nteresse em se instalar rio

Município. Uma da Alemanha,
que opera no ramo de tratamen

tos térmicos de metais, e outra

da Itália, do segmento metalme-,
cãnico. A informação é do pre
sidente da Aciag (Associação Co
mercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirirn),Maurici Zanghelini,
que tem interrnediado os con

tatos, e recentemente aproveitou
uma viagem organizada pela
Farnpese (Federação das Pe

quenas e Micros Empresas de

Santa Catarina) à, Itália, para,
tratar novamente do assunto.

Conforme Zanghelini, as

possibilidades de fixação de

empresas vindas do exterior são
ainda maiores, com rnanifes

tações de pelo menos outras

duas, da Eslováquia e da 'Itália,
ambas do ramo metalrnecânico.
Mas o processo que estaria mais

adiantado, segundo ele, é a

empresa alemã, cuja instalação
poderá ocorrer até 2001. Zan

ghelini vê com entusiasmo estas

possibilidades, considerando a

contribuição desses empreendi
mentos na diversificação do par
que industrial e no fortalecimento
da economia guararnirense. ,

Além disso, ressaltou, são

empresas que poderão também
,--- atender a demanda de compo
nentes das empresas da Micror

região do Vale do Itapocu, que
hoje dependem de importações.
Zanghelini disse que só poderá
fornecer mais eormenores do
assunto dentro dos próximos me

ses, com o avanço das nego

ciações. Ele disse que o uso da

Internet tem facilitado esse tipo
de relacionamento, sendo que
ainda durante esta semana ele

recebeu e-mail de empresário de

Cesena, na Itália, tratando do

mesmo assunto.

Na viagem com a comitiva

organizada' pela Farnpesc, ele

conheceu o parque industrial de

Réggia Emília, na Itália, que

possui quatro milhões de

habitantes e 400 mil empresas
instaladas, com a média de dez
funcionários cada. (MR)

VIDA ROTÁRIA

Intercâmbio de grupo de estudos

o Rotary Club de Iaraguá do Sul e os clubes de rotarianos da

região receberam, com muito agrado, os intercambiârios do

Grupo de Estudos da Suécia, 110 último .dia 9 de maio, composto
de Charlotte, Petterson, Anders Norberg, Olle Klein, Iohanna
Stakeberg, Pär Cederhag e Kristina Helgesson.

Na ocasião conheceram a cidade, com visita às autoridades

do Município, e algumas empresas de grande porte em nosso

meio, ciceroneados pelo rotariano Waldemar Behling, ficando
impressionados com o que lhes foi apresentado.

No período noturno participaram da reunião rotária, no

Restaurante !tajara, ondeforam homenageados com apresentação
de palestras e slides a cargo da secretária da Família, Iris Barg
Piazera, e o grupo visitante, muito aplaudidos.

'

A foto feita lta ocasião mostra o grupo de estudos, ladeado
pelo governador do Distrito 4650, Rolf Botho Hermann, e a

presidenta do clube, Edilene Albus.
Está de parabéns o Distrito 4650, como também estão de

parabéns os clubes rotârios da região, na execução das tarefas de .

aproximação dQS povos através da boa vontade.

bovina em Massaranduba
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Caçadormata capivara no Rio Itapocu
Polícia ambiental
vai investigar
ocaso, se

tivertempo

Jaraguá do S.ul- o comer

ciante Rogério Ramos encontrou
restos de capivara (couro e

cabeça) morta às margens do Rio

Itapocu, fundos da Borracharia

Batista Pneus, na manhã de on

tem. A Polícia Ambiental de Join

ville, acionada, prometeu deslo

car-se até o local para averiguar..
Há cerca de dois anos, uma famí

lia com cerca de oito capivaras
era protegida pelos funcionários

da empresa.
No início da semana, foram

encontradas vísceras de animal

à margem do rio, mas os funcio
nários' imaginaram tratar-se de

animal doméstico, até encontrar

coro e cabeça de capivara adulta,
ajulgar peloporte. "Quem cortou

e tirou o coro dessa capivara só

pode ser um profissional", pro
testa Ramos, observando os

cortes. Ele já recebeu denúncias

sobre o autor do crime, mas não

quer levantar suspeitas infun-

Edson Junkes/CP

Denúncia: cabeça e couro da capivara foram encontrados nos fundos da Borracharia Batista Pneus
<'

dadas. "Tenho certeza que isso é

coisa de caçador obcecado. Hoje
os nossos jovens já têm consciên

cia, ninguém faria isso com um

animal que estamos tentando

preservar", lamenta.
Há alguns anos esse tipo de

ocorrência não era registrada no

local. "Os animais voltaram a se

reproduzir, isso é sinal de que a

qualidade do nosso rio está

melhorando. Ninguém mata um

animal porque precise de caça
para comer", completa Ramos.

No início da tarde, a Polícia
Ambiental deslocou guarnição a

Guaramirim, para investigar
roubo de palmito. "Se der tempo,

vamos até Jaraguá do Sul, mas

já não temos muito o que fazer.
Se o ani mal já foi caçado, é pre
ciso abrir inquérito e investigar o
autor", diz o sargento Mauro Au

gusto da Si Iva. A pena prevista a

quem mata animais silvestres va

ria de seis meses a um ano, além
de multa. (LiSANDREA COSTA)

Scania furtada foi recuperada Preso ladrão de bicicleta

Jaraguá do Sul- Foi iden

tificado o nome do proprietário
da Scania T113, encontrada em

Jaraguá do Sul, numa oficina para
pintura. Trata-se de Ervino

Schmitz, que teve o veículo fur

tado no dia 18 de março, em

Curitiba, Através de uma denún

cia anônima, o investigador Jonas
Bonifácio de Souza e o comissá

rio Carlos César Alves localiza-
o

ram a carreta numa oficina para
pintura. Constataram que a pin-

,
tura do vermelho, cor original
para a branca, foi solicitada por
Paulo Henrique Rosseti, 33 anos,

morador do Bairro Ilha da Figuei
ra, .ern Jaraguá do Sul.

Rosseti foi preso no dia 21 de

abril pelo Deic (Diretoria Especial
de Investigações Criminais), de

Florianópolis, com mandado de

prisão expedido pela Comarca de

Chapecó, onde residiu por 20

anos, sendo acusado de este

lionato e roubo de cargas. Se

gundo os policiais, foi difícil
provar o roubo da carreta, pois o

chassi não foi adulterado, apenas
o número do motor, que passou
de nove para quatro dígitos. Mas,
conforme a Polícia Civil, a

desconfiança contra Rosseti

começou quando ele mandou

pintar uma Scania nova. A placa
original da Scania é AEJ-1173, de

Toledo; Paraná.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - Foi preso
na quarta-feira o desempregado
Piter Sena dos Santos, 18 anos:
Ele foi visto às J 6h 15 furtando a

bicicleta Magnum Cromada de

propriedade do menor lF.Z., de
12 anos, no Shopping Breithaupt,
centro da cidade. Às 17h40 voltou
ao shopping com mais dois

menores, L.F.e. e CS. Dominado

pelos seguranças, foram entregues
aos policiais militares e enca

minhados para a Delegacia, onde
Santos confessou o furto, afir
mando que a bicicleta estava na

casa de um amigo. Santos disse
ainda que roubou porque furtaram

a bicicleta dele. (AO)

OFICINA MECÂNICA
.BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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.

Furto em residência
Jaraguá do Sul - A

operadora de máquinas Ereni (
Ferraz da Silva, de 27 anos,

chegou em sua residência na (

quarta-feira e percebeu que
estava toda revirada. Furta
ram um telefone celular, d

marca Motorola, e várias P

peças de roupas. Não houve q�arrombamento no local. �

Vectra recuperado
Jaraguä do Sul - Na

manhã do sábado passado, às

5h30, o contadorMoacir Luiz
Fuck, 34 anos, foi assaltado,
Dominado por quatro homens

na Rua Reinaldo Rau, foi

levado juntamente com o seu

veículo, um Vectra GLS,
branco, placa LYL-7699, de

Jaraguá do Sul. Fuck foi

deixado próximo a Garuva, e

o veículo roubado foi recuo

perado pela Polícia Civil, de

Joinville, na quarta-feira.

Mega Sena (sábado)
ooncurso:219

23·26·28- 36· 42- 49

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 395

1!!faixa:
02·06·07·16·23·32

2' faixa:
02·15·25·34·35·47

concurso: 396
1'faixa:

11·13-22-26·27·30
2'faixa:

10·11·16·25·38·44

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 696

28·43·63- 65·69
concurso: 697

19·28·31·53·66
concurso: 298

01·02·10·19·60

Lotomania
(sábado},

concurso: 34
06·11·12·13·18
23.28.33.34.37
49.52.56· 60· 71
76· 82·86· go.93

Loteria Federal
(sábado/quarta)

'cone, 3455 cone, 3456
1··47,1391· - 13.137
2° • 04.819 2° • 23,832
3° • 26,845 3° -' 11.945
4° • 68,809 4° . 26,748
5° • 00000 5° • 000

CORREIODOPOVO

Toda linha de
Nas compras acima de R$ 150,00

louças !ianit:árias

rparat:iJ rurian, Il:ontemporary I rTiv-:-lli]LLoga!ia L,ldeal I Herwy' Leel.te.
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Ferrari acerta motor para piloto brasileiro
- Barrichello está
A otimista para
ni a sexta etapa
I� do campeonato
Ie

Nürburgring - Os motores

da Ferrari não têm funcionado
r,

IS perfeitamente. E o de Rubens
'e

Barrichello é aindamais imperfeito
que o deMichael Schumacher. Foi

a essa conclusão que chegaram os

técnicos da equipe italiana depois

l-

das cinco primeiras etapas do

Mundial de Fórmula 1. Schuma
eher e Barrichello dirigem com

estilos diferentes. Portanto,
motores diferentes para cada um.

Em Interlagos, o problema foi
a montagem incorreta de um

pequeno tubo do sistema hidráuli
co que comanda câmbio, acelera
dor e válvulas. Em Silverstone,
quebrou um conector. Mas, no
meio do caminho, os técnicos

perceberam que os motores tam

bém vinham trabalhando no limite

Benetton confirma teste do

piloto amazonense Pizzonia
Nürburgring - Duas se- .

J manas depois do que estava
previsto, finalmente o amazonen

se Antonio Pizzonia fará os testes

I pela Benetton que podem co

meçar a definir seu futuro no au

íomobilismo. A equipe confirmou
essa semana que os treinos vão

acontecer na quarta e quinta-fei
ras da semana que vem; no cir
cuito de Valência, na Espanha, re
cém homologado para receber
carros de F-1."Fiquei muito con

tente pela confiança da Benetton
em rne dar esses testes", disse o

piloto. "Vou tentar fazer omelhor
possível e, se eles gostarem, tal
vez me contratem para continuar
como piloto até o final do ano."

Conhecido como Jungle Boy,
Pizzonia, de 19 anos, dis-puta
domingo a sexta etapa' do
Campeonato Inglês de F-3, em
Silverstone. Como já andou de'F
I no ano passado, em um dia de
testes com a Williams, o amazo-

nense garante que não está mais

ansioso do que o normal pela ex
periência na Benetton. "Minha

atual realidade é a F-3. É meu

foco e minna prioridade neste
I

. momento. O que acontecer a

mais, é só lucro", disse Pizzonia,
líder da temporada.

Campeão brasileiro de Kart

em 1996, Pizzonia começou a

correr de carros no ano seguinte,
na Skip Barber dos EUA. Ainda
em 1997, foi vice-campeão na F
Vauxhall Inglesa e ganhou o

Festival de Inverno da Categoria.
Em 1998, conquistou o título

inglês na Vauxhall e, no fim da

temporada, ganhou o Festival de
Inverno da F-Renault, categoria
que disputou no ano passado
sendo campeão inglês e vice

europeu. Pizzonia já disputou 81

corridas de carros desde 1997.
Ganhou 46 e subiu ao pódio 69
vezes. Fez ainda 48 poles e 46
voltas mais rápidas. (FG)

Futuro em Mônaco
Martin Brundle, ex-piloto e

atual 'comentarista da ITV,'
emissora inglesa que transmite a

F-I, garantiu que a informação é
de cocheira e das\boas: Villeneuve

vai,revelar emMônaco o que será
de seu futuro. Pode ser McLaren

ou Benetton no ano que vem.

"Estou cansado de boatos", res

pondeu o canaderise.

da quebra. No caso de Barrichello,
o mau funcionamento era ainda

mais perceptível.
Concluiu-se que pelo fato de

Rubens usar o pé direito para frear
e acelerar há uma variação maior

dçs gires do motor no carro, o que
'

faria oscilar a pressão do sistema
hidráuliço e também causaria pro
blemas nos sistemas de lubrifica

ção em determinadas condições.
Schumacher, que freia com o

pé esquerdo, como num Kart, fica
com o direito atolado no acelerador

a maior parte do tempo. Os giros
sãomais constantes, o que de certa
forma estabiliza os sistemas
hidráulico e de lubrificação.
Detalhes minúsculos; mas a

Ferrari, por via das dúvidas, adap
tou o motor de Barrichello ao seu

estilo depilotar.
Barrichello chegou a Nürbur

gring, na Alemanha, otimista para
a disputa da sexta etapa do cam

peonato, o GP da Europa. No ano

passado, ele terminou a prova em

terceiro. A corrida foimeio maluca,

com Johnny Herbert, da Stewart,
em primeiro, e Jarno Trulli, -da
Prost, em segundo. Tudo por cau
sa da chuva. "Aqui é assim, muito
instável mesmo", disse Rubens.

Quinta-feira começaram os

treinos livres em Nürburgring. A

Bridgestone trouxe os pneus ma

cios e os extramacios para a cor

rida. "Os extramacios e os maci-
I

os trabalhammuito bem com o ca-

lor. No frio, são melhores os du

ros. Uma questão difícil de esco

lher", diz Rubens. (FLÁVIO GOMES)

*

rodado.
Passe naMoretti e conheça a linha 2000

de Pick-ups Ranger a Diesel.....

Seu bolso agradecel!

Rua. Henrique Pia,zzera. 199 Fone: 371�1777
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Jaraguá empata com Timbó e

enfrenta o Joaçaba amanhã
Paulinho vai ser titular na

partida contra a Unisul
II

Jaraguá doSul- Depois de
empatar em 2 a 2 com o Timbó,
o Jaraguá Futebol Clube entra em
campo amanhã, às ISh30, no

Estádio João Marcatto, contra o

Joaçaba. O tricolor está em 9°

lugar, com 2 pontos. No jogo do

meio de semana com o Timbó, o

goleiro Éder defendeu dois

pênaltis e tem vaga garantida na

partida de amanhã. No primeiro
tempo, o Tricolor superou as

expectativas, segundo o técnico
Aroldo Duarte, que diz que ape
nas no segundo tempo o Jaraguá
atuou bem, alcançando o empa
te.

oportunidades claras de gol, com
Dionei e Floripa. Reis e Dutra,
que cumpriram suspensão, em
Timbó pela expulsão e terceiro

amarelo, respectivamente, estarão
à disposição do treinador, que não

poderá contar com Jonas. Com
dúvidas na lateral; meio-de

campo' e ataque, pelo baixo
rendimento de alguns jogadores,
Duarte deve escalar o Jaraguá
com Éder, Dionei, Chicão,
Jeferson e Reis; Souza, Ricardo,
Dutra e Fabinho; Jeferson Floripa
e Careca. Demais, jogos pela
segundona, amanhã: Inter x Santa

Catarina, Catarinense x Concór

dia, Camboriú x Timbó, Tira
dentes x Guarani e Blumenauense
x Curitibanos. (AO)

Edson JurÍkes/CP

Habilidade
.-

comospes
garante vaga
no time principal

Jaraguä do Sul- O goleiro
Paulinho será titular, hoje, na
partida centra a Unisul/Colegial,
de Florianópolis, às 20h30, no
Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Na vitória da primeira
partida no Catarinense de Futsal
contra a Taschibra/Unicardio,
Paulinho foi o melhor jogador-em
quadra. Ninho, titular até então,
perdeu o lugar no time principal
porque o técnico Manoel Dalpas
qualeafirmou que � facilidade na

saída de bola e os chutes certeiros
I de Paulinho poderiam surpre
ender o adversário. Maneca des

tacou também que, além da op

ção tática, Paulinho jogou frente

ao Blumenau porque Ninho havia
sentido uma entorse no tornozelo
direito.

A Unisul está em quarto lugar
na classificação, com 14 pontos.
Jaraguá do Sul é líder, com 17.

Lacau e Marcel, que marcaram

juntos 16 gols, dos 43 assinalados

pela Unisul, não deverão receber
marcação especial, segundo
Maneca. No entanto, o técnico

sabe do poderio do adversário,
que tem o segundo melhor ataque
da competição, perdendo apenas
para a Tuper, que assinalou 47

gols. Além de Lacau e Marcel,
outro jogador que se destaca no

Duarte informa que o Tricolor

poderia ter virado o placar no
segundo tempo, mas desperdiçou

Futebol de Areia acaba amanhã
ramirim.

Resultados de terca-feira, da

segunda fase da 3" Taça Cidade
de Guaramirim "de Futsal:

Breithaupt Hiper 2 x 4 Lancho
nete Abreu, Rebas 10 x 1 Calhas
Schiochet. Jogos de quinta -fei
rá: Faubran 7 x 12 Águia Motos,
Bekos-Emploier 8 x 6 Rosaco
The Fox. A próxima rodada acon

tece nesta terça-feira, entre Águia
Motos x Rebas, Rosaco-The Fox'
x Braithaupt. (ILTON PIRAN)

Guaramirim - O término da

3" Taça Cidade de Guararnirim de

Futebol de Areia está marcado

para este domingo, no Campo do

Floresta, no Barro Branco. Na

decisão do terceiro lugar, as equi
pes da RenkelElite Móveis e Uni-.
dos vão jogar às 14 horas. As 16·

horas, a decisão do título envol
ve as equipes da Couveflor e Bei
ra-Rio. A Taça iniciou em feve

reiro e contou com 20 equipes,
somente com atletas de Gua-

Revelação: Paulinho foi o melhor jogador em quadra

adversário é o ala Chico Lins, 36
anos, com passagens pelo futebol
espanhol e seleção brasileira.

Demais jogos de hoje: Unoesc
, \

X Taschibra, Seara x AABB/.
Rotesma e Tuper x Agroeste.

FUTSAL JUVENIL - A

partir das 19 horas, a FME de

Jaraguá do Sul cumpre o quarto

jogo no Catarinense do Estadual
de Futsal Juvenil. Nesta cate

goria, o adversário também será
a Unisul/Colegial, que está em

segundo lugar na classificação,
com 6 pontos, ao lado da AABB,
de Chapecó. Jaraguá do Sullidera
com 9 pontos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jeep Club
* Neste final de semana acontece a maior festa jipeira do Sul do

Brasil, na cidade de Brusque. É a 7" Fenajeep, com o tradicional

raid, Cl:OSS e ai�da exposição de carrosantigos, realmente vale a

pena conferir. Nossos jipeiros estarão lá.
* O Lauro Marquardt pagou quase uma caixa de número 1 pela
passagem do seu aniversário.
* Na próxima semana o responsável" pelo bar será o Flávio
Marcátto e pelo j;ntar o Silvino.
* Claus Marquardt foi o ajudante do Kuka, que fez um galeto na

reunião passada.
* Nosso diretor de Trilhas está dando um duro danado para a

realização do 10° Jeep Raid Cidade de Jaraguá do Sul. Diz o

.

Alexandre que esta prova vai ser explosiva, "Trilha da Pólvora".
* Parabéns ao pessoal do clube Moto-Giro pela conquista de seu

terreno para construção de sua futura sede, aqui próximo ao Jeep
Club.

Varzeano define' classificados
Jaraguá do Sul- A rodada

de hoje vai definir os classi
ficados para as semifinais do

Campeonato Varzeano de Fu

tebol, Taça Raul Valdir \Rodri
gues. Kiferro, na Chave E, Atlé
tico Paraná e Amizade, na F, com
4 pontos cada, são as equipes
com maiores possibilidades de

passarem à terceira fase. As

tado de Santo Antônio e Auto

móveis Pradi, que J?recisam
vencer e torcer para que saia um
vencedor no outro jogo. Jogos
hoje, no Estádio da Arsepum,

. Bangu x Água Verde, Atlético
Paraná x Amizade. No Estádio da
Vila Lalau, Kiferro x Santa Luzia
e Santo Antônio x Automóveis

Pradi. (AÖ)

equipes que correm por fora,
como Santa Luzia e Água Verde,
têm condições de classificação,
independente do resultado 'da
Kiferro. Basta que vençam seus

jogos.
Atlético Paraná e Amizade,

que se enfrentam hoje, têm que
empatar o jogo para se classi

ficarem, independente do resul-

Só q
Vá atéa R

credibillde

eodoro.B

I "
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