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Produtor do Ri'o Cerro
II vai abastecer o mercado
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I bi.sco recupera trecho do

I RIO Cerro atingido pela
erosão, através de projeto
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de repovoamento da mata
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Apevi quer criar feira multissetorial
para reunir as exposições da região

A Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu), com sede em Jaraguá
do Sul, pretende criar uma feira
multissetorial na região, apartir
do próximo ano. O objetivo é

unir todas as exposições da

. região e evitar a coincidência de
datas das feiras.
A Apevi já fez contato com,

as associações comerciais de

Corupá, Guararnirim, Massa
randuba e Schroeder, que

Adiada instalação
do fórum regional
A instalação do Fórum de

Desenvolvimento da Região da

Amvali, que deveria acontecer
na terça-feira, foi adiado, até
que a comissão aprofunde as

discussões e crie os conselhos

.

Geral d Executivo. Página 4

aprovaram o projeto. A idéia é

realizar a feira a cada ano numa

cidade diferente.

A primeira feira deverá

acontecer emGuaramirim, em
razão do cancelamento da

Expofeira Agroindustrial deste
ano, cuja data coincidiria com a

Expo 2000, promovida pela
Apevi, que acontece de 19 a 23
de julho, no ParqueMunicipal
de Eventos, em Jaraguá do Sul.
PáginaS

o Campeonato deAutomobilismo
iS

sda

Metalúrgica
ErwiDoMenegotti

A 4a etapa do Campe
onato Catarinense de Velo

cidade, realizada no final de
semana, foi considerada
sucesso pelos organizadores .

o lucro do evento será apli
cado emmelhorias do autó

dromo, como iluminação,
fiação e algumas alterações no
percurso da pista. Página 11
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Colisão: acidente entre locomotiva e Voyage mata metalúrgico José de Jesus, que seguia para o trabalho. Página 10
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Doces ludos políticos
É de uma infantilidade sem limites acreditar que o governo

federal vá liberar algo em torno de R$ 45 milhões para à retirada
dos trilhos do centro de Jaraguá do Sul, além de outros tantos
milhões para continuar o novo traçado da linha férrea nos

municípios limítrofes. Num País de terceiromundo, com sérios

problemas sociais - saúde em frangalhos, educação cada vez
pior e falta de investimentos em
infra-estrutura - seria até um

contra-senso aplicar tanto recurso
em uma obra que pode ser

classificada de desnecessária.
O projeto do novo traçado da

linha férrea, orçado em R$ 1

milhão, só o 'projeto, será

apresentado hoje em Jaraguã do

Sul, como já. aconteceu na

segunda-feira emGuaramirim. O
novo contorno inicia noMon-o da

Caixa-d'água, em Guaramirim,
passa por Schroeder, cruzaa SC-
413 até o Morro Vieira. Em

Jaraguá do Sul, contorna o morro,
passando pelo Bairro Amizade,
chegando próximo à Ponte do

Rodeio Crioulo atéNereu Ramos.
O projeto que realmente retira.os trilhos dos centros urbanos,
mas, até quando?

Infelizmente a consciência chega sempre atrasada das ações.
A ênfase dada à retirada dos trilhos do centro de Jaraguá do Sul
tem objetivos políticos. São discursos de ocasião usados ao sabor
das conveniências e da demagogia. O povo é feito dé bobo por
sua própria incapacidade de adiantar-se aos fatos e de reconhecer
que é constantemente enganado. Palavrórios ocos que

apequenam a alma; a simplificação da realidade e o exercício ao

oportunismo interesseiro entorpecem corações e mentes.
O sucateamento das ferrovias brasileiras iniciou-se nos anos

50, quan90 da implantação das moritadoras automobilísticas.

Exigiu a abertura de estradas e o fim dos trens. Os governos
fizeram acreditar que o transporte ferroviário já não era mais

importante, engendrando amaior distorção econômica do País.
Em regiões onde a sociedade civil é minimamente organizada, há
manifestaçõespara preservar a História. Enquanto Estados

Unidos, Japão e Europa investem em ferrovia, o Brasil acaba
comadele.

Chama-se de progresso retirar os trilhos do meio das cidades

porque algunsmoradores se sentem incomodados com o barulho
do apito ou porque precisam parar o carro e esperar o trem

cruzar a rua, Os protestos são compreensíveis, mas daí acreditar
que o governo vai destinarmais deR$ 45 milhões para a retirada
dos trilhos dos centros urbanos só porque a população não suporta
o transtorno, é assinar o atestado de inocência. Imagine se os

demais municípios brasileiros reivindicarem tambémamesma

obra, haja dinheiro!'
Não obstante, o jornal não é contrário ao projeto de retirada

dos trilhos dos centros das cidades da região, apenas quer
provocar a discussão séria/e honesta do assunto, com firmeza de

convicções e análise crítica da situação, evitando o exercício vadio
da especulação. A celeuma criada em cima do tema colocou o

governo, mais uma vez, no olho do redemoinho político. Caso
não consiga viabilizar o projeto, frustrará as expectativas da

população. A alternativa eleitoral é perigosa e de mão dupla,
mas garante a evidência.

I
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Entendendo a democracia

Todos nós que lemos

jornais, temos TV ou rádio
em casa assistimos quase
todos os dias nos noticiári
os o assunto em pauta:
MST e reforma agrária.
Temos também conheci
mento de que a luta dos tra

balhadores rurais por me

lhor distribuição das imen

sas terras do Brasil já dura

quase um século. Além do

que, há quase 500 anos isso

consta como direito consti

tucional do povo.'
Naquele período, 70%

da população brasileira vi

via na zona rural. Hoje, de
pois que os pequenos traba
lhadores rurais perderam
suas terras para o Banco do
Brasil e que foram arrema

tadas em leilão pelos lati

fundiários, já não vivem

nem 30% nos campos. Os

demais migraram para as

cidades a procura de ern-

* AmbrósioLino Becker

prego, visto que não havia forças de segurança sob seu

mais o que fazer no campo, comando. O mais recente

pois jamais houve uma aconteceu durante as

política agrícola e agrária manifestações de 1 de

séria neste País. Estamos, maio, quando o cornpa

pois, aqui, engordando o nheiro e pai de família An

exército oficial de reservas tônio Tavares Pereira, de 38

nas filas dos desemprega- anos, foi assassinado pela
dos e do subemprego. polícia paranaense. No iní·

Portanto, o que é um di- cio o governo negou que a

reito dos trabalhadores ru- bala que atingiu o trabalha
rais e dever dos gover- dor partiu de armas da P"
nantes Ca reforma agrária) é Iícia, mas a perícia provou
visto pela maioria da popu- que os policiais estavam

lação, por ação da mídia e preparados para matar, e

do. governo, como baderna
..

não para "evitar tumulto",
e banditismo. como disse o governador.

SÓ a título de exemplo: Pesa sobre nós a respon
no Estado do Paraná, o atu- sabilidade de medirmos a di·

al governador, Jaime Ler- ferença entre aquilo que é di

ner, que também se elegeu to e o que realmente aconte

com promessas de fazer ce neste País. Se não ternOS

uma política agrícola des- nada a comemorar em cinco

cente no Estado, carrega anos, o que dirá de SOO?
nos ombros o sangue de 15

trabalhadores rurais sem

terra assassinados pelas

* Vice-presidente do

Sindicato do Vestuário

.
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� "Meu candidato a prefeito chama

se Antonio Carlos Zimmermann, que
tem feito uma boa adminístração. En
tretanto, .O meu nome está à disposição
do partido." (Secretário de Saúde de

Guaramirim, Nilson Bylaardt, reforçando o

apoio à candidatura do atual prefeito, e se

apresentando como candidato caso Zim
mermann não concorra à reeleição)

"Em hipótese alguma Florianópolis
pode advogar em nome do nosso diretório. IsS.O não existe.

Nós não somos capachos de ninguém e temos autonomia."

(Presidente do PPB de Jaraguá do Sul, José Carlos Neves, o Gê, negando
que aExecutiva estadual da legenda esteja negociando aI iança com o PMDB)

"lemos a democracia política, mas nos falta a democracia social."

(presidente da Câmara dos Deputados; Michel Temer - PMDB �, sobre a

situação atual do Brasil, depois de 15 anos do tim do regimemilitar)

"Se não sé proflssionalizar .O fórum, corre-se .O risco das

reuniões tornarem-se sem efeito." (Representante do governo
estadual no Fórum Catarinense de Desenvolvimento, Paulo Heyse, sobre
as ações a serem desenvolvidas pelos fóruns regionais de desenvolvimento)

N as sessões dos dias 17/05/2000 c 22105/2000 foram aprovados pelos vereadores
asseguintes indicações c projetos:
Moacir Bertoldi, implantação de rede de água na rua Ribeirão das Pedras, no

LoteamentoWalz, bairro Garibaldi. .

Executivo Municipal, contribuição a entidades esportivas c recreativas. reconhecidas
as despesas do exercício anterior.Autorizado a celebrar convênio com o Samae para
unplantação do Programa de lnccntivo ao Trabalho de Qualificação Profissional
(bolsistas).
Lorita Karsten, pintura' da faixa de pedestres na rua Barão .do Rio Branco, Centro.
Denomina as ruas 990 c i.O 18 Ida Tecilla c G.uilherme Gicse. solicitação de
pulverização química visando a eliminação da vegetação de trecho entre o Hotel Etalan
c o acesso à AABB, na rua Adélia Fischer.
Niura dos Santos implantação de parque infantil ao lado do Centro Comunitário.
Jardim Paraíso, Coajas, bairro Ti fa dos Martins, solicitando aquisiçào dcimóvcl..
AdernarWinter e Lorita Karsten denominam a rua 731 como Carlos Bocdcr.

PALAVRA LIVRE
Carione Pavanello Disse que levantamento de sua autoria apontou ba rua João
Januário Ayroso, a construção de 255 abrigos na gestão passada e 261 contrariar
afirmações da vereadora Lorita Zanotti Karsten. Propôs formação dc comissào a para
buscar formas de esclarecer pessoas com poucos conhecimentos sobre o processo de
encaminhamento do pedido de aposentadoria, para evitar que venham a ser alvo
daqueles que tiram lucro da situação c que se concentram defronte a agência do INSS
local. A reunião para discutir o assunto ficou marcada para esta semana.
Gildo Antônio Alves teceu comentários contrariando matéria do Jornal A Notícia, do
repórter Ney Bueno Neto, negando as afirmações c dizendo defender a comunidade c

fazer política como representante de entidade sindical c como homem público a favor
do trabalhador c que vem assim divulgar ba imprensa carta aberta de esclarecimento ao

pubhca.
Adernar Possamai falou de oficio enviado à direção da Escola Técnica Federal dc
Santa Catarina solicitando providência quanto aos furtos de veículos no pátio da escola.
Colocou-se à disposição para integrar comissão do INSS na Câmara.
Silvio Celeste manifestou-se preocupado com o exercício da cidadania por partc da

PNopulação, sugc.rindo envio de oficio ao Ministério da Educação para difusão do Hino
aCIOnaI.

Lio Tironi concidou a todos os vereadores para a reunião da comissão de Legislação c

JustIça c representantes dos bancos locais. Solicitou apoio da imprensa para esclarecer
sobre a questão das aposentadorias que incluem tcmpo de serviço rural.

�orita Karsten criticou a limpeza das ruas centrais c laterais dizendo ser fruto da falta
c rcspelto c educação. Solicitou envio de oficio parabenizando o sr. Leónidas Nora
pela gravaçào do CD da Banda do Scsi, lamentando também o nào aproveitamento de
grupos locais na Schutzen fest, afirmando terprojeto paraa questão.
Maria E. Mattedi fez o registro do grande número dc eleitores nas associações de
l1loradores de Vila Lenzi, Nova Brasília e da Estrada Nova, dizendo significar maior
credIto da comunidade a essas associações. Falou da realização de encontro das

��Iheres do PFL, no 19, no Sindicato do Vestuário, agradecendo aos vereadores Gildo
vcs, Alcides Pavanello e Adernar Possamai pelo apoio.

MoaCir Bertoldi defendeu a unificação de preços dos combustíveis, gás de cozinha c

�lelhor sinalização num eompara_tivo entre Jaraguá do Sul c Balneários vizinhos,
Ize�ldo nao entender a diferenciação.
fanone Pavanello disse que os vereadores interessados tinham até a última quarta
eIra para confirmar integração na Comissão do INSS c dizendo de sua preocupação
quanto as aposentadorias que incluem tcmpo de serviço de lavoura.

�fonso Piazera Neto esclareceu a não inauguração das novas instalações da Càmara

AC Vereadores pelo funcionamento de alguns setores no antigo prédio do Cejas.
.gradeceu aos funcionários da' casa pela adaptação cm tempo hábil pira a sessão

VIgente c ratificou as colocações do vereador Carione Pavanello da confirmação de
vereadores interessados em integrar comissão do INSS.

PDT alega coerência para o
I

lançamento de chapa pura
Partido não
aceitou aliança
comoPSDB
e o PFL

Massaranduba o PDT

CANDIDATURA o

próprio Tonet deverá ser can

didato a prefeito pelo PDT no

Município, como já aconteceu em

1996, quando não se elegeu . Ele
trabalha como dentista na cidade
há 12 anos e já teve a primeira
experiência na vida pública,

,
atuando como vereador de 1993
a 1996, tendo exercido a presi
dência do Legislativo. Na época,'
destacou-se pelas denúncias
feitas contra o ex-vereador
OdenirDeretti, pelo recebimento
indevido do 13° salário, assunto

que ele prefere nem-comentar no

momento. "Já foi muito explo
rado, principalmente pelo PFL".

Mas entende que Deretti deveria
devolver os valores recebidos do
13" salário aos cofres públicos,
antes de colocar novamente o

nome como candidato perante à

população. "No mínimo isso",
alfineta. (MILTON RAASCH)

Princípios: Tonet (D) defende isolamento do PDT. Coerência ideolôgica

municipais em Massaranduba,
tendo ele próprio, na condição de

presidente do PFL, iniciado as

conversações com O PSDB, para
a coligação dos partidos, o que
também está confirmado. No
evento deste final de semana, o

PFL também fará o anúncio de
nomes que o partido estará apre
sentando para disputar as cadeiras
da Câmara de Vereadores.

Por outro lado, o PSDB se

reúne hoje para definir o nome

do futuro candidato a vice-

.prefeito na coligação com o PFL.
A intenção é ir para a reunião de

lançamento da candidatura de
Dávio Leu com O nome do vice

já confirmado, diz o presidente
do PSDB, Fernando Reinke. O

próprio Reinke está entre os mais
cotados para a indicação. (MR)

Dávio Leu será candidato a prefeito

deverá participar com candidatos

próprios nas eleições municipais
deste ano, sem aliar-se a outras

legendas. A posição foi confirma
da ontem pelo presidente do
diretório local, Giovanni Tonet,
que já discutiu o assunto com o

diretório do partido. Ele alega
diferenças ideológicas entre PDT
e outras legendas para defender
o lançamento de-chapa pura. Os

pedeti stas foram procurados e

chegaram a conversar com o PFL

e o PSDB no Município, mas pre
feriram disputar as eleições so

zinhos.
- É uma questão de coerên

cia -, afirma Tonet, que não vê
como subir no palanque com re

presentantes de partidos que apói
am a política econômica do pre
sidente Fernando Henrique Car

doso (PSDB).
Para ele, a população precisa

tel' consciência das pessoas
escolhidas nas eleições municipais
que depois darão sustentação aos

representantes políticos em

Brasília, responsáveis por muitos
dos problemas nacionais, como
a dificuldade em definir uma polí
tica agrícola para o País. "Prova

di sso é a remuneração absurda

dada ao produtor de arroz nesta

safra", acentuou.

E incapazes de solucionarem

questões notórias entre a popu
lação brasileira, como a do salário

mínimo pago ao trabalhador.
ALTERNATIVA - Tonet

acredita que o PDT será uma

alternativa no pleito eleitoral em
Massaranduba: "Para aquelas
pessoas que não concordam com

a continuidade dos blocos

políticos tradicionais, que há

décadas se alternam no poder no
Município". Segundo ele, a

posição dos pedetistas também

representa a busca de maior

espaço para os novos aspirantes
políticos locais, o que não

acontece através dos candidatos
dos partidos adversários. "Tanto
o Dávio Leu quanto o Odenir
Deretti já foram prefeitos. Não
parece que a eleição de qualquer
um deles irá representar um

avanço", duvida.

marcar o início da campanha
pefelista para as eleições
municipais. Leu concorre pela
terceira vez a prefeito, onde
anteriormente já cumpriu dois
mandatos.

Desde o início, Leu vinha

despontando como o principal
nome da legenda para as eleições

o
...,

Massaranduba - O PFL

anunciou para este sábado, às 15

horas, no -Pavi lh ão da Igreja
Nossa Senhora Auxiliadora, o

lançamento da candidatura de

Dávio Leu para prefeito. A

concentração deverá reunir

membros, simpatizantes e

convidados do partido e vai

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4
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Amvali discute instalação do

Fórum de Desenvolvimento
Comissão vai
aprofundàr os

.

debates para
compor conselhos

.

Jaraguá do 8ul- Prefeitos,
secretári os e vereadores dos

municípiosqueintegram aAmvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), lideranças
empresariais, além de repre
sentantes do governo do Estado
e de associações de classe estive
ram reunidos na noite da última

terça-feira, no auditório do Sesi
, (Serviço Social da Indústria), para
discutir e tentar implantar o Fó
rum de Desenvolvimento da

Região.
Depois de apresentação dos

objetivos. e das ações a serem

desenvolvidas pelo fórum,
decidiu-se formar uma comissão

provisória, sob a coordenação da

presidenta da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Christiane Hufenüssler,
que irá aprofundar os debates

com o objetivo de criar os con

selhos Geral e Executivo do fu
turo fórum.

Em pr inctpio, a reunião

deveria escolher os componentes
dos conselhos e discutir o

protocolo de intenções, mas a

preocupação levantada pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB)
inverteu o eixo das discussões.
Pasold questionou a pratica
bilidade do fórum. "Existe a

Região Metropolitana, discutimos
com a comunidade as ações de

Francisco Alves/CP

Decisão: lideranças adiam a implantação do fórum de desenvolvimento

mos apenas criar outra entidade

que não conseguirá concretizar
os projetos?" indagou, fazendo
questão de dizer que é favorável
à criação do fórum regional.

O coordenador do Fórum

Catarinense de Desenvolvimento
e vice-presidente regional da

Fiese (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina),
Fernando Rigon, explicou que o

objetivo do fórum é diagnosticar
os problemas da região e propor

ações conjuntas para solucioná
los. "O fórum tem como missão
elaborar estudos com respon
sabilidade sobre as potencialida
des e dificuldades da região,bus
cando as soluções", reforçou, in
formando que deve ser integrado
por todos os segmentos da socie
dade.

Na opinião do secretário

executivo do Fórum Catarinense

de Desenvolvimento, Nelson
governo no orçamento regiona-: Cazaroto, os integrantes do .

lizado, e não saiu do papel. Va- fórum devem se comprometer

com a entidade, desassociando o

aspecto político dos processos de

.
construção das ações a serem

desenvolvidas. "Exige-se o com

promisse das lideranças para
quebrar as corporações", ensi

nou, lembrando que os fóruns

regionais precisam elaborar

agenda de trabalho e definir

prioridades.
Paulo Heyse, representante do

governo estadual no fórum, disse
que a entidade tem caráter

privado, "é umaONG", que orga
niza a região, criando instru
mentos para operacionalizar os

projetos já existentes. "Como se

promove o desenvolvimento?

Quais são esses instrumentos?

São cooperativas de aval e de

crédito, de centro de transferência
de tecnologia e de agências de

desenvolvimento integrado",
explicou, acrescentando que cada.
região precisa conhecer como a

cadeia produtiva se processa.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereadores voltam a criticar a AMIS
Jaraguá do Sul - As de

núncias de cartelização na AMJS

(Associação Médica de Jaraguá
do Sul), de abuso nos preços das
consultas e de impedir o acesso

de novos profissionais no

Município, voltaram a ser

debatidas na Câmara Municipal.
O vereador Moacir Bertoldi

(PPB) foi à tribuna para criticar
os preços dos combustíveis da

cidade que, segundo ele, é muito
superior ao dos postos de Itajaí e
Balneário Comboriú.

Em aparte, Lia Tironi (PSDB)
acusou Bertoldi de usar dois pesos
e duas medidas para analisar as

questões referentes a abuso de

preços. "O senhor discute com

bustível, mas evita tocar no

assunto das consultas médicas",
desafiou, sugerindo que Bertoldi

convoque os médicos para uma

sessão da Câmara e solicite a

redução do preço das consultas,
cobrando o mesmo valor dos'
convênios. "O senhor sabe

quanto custa uma consulta em

Joinville? Há uma disparidade em
Jaraguá do Sul", garantiu Tironi.

Bertoldi explicou que os

preços das consultas são fix a

dos pela tabela da AMB (Asso
ciação Médica Brasileira). "Que

não está sendo respeitada",
interrompeu Tironi. O vereador

Gilda Alves (sem partido)
afirmou que concorda com a

tabela da AMB, mas que faltam

especialistas no Município. "A
minha entidade (Sindidato do

Vestuário) se propõe a firmar

convênio com os médicos e pa
gar o preço da AMB", prONO
cou, acrescentando: "Alguns
médicos disseram que falta
comissão de ética na Câmara,
mas tem médico que não

cumpre horário e atende de

porta aberta, quem precisa de
comissão de ética?". (MC)

A expressão A NÍVEL DE é um dos piores modismos criados
nos últimos tempos. Além da preposição "a", que deve ser

substituída por "em", somos,obrigados a conviver com o maldito
NÍVEL em situações absurdas, porque não há níveis: "A nível de
debate ... "; "

...a nível de relatório ... "; "

... a nível de Estado ... ".
É interessante observar que quem usa a expressão ainda faz pose,

acreditando que esteja abafando.
EM NÍVEL DE é correto, mas só pode ser usado se houver
"níveis": "A situação será analisada em nível federal". Mas se

evitar, o termo é melhor: "A situação será analisada pelo governo

federal, ou em âmbito federal".

Quanto ao mar, é aceitável dizer ao nível do mar ou no nível do
már.

Novidade

Fontes do PPS garantem que o partido tende a indicar o médico

otorrinolaringologista Nelson Eichstaedt como candidato a vice

prefeito na chapa majoritária encabeçada pela psicóloga Cecília
Konell (PMDB).

A resistência da cúpula pepebista em integrar a coligação
despertou o interesse do PPS.

Eichstaedt disse que, caso seja indicado, aceita, mas precisa
negociar com o PMDB a formação da chapa.

- Resta saber se ela (Cecília) me aceita como seu vice -,
declarou modestamente.

Homenagens
O industrial Wandér Weege (Malwee Malhas) recebe hoje, às 17

horas, no auditório Eggon Freitag, em Florianópolis, a Ordem do

Mérito Industrial Nacional, concedida pela CNI (ConfederaçãO
Nacional da Indústria).

fá o empresário Eggon João da Silva (Grupo Weg) recebe o

Prêmio Mérito Industrial, concedido pela Fiese (Federação das

Indústrias do Estado de Santa Catarina).
O evento faz parte da programação do cinqüentenário de criação
ela Fiese, Na oportunidade, a atual diretoria da entidade presta

homenagens aos ex-presidentes.

Adiado

O governo adiou pela segunda
vez o sorteio das casas aos

funcionários públicos. Na
primeira vez, o prefeito Irineu
Pasold (PSDB) anunciou o

sorteio para o dia 1 d� maio,
Dia do Trabalho, mas não

aconteceu ..

Depois foi comunicado que o

sorteio aconteceria na tarde

da última sexta-feira, no
Parque Municipal de Eventos.
Mais uma vez adiado. Os
funcionários estão ouriçados.

Alteração
Por determinação do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral),
a Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul a-Iterou o

Artigo 6° da Lei Orgânica, que
versa sobre o número de

parlamentares na Casa.

Segundo o secretärio-admi
nistrativo, Rui Lessrnann, o
TSE entendeu que as Câma
ras Municipais devem esta

belecer o número exato de ve

readores proporcional ao de
habitantes e não até,
como era feito.

Crítica

O presidente em exercício do

PT de Jaraguá do Sul, Silvino
Volz, está indignado com a

aprovação do salário mínimo de

R$ 151,00, que classifica como

inconstitucional

Ele criticou o PFL por mudar o

discurso em cima da hora e

desistir do salário de R$
177,00.

\._ Sobrou até para o deputado
federal Vicente Caropreso

(PSDB), que votou favorável ao

salário de R$ 151,00.

Lamento
O presidente da Apevi

(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), Everaldo Batista de

Oliveira, fez um desabafo
durante a reunião da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do

Sul).
Disse que a Expo 2000, feira
multissetorial promovida pela

Apevi, não está tendo o

apoio necessário dos

grandes empresários do

Município.
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Eletroeletrônicos em alta
São Paulo .:: A indústria

eletroeletrônica comemora o

crescimen,to do setor no primeiro
trimestre deste ano. O fatu

ramento aumentou 26% e deverá

chegar, até dezembro, a R$ 47,2
bilhões, contra R$ 41,5 bilhões
em 1999. Ó anúncio foi feito no

início da semana pelo presidente
da Abinee (Associação Brasileira
da Indústria Elétrica Eletrônica),
Benjamin Funari Neto.

A área de telecomunicações
apresentou o melhor desempe
nho, com 39% do faturamento
total do setor. Enquanto todo o

setor eletroeletrônico trabalha
com 80% da capacidade instala

da, as fábricas do segmento da
telefonia trabalham plenamente,
"algumas aos sábados e do

mingos". A principal ocupação
consiste em produzir telefones
celu I ares , cuj as exportações
cresceram 803% no primeiro
trimestre.
JUROS - Para Funari , o

crescimento do setor eletroele

trônico pode ser atribuído, entre
outros fatores, à queda dos juros
ao consumidor. Segundo ele, a

evolução constatada leva em

conta que no primeiro trimestre
do ano passado houve queda no

volume de negócios causada pela
desvalorização do real e pelo
endividamento em dólar de várias

empresas.
O segmento de informática é

o segundo colocado no ranking

dos maiores faturamentos do
setor no primeiro semestre, com

27%, seguido pelo de automação
industrial e componentes elétri
cos e eletrônicos, ambas com

26%. A área de geração, trans
missão e distribuição de eletrici

dade, porém, não conseguiu
acompanhar o crescimento regis
trado pela Abinee. Caiu I %, de
acordo com a entidade, por
causa da retração de investimen
tos de algumas concessionárias
de energia privada, que em 1999
foi afetada pela desvalorização
cambial.

VENDASEXTERNAS- As

exportações aumentaram 53%,
passando de US$ 630 milhões no
primeiro trimestre de 1999 para
US$ 965 milhões entre janeiro e

março deste ano. O saldo, no

entanto, continua negativo,já que
as importações, puxadas pelos
componentes para informática e

telecomunicações, saltaram de

U$ 2,2 bilhões para R$ 2,4
bilhões. "Um chip pentium custa

, .0 equivalente a duas toneladas de

soja", disse o presidente da
Abinee. Para ele, o governo

precisa estimular urgentemente a

produção de componentes no

Brasil. Há apenas duas fábricas
atuando no País, segundo Funari.

Com, a contratação - em

parte temporária - de 1,5 mil

pessoas no primeiro semestre, o

setor passou a 'contar com 135,7
mil trabalhadores.

Queda. no nível de emprego
Brasília - A antecipação do

reajuste do salário mínimo e a

mai or procu ra por vagas,
estimulada pelo bom desempenho
da economia, 'é o principal com
ponente pela queda do nível de

emprego no País do mês de abril,
divulgado ontem pelo IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia .e

Estatística). Economistas, entre
tanto, acreditam que o número de

empregos voltará 'a crescer no

longo prazo.
- ,A tendência é de recupe

ração de empregos acompanhan
do a retomada do crescimento da
economia. No curto prazo, entre
tanto, existem alguns obstáculos

que impedem uma recuperação
imediata do nível de empregos, que
em abril pode ter sido afetado por
questões sazonais", an�'lisou o

chefe do Centro de Estudos de Po
líticas Sociais da FundaçãoGetúlio
Vargas (FGV), Marcelo Nery.

Entre as questões que influen
ciaram o mês de abril, a anteci

pação do reajuste salarial nesse

período pode ter inibido as con

tratações de pessoal não quali
ficado, com salários menores,

portanto. Além disso, "abril não
é historicamente um mês em que
as empresas costumam contra

tar, como no segundo semestre",
completou.

\

A Paróquia Apóstolo Pedro - Centro -,
.

,

Juntamente com a OASE, promove jantar
dançante em prol da construção do novo salão

paroqUial. Data; 03 de junho de 2000, início as

20h30, !ocal S.E.R. Vieirense. Participecom R$
12,50. Concorra ao sorteio de diversos brindes

(durante o jantar). Inqressos podem ser

adquiridos na secretaria da igreja.

Apevi discute a criação de

feiramultissetorial na região
\

Objetivoé
evitar a
concorrência de
eventos isolados

Jaraguá do Sul ---:- A Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu)
pretende criar uma feira mul
tissetorial na região, a partir do
próximo ano. O objetivo, se

gundo o presidente da entidade,
Everaldo Batista de Oliveira, é
"unificar as forças e evitar a

coincidência de datas das feiras

na.microrregião. A Apevi já fez
.contato com as associações co

merciais de Corupá, Guaramirirn,
Massaranduba e Schroeder, que
aprovaram o projeto. A idéia é,

,

realizar a feira a cada ano numa

cidade diferente.
Oliveira informou que a

primeira feira deverá acontecer

em Guararnirim, em razão do
cancelamento da Expofeira
Agroindustrial deste ano, cuja
data coincidiria com a Expo
2000, promovida pelaApevi, que
acontece de 19 a 23 de julho, no
ParqueMunicipal de Eventos, em
Jaraguä do Sul. "Vamos apro
veitar a Expo 2000 para divulgar
a idéia da feira regional, apro
veitando para avalizar a viabi

lidade", declarou Oliveira.
EXPO 2000 - Mais de 80%

dos 159 estandes - incluindo
também oito boxes de alimen

tação - já foram negociados
para Expo zooo .. A feira, que
substitui a Multifeira, terá como

foco principal os negócios. A

diretoria da Apevi reduziu o

período da feirade dez para cinco
dias, "já que Q objetivo principal
é negócio e não a exposição de

produtos".
A formatura da turma de 2000

do curso de Estilismo do Senai

(Serviço Nacional de Aprendi-

"

Arquivo/CP: EdsOfl Junkes

Experiência: Oliveira acreditáno sucesso do associativismo na região

zagem Industrial) acontece

durante a feira, que contará ainda
com palestra de diferentes temas,
todos ligados aos setor produtivo.

MISSÃO EMPRESARIAL
- Cerca de 60 pessoas, entre

empresários das 15 principais
cidades do Estado, representantes
do governo estadual, da Caixa
Econômica Federal, daAgência
Catarinense de Fomento S.A.,
antigo Badesc, BRDE (Banco
Regional de Desenvolvimento do
Extremo-Sul) e Universidade
Federal de Santa Catarina parti
ciparam da missão empresarial à
Itália e Alemanha, organizada pela
Fampesc (Federação das Asso

ciações de Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina),
entre 10 e 19 de abril.

Integraram a missão 6'
presidente da Apevi', Everaldo
Batista de Oliveira, o presidente
da Aciag (Associação Comercial,

Industrial e Agrícola de Gua

ramirim), Maurici Zanghellini, e
o professor da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaen
se) Jorge Brognoli.

Na Itália, a missão foi
conhecer o modelo de associa
tivismo da região de Milão. :'A
idéia é adaptá-lo à nossa rea

lidade", contou Oliveira, acres

centando que a associação busca

o fortalecimento das empresas,

informações do mercado, com o

objetivo de antecipar as tendên

cias, e recursos para investi
mentos e aquisição de máquinas
e equipamentos.

Na Alemanha, os empresários
estiveram em Munique, onde
visitaram empresas e conheceram

a Câmara de Artes e Ofício de

Munique e Alta Baviera, que tem

di versos projetos em parceri a
com Santa Catarina.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Copom pode elevar os juros
Brasília - O Copom (Comi

t� de Política Monetária) pode
elevar a taxa de juros básica da

economia se considerar a situação
de alta instabilidade internacional.
A previsão é de alguns analistas,
depois que o dólar fechou em R$
1,852, na segunda-feira, a se

gunda cotação rnais alta do ano,

depois de atingir durante o dia R$
1,860, a maior alta desde janeiro.

Para sinalizar que pode evitar
uma desvalorização continuada do
real de impacto certo na inflação,
a diretoria doi Banco Central deve
elevar a Selic. É o que defende o

economista da Fundação Getúlio
Vargas e ex-diretor da CVM

(Comissão de Valores Mobiliá

rios) Renê Garcia, apostando que
a taxa subirá dos atuais 18,5%
para 19,5% ao ano, se o BC "for

conservador", ou para 20% "se

optar por ser mais agressivo". '

O ex-ministro da Fazenda
Maílson da Nóbrega acha que o

BC deveria, pelo menos, fixar o

viés de alta. "Se a Argentina
entrar em parafuso, seremos

claramente afetados", garante,
apostando que o Copom tomará
uma decisão mais conservadora
e manterá a taxa atual, sem viés.
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PROGRAME-SE

A Associação do� Mora
dores da Ilha da Figueira
promove neste domingo,
dia 28 de maio, Brincando
no Bairro - das 8h30 às
12 horas, na Escola Lilia

Ayroso Oechsler. Exames
de saúde, atividades de

recreação, confecção de
documentos e cortes de
cabelo gratuitos serão
oferecidos à população.

Neste final de semana, dias
:

26,27 e 28 de maio, o Bae

pendi e a Arweg estarão
sediando o Campeonato
Estadual de Bocha em

Trios. Os melhores da mo

dalidade de todo o Estado
confirmaram presenças.

Dia 26 de maio o SescjJa
raguá do Sul vai apresentar
o Projeto Sonora Brasil
Século 21 - "Show violão
Brasileiro" - com o violinista
Turíbio Santos, no Sindicato
do Vestuário, às 20 horas.
O ingresso é um quilo de ali
mento não perecível.

Neste dia 27 será dispu
tada, na pista de bicicross
do Parque Malwee, mais

. uma etapa do Interescolar
de Bicicross, em várias mo
da lidades, opertun idade
para os pilotos jaraguaen
ses mostrarem que tam
bém são bons no pedal

Dias 27 e 28 acontecerá no

Parque Municipal de Even
tos a 2a Gincana 24 Horas
do Sesc. Este evento terá
início na noite de sábado,
no Parque de Eventos. O
término será no domingo,
às 19 horas, na Praça
Ângelo Piazera.

O Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul promove
nesta sexta-feira, dia 26,
o encontro mensa I com

I

delicioso jantar típico, às
19h30, no Salão de Festas
da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz , na Vila
Nova.

Está programado para este

sábado, dia 27, o Baile de
Rei da Sociedade Indepen
dência (Estrada Jaragua
zinhojGaribaldi). Animação
é da banda Verde Vale.

A Sociedade Esportiva Es

trela, de Nereu Ramos, pro
move neste sábado, dia 27,
a partir das 22h30, baile
com a banda Trànsamérica.

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE MAIO DE 2000

EMPREENDEDOR
,

Os empresários Wandér
Weege e Eggon João da Silva
recebem nesta quinta-feira,
a Ordem do Mérito Industrial
da, CNI. A solenidade
acontecerá às 17 horas no

auditório Eggon Freitag, na

Fiesc - Federação das
Indústrias do Estado de
Santa Catarina -, em Flo

rianópolis.

A Caravana da Alegria, da

Secei, com todas as suas

atrações, estará neste dia 27
de maio no Bairro Santa Luzia,
a partir das 14 horas, e no

dla 28 de maio, no Bairro Ilha
da Figueira, no Colégio Lilia

Ayroso Oechsler, a partir das
9 horas.

Nos dias 26, 27 e 28, nas

quadras .do Clube Atlético
Baependi, acontece a 2a

Copa Malwee de Tênis. O
torneio é aberto. Inscrições
na portaria do clube.

De hoje (25) até sábado a

cidade de Tubarão, no Sul do

Estado, sedia a 33a' Con
venção Estadual do Comércio
Lojista de Santa Catarina.
São aguardados dois mil
lojistas no evento.

Uma festa onde os homens
só terão acesso até a área
de estacionamento (para
deixar a mulher). É a Noite
do TITITI, dia 26 de maio,
às 20 horas, no Clube Atlé·
tico Baependi.

A Notre Dame vai de pro'
.çramação normal neste final
de semana. Hoje, as bílhe
terias abrem das 15 às 19
horas, com uma promoç,ão
para sábado. Quem adquirir
um ingresso, hoje, leva outro
gr.átis.

Neste dia 27 de maio acon

tece, no Parque Municipal de
Eventos, a Noite da sopa
húngara, a partir das 20,
_horas, onde serão servidos
quatro tipos de sopas, acorn:
panhadas de pães e patês,
no sistema bufê. O valor do

ingresso é R$ 3,50, com di'
reito a jantar e baile.

Continua aberta ao públiCO,
no segundo piso do Shopping
Center Breithaupt, a expo'
sição de fotos da fotógrafa
Teka, de Joinville, e feita de

moto à Patagônia. A moto
também está exposta. FotoS
belíssimas.

Hans Breithaupt, atual diretor-presidente
do Comércio e Indústria Breithaupt,
completou, no dia 15 de maio de 2000,
55 anos de atividade.

O grupo iniciou cerno uma casa comercial,
oferecendo ao público produtos coloniais,
secos e molhados.

Hoje, está presente em seis cidades

catarinenses êom mais de mil

colaboradores. Ao lado da I

esposa,

Carmem, e dos filhos, Bruno e Roberto,
tornaram realidade, no final do ano

passado, o primeiro Shopping Center da

HansBreithaupt-55anosdeempresa cidade. Parabéns!

UNIÃO o casal Osmar e Dorita
comemorou com os temitteres e

amigos, dia 22 de maio, 24 anos de
casamento

ANIVERSÁRIO a supergata Cynthia
Bridaroli foi cumprimentada pela idade
nova no dia 11 demaio. Em especial

pelos pais, Ingrid e Osvaldo. Parabéns!

POMBINHOSMarcelo e Suzalin
comemoraram nesta semana

(23) um ano de namoro

r

A banda jaraguaense Demo Via sobe ao

palco da Praça Ângelo Piazera neste

domingo, dia 28demaio, às 19 horas, para
apresentaro repertório do CD:Rock'NRoll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�os
•

Jornal

CORREIO00POVO

Jaraguá do Sul, 25 de maio de 2000

MARIMÂR % 275:005 i
RIO BRANCO � GUARAMIRIM
TERRENO COM 9.232.32 W
ESQUINA DE FRENTE PIO
ASFALTO. APTO. DE REFEREN

CIA: EM FRENTE IGRE�A NOS
SA SRA. DE FÁTIMA E lANCHO
NETE DO ITALIANO IDEAL PARA

COMERCIO, POSTO DE COM
BUSTíVEL - ALTO FLUXO DE
VEíCULOS R$130.000.00 (NE
GOCIAVEl) OU PODEMOS
VENDER EM 2 PARTES. VENHA
CONHECER ESTAEXCElENTE
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.
creci 1989-J

\

RAU
CASA COM 110M2, 2 QUARTOS,
SALA, COZo BWC. GARAGEM.
FUNDAMENTO PICASACOM 96
M2, SUITE, 2 QUARTOS, SALA,
COZ.,BWC. TERRENO COM
451.50 M2 (17.20 FRENTE).
TODO MURADO - ESQUINA
RUA PRINCESA ISABEL - AO
LADO PREFEITURA
R$ 28.000.00 creci 1989-J

AGUAVERDE
EXCELENTE TERRENOCOM 450
M2 ( 15 X 30). PRÓXIMO IGREJA
SÃO JUDAS TADEU
,RS 16.000.00 creci 1989-J

CENTRO
PRÉDIO COM 548.83W - 3 PA
VIMENTOS - TERRENO COM
378 M2 AVENIDA MARECHAL
DEODORO ESQUINA COM
JOÃO ZAPELlA AO lADO DO
SÃO lUIS - R$ 400.000.00 -

NEGOCIÁVEIS - TEMOS ESTU
DOS DE REFORMA creci 1989-J

CENTRO
EXCELENTE TERRENO COM
646M2 RUA WAlDEMAR R
EBEllO (RUA AO lADO GA
TOS & ATOS) - VilA NOVA.
R$ 22.000.00 creci 1989-J

Ligue-e Anuncie: 370-7919 - 370-8649 -+371-1919.
VILA LENZI
CASA ALVENARIA COM 180 M2,
4 QUARTOS, 2 SALAS, COZI
NHA AMPLA, GARAGEM, ÁREA
DESERViço E DEMAIS DEPENO.
R$ 70.000.00 creci 1989-J

VILA LENZI
AO lADO POSTO CIDADE -

PERTO DO SUP. lENZI - SO
BRADO COM 138M2, 2 QUAR
TOS AMPLOS, SALAS AM

PlAS,,2 GARAGENS E DEMAIS
DEPENO. TERRENOCOM326 M2
R$ 76.000.00 - ACEITA PER
MUTA POR IMÓVEL MENORTA
MANHO COM MAIOR TERRE
NO. creci 1989-J

APARTAMENTOS
DISPOMOS DE VÁRIOS APAR
TAMENTOS PARA VENDA,
COM OU SEM FINANCIAMEN

TOS, NOVOS OU USADOS EM
EXCELENTES ESTADOS DE

CONSERVAÇÃO, COM OU SEM
MÓVEIS. TEMOS TODAS AS

OPÇÕESQUEVOCÊPROCURA

LOCAÇÃO SALA COMERCIAL
SALA COMERCIAL COM 120

M2, COM MEZANINO, ESTACIO
NAMENTO PRÓPRIO + ESTA
CIONAMENTO PARTICULAR,
FRENTEDEVIDRO. R$430.00
IMPORTANTE 45 DIAS SEM
ALUGUEL creci 1989-J

LOCAÇÃO APARTAMENTO
NOVO COM SUITE + 2 QUAR
TOS, SALA E DEMAIS DEPENO.
RESIDENCIAL REINOlDO BAR
TEL. R$380.00-NEGOCIÁVEIS
creci 1989-J

QUER VENDER SEU IMÓVEL
DEIXE AOS CUIDADOS DE
QUEM REALMENTE TRABALHA
PARA VOCE. PROCURE-NOS,
TEREMOS PRAZER EM BEM

ATENDÊ-lO(A) 275-0051 OU
9102-1110 creci 1989-J

Casa nova Residencial Belhing
com 01 suite, 02 qtos, chur

rasqueira, demais dependen
cias. R$ 70.000,00 275-1594,
c�eci 612-J.

lotes Residencial Mirandal
Barra Rio Cerro-Entrada +

parcelamento. 275-1594
creci 612-J. \

Casa Prox, Nanete Malhas-Rio
Cerro I de Alvenaria R$
12.000,00. 275-1594
creci 612-J.

Terreno no loteamento Heineck
" com 539 m2 - Ilha da Figueira.
R$ 10.000,00. 275-1594 (

creci 612-J,

Terreno Jaraguá Esquerdo
prox.Móveis Pradi - Entrada de
R$ 5.000,00 + parcelamento.
275-1594 - creci 612-J.

Terreno lot. Versailhesl Amiza
de R$14.000,00. 275-1594
creci 612-J.

Terreno lot. Juventus/Jaraguá
Esquerdo com 375 m2. R$
12.000,00 - Entrada + parcela
mento 275-1594 creci 6,12-J.

Terreno Prox. Faculdade com

383m2 - R$ 15.000,00 negocia
vel. 275-1594 - creci 612-J.

Terreno Estrada Nova/Prox.
Brasão R$ 7.000,00 275-1594
creci 612-J.

Terreno lot. Santo Antonio R$
6.000,00 - 275-1594 creci 612-J.

Casa em Schroeder - com 63m2,
2 quartos, demais dependências.
R$ 25.000;00, negociável.
275-�594 - creci 612-J.

MARCAITO 371·1136
lOTEAMENTO FIRENSE, NO
BAIRRO �ARAGUÁ ESQI)ER
DO, PROXIMO A ESCOLA,
IGREJA, SUPERMERCADOS E
ONIBUS A VONTApE. VOCÊ DA
UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE PODE PAGAR EM
ATÉ 60 MESES. CORRA E
REVERVE O SEU. creci 093

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.200m2 - Fazendo frente
com a. Rua Bernardo Dorn
busch. creci 093

VENDE - Dois TERRENOS no

loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ 10.000,00.
creci 093

VENDE - TERRENO oom 1.000m2
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus. creci 093

VENDE - TERRENO com 476m2
,

- loteamento Ana Paula II - lote
nº151 - R$12.500,00. creci 093

VENDE - CASA DE ALVE
NARIA com 89m2 - Sito a Rua
Horácio Pradi - Jguá Esquerdo
- R$ 32.000,00. creci 093

\
.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 160m2 - Tifa Martins
- loteamento Fredolino Martins
- R$ 40.000,00. creci 093

VENDE - CASA DE ALVENARIA
com 60m2, em construção, sito
à RUA JOSÉ NARlOCH - lote
121 - R$ 23.000,00. creci 093

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA! com 70m2, na Rua 402,
nº 63 - toda murada - R$
30.000,00. creci 093

VENDE - CASA DE MADEIRA
lote 91 - Lotea Liodoro Rodrigues
(Financ. de 16)( R$ 160,00) - R$

.

15.000,00. creci 093

INTERIMOVEIS' 371·21 Ú
Sala comercial cl área de 60,00
rn-, Ed. Barão do Rio Branco

(Centro). Preço: R$ 30.000,00
creci 0914-J

Casa em alvenaria, cl 230,00
m2, terreno cl 870,00 m2.
Rua: Mathias Ruysan (Ilha da

Figueira). Preço: R$ 85.000,00
creci 0914-J

Cobertura' do Ed. Riviera, cl
área de aO.6,öO m2; Preço: R$
1 00.000,00. creci 0914-J

Apto. cl área de de 87,OQ m2.
Residencial Amaryllis - Vila
Nova. Preço: R$ 55.000,00
creci 0914-J

Apto. cl área de 200,00 m2,
mobiliado. Ed. Carvalho (Cen
tro). Preço: R$ 110.000,00
creci 0914-J

Casa cl área de 70,00 m2, em
terreno de 350,00 m2. Ilha da

Figueira. Preço: R$ 25.000,00.
creci 0914-J I
-,

Casa cl área de 260,00 m2 e

terreno cl 269,00 m2. Rua: Irmão
Marista (Centro). Preço: R$
140.000,00. creci 0914-J

IMÓVEIS PARA, LOCAÇÃO
Casa em alvenaria, contendo 03
dormitórios, sala, coz., lavand.,
bwc social, bwc serviço e

gé!ragem. Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza, 81 (Próx. Posto
Marcolla). Valor do aluguel: R$
400,00, creci 0914-J

Apto. contendo 01 suite + 02

dórmitórios, sala, coz., lavand.
bwc social e garagem. Cond.
Reinaldo Bartel - Apto. 41 - BI.
7. (Baipendi). Valor do aluguel:
R$ 320,00. creci 0914-J

Apto. contendo 01 suíte + 02

dormitórios, sala, coz., lavand.,
bwc sectat. sacada' cl chur

rasqueira e garagem. Rua Gov.

Jorge Lacerda - Ed. Onix - Apto.
202. Valor do aluguel: R$ 400,00.
creci 0914-J

PARA LOCAÇÃO:
Sala comI. R.walteT Marquar-

,

dt,2665 - R$ 500,00. creci 643-J

Sala comI. R.266 nº 80 área:
85m2 - R$ 250,00. creci 643-J

Imóvel comercial. R.Walter Mar

quardt,697 - 'R$ 800,00. creci
643-J

Casa alvenaria R. Florianópo
lis, 141 (03 dorm.) R$ 550,00. creci
643-J

Casa alvenaria R.Jaime Gadotti,
350(03 dorrn.) R$ 250,00. creci
643-J

Apartamento R.leopoldo J. Grub

ba,97(02 dorm.+dep.empregada)
R$ 250,00. creci 643-J

PARAVENDA:
Sobrado alvenaria R.João Pier

mann, 126 - área: 255,64m2. const:
398,40m2 (suíte,02 darm. + dep)
R$ 106.000,00. creci 643-J

Terreno R.Cel.Procópio G. Olivei
ra,com 637,50m2 R$ 110.000,'00
creci 643-J

02 casas alveharia R. CeI. Pro

cópio G.0Iiveira;696 e 741,área
de 2.560,00m2. R$ 350.000,00
creci 643-J

Terreno R.Teodoro Acípio Fa

gundes-Água Verde- com área
de 450,00 m2 - R$ 18.500,00.
creei 643-J
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BARRA SUL 376·0015

Terreno cl 368,00m2, Jardim
Hruschka II, bairro São Luís - R$
4.000,00 + 24 x R$ 375,00.
creci 1589-J

Terreno cl 110.400,00m2, Tifa
Aurora - Rio Cerro II - R$
28.000,00. creci 1589-J

Casa de alvenaria cl 192,00m2,
03 BWC, cl telefone e antena

parabólica, Lateral Frida Piske,
terreno com 777,00m2, (15x51.8);
na Barra - R$ 65.000,00.
creci 1589-J

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 WOLKSVA

GEN, a partir 95. creci 1589-J

Casa mista cl aproximadamente
70,00m2 (dois quartos e demais

dependências), terreno com

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.MO,00. creci 1589-J

Casa de alvenaria cl 130,00m2,
03 qtos, 2 BWC, sala, copa,
cozinha e garagem, terreno cl

525, Rua Angelo Rubini, na Barra
- R$ 90.000,00. creci 1589-J

Casa de alvenaria semi-acabada
cl 180,00 m2, terreno cl 389,43
m2, na Rua Ervin Doege, lote 44,
lot. Cecília Steinke, na Barra - R$
45.000,00. creci 1589-J

Casa de alvenaria cl 02 quartos
e demais dependências, terreno
cl 472,50m2, a Rua Antonio M.

Correa, na Barra - R$ 35.000,00
creci -1589-J

Casa de alvenaria cl 63,00m2, 03
quartos, terreno cl 556,50m2, a

Rua Adele H. Marquardt, 160, na
Barra - R$ 30.000,00.
creci 1589-J

GIRASSOL 371·7931

Cód. 1010 - VENDE uma casa

com 140m2, 4 qtos - Figueira - Rua

Henrique Krause - R$ 58,000,00
Troca por imóvel (+) valer,
creç:i 1741-J

Cód, 1013 - VENDE terreno com

1000m2, casa com 230m2, no

centro. Aceita apto. - R$
150,000,00. creci 1741-J

Cód. 2001 - VENDE ap. com

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

Fica Cozinha sob medida. creci
1741-,j

cöd. 2002 " VENDE ap. com

147m2 - 3 qtos - Baependi - Res.
Cristina - R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa, creci
1741-J

Cód, 3003 - 450m2 - 15 x 30 -

São Luiz - R. Arduino Pradi - R$
12,000,00 - Próx. do Arroz
Urbano, creci 1741-J

Côd. 1005 - VENDE casa no São
Luís - 70m2, 2 quartos, próximoCaic.
fI$ 36,000,00. creci 1741-J

cse, 1007 -'VENDE uma casa

na Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos,

2 vg. gar., R$ 55.000,00.
creci 174 1-J

Cód. 3001 - 483m2 - 14 x 34 -

Santa Luzia - Res. Geranium - R$
8.000,00 - Ent. R$ 200,OQ + R$
150,00 mensais. creci 1741-J

, \
COO. 1001 - 60m2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman - R$
20.000,00 - ParceladolAceita
carro. creci 1741-J

Cód, 0004 -741m2 - 13 x 57-
Barra Res. Salier (Malwee) -

R$ 12,000,00 - Parcelado em

36x. creci 1741-J

JARDIM 371·0768
VENDE - GIAROINE LENZI- CA
SAALVENARIAc/210m2,1 suí
te cl banheira +.2 quartos, sala,
garagem pl 2 carros cl portão
eletrônico - toda murada - R$
60.000,00 (frente ao Colégio).
creci 572-J

VENDE - NOVA BRASILlA -

CASA ALVENARIA - cl 280m2 -

suíte + 3 darm. - R$ 65.000,00 -

Rua José Emmendoerfer, creci
572-J

VENDE - VILA NOVA - SOBRA
DO EM ALV. cl 200m2 - terreno
778m2 - suíte + 2 quartos, 2 salas
- R$ 93.000,00.'creci 572-J

VENDE - NOVA BRASILlA -

,

(NOVO) - APARTAMENTO cl 3

quartos + dep. - R$ 46.000,00
ou cl 2 quartos R$ 43.500,00.
creci 572-J

.

VENDE - VILA LENZI- Ed. São
Gabriel - cl 72m2, 3 qtos,
cozinha cl armário sob medida
- R$ 30,000,00 + fin,
creci 572-J

VENDE - ILHA DA FIGUEIRA
Terreno cl 500m2 - próx. Cal.
Marcelino Gonçalves - R$
16,000,00. creci 572-J

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

R$ 13.000,00. creci 572-J

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
Ed. Mariane Cristine - suíte + 2
darm. cl garagem - R$ 310,00
creci 572-J

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

garagem - R$ 250,00.
creci 572-J

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
- Ed. Giovana - suíte + 2 darm.,
cl garagem - R$ 330,00
creci 5'(2-J

PREMIER 370·7798

VENDE - Chácara - com

16.850m2, com casa mista com

120m2, na Rua Manoel F. da
Costa - R$ 35.000,00.

.

creci ?066-J

VENDE - Rio da Luz - Chácara

com 37.000m2, com casa de

madeira com 180m2 - R$
32,500,00. creci 2066-J

VENDE - Amizade - 13.000m2
na Rua Roberto Ziemann - R$
150.000. creci 2066-J

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000. creci 2066-J

VENDE - Nereu Ramos - Ponto
Comercial próprio para Lan

chonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - R$ 40,000.
creci 2066-J

VENDE - Nereu Ramos -

65.000 m2 na Rua Luiz Sarti,
com Bananal - R$ 180,000.
creci 2066-J

com 432m2. Localizado na Rua

Paulo Schmidt - Bairro AvaL R$
35,000,00 (Aceita carro como

parte do pagamento).
creci 820-J

VENDE - Casa de alvenaria
com 128m2, três quartos, te
rreno com 504m210calizado na
Rua João Satter Corrêa - Avaí
- R$ 45,000,00. creci 820-J

Necessitamos de casa

para locação, Ternos
clientes cadastrados

VASEL. 275·0153

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

quartos + dep. - Terreno 350m2
- Jguá Esq. próx. Azaléias - R$
63.000,00. creci' 1762-J

VENDE - Casa alv. 90m2 - 3

quartos + dep. + edícula cl 4

peças e bwc. Vila Rau. Terreno
412m2. creci 1762-J

VENDE - Casa alv. 129m2 - 3

quartos + dep. Terreno 800m2 -

Figueira - R$ 53,000,00.
creci 1762-J

VENDE - Casa alv, 150m2 - 3

quartos + dep. Terreno 337m2 -

V. Lenzi - R$ 47,000,00.
creci 1762-J

VENDE - Casa alv. 136m2 - 3

quartos + dep. Terreno 418m2 -

V. Lenzi - R$ 48,000,00.
creci 1762-J

VENDE - Casa alv. 98m2 - 2

quartos + dep. Terreno 560m2 -

Jguá Esquerdo - F!$ 30.000,00.
creci 1762-J

VENDE - Terreno 13x25 = 325m2
- Lot. Miranda - Figueira - R$
7,000,00. creci 1762-J

VENDE - Terreno 13x28 = 364m2
- Vila Lalau - R$ 15,000,00.
creci 1762'J

VENDE - Terreno 19.500m2 -

Chico Paula. - R$ 160,000,00
creci 1762-J

VENDE - Terreno 186.000m2 -

Lateral Walter Marquardt - Vila
Nova - R$ 45,000,00. creci
1762-J

MENEGOTTI 371·0031

VENDE - CASA NOVA CON
TENDO 01 SUíTE, 02QUARTOS
E DEMAIS DEPENDENCIAS.
LOCAL: PROXIMIDADES DA
WEG II. - R$ 48.000,00 (VALOR
PODE SER FINANCIADO).
creci 550-J

VENDE - CASA MISTA - 03

QUARTOS E DEMAIS DEPEN
DENCIAS - LOCAL: VILA RAU

R$18.000,00 - NEGOCIÁVEL
creci 550-J

VENDE - CASA EM ALVE
NARIA - 03 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDENCIAS
LOCAL: ESTRADA NOVA
R$ 30,000,00. creci 550-J

,
\

VENDE - CASA EM MADEIRA
- 02 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDENCIAS - WCAL: VILA
RAU - R$ 15,000,00
creci 550-J

VENDE-TERRENO LOCALI
ZADO NA R. JOSÉ P.OMIA
NOVSKI - 445,00 M2 - R$
15,500,00. creci 550-J

VENDE - TERRENO - LOCALI
ZADO NA VILA RAU COM

VENDE - Rio Cerro - 1187m2
na Rua Pe.Aluisio Boening - R$
10.500,00. creci 2066-J

VENDE - Praia de Itajuba -

Terreno a 300m da praia. R$
5,200,00. creci 2066-J

VENDE - Nova Brasília - 392m2;
na Rua José Emmendorfer - R$
25.000. creci 2066-J

LEIER 371·9165

ALUGA - Apto. 3. darms., R.
Dr. Waldemiro Mazurechen. R$
335,00. creci 1462-J

ALUGA - Apto. 3 darms., 2

salas, final da R. Jorge
Czerniewicz. R$ 350,00.
creci 1462-J

ALUGA - Aptos. 3 darms., Ed.
D Alzira, lateral Barão Brancal
Centro. R$ 280,00.
creci 1462-J

ALUGA - Apto. 3 dorrns. Ed.
Neno Pradilfinal da Marechal.
R$ 330,00. creci 1462-J

ALUGA - Apto. 3 darms., sala,
cozinha, lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. R$ 280,00.
creci 1462-J

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms., Ed. Maximum Center.
R. Marechal Deodoro. R$
550,00. creci 1462-J

ALUGA - Apto. suíte -I- 2

darms, Ed. Dona Alzira, lai.
Barão do Rio Branco. R$
330,00. creci 1462-J

ALUGA - Apto. suíte + 2 darms.,
Ed. Schiochet. R. Barão do Rio
Branco. R$ 600,00.
creci 1462-J

ALUGA - Apto. 2 dorrns., sala,
cozinha, banheiro, lav., gara
gem. BR-280. R$ 240,00.
creci 1462-J

ALUGA - Casa alv., 1 darm.,
cozinha, bwc, lav., BR-280,
entrada Rodeio Crioulo. R$
150,00, creci 1462-J

RANCHO 371·8799

VENDE - Duas casas de ma

deira com 42m2 num terreno
com 397,5m2 - Ilha da Figueira
- R$ 25,000,00. creci 820-J

VENDE - Casa de alvenaria
com 60m2 num terreno com

359,05m2 - Bairro Rau - Entra
da de R$ 10,000,00 + finan
ciamento. creci 820-J

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

340,80m2 - R.$ 35,000,00 - Vi
la Nova - Terreno cl 14.118,00
no valor R$ 55.000,00.
creci 820-J

VENDE - Terreno com 600m2-
Paralela Rua 'Domingos da

Rosa - Morro Boa Vista - À$
8.000,00. creci 820-J

VENDE - Casa de alvenaria
com 320m2 dois lances com

sete quartos, dois banheiros.
Terreno com 600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55,000,00.
creci 820-J

VENDE - Casa de alvenaria de
106m2 com 02 quartos. Terreno

ÁREA DE 420,00 M2 -

R$I14.500,00. creci 550-J

VENDE - APARTAMENTO NO
CENTRO - EDIFíCIOGARDENIA
02 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, SA
CADA E GARAGEM.
creci 550-J

VENDE - OFERTA DETERRENO
LOCALIZADO NA VI LA RAU
COM ÁREA DE 300,00M2
SOMENTE R$ 7.500,00
creci 550-J

FUTURO 371-0696

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (101) com
3 quartos, banheira de

hidromassagem, água quen
telfria, massa corrida, cerâ
mica Eliane - R$ 90.000,00
creci 8469-1

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

construção p ro xrmo ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir parcelas
de Condomínio. creci 8469-1

VENDE - Apto. 401 no Edifício

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

parcelas de condomínio.
creci 8469-1

VENDE - Apto. no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 2 quartos - Entrada
de R$ 44,865,10 e assumir
Parcelas de Condomínio.
creci 8469-1

VENDE - Apto. 101 no Resi
dencial Jade em construção
com 3 quartos - Entrada de
R$ 33.238,35 e assumir
Parcelas de Condomínio.
creci 8469-1

VENDE - Apto. Novo no

Residen.cial Ágata (501) com

3 quartos - Edifício com

piscina, salão de festas,
elevador e somente 2 aptos.
por andar - R$ 90.000,00.
creci 8469-1

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Talismã (302) com
2 quartos, massa corrida.
água quente e fria - R$
65,000,00. creci 8459-1

VENDE' - Apto. 503 no

Residencial Clarice Kock em

construção com 2 quartos -

Entrada de R$ 34.968,50 e

assumir Parcelas de

Condomínio.-creci 8459-1

VENDE - LANÇAMENTO
Residencial Esmeralda na Rua
João Picolli - Aptos. com 3

quartos - financiamento direto
com o Condomínio. creci
8459-1

SÉCULUS 371·8814
VENDE - Casa alvenaria cl

150,00m2, suíte + 2 quartos e

demais dep. - Próx. Estádio
João Pessoa. R$ 42.000,00.
creci 1873-J

VENDE - Casa madeira cl 3

qtos e demais dep. - Loteamento
Juventus - R$ 21.000,00.
creci 1873-J

VENDE - Apto. cl 3 qtos e

demais dep. - Rua Bernardo

Dornbusch, 590 - R$ 55,120,00

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. cl suíte + 1 qto - R$
57,000,00 ou suíte + 2 qto - R$
75:000,00. creci 1873-J

VENDE - Terreno cl 354,00m'.
Rua Erich Sprung, Vila Rau - R$
15.000,00. creci 1873-J

VENDE - Terreno cl 452,00m'·
Loteamento Centenário - RS

15.000,00. creci 1873-J

VENDE - Res. Maguilu, R, Procópio
G. Oliveira - Apto. cl 1 qto e

demais dep. - R$ 26.500,00 ou 3

qtos e demais dep, - R$ 38.500,00
creci 1873-J

VENDE - Terreno cl 441 ,00m'·
Rua Rudolfo Sanson, Figueira
R$ 19.000,00. creci 1873-J

VENDE - Terreno cl 497,58m'·
Rua Amábile T. Pradi, Jguá
Esquerdo - R$ 15,500,00
creci 1873-J

VENDE - Terreno cl 52.500,00m'
- Rua Luís Sarti, Nereu Rarnos

R$ 50.000,0, creci 1873-JO

DEJA 275·2990

VENDE-SE vários lotes próximo
a Metalúrgica Lombardi, com

uma entrada de R$ 2:000,00 e o

restante parcelado - Barbada

aceita-se veículos.
creci 001770-J

VENDE-SE uma área central de
30m x 31 m, ao preço de RS

195,000,00, creci 001770-J

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

Breithaupt - 25 parcelas de RS

2.500,00 - área de 3.800m2
creci 001770-J

VENDE-SE lotes no loteamento
Resdiencial Park, lateral da Rua

Walter Marquardt - área de

722m2 - R$ 60,000,00.
creci 001770-J

VENDE-SE casas no Bairro São

Luis - Jaraguá Esquerda'
Preços a partir de R$ 25,000,00
- todos em alvenaria - prontas
para financiamento,
creci 001770-J

Temos calpões Centrais para
locações. creci 001770-J

Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.000,00.
creci 001770-J

Vende-se 2 lotes na Rua Egon
Kock, medindo 13,00m x 30m,

cada, no valor de R$ 10,000,00'
cada - Barbada - Jguá Esquerdo,
creci 001770-J

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

�
0/m

c

�
você encontra.

Ugue e anuncie.
370-7919,
370-8649 e

371-1919

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

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132
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Visando aumentar a

participação de seu

pequeno compacto nos

mercados em que atua,e

especialmente na

Europa, onde a

concorrência nesse

segmento é

acirradíssima, a
Chevrolet prepara para
o segundo semestre

deste ano a nova

geração do Corsa, para
o mercado Europeu. O
pequeno GM, está no

mercado brasileiro há
seis anos e teve sua

primeira reestilização
no ano passado, com'
poucas mudanças em

relação a versão

anterior. A nova versão

chegará ao Brasil daqui
a um ano. A verdade é

que o atual modelo
ainda é atraente, porém,
justamente agora, as ,

Mais seguro e atraente
, montadoras européias
atualizaram seus

modelos. Assim, fica'

impossível pára o

Corsa, concorrer com
modelos como Fiat

Punto, Renault Clio e

Peugeot 206.
O novo modelo lembra
o atual, porém,
totalmente novo. As

formas são mais

definidas, mais
imponentes, com faróis ,

em forma de losango, e

novos vincos marcantes

nas laterais. A maior

mudança aconteceu na

traseira. Seguindo as

tendências atuais, as
lanternas subiram,
acompanhando a linha

do vidro, formando um '

conjunto muito atraente.

Os pára-choques ficam
limpos, lembrando os

da versão anterior do

Vectra. Dentro, ficou
mais espél.çOSO, pois
aumentou em largura.
Ficou também mais

seguro, já que além de
contar com air bag
duplo virá 'também
equipado de air bag

((

lateral. Não se sabe
ainda que motorização
terá aqui no Brasil, mas
é certo que tera a versão I

1.0, que responde por
granrle parte das
vendas do pequeno
modelo. A dúvida é:

por tratar-se de um
modelo novo, também
terá um novo preço? É
quase certeza que sim,
aliás, como sempre
acontece. Ganha-se por
um lado, perde-se por

,

outro.

"

AUTOMECANICA

DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geralt

... tI�IJDmD
�'N

lIedta���'
Telefone: (047) 376�0251

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

Olhanós
_'

aquI
outra vez!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ct

. Fotos merame .

nte IlUstrativas .

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET.

.

600/0 do Corsa Wind 1.0 2P

Crédito R$ 9.543,00 (60x)
Pessoa Jurídica - R$ 184,50
Pessoa Física - 'R$ 191 ,62

A...v. Mal. Deodoro da Fons�a, 557 _.

••

EMMENDORFER Com;
. .
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Veículos novos e usa.dos você
\

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

Emmendörfer Com. de Veículos'
\ '

'PROMOÇÃO
Valor da

«impostos
e fretes

AI
,

melh
.,.

,Opça.
m tCLX

pl'a.z
de \

e'Velculas
do Sul..:. sc [HEVRDLET
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FORD
J

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

com Fábio.

CHEVROLET

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

vidros com películas,
irnpecóvel. Tratar no

telefone 9997"8784, com
Pereira.

Vende-se Chevette 90 SL;
álcool, IPVA e

licenciamento 200Q pago.
Entrada R$ 1 .100,00
(aceita-se moto) + 11

prestocões.Tratar:
9962-0139.

Vende-se um Kadett, 92,
gasolina.

Valor R$ 6.800,00.
Tratar: 372-0663, ou

9991-9663

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

novos. Valor R$ 5.500,00 +

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

VOLKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 80. R$
2.800,00. Tratar: 376-0356.

Vende-se Fusca, cno 72,
ótimo estodo. Valor R$

1.650,00. Tratar: 9101-5807.

JEEP

Vende-se Jeep, ano 62, 4x4,
reduzido. Tratar: 370-4214.

V�nde-se 1 Toyota \

Bandeirantes, ano 91, 4x4,
reduzida. Treter: 370-4214.

1VI OTO

Compra-se 1 moto XR-200.
Tratar: 9975-0290

LEIA -

LIGUE -

ANUNCIE -

(�N� O
. fique �O

sonhando

acordado ...

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

UMCO'.OVO,
PMa t:ocIaä, lU�de:�

Em tecido, corvin e couro

II 371-4322 / 9991-4380
Com Agnaldo

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

PALIO ED 4P 98 AZUL

CORSA WIND 97 ROXO,
F-IOOO - COMPLETA DIESEL 97 AZUL

FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

KOMBI 96 BRANCA

PIK-UP CORSA GL 1.6 96 BRANCA

CORSA SEDAN 1.6 DIREÇÃO E TRIO 96 PRATA

OMEGACDAUT 96 PRETO

TEMPRA'16v 95 PRATA

UNO ELX 95 AZUL

CORSA WIND 95 PRETA

LOGUS GL CI TRIO 94 VERMELHO

OMEGA SUPREMA 94 AZUL

PAMPA GL GASOLINA 1.8 94 PRATA

GOLCL 9:1 BRANCÖ
GOL 1000 93

.

AZUL

JEEPVITARA 93 PRETA

MONZASLE 9'3 AZUL

PAMPA L 93 VERDE

SANTANA,GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

VERONA LX 1.8 91 PRATA

APOLO GLS 91 PRATA

UNO 1.6R 91 BRANCO

GOLCL 90 PRATA

IPANEMA GASOLINA 90 CINZA

JEEP JAVALI 90 AZUL

VOYAGE 89 BORDO

CHEVETESLE 88 PRATA

CHEVETTE 87 BRANCO

VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO

D-IO - DIESEL 82 MARROM

JEEP 75 PRETO

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

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

t;U'"t:NO 2. NOIMS
372-3210 I 975-0109

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCUIbs USADOS!
FORD

VEIcULO ANO COR COMB

Fiesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
KA 97/98 vermelha gasolina
Fiesta 97/97 Verde ' gasolina,
Mondeo CLX FD 96/97 Verde gasolina
Escort L 91/91 Branca álcool

Verona LX 91/91 Vermelha gasolina
Corcel II Hobby 8Ql81 Verde gasolina

GM

8102.28 96/97 Praia gasolina
VW

Gol16V 99/00 Branca gasolina
Kombi 96/95 Branca gasolina
Goi CL 92193 Azul álcool

Santana Cl, 89190 . Verde gasolina
Fusca 1300 L 80181 Branca gasolina

Brasília I 77/77 Marron gasolina
Fusca 1300 L 76/77 Branca gasolina
Fusca 1500 71/71 Azul gasolina
Fusca 1300 68'68 Azul gasolina

FIAT

Uno 1.6R MPI 94/94 Branca .) gasolina
Fiai 147 Racing 82/82 Cinza gasolina

PEyGEOT
Peugeol 405 GL 94/95 Verde gasolina

Rua WalterM,arquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370�8484, - Fax:370-7166

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - sC

--e-
UI!/ hWTHAUA .

PARA /JO/60O/AS
fu,1

COMPRAMOS
SUAMOTO
USADA! , CIlJl1>AC6/"

.. . . . . . . .. . .

FONE: 371-2999

Rua' Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

, Jaraguá do Sul - sc
(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENGETEC 370·0919

VENDE -ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a

300mts do mar, com garagem,
valor R$ 30.000,00 em condições.
creci 934-J

VENDE - VILA LENZI

Próximo ao ColégioGiardine Lenzi,
lote com meia água, T% 5.000,00
entrada + R$ 8.000,00 parcelado,
condições à combinar.

creci 934-J

VENDE - AMIZADE - Apartamento
com 3 quartos,' demais depen
dências e garagem, no Condo
mínio Residencial Amizade - R$
22.500,00 entrada e assumir
saldo de R$ 300,00 mensais.
creci 934-J

ALUGA - Apto. c/80m2 - R.
Joinville, 1309 - em frente Dalmar
- 2 dorm., 1 bwc - R$ 250,00.
creci 1749-J

ALUGA - Casa alv. c/60m2 -

Ana Paula II - 2 dorm., piso
cerâmico, murada - R. Victor
Vitkoski, 245 - R$ 220,00.
creci 1749-J

ALUGA - Casa alv. c/68m2 -

Amizade - 3 dorrn., 1 bwc - R.
Oreste Tecila, s/nº - R$ 220,00.
creci 1749-J

VENDE - Linha telefônica com

prefixo 372 - pOT apenas R$
400,00. creci 1749-J

GIROLLA 275·0003
Cód. 102,6 - Centro - casa de
alv. c/117m2, c/ 3 qtos - R$

VENDE-BARRADORIOCERRO 69.000,00. creci 001367-J
Sítio próximo a Malwee, com.
170.000,00m2-valorR$90.000,00. Cód. 1030 - Centro - casa de
creci 934-J

VENDE - BARRA DO RIO CERRO

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

416 (Jaraguá-Pomerode) - Preço
R$ 15.000,00. creci 934-J

VENDE - VILA NOVA - Terreno c/
425m2 próximo ao Fórum
Valor: R$ 33.000,00. creci 934-J

VENDE - VILA LENZI - Terreno
localizado na Rua Josephina
Vavassori nº 1307, com 800,OOm2
no valor de R$ 20.000,00
creci 934-J

VENDE - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Munici

pal, esquina com 60,00 metros

para Rua Ney Franco e 15,60m
para Rua Max Willein, medindo
aprox. 1.000,OOm2, contendo um

galpão e um sobrado - R$
150.000,00 (Negociável)
creci 934-J

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

garagem R$ 48.000,00 à vista ou

em condições a combinar
creci 934-J

VENDE - CENTRO
Casa c/ apróximadamente 300m2,
na Rua José Ernrnendoerfer.Bt t
. terreno com 337m2. R$
65.000,00. creci 934-J

ITAIVAN 275·3412
ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila
Baependi - cl 95m2 - suíte + 2 dorm.
- R$ 300,00. creei 1749-J

ALUGA - Apto. Ed. San Haphael -

Centro - 2 dorm., 1 bwc - R$
330,00. creci 1749-J

�LUGA - Apto. Ed. Matedi - Nova
rasília - 3 dorrn., 1 bwc - R$

280,00. creci 1749-J

ALUGA - Casa mista c/100m2 -

Ilha da Figueira - 3 dorrn - 1 bwc
RS 250,00. creci 1749-J

ALUGA - Sala comi c/130m2 -

V'II a Baependi _ R. Bernardo
Dornbusch - R$ 380,00.
creci 1749-J

dLUGA - Apto. Vila Baependi - 3

6�rnn. - R. Guilherme Kopmann,
- R$ 280,00. creci 1749-J

alv. c/230m2, suíte +2 qtos - R$
110.000,00. creei 001367-J

Cód. � 079 - Amizade - casa

nova c/160m2 - suíte + 2 qtos,
, garagem p/ 2 carros - R$
72.000,00. creci 001367-J

Cód. 1376 - Vila Rau - casa

com 160m2 - suíte + 2 qtos,
sala TV, jantar e visita - R$
94.000,00. creci 001367-J

Cód. 2099 - Baependi - terreno

com 879,90m2 - R$ 60.000,00.
creci 001367-J

Cód. 2360 - Vila Nova - terreno

com 719,20m2 - R$ 39.000,00.
creei 001367-J

Cód. 3047 - Ed. Centenário -

suíte + '2 qtos, c/ garagem. R$
45.000,00. creci 001367-J

Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte
+ 2 qtos - R$ 38.000,00 +

financ. creci 001367-J

Cód. 3313 - Res. Ilha dos

Açores - Aptos novos c/ suite

+ 1 qto - R$ 45.000,00 entrada
+ financ. com construtor.
creci 001367-J

Cód. 3352 - Res. Arnarilys -

apto novo com suíte + 1 qto -

R$ 54.000,00 - aceita carro e

parcelamento. creci 001367-J

VILSON 371·2357

VILSON VENDE CASA
Alvenaria, 113m2, 3 dormits.
Terreno 429m2. Rua: Esmeral
dina J. Klein. Vila Lenzi - R$
35.000,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód. 104

VILSON VENDE CASA
Alvenaria 130m2, 3 dormlts.
Terreno 510m2. Rua: Luiz
Chiodini. Jaraguá Esquerdo
- R$ 20.000,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód. 125

VILSON VENDE CASA
1 suite, 2 dorrn, garagem p/3
carros, churrasqueira, portão
eletrônico, etc. Centro - Rua

Argentina - R$ 90.000,00
.

CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.119

VILSON VENDE CASA
Terreno 1.200m2, 2 casas

alvenaria, pomar formado,

palmitos - R$ 28.000,00 - Ilha

da Figueira - Rua Avelino F.

Borba.
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.142

VILSON ALUGA CASA
1 suite, 2 dorrn, garagem,
demais dependências/ -

Figueira, próximo Homago - R$
400,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.l005

VILSON VENDE APTO

120m2, 1 suíte, 2 dorrn., sala,
cozinha, lavanderia, garagem,
Ed. Isabella- Centro - R$
35.000,00 + financiamento
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.513

VILSON VENDE APTO'

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

VILSON VEöNDE
SALA COMERCIAL /

Loja com 70m2, mais sobre loja
90m2, garagem - R$100.000,00-
Balneário Camboriú - Av. do
Estado
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.801

VILSON VENDE TERRENO
385m2 - (14x27 ,5) .: R$
14.000,00 - Amizade - Rua
Afonso Piazera
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.233

VILSON ALUGA KITINETE
01 dorrnit., sala, cozinha, bwc,
garagem. Rua: José T. Ribeiro

(água e luz incluidos). Ilha da

Figueira - R$ 220,00
CRECI 4936 - tel. 371-2357.
Cód.l004

'\ VCS·HABITASUL
371·4683

Ref 103 - Casa de alvenaria
semi acabada com terreno de
340m2 (casa com 96 m2) 4 dor
mitarias, 2 banheiros - valor R$
40.000,00. creei 006742

Ref 108 - 01 Prédio Comercial
em construção de alvenaria
com 500 m2 de área construida
Rua Epitacio Pessoa - terreno
com 416m2 - valor R$
170.000,00. creci 006742

Ref 118 - Sobrado de alvenaria
com 3 quartos - 1 suite - Rua
Adolfo Tribess, nº 305 - �lJa
Joinville - valor R$ 60.000,00.
creci 006742

Ref 202 - Apartamento com

175m2 - com 1 suite + 2 dor
mitórios - Rua Barão do Rio
Branco 760, aptol 03 - valer R$
80.000,00. creci 006742

Ref 205 - Apartamento com

115 m2 .corn 2 dormitarias, sala
de estar,copa cozinha ...

- Rua
CeI. Procópio Gomes, 1471
valor R$ 65.000,00.
creci 006742

Ref 208 - Apartamento com 3

dormitarias, sauna, hidromas

sagem, sacada, piscina, gara
gem, churrasqueira - Edificio
Schiochet - valor R$ 75.000,00
(troca por casa). creci 006742

Ref 301 - Terreno com 5740m2

(56x55) - próximo João Pessoa

- valor R$ 70.000,00.
creci 006742

Ref 310 - Terreno com 1050m2
- Rua Bernardo Dornbusch -

valor R$ 50.000,00.
'

creci 006742

Ref 314 - 02 terrenos com

15x25, 5 cada - Rua Josefinà
Vavássori ,125 - Centro - valor

R$ 18.000,00. creci 006742

I • 'I] '9 j ifi.}l
Vende-se 3 fitas de video - R$
25;00 cada. 1 alonqarnento, 1

dança ventre e 1 para yoga.
Tratar: 370-0277.

Vende-se TV Charp, 16 polega
das, em cores, com manual de

instruções, revisada e em per
feito estado de conservação.
Facilita R$ 160,00. Tratar: com
Moacir 371-6846 / 9975-4646.

Vende-se geladeira, usada, em
ótimo estado. R$ 170,00. Tratar:
9101-580T.

Vende-se móveis antigos,
estofados de sala. Tratar: 372- -

0663 ou 9991-9663.

Vende-se Pintier, nº 2. Preço R$
40,00. Tratar: 370-4901.

Vende-se pacote de viagem
para o Caribe (Cancun), 5 dias,
4 noites, hotel5 estrelas. Tratar:
372-0382.

Recado Oportunidade
Queres ganhar de R$300,OO a

R$3000,OO por mês, ligue para:
Tratar:Ademar Telefone:

(47)3710037 ou 99751299

Recado Carros novos e usados

quer comprar um carro? novo

ou usado? agora você tem um

site só para Jaraguá e região o

endereço é http://
www.autoline.hpg.com.br
você encontra muitas das

garagens da região confira!!!

Tratar:Melguior
Telefone: 3717080

Vende-se Celular
Celular KF-788 ERICSON, com
carreqador de bateria, várias
opções, agenda p/ 200 nº, semi
novo, com manual na caixa.
Valor R$ 300,00 a combinar.
Tratar:Ricardo Kachella
Telefone: 370-7740 (Priscila)

Recado Agenciador/Capta-dor
de Imóveis
Queres vender ou comprar
qualquer tipo de imóvel estou a

sua disposição nos telefones:
Tratar: Ademar Telefone:
99751299 ou 3710037

Vende-se Esteira Mecânica

(nova) com nota fiscal e aces

sórios + bicicleta (semi-nova),
preço a combinar. (motivo -

mudança).
1ratar:Denise
Telefone: 3792173 - 9979 9979

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

interesse. Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

Vende-se Macaco hidráulico e

máquina de solda elétrica arn

bos em perfeito estado de novo,

pouquissimo uso,R$ 300,00
Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

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

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

I • 1"'1['1'.1 j fI
Vende-se lanchonete no Pórfâl
de Jaraguá do Sul, equipada,
ótimo ponto. Aceita-se carro.

Preço a combinar. Tratar: 9991-
0174.

Aluga-se salas comerciais a

partir de R$ 250,00 mensais.
Local: Avenida Marechal.
Deodoro da Fonseca. Tratar:
9104-1407.

Vendo terreno, com 451 m2" com
uma casa mista, 60m2 + uma

fundação com 96m2, todo

murado, com muro de pedras,
terreno de esquina, ótima

localização. Próximo a PMJS.
Valor R$ 28.000,00.
Tratar: 9997-7708

Aluga-se casa ou apartamento
pequeno com 2 quartos e

garagem, p/ 2 moças, no

Centro, Vila Lalau ou R: Joinville.
Valor até R'$ 200,00, Tratar:
Margarida Telefone: 9997-8818

Casa no Cond. Satélite em Barra

Velha, Próximo a Lagoa. Valor R$
10.000,00 (mobiliada)
Tratar: Carlos Alberto Dutra da
Silva Telefone: 371-6241

Queres vender ou comprar qual
quer tipo de imóvel estou a sua

disposição nos telefones.
Tratar: Ademar
Telefone: 99751299/3710037

Troca-se Apartamento .a ser

construido por Terreno Central -

PERMUTA. Procuramos terreno

no centro de Jaraguá do Sul,
para construirmos um edifício
com 7 andares. Trocamos por
Apto. no edifício a ser construido.
Terreno deve ser central e resi

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

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Vende-se Apto. 202 - Edifício

Topázio em Guaramirim
EM CONSTRUÇÃO - Suite e um

quarto - 146,70m2 de área total -

PRIMEIRO EDIFíCIO DE

GUARAMIRIM COM 7 ANDARES
- Elevador, piscina, salão de

festas, somente 1 ou 2 aptos. por
andar - Entrada de R$ 33.233,41
mais 17 parcelas de R$ 693,48
(custo estimado pelo condominio
até 31/05/2000).
Tratar: Edilson Carlos Doring -

creci 8469-1 Telefone: 372-0657

Recrutamos pessoas interessadas para trabalho de
marketing e diwlgação, com as seguintes características:

- Dinamismo;
- Boa fluência verbal;
- Boa dicção;
- Boa apresentação
- Preferencialmente estudante
- Idade mínima 16 anos

Tratar com Moacir nos fones:
372-6846 - 275-2930 ou 9975-4646

Quer uma dica para
vender seu possante

mais rápido?
o

ANUNCIE NO CP!

Toda quinta e sábado.

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

EMPRESTIMOS
Sem avalista, SPC
e CERASA. Para

funcionários

Federais, Polícia
Civil, Militar e

Pensionistas em

até 18 vezes.

Fone: 371-1214

VENDE-SE
APARTAMENTOS
Próximo à rodoviária
com 1 suíte 2 quar
tos. Acabamento de
P. Mobiliado ou não.
Sem mobília: Entrada
R$ 30.000,00 + saldo.

Aceita-se carro.

Tratar nos fones 371-
5054 em

horário comercial ou

9984-1308

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Hospital constrói rampa para
oferecermelhoratendimento

I

a diretora Leocádia Pazda.
O assessor administrativo do

hospital, Wilson North, destacou
a importância da elaboração do

Planejamento Estratégico, no ano

passado, estabelecen�o metas

que a direção do hospital deverá
buscar com o apoio das Irmãs

Franciscanas da Santíssima
Trindade e dos conselhos Admi
nistrativo e Comunitário, presi
dido por Cleonice Tomczak, para
melhorar e modernizar as con

dições gerals de funcionamento
da instituição.

Uma das metas é continuar
o investimento na equipagem
do hospital, antecipou North.
Com esse objetivo, a direção
pretende utilizar a verba do

convênio firmado no ano pas
sado, entre a Prefeitura e o Mi

nistério da Saúde, no valor de

R$ 21 mil, na compra de uma

processadora de raio x, berços
aquecidos para a maternidade,
um ox írnetro de pulso e equi
pamentos 'para o Centro Ci

rúrgico. (MR)

Massaranduba - O Hospi tal
Sagrado Coração de Jesus vai
recorrer ao apoio da Prefeitura e

da comunidade para construir

rampa de acesso ab pronto
socorro do estabelecimento,
visando facilitar o desembarque
dos pacientes conduzidos pela
ambulância e melhorar o atendi

mento à população. A execução
dessa melhoria integra o Plane

jamento Estratégico do hospital
para o ano 2000 e a solicitação já
foi encaminhada ao prefeitoMário
Sasse, que, em princípio, prome
teu colaborar na realização da
obra.

A rampa, de 166 metros qua
drados, terá cobertura e piso no

nivelamento adequado para a

utilização de macas. O projeto
prevê também a melhoria dos

a/cessos ao hospital e a constru

ção de 38 vagas de estaciona
mento. "Embora seja uma provi
dência simples, a construção da

rampa está sendo necessária há
anos sem conseguirmos concre�
tizá-la, por falta de recursos", diz

Zimmermann: a administração considera como prioridade a melhoria das condições do hospital

Zimmermann entrega obra
do Hospital Santo Antônio

.<

Prefeitura fez
investimentos
de R$ 220 mil
em reformas'

Antônio numa nova fase de fun

cionamento, "oferecendo qualidade
no atendimento e readquirindo a

confiança da população". Ele cita

,
como exemplo os números com

parativos da evolução dos atendi
mentos e serviços prestado pelo
hospital, desde que a administração \

municipal passou a considerar co
mo prioridade a melhoria das con

dições de funcionamento do

hospital,
Em 1996, quando os investi

mentos aum,entaranl, começando
pela instalação daUTI Infantil, sob
a orientação do médico Paulo

Veloso, os atendimentos subiram
-de 520 mensais para 1,4 mi 1 men

sais. O reflexo positivo das melho
rias foi percebido também sobre o

número de partos realizados, ob
servaBy laardt. Em 1996, o hospi tal
registrou 199 nascimentos,' subi n
do para 526 em 1999, e a previsão
é concluir o corrente ano com600.

(MILTON RAASCH)

Guaramirim - O prefeito
Antonio Carlos Zimmermann pre
tende entregar na próxima segun
da-feira a obra da reforma e am

pliação do Hospital Santo Antônio.
Iniciada em agosto do ano passado,
a obra exigiu investimentos da
ordem de R$ 220 mil, sendo R$
150 mil desse valor de recursos

próprios da Prefeitura e R$ 70 mil
do auxílio financeiro prestado pela
empresa TBG, do consórcio do
gasodutoBrasil-Bolívia. Os investi
mentos possibilitaram a reforma de
70% do hospital e a reequipagem
quase completa do mesmo.

Conforme o secretário muni
cipal de Saúde, Nilson Bylaardt,
com a reforma o Hospital Santo

*

,
\ .

, \

Seu bol so ag fad eee! !Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 25 DE MÀIO DE 2000

Empresa quer salvar o Rio Cerro da erosão
Fleischmann Royal
Nabiscodá
exemplode
preservação

Jaraguá do Sul - Projeto
pioneiro-em Jaraguá do Sul, a

Fleischmann Royal Nabisco
desenvolve trabalho de recu

peração das margens do Rio

Cerro, com reposição da mata

ciliar. Utilizando pedras, barro e

vegetação nativa, a empresa está

conseguindo recuperar trechos das
margens destruídos pela erosão,
que se acentuou no início do ano

com as fortes chuvas de fevereiro.
Cerca de 2,5 mil mudas de es

pécies da região foram plantadas
no trecho do rio que atravessa o

terreno da indústria, numa largura
aproximada de 30 metros.

- O Rio Cerro, hoje apenas
um ribeirão por onde corre uma.
lâmina de água,já teve um grande
volume de água, mas o des
matamento e a erosão estão fa
zendo-o desaparecer·-, alerta o

gerente de fábrica, Paulo Maurício

Basto Silva. O projeto de re

cuperação das margens do rio foi
iniciado há cerca de três anos.

"Resolvemos preservar um pouco
do que nos é dado porque ví

nhamos observando os efeitos da

erosão nesse local. Era só uma

idéia e felizmente deu certo",
completa. Para recuperar a mata

ciliar a Fleischmann contou com

orientações do Senai de Blumenau,
que repassou uma lista com as

espécies nativas da região. As
mudas foram plantadas 'há cerca

de um 'ano.

O trabalho tem coordenação do
responsável pelo suporte técnico,
Jeferson TomazeIIi. "Nas áreas em

que já vínhamos desenvolvendo o

trabalho, a erosão não causou

efei tos destruti vos, apesar da
enchente de fevereiro ter alagado
toda essa área", explica ele. As
chuvas destruíram outros pontos,
fazendo cßm que a empresa
ampliasse o trabalho. TomazeIIi
recorda que no início pensavam
que a solução para recuperar o rio

fosse fazer exatamente o contrário,
limpando as barrancas. "Com a

orientação, descobrimos que a

Fotos: Edson JunkeslCP

Preservação: Basto Silva mostra resultados do projeto de recuperação das margens do rio

preservação da mata nativa é

fundarnenta!".
O processo é considerado

natural pela empresa, porque
utiliza elementos disponíveis no

meio arnbiente para !'azer a

recuperação, permitindo custos

baixos. "É uma ação simples, não
estamos fazendo nada de

grandioso, sabemos que �odos
podem fazer ações semelhantes",
incentiva o gerente de fábrica. Ele
se prontifica a auxiliar moradores
e empresas da re.gi ão que

necessitem de orientação, caso se

disponham a recuperar outros

trechos do rio. "Precisamos
salvar esse rio e descobrimos que
isso é muito fácil e pode ser

feito", defende.
(LISANDREA COSTA)

Idéia: empresa usa pedras, barro e mata nas margens do rio

Unidade temconceitos ecológicos
A Fleischmann Royal Nabisco

pretende estender para. a

comunidade o que classifica
como "o dever de casa". "Co

meçamos a criar uma cons

ciência ecológica maior", define
Basto Silva. A empresa está

começando a instalar processo de
coleta seletiva de lixo. "Quando
Jaraguá do Sul implantar esse

sistema, já estaremos adequados.
Antes disso, pretendemos de
senvolver esses conceitos com

toda a comunidade. que nos

rodeia", planeja o gerente de
fábrica.

Adotando política de redução
do desperdício, a unidade, que

tem 130 funcionários, conseguiu
diminuir em 50% as perdas
industriais, atingindo o índice de
95% de remoção da carga or-

o gânica dos efluentes, o material

que é devolvido ao rio. "Se você
tem um aproveitamento maior, o
volume de resíduos é menor.

Hoje, a água que retorna ao rio é
mais limpa do que a água que
captamos", garante o técnico
TomazeIli. A Fatma exige índice
de 80% de remoção, nesse Caso.

O Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto) faz
análises periódicas da qualidade
da água e dos efluentes da

empresa. (LC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Safra: Vanderlei Krehnke garante a qualidade da produção exterminando as pragas com a mão

Família supera díílculdades

produzindo repolhos orgânicos
Alimentos sem
agrotóxicos têm
garantia de
mercado

Jaraguá doSul- A família
de Vanderlei Krehnke decidiu

j

Superar a crise financeira fazendo
processo contrário ao da maioria
dos agricultores. Alugou terrenos

no Rio Cerro II e fez roças. O
resultado são cerca de 40 mil pés
de repolho, quase prontos para
colher, que vão abastecer todo o

mercado jaraguaense. A' grande
vantagem do produto, garantia de

cOlocação, é que foi cultivado
sem o uso de agrotóxicos. "Ho.i'e
as pessoas dão preferência a ali
mentos que não tenham veneno",
constata o produtor.

Vanderlei e o pai trabalham

cerca de 12 horas por dia para
dar conta do serviço. A estiagem
não favorece a colheita de re

polho, exigindo irrigação com

água do rio, uma vez por semana.

"Não choveu desde que fizemos
essa roça, mesmo assim vamos

ter cabeças de repolho com mais
de 5 quilos", orgulha-se Krehnke.
A qualidade do produto é garan
tida por ele de forma artesanal.
Percorre os canteiros .exter

minando com a mão as pragas
que encontra sobre as folhas.

A venda da produção já foi

negociada em rede de super
mercados e verdureiras da região.
A grande vantagem dos pro
dutores é que nesta época o pro-

I duto está escasso. "Se tivésse

mos repolho pra entregar hoje,
conseguiríamos até R$ 0,60 por
unidade", informa Krehnke. Nos

'supermercados, o preço do re

polho repassado ao consumidor

chega a R$ 1,30. A expectativa
da família é dispor do produto
durante todo o inverno, para

aproveitar os bons preços. "De

pois de outubro o mercado fica

lotado, aí a gente não consegue
mais que R$ 0,10 por unidade".

Quando começar a colheita,
Krehnke já vai iniciar nova safra,
agora com expectativas de

apostar mais alto. Planeja plantar
pelo menos 90 mil pés, da pró
xima vez. Ele utiliza semente

especial, que permite maior
resistência à planta, sobrevivendo
às fases de chuva e não quei
mando as folhas, no inverno.

"Quando ch_ega ao ponto de

consumo, ele resiste até duas se

manas na roça. Assim' eu não

tenho perdas", explica o filho de

agricultor, que já plantou milho,
mas descobriu mercado mais

prornissor plantando repolhos.
(LiSANDREA COSTA)

Folheações a OURO 24 Quilates. e
Prata EM DOMiCíLIO!!· 'NOVIDADE!!

�
a
s
o
�.

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�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100

Metalúrgica Erwino Menegotti
completa hoje 60 anos

Jaraguá do Sul�AMetalúr

gica Erwino Menegotti está com
pletando, hoje, 60 anos de trabalho

(veja tablóide especial) dedicados
à confecção de máquinas para
construção civil. Para comemorar
a data, a empresa vai proporcionar
almoço festivo para os colabora

dores, familiares e amigos no

próximo sábado, na Sociedade Es
portiva e Recreativa Menegotti.

No dia 25 de maio de 19/40, Er
wino Menegotti e família instala
ram uma ferrari a e fábrica de

carroças em Jaraguá do Sul, com
investimento de dois contos de

réis. Depois de seis décadas, a fá
brica cresceu, ampliou as insta

lações em outros municípios e

construiu nome forte nos merca

dos internos e externos. O diretor

superintendente da 'metalúrgica,
Eduardo Ferreira Horn, diz que a
fi losofia da empresa sempre foi

procurar fornecer soluções com

pletas para os clientes. "Nós ten

tamos confeccionarmáquinas que
facilitam ou simplificam o trabalho

na área de construção ci vi I e, desta
maneira, fazer com que nqssos
clientes faturem em seus negó
cios", explica Horn.

Atualmente, oGrupoMenegotti
está dividido em quatro Unidades
de Negócios Independentes para
que cada uma possa criar estratégia
própria. A Menegotti Máquinas
para Construção Civil, Menegotti
Equipamentos e Engenharia,
Menegotti Produtos de Fundição
e Menegotti Fôrmas Metálicas.

A metalúrgica passou por
várias etapas até receber certifi

cado do Sistema de Qualidade, no
Segmento de Misturadores, ISO
9001, e na Divisão de Fundição,
ISO 9002. A empresa contratou

consultoria externa, através da

parceria com Senai/Quality Pro

gres�, para prestar apoio 'técnico
durante o processo de certificação.
"A Menegotti é a primeira fabri
cante de máquinas e equipamentos
para construção civil da América
Latina a receber certificação ISO

9001", comenta. (FABIANE RIBAS)

Escola técnica pede segurança
Jaraguá do Sul - Alunos da

Escola. Técnica Federal fizeram
assembléia no pátio da escola, na
noite de terça-feira, para definir

providências devido à falta de

segurança no estacionamento da

instituição. No último ano, sete

carros foram furtados 00 pátio e

outros quatro arrombados, práticas
facilitadas pela inexistência de vigia
nolocal.

Os alunes decidiram fazer

abaixo-assinado, pela terceira vez,
para enviar à direção da escola e

superiores, em Florianópolis, soli
citando verba para a contratação
de vigia. Enquanto a solicitação não
for atendida, os alunos fazem
revezamento de tarefas. Todas as

noites, uma turma assume a vi

gilância, enquanto os outros

assistem às aulas. "Foi a maneira

que encontramos para garantir se
gurançaaos demais porque depois
que foi roubada a pessoa fica com
muito medo", diz um dos líderes

do movimento, Silvano Justino
Loose.

Nas noites em que a vigilância
dos alunos funcionou, não houve
nenhuma ocorrência na escola,
mas dois carros foram roubados
no pátio do Senai. "As ocorrências
no Senai tinham diminuído, depois
que começamos vigiar aqui, eles
voltaram a terproblemas", informa
Loose. Ele alerta que os alunos e

professores que utilizam o esta

cionamento, além de danos mate

riais, correm risco de vida. "Assal
tantes andam armados, não sabe

mos o que pode acontecer".
Da assembléia, saiu comissão

de alunos que vai discutir com a

direção e as instâncias responsá- I

veis solução para o caso. Se o go
verno federal não liberar verba,
uma das alternativas encontradas

pelos alunos é pagar do próprio
bolso profissional vigilante, mas a

medida é inconstitucional, tratan
do-se de instituição federal. (i..C)

Kleber Lisboa Araújo
eRO-SC 5270

'0
1\

•EMERGENCIA'
J

ODONTOLÓGICA
J

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO'-Se 511 7

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz
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Colisão entre carro e

tremdeixavítimafatal
Acidente
tira a vida de

metalúrgico
de 57 anos

Jaraguá do Sul- Mais um

acidente com locomotiva deixa
vítima fatal. Às 4hl0 de ontem,
o metalúrgico José de Jesus, 57
anos, estava indo trabalhar na

Weg II, com o Voyage, placa
AAX-3134, de Jaraguá do Sul.

Inesperadamente, segundo algu
mas testemunhas, desobedeceu o

sinal de passagem de nível.
O veículo desviou da cancela

que estava abaixada e foi atingido
pela locomotiva, prefixo NR

. 4327, que continha 25 vagões,
que estava seguindo de São

Francisco do Sul para Corupá.O
carro foi arrastado por alguns'
metros, batendo centra tubos

colocados ao lado da via férrea e

ficou totalmente destruído.
O bombeiro voluntário Mareio

Alexandre Endress ressalta que o

motorista José de Jesus foi re
tirado das ferragens do veículo
entre um dos vagões, com inú
meras fraturas, e encaminhado

para o Hospital São José, de
. Jaraguá do Sul, onde faleceu, às
4h50. "O carro ficou todo des

truído, tornou-se um monte de

ferro retorcido", comenta o

bombeiro.
A locomotiva da América

Logística estava sendo conduzida

pelo maquinista Mário Kobus,
residente.em Corupá, e pelo
auxiliar de maquinista Elinton

" .

Raul Schalbauer, de São Fran-

cisco do Sal. O maquinista disse

que, devido ao prédio da Bretzke,
foi impossível perceber o veículo
antes do acidente.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Fábrica de transformadores
é assaltada pela 16a vez

Jaraguá do Sul - O em

presárioMilton Adolar Stange, 58
.

anos, foi vítima de roubo pela 16a
vez. A fábrica de transfor
madores Wersta Ltda., localizada
na Rua Expedicionário Gumer
cindo da Silva, 452, foi arrom
bada na madrugada de segunda-
feira.

.

Os ladrões arrombaram uma

janela e furtaram uma caixa com
60 quilos de sucata de cobre.

Stange diz não entender o que
acon teceu, poi s fi os caros es

tavam no mesmo local e não

foram furtados.
O proprietário fala que vai

reforçar o sistema de segurança,
porque ao lado da empresa existe
uma creche, que fecha ao final
do dia. "O pouco movimento
durante à noite facilita a ação dos

marginais", acredita Stange.
No penúltimo arrombamento,

'que aconteceu no dia 20 de abril,
.véspera de feriado, furtaram
baterias, fios e aparelhos de

. iluminação, do mesmo local. Em
um dos arrombamentos, furta
ram algumas jóias do cofre, que,
na oportunidade, foi deixado
aberto. O prejuízo estimado pelo
empresário, nos 16 arromba

mentos, é de R$ 30 mil. (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 pàra melhor atendê-lo
nos .seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos.

CP Comunidade

JORNAL

CORREIO DO POVO

Acidente: Voyage foi destruido no choque com locomotiva

Dois veículos arrombados

em menos de 24 horas
Jaraguá do Sul - Em ape

nas 24 horas dois veículos foram
arrombados em Jaraguá do Sul.
O primeiro foi à meia-noite de

terça-feira, na Rua Prefeito José
Bauer, na Vila Rau. O Escort,
placa LZZ-8601, Jaraguá do Sul,
ano 1984, teve o miolo da chave

do porta-malas retirado.

A proprietária do veículo,
au xi liar de escritório Silvia Sasse

Jungton, 31 anos, acredita que o

carro não foi roubado porque tem

trava elétrica, dificultando a ação
do ladrão. Ela diz que, no final
do ano passado, furtaram com

bustível do carro que estava na

garagem da residência, mas não

lavaram nada, teve somente

prejuízo no porta-malas. O

segundo furto aconteceu às 7

horas do mesmo dia, no

Automóveis Cláudio, localizado
na Rua Bernardo Dornbusch.

O ladrão pulou o portão que
estava com cadeado. Dentro do
estacionamento da revenda,
quebraram o vidro do lado do

motorista, do veículo Gol CL,
placa CMY-9430, de Jaraguá do

Sul, que estava à venda. O ladrão
furtou a parte da frente do

aparelho de CD, que estava no

veículo. (AO)

JélI")étgliéleY1 s e

Veículo roubado

próximo ao Líder

Arrombamento

seguido de furto

Jaraguá do Sul - Na
noite de domingo, Dolores de

Oliveira, 24 anos, decidiu se

divertir. Foi para o baile no

Salão Líder, com o veículo
Parati CL, placa MAN-2762,
de Joinville, branco, ano e

modelo 1993, e estacionou

próximo ao salão. Às 23

horas, quando sai u para
retornar para Joinville,
percebeu que furtaram a

Parati.
'

Apesar de ter comunicado

imediatamente a Polícia

Militar, o carro, que tinha

seguro, não foi recuperado,
Na segunda-feira; o pintor
Edson Roberto Ferreira de

Paula, 32 anos, foi estudar no

Colégio Nova Era, Idealizado
no antigo Cepron, no Bairro
Centenário.

Às 20h40, o pintor, que
reside em Três Rios do Norte,
comunicou o furto do Gol CL,

placa AAN-1733, Jaraguá do

Sul, branco, ano 1990. O Gol
não tinha seguro e não foi

recuperado.

Jaraguá do S!11 - A

residência da costureira Josefa

Depa foi arrombada, às 22h30
de terça-feira. Quebraram o

vidro da janela da cozinha da

residência, localizada na Rua

Guilherme Sc hm i d t ,

furtaram um aparelho Micro

System, marca Sharp.

81

Não é encarte, é Jornal mesmo
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Catarinense de Velocidade foi considerado sucesso
Fotos: Odair Fabiano Bosse

Cerca de quatro
mil pessoas
prestigiaram
a corrida

Jaraguá doSul- A 4" etapa
do Campeonato Catarinense de

Velocidade aconteceu no fim de

semana passado e foi considerada
sucesso pelos organizadores.
Jairo Albuquerque, presidente da
Fauesc - Federação Catarinense
de Automobilismo de Santa
Catarina -, diz que pela estrutura
da pista e condições de trabalho

para as equipes, o autódromo de

Jaraguá do Sul deverá ter duas

provas pelo Estadual, no ano que
vem. A próxima etapa do

campeonato será nos dias 10 e

11 de junho, no Autódromo

Cavalo de Aço, em Joaçaba.
Corrida: 7S pilotos se inscreveram no Campeonato Catarinense de Velocidade

O proprietário do Autódromo

Jaraguá Motor Clube, Silvio
Spezia, diz que a corrida superou
as expectati vas e que aproxima
damente quatro mil pessoas
compareceram no evento para

prestigiar os 75 pilotos que se

inscreveram no campeonato.
"Foram investidos R$ 32 mil e,
com o lucro, vamos melhorar as

instalações do clube, como a

iluminação, novos banheiros,
fiação, limpeza e em algumas
mudanças no traçado da pista".
Spezia fala que receberam apoio
da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
com o fornecimento de maqui
nários. A segunda e terceira

etapas da Taça Copa Norte serão
as próximas atrações do

autódromo, que acontecerão em

julho e setembro desse ano.

RESULTADOS - Na cate

goria A, o piloto da Bogo Racing Estrutura: autódromo de Iaraguâ do Sul vai sediar duas provas do Estadual, 11.0 ano que vem

\

A.lexandro Spezia: piloto bateu, chegou em quarto lugar e está com 47 pontos

Team, Douglas Bago, largou em

segundo, conquistou a liderança
da prova logo no início e garantiu
a vitória, está com 90 pontos.
Alexandra Spezia estava na

segunda colocação quando bateu
em um retardatário, caiu de

posição, só conseguiu chegar em
quarto lugar e está com 47

pontos. O pi loto de Florianópolis,
Luciano Schaefer, chegou em

segundo, e o são-bentense Ma

teus Greipel, em terceiro.
Devido a problemas de

câmbio, no sábado, o piloto jara
guaense estreante da categoria
Stock-Car, Eduardo Valle, largou
na 11" posição e, na somatória
das duas baterias, ainda conseguiu
garantir a segunda colocação na

prova. "São baterias de 20 mi

nutos cada, na primeira fiquei em
terceiro lugar e na outra fiquei em

.

segundo". Patrocinado pela
Gatos e Atos, Vígalo Vatalo,Mitas
Copiadoras, Móveis Tirone e

Emplac Painéis, Eduardo foi a

revelação do automobilismo
catarinense de 1999 e deste ano.

"A pista de automobilismo de
. Jaraguá do Sul é uma das melho

res e mais rápidas que já corri",
considera o piloto. Ele diz que não

são feitos treinos para a competi
ção e basta ter carteirinha de pilo
to para participar das corridas.

Ivo Petras Konell, da F.F. Ra

cing, capotou, quebrou o eixo e

não conseguiu largar. O vencedor

da Stock-Car foi o piloto César

Júnior Barp, de Curitibanos.
Na categoria Novatos, o

jaraguaense Dirceu Rausisse fO,i
vencedor e lidera, com II pon
to s , segu ido de Anderson

Schaitel, com 9; Rafael Rarn
thum, com 8, e Carlos Ces ar

Votai, 7 pontos. (FR)

Eduardo Valle: estreante da categoria Stock-Car garantiu a segunda colocação
\
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Baependi e Arweg sediam Estadual de Bocha
Francisco Alves/CP

II Clube oferece
" uma das
melhores
conchas

inscrever até três trios. Américo.
ressalta ainda que os dois trios

inscritos para defender Jaraguá
do. Sul são. equiparados, contando

1
com excelentes jogadores. Ele
fala que o. bom estágio. em que se

encontra a bocha na cidade é

graças ao. apoio da Fundação.
Municipal de Esportes e do.

presidente do. Baependi, Sidnei
Buchmann, que não. mediu

esforços para oferecer uma das
melhores canchas do. Estado.

Chapecó ----::- campeã dos

Jogos Abertos de 1999 -, São.

Ludgero, Timbó, Rio. Negrinho. e
Rio. do. Sul, além de Jaraguá do.

Sul, são. considerados favoritos

para conquistar a competição,
disputada em etapa única.
A abertura do. campeonato

acontecerá às 18 horas de

amanhã, com os jogos tendo.

início. às 20- horas. O congresso
técnico. para definição. da ordern
e local dos jogos também será

amanhã, às 17h30, no CA

Baependi. Enquanto. isso, o. CA

Baependi/FME, que foi campeão.

Jaraguá do Sul- O Clube
Atlético. Baependi e a Arweg vão.

sediar, de 26 a 28 de maio, o.

Campeonato Estadual de Bocha,
em triüs. A equipe de Bocha do.

CA BaependilFME, de Jaraguá.
do. Sul, contará nesta etapa com

dois trios. O primeiro. trio está
I composto por Clair José Benatti,
Zélio Moreira Trindade, co
nhecido como Gambá, Rafael
Banz Borges e Dalcio Buzzi. O

segundo. trio comWaldemarRau,
Genésio. Bheling, Marcos Alves
e Gilberto. Kanzler. O diretor de

Bocha do. CA Baependi e da Liga
de Bocha e Bolão do. Vale do.

Bocha: Clube Atlético Baependi/FME contará com dois trios no Campeonato Estadual

equipes, define quatro. classi
ficados para -as disputas da Taça
de Ouro, que acontecerá em

agosto. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

últimas vitórias do. Baependi
foram sobre Rio. Negrinho. e

Timbó, pelo. mesmo. placar, 3 a

O. O Regional, disputado. por oito

do. turno, lidera o. returno. do.

Regional de Bocha, com 25

pontos, seguido. de Timbó, com
20, e Rio. Negrinho, com 18. As

Itapocu, Carlos Américo, informa
que a cidade que sedia o

Campeonato tem direito. de

Jaraguá do Sul conquista
etapa da Copa Hobby

Judoca é campeã
estadual

8° Campeonato Varzeano
/

continua nesse sábado
Jaraguá do Sul - A atleta

jaraguaense Jaqueline Amorim é

campeã Estadual Adulto. de Judô.
Ela disputou a competição em

etapa única, sábado, no Ginásio
de Esportes João Colares, em

Itajaí. Jaqueline volta a competir
dia 27 de maio, pela Copa Barão,
que acontecerá no Colégio Barão
do. Rio. Branco, em Blumenau,

juntamente com outros 14

judocas de Jaraguá do. Sul.
O técnico. de Jaqueline.

Claudio. Marcelo. de Almeida,
informa que a atleta foi campeã
na categoriaMeio. leve feminino
Além dela, conta Almeida, tarn-

.

bém participaram do. Estadual An
dré Hohl, segundo. colocado no

Meio. leve; Giicéliü Alves da Silva,
terceiro. no Superligeiro; Rügério
Teiles, terceiro no Meio. leve, e

Jandir Pereira, terceiro no Peso

pesado. (AO)

Jaraguá doSul- A equipe
da FME de Jaraguá do. Sul

conquistou o. título. de campeã na
3ft etapa da Copa Hobby de Tênis
de Mesa. A FME participou com
21 mesa-tenistas, com destaque
para a categoria Adulta Especial,
4� lugar para Juliano. Goulart e 5°
Israel Santos. Ricardo. José

Ramos alcançou o. 4° lugar no
Adulto. JaderLuizMoreira, Lean
dro dos Santos e Charles Peters
ficaram em 6°, 7° e 8° respec-

.

tivamente, no Infantil masculino.
Na categoriaMirim, 4° lugar para
Christiano Goulart; no Infantil e
Mirim feminino, as vice-campeãs
foram Cíntia M.E. e Morgana
Mesch. Jaraguá do. Sul fez três

campeões com Guilherme Her

zog Schunke, no. Mirim; Edson
Bennet, no Pré-mirim; Andréia
Lima da Silva, no. Infantil, e Ema-

nuela Aparecida Krüger, noMirim
feminino,

O técnico. da FME, Marcos
Albino, informa que 170 mesa

tenistas de Santa Catarina e de
Porto Alegre estiveram partici
pando. Albino. lembra que a

Federação. Catarinense de Tênis
de Mesa não. admitia a partici-

.

pação de atletas federados nesta

competição, porque não. partici
pava da organização do. evento.
Também porque competições
como esta esvaziam os outros

campeonatos. Apesar desse fato,
praticamente, todas as equipes
presentes utilizaram atletas-fede

rados, inclusive Jaraguá do. Sul.

Os jogos foram disputados no
Ginásio. de Esportes do. Colégio
São. Luís, no sábado. A próxima
etapa acontecerá em Brusque, no
dia 24 de junho. (AO)

Guaramirim - O 8° Campe
onato Municipal Varzeano, Taça
Ronaldo Miron da Silva,
começou no sábado. Doze equi
pes se inscreveram na Secretaria
de Esportes. As equipes foram
divididas em duas chaves de seis.
Na Chave A: Couve-flor, Poço
Grande, Camarões, Barro

Branco, Juventude e Beira-Rio.
Na Chave B: Serenata, Rebas,
Los Papa Verduras, Cruzeiro, Os

Indepen-dentes e Bekos. Nesta

primeirafase as equipes jogaram
entre si, classificando-se quatro
para a próximafase. No domin

go jogaram, no Campo do Seleto,
Couve-flor 2 x 4 Beira-Rio e Se

renata 2 x 1 Bekos. No campo do
Avaí jogaram Poço Grande O x

2 Juventude, Rebas 4 x 1 Os

Independentes. No campo do
. Amizade jogaram Camarões 2 x

1 Barro Branco, e Los Papa Ver

duras 1 x 5 Cruzeiro.
A próxima rodada será sába

do. As equipes que vão jogar no
campo do Beira Rio são: Os

Independentes x Serenata, Juven
tude x Couve-flor. No campo do
Avaí jogam Bekos � Cruzeiro,
Beira Rio x Barro Branco. No

I
.

campo do Seleto, Rebas x Los

Papa Verduras e Poço Grande x
Camarões.

Na segunda fase da 3" Taça
Guaramirim de Futsal, realizada
no Ginásio. Rodolfo Jahn, na

terça-feira, Águias Motos 5 x 8

Rebas, Rosaco-The Fox 6 x 10

Breithaupt. Jogos do. início. da

rodada, amanhã, às 19h15,
Calhas Schiochet x Falbrari,
Lanchonete Abreu x Bekos/

Emploier, (ILTON PIRAN)

$199,00
umaca
túdo co

iWElU
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