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Hospital Jaraguá
* Ultra-sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check.up Vip
Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371�9653

Centro de Imagem 2
R, João Picolli, 216 -

esquina cl Reinaldo Rau
(antigo consultório Dr. João Siron)
Fone: (047) 371 ..8776

JRCRIAÇÖES

PFL e PSDB.fecham acordo e lançam
/

.

Davio Leu como candidato a prefeito
Em reunião realizada na

noite da última quinta-feira, as
Executivas do PFL e do
PSDB de Massaranduba
decidiram lançar a candida
tura de Davio Leu (PFL) à

Prefeitura do Município. A
chapamajoritária será com

pletada pelo empresário
Fernando Reinke (PSDB).

Já com discurso de candi

dato, Leu apresentou alguns
pontos do programa de go-

vemo e disse que vai vencer

o candidato da coligação
PPBIPMDB, OdenirDeretti,
nas eleições de outubro, com
diferença de mais de mil vo
tos, 10% do total de votos do

Município.
Leu não perdeu tempo e

fez diversas críticas à atual

administração, propondo
reivindicar a instalação da

usina termoelétrica para
Massaranduba. Página 3

Lideranças querem
Rodovia do Arroz

Líderes políticos e empre
sários da região decidiram

pressionar o governo para que
implante a Rodovia do Ar

roz, ligando Guaramirim a

Joinville. Página 8
Edson Junkes/CP

PMDB e PT negam
acordo para aliança

Os virtuais candidatos do
PMDB e do PT, CeciliaKonell
e Dionei da Silva, respectiva
mente, negaramque as legendas
estariamarticulando coligação às
eleições deste ano. Página 4
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Enquanto a

Prefeitura não

começa as obras
do Rio Cerro (que
vem sofrendo
processode
alargamento,
causado pela
erosão),
moradores
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o industrial WandérWeege (MalweeMalhas) foi
homenageado pelaCNI (Confederação Nacional da
Indústria) com aOrdem do Mérito Industrial,maior

honraria da entidade.

Já o empresário Eggon João da Silva (GrupoWeg)
recebeu o PrêmioMérito Industrial, concedido pela
Fiese (Federação das Indústrias do Estado de Santa

Catarina).
A entrega dos prêmios aconteceu na última quinta

feira, emFlorianópolis. Página 5
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,.:..�, Mais ação emenos discurso
Muito oportuna a intervenção do prefeito de Jaraguá do Sul,

Irineu Pasold, durante o debate sobre a instalação do Fórum de

Desenvolvimento Regional, na noite de terça-feira, noauditório
do Sesi. Enquanto os discursos apresentavam as razões da

implantação do fórum na Região da Amvali, apontando os

beneficios das ações em conjunto, Pasold pediu a palavra e numa

única frase resumiu sua preocupação com o futuro da nova

entidade. "Será que vamos criarmais um órgão que também não

vai conseguir viabilizar os projetos?"
A indagação inverteu o eixo dos

debates e causou um certo cons

trangimento entre os representantes
das diferentes entidades como Fiese,
Sebrae, Serrai, Amvali, Fórum
Catarinense de Desenvolvimento,
OAB, CPL, associações comerciais
da região, Apevi, entre outros. O

professor Jorge Brognoli, que vem
coordenando as discussões sobre o

fórum regional, se apressou em

apontar os re��ultados positivos
apresentados pelos órgãos já
instalados no Estado, garantindo que
o fórum funciona.

A preocupação de Pasold tem

razão de ser. Ele, aliás, apresentou
os motivos para tal. Lembrou que há dois anos, prefeitos e

secretários dos municípios da Amvali se reuniram com

representantes do governo estadual e com deputados estaduais
para discutir a elaboração do orçamento regionalizado. Passaram
um dia inteiro debatendo as prioridades da região. No ano

seguinte, o atual governo simplesmente ignorou as propostas. O
mesmo aconteceu nas reuniões do Plano Plurianual e da Região
Metropolitana.

O secretário-executivo do Fórum Catarinense de

Desenvolvimento, NelsonCazaroto, disse que o objetivo do fórum
é integrar as ações da região evitando que entidades diferentes
apresentem os mesmos projetos, alertando para a necessidade
de se profissionalizar o fórum. O objetivo, segundo ele, é não
deixar as discussões caírem no vazio e tornar o fórum regional
em apenas mais uma entidade de debates. "O fórum vai exigir
compromisso das lideranças para quebrar as corporações",
argumentou.

Pasold, que fez questão de dizer que não é contrário à criação
do fórum, voltou à carga e disparou: "Os objetivos do fórum são

excelentes, mas será que conseguirá concretizar as ações
propostas? Temos inúmeros projetos prontos que estão

engavetados aguardando sei lá o quê". O prefeito fOI feliz nas

colocações. Conseguiu jogar luz na discussão e frear a euforia.
Realmente há muito debate e pouca ação. Projetos e

reivindicações não faltam, mas compromisso e respeito do

governo e dos órgãos responsáveis por fazer acontecer.
As preocupações do prefeito adiaram a instalação do fórum.

Uma comissão, coordenada pela presidenta da Acijs, Christiane
Hufenüssler, vai aprofundar os debates e tentar integrar as ações
propostas pela região. O objetivo é buscar soluções num

colegiado de lideranças, direcionando as prioridades e exigindo
a realização delas. Por fim, o próprio Pasold tomou a iniciativa
de abrir a eleição da instalação do fórum, votando favorável. A
esperança é que as indagações sejam objetos de reflexão e

possam ser traduzidas em ações.

Ai dos vencidos!
* Fritz Utzeri

A colonização, como sempre
ocorre na História quando um povo
dornina outro(s), foi um banho de

sangue. O fato não é novo nem

original, vem desde a pré-história.
Um homem como Júlio César, tido
como padrão a ponto de virar sinô
nimo de imperador, exterminou dois

terços da população da Gália em

suas campanhas e romanizou total

mente o terço restante, sern qualquer
possibilidade de Astérix & Cia.

Foi assim com todos os conquis
tadores. Muito antes de César, um
gaulês, Breno, tomou Roma e exigiu
seu peso em ouro para sair da cida

de. Quando os romanos comple
taram a carga, Breno jogou na balan

ça a pesada espada e mandou que
fosse acrescentado rnais ouro. Os
romanos reclamaram e Breno

respondeu: "Voe Victis''', "Ai dos

vencidos!".
Breno pelo menos deixou os ro

manos em paz, o que não tez o espa
nhol Pizarro com o inca Atahualpa.
Após exigir como resgate que se en

chessem de ouro aposentos até a al

tura da cabeça do conquistador, em
Cajamarca, no Peru, o espanhol ficou
com o butirn, matou o inca e destruiu

um império que, apesar de seu poder
"

e extensão, não conseguia chegar
perto daquele punhado ridículo de

homens brancos, barbudos,
malcheirosos e vestidos com ferre

que matavam a distância com suas
,

armas do trovão, contra as quais as

frágeis lanças incas de nada serviam.
Ai dos vencidos'

Quantos índios foram mortos? O
branco não matou apenas com a

espada e a fogueira, mas em grande
parte através de doenças como a gri
pe, a varíola e outras que eram desco
nhecidas nestas bandas e que dizi

mavam os silvícolas como moscas.

Descobrindo esse fato, os brancos

chegaram a jogar roupas contami
nadas nas aldeias para que os índios

pegassem desde sarampo até varíola
e outros males da dita civilização.
Com a conquista veio a insalubrida
de tropical. No Brasil, o ritmo da

matança foi menos bestial do que na

América Espanhola (apesar dos
bandeirantes). Mas desde o começo,

logo que descobriu que não poderia
escravizar os nativos; o colonizador
voltou-se para o tráfico negreiro e

dessa vez a Igreja ficou calada,
chegando mesmo a ter escravos.

É verdade que, embora o Brasil

tenha declarado guerra aos

botocudos em 1805, não houve entre
nós uso de força militar sistemática
contra os índios, como ocorreu nos

Estados Unidos, onde o massacre

estendeu-se ao longo do século 19
com o uso da US Army e nos

acostumamos a ver índios (quase
sempre maus e atrás das mocinhas)

sendo dizimados como patos em

estande de tiro nos cinemas. No

Brasil, tivemos Rondon e seu lema

"morrer se preciso for, matar jamais",
e toda uma geração de indigenistas
como Noel Nuteis, os irmãos Villas

Bôas, Apoena Meirelles, Sidney
Possuelo e muitos outros, dedicados
a proteger os índios, respeitando sua

cultura e suas tradições.
Não declaramos guerra aos

índios, o massacre aqui foi priva
tizado, fazendeiros, posseiros, ja
gunços se encarregaram disso. Ho

'je, os pouco mais de 300 mil índios
têm cerca de I I % das terras do País,
e estão crescendo demografica·
mente.

Agora, passados os eventos dos

.500 anos, os índios vão saindo
lentamente do dia-a-dia dos jornais.
substituídos por outros "índios",
Esses não têm terra, vagam elTantes

pelo Brasil atrás de um pedaço de

chão, invadem prédios e fazendas,
cobrando dívida social de 500 anoS,

É só olhar para os seus rostos e

perceber que eles não têm nem mais

tradições para perder. Vagam com

seus instrumentos de trabalho:
foices, enxadas e facões, e o poder
cego afirma que estão "armados" e

'

ameaça chamar o Exército. Para OS

sem-terra não há Rondon.

* Jornalista

Artigos para Carta do Leitor. devem ser enviados pa ra Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
tio máximo 30 linhas, com 70 t oques, o endereço ou telefon e para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto efazer as correções ortográficas e gramaticais 'necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00,1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649

0.1' textos e colunas assinadas são de responsabilidades exclusivas das autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorilaL
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+- "Tenho recebido muito
incentivo da população para ser
candidata. Vim de baixo, por
isso sou a candidata do povo."
(Psicóloga Cecília Konell, virtual
candidata do PMDB a prefeita,
comentando as pesquisas que a

apontam com índices melhores na

periferia de Jaraguá do Sul)

"Gostaria que os vereadores se

ocupassem mais com seus

trabalhos e menos com as fofocas dos jornais." (Vereadora
Lorita Karsten - PMDB - sobre a' entrevista dada pelo colega
Carione Pavanello - PFL - a um jornal local respondendo a

provocação dela, que ela jura que não fez)

"As mudanças do dia e do horário das sessões precisam
ser comunicadas com antecedência, porque todos nós
temos outros comptomissos." (Vereadora Niura dos Santos

PSDB - reclamando da antecipação da sessão de quinta-feira, 25,
às 19h15, para quarta-feira, às 18 horas)

"Basta vontade política emobilização social para inverter
os números alarmantes da desigualdade no Brasil."

(Governador Esperidião Amin -PPB - em palestra no 4°

Congresso de Administradores do Estado de Tocantins)

370-7919

•1\.EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

j

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Em campanha: Davio Leu é candidato oficial da coligação PFUPSDB em Massaranduba

Davio Leu garante que vence
Deretti com diferença de 10%
Candidato do
PFL e PSDB
assumeotom

decampanha

já foi prefeito do Município duas

vezes, de 1977 a 1983, no primei
ro mandato, e entre 1989 e 1992,

Leu atribui ao governo da coli

gação PPB/PMDB a falta de

incentivo para o desenvolvimento
econômico de Massaranduba.

"Enquanto as cidades em volta

cresc<:m vertiginosamente, Mas
saranduba parou", comparou. Na
opinião dele, o crescimento do

Município é lento, se for consi
derado o potencial econômico e

a localização privilegiada de

Massaranduba, "no eixo principal
da economia catarinense entre

Jaraguá do Sul, Blumenau e

Joinville". Ele promete trabalhar
de duas maneiras para reverter a

situação: criando mecanismos

que incentivem as empresas já
estabelecidas a expandirem os

negócios, gerando mais empre

gos e arrecadação, e buscar par
cerias visando novos empreendi
mentos.

Uma das propostas é reivin

dicar a instalação de uma usina
termoelétrica noMunicípio, apro
veitando o plano do governo es

tadual de implantar três dessas

unidades em Santa Catarina. Com
esse objetivo, Leu já enviou cor-

Massaranduba - O candi

dato a prefeito pela coligação
PFLlPSDB, Davio Leu, acredita
na vitória sobre Odenir Deretti,
da aliança PPB/PMDB, nas elei
ções de outubro, com diferença
de mais de mil votos, o equiva- .

lente a cerca de 10% dos eleitores
do Município (o número total de

eleitores é de aproximadamente
dez mil). Leu fez o prognóstico
esta semana ao confi rrnar para a

tarde de hoje o lançamento oficial
da chapa majoritária PFLlPSDB.
O empresário Fernando Reinke

deverá compor a chapa, como
candidato a vice-prefeito, con
forme decisão das executivas das

duas legendas, na quinta-feira à

noite.
- Estou colocando meu no

me novamente porque constato

que Massaranduba não pode con
tinuar no 'marasmo' em que foi

colocada pelas últimas adminis

trações -, discursou Leu, que

respondência ao vice-governador
Paulo Bauer (PFL) tratando do

assunto e solicitando apoio para

que a usina termoelétrica, que
será destinada para a Região
Norte, não fique destinada a

nenhum dos centros industriais

já tradicionais, como Blumenau
e Joinville, mas para Massaran

duba, que tem bastante área dis

ponível e tem o território cortado

pelo gasoduto Brasil-Bolívia.
PROPOSTAS - Leu pretende

basear o plano de governo, que de

verá difundir durante a campanha,
em outras três propostas, além da

questão do desenvolvimento econô
mico, Educação, Saúde eAgropécuá
ria. "Precisamos parar de fazer

política de saúde de fachada", cri
ticou, apontando o atual modelo da

Prefeitura para o setor, que ele

considera excludente.
Sobre a questão da saúde, ele

critica a falta de critérios "justos" na
distribuição de medicamentos e

auxílios, citando, como exem-plo,
aposentados que consomem quase
tudo que ganham com remédios,
com ajuda de 10% a 15% da

Prefeitura, enquanto outros recebem
ajuda de centenas de reais.

(MILTON RAASCH)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMIC,íLIO!!

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 grádes de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

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

Vip Folhea�õe5. Fone (Oxx47) 9973-3100
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PMDB ePr negam que estejam
articulando chapaDioneilCecília, '

Candidatos dizem

que boato pode
ter partido
de militantes

Jaraguá do Sul - Tanto o

presidente licenciado do PT,Dionei
da Silva, quanto a provável
candidata a prefeita pelo PMDB,
Cecília Konell, afirmaram des
conhecer os boatos recentes de

que os dois partidos estariam arti
culando uma aliança para a pró
xima eleição, onde Cecília seria

candidata a vice-prefeita na chapa
encabeçada por Dionei. Cecília
acredita que a especulação partiu
da própria população que gostaria
de ver as legendas unidas nas

eleições de outubro.
JáDionei atribuiu a informação

a grupos que pretendem desestabi
lizar as candidaturas. "O PT não

recebeu nenhuma comunicação
oficial. A informação chegou àExe
cutiva, que a' ignorou", despachou,
acrescentando que o assunto está
restrito ao campo das especu

lações. "O PT tem candidato a pre
feito e a vice. Tem um projeto ad

ministrativo para Jaraguá do Sul e

está aberto aos partidos que quei
ram apoiá-lo", completou, admi
tindo que, caso seja oficializada,
poderá negociar a inclusão do

PMDB no futuro projeto.

Edson JunkeslCP

Boatos: Dionei disse que PT desconhece as informações

Cecília; por sua vez, disse que
tem identificação com o PT e que

gostaria de negociar uma possível
aliança. Entretanto, foi enfática ao

ser indagada sobre a possibilidade
de compor a chapa majoritária
com Dionei. "Nem existe a minha
candidatura e já querem destrui
la. O que existe é uma tendência

dentro do PMDB em me lançar,
mas isso só será definido em con

venção". Na opinião dela, os parti
dos deveriam discutir a unificação
das propostas de governo e-aliar

se/para disputar as eleições.
- Não falo nem em voltar a

negociar porque isso não acon

teceu oficialmente antes. Mas

acredito que temos muita coisa em
comum. O que precisamos é sen

tar para negociar e tentar elaborar
um projeto conjunto que atenda

toda a comunidade v=, reforçou.
Segundo Dionei, há uma

movimentação das militâncias para
unir PT e PMDB, mas que o

assunto já foi superado quando o

PT decidiu disputar as eleições
com chapa pura. "O PMDB tem

posição dúbia em relação às

políticas governamentais. Uma ala

se opõe ao modelo neoliberal, mas
outros apóiam incondicionalmen
te FHC e tem simpatia pela política
do governo Amin", criticou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bancos propõem alteração ao projeto
Jaraguá do Sul - Gerentes

das agências bancárias do Mu

nicípio estiveram reunidos na tarde
da última quarta-feira, na Câmara
de Vereadores, para discutir o

projeto que estabelece' ern 15

minutos o tempo máximo de

atendimento a um' cliente. Eles
querem aumentar de 15 para 30

minutos o prazo máximo, e uma

hora nos dias de pico (pagamento).
O projeto, de autoria dos ve

readores Carione Pavanello e'

Elisabet Mattedi, ambos do PFL,
está em análise na Comissão de

Legislação e Justiça.
Segundo Pavanello, a proposta,

inspirada em projeto da Prefeitura

de Blumenau, tem como objetivo
acabar com as longas filas nas

agências bancárias e com a demora
no .atendirnento que, de acordo

com ele, têm colecionado inúmeras
reclamações. "Se 'em Blumenau

funciona, por que aqui não irá

funcionar?", indagou, lembrando

que a iniciativa poderá resultar em
contratações de novos funcio
nários.

Especula-se que a Comissão
de Legislação e Justiça esteja
protelando a análise do projeto
por ser contrária ao prazo
estabelecido. Pavanello negou o

boato e garantiu que a comissão
deve dar parecer favorável à

proposta em no máximo 20 dias,

,

quando vai à votação em plenário.
(MC)<

O vereador Gilmar Menel (PMDB) ocupou a tribuna da Câmara

para cobrar do governo mais incentivos fiscais para atrair novas

empresas e assegurar as já instaladas. Ele contou que um

empresário jaraguaense preferiu transferir o empreendimento para

Navegantes porque o Município oferece "incentivos atraentes".
Em aparte, o vereador Sílyio Celeste Bard (PSDB), em tom

'

áspero, disse que a administração pública tem dado apoio às

empresas já instaladas e incentivos às que tenham interesse de se

instalar no Município.
Também em defesa do governo, o vereador Lio Tironi (PSDB)

,

lembrou que as empresas saem de Jaraguá do Sul mais pelo preço
da mão-de-obra do que por falta de incentivo.

Combustível
O preço dos combustíveis
continua gerando polêmica na

Câmara de Jaraguá do Sul. Na

segunda-feira, o vereador
Moacir Bertoldi (PPB) disse
que enquanto o preço da

gasolina no Município varia
entre R$ 1,40 e R$ 1,50, em
Balneário Camboriú e em Itajaí
é, no máximo, R$ 1,19.
Na sessão de quarta-feira,
Menel afirmou que os

combustíveis de Jaraguá do
Sul são os mais caros do
Estado.

Providência
O vereador Cariam) Pavanello

(PFL) sugeriu a Bertoldi que
forme uma comissão para

investigar possíveis abusos nos

preços dos combusnveis e

tomar uma posição,
- Não podemos .ficar só

lamentando, sem apresentar
soluções -, criticou,

Disse que o governo do Estado
cobra ICMS em cima de

R$ 1,53, e completou:
"Ou o governo taxa

demais ou esses

postos sonegam",

Cascata
O coronel Hélio Ibiapina, presidente do ClubeMilitar, encaminhou

correspondência ao ministro da Defesa, Geraldo Quintão,
pleiteando que o auxílio-moradia concedido aos juízes federais seja

estendido aos militares.
Como o governo nem de longe quer criar atrito com as Forças
Armadas, a reivindicação deverá ser analisada com carinho pela

equipe econômica. Depois, outras categorias também vão querer o

auxílio-moradia.

Enquanto isso, o salário mínimo continua miserável e o

trabalhador comum cada vez rnais pobre:

ijAD:r;>/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüiiidade.
NO�Oco Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,NUf,\Ú- Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Av�. Mal •. Deodoro da Fonseca, 961
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Fancisco Alves/CP

Comitê Regional do Arroz
faz avaliação da safra

Guaramirim - o Comitê
Regional do Arroz, ligado ao

Sindarroz (Sindicato da Indústria
do Arroz), reuniu técnicos,
produtores, fornecedores de

insumos e sementes e represen
tantes dos bancos oficiais na

última terça-feira, na Câmara de

Vereadores, para avaliar a safra
de arroz que está sendo concluída
na Microrregião do Vale do

Itapocu. Segundo o engenheiro
agrônomo Sérgio Victor Santini,
extensionista da Epagri e

coordenador do comitê, o

objetivo foi identificar os

problemas que marcaram a safra
e adotar as providências ne

cessárias e possíveis para a busca
de melhores resultados no

próximo ano.

Os debates confirmaram as

dificuldades já conhecidas e que
caracterizaram a última safra:

preços pouco satisfatórios de um
mercado saturado pela oferta do

produto, agravados pela elevação
exagerada do custo dos insumos,
que prejudicou ainda mais a

I
•

remuneração do produtor. A
colheita também deixou a desejar,
conforme a avaliação dos

técnicos, do ponto de vista da

qualidade dos grãos, embora o

desempenho em termos de

produti vidade tenha se mantido
nos índices dos anos anteriores.

Uma das conclusões do en

contro, conforme Santini, é que
os produtores devem se or

ganizar para conseguir melhores
resultados, tanto na produção
quando em termos de mercado.

(MILTON RAASCH)
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, O Núcleo de Automecânicas de Jaraguá do Sul promo�e
no dia 8 de junho, naOficinaMecânicaNicoluzzi, palestra técnica
sobre embreagem para 'linha pesada, com o instrutor técnico

Benedito Mesquita.
Toda empresa que possui oficina de caminhões poderá participar
gratuitamente.
Maiores informações pelo telefone 371-1044.

o Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) faz
hoje, a partir das 8 horas, manutenção gratuita na rede

elétrica da AMA (Associação dos Amigos dos Autistas)
No dia 13 de junho, o engenheiro Rubem Baret faz palestra
sobre reatores, quando abordará os diversos tipos e modelos
de reatores existentes, suas características e aplicações.

o O advogado José Benedito de Campos faz palestra com o

tema: "Como reduzir a inadimplência". O evento, promovido pela
Câmara da Mulher Empresária, acontece no dia 7 de junho, às
19h30, no anfiteatro do Shopping CenterBreithaupt, a palestra.

Cl O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul, Hilário Corrêa, o vice-presidente,

I Waldemar Schroeder, e o advogado José Benedito de Campos
I estiveram reunidos na semana passada com representantes
I do Núcleo do Comércio São Luís/Ana Paula,
I Na oportunidade, discutiram sobre o Código de Defesa do
I Consumidor, destacando "os caminhos para se evitar a

I inadimplência, falta de capital de giro e redes de
I informações",
I'
ICl
I
I
I
I
I
I

: � A Construtora Proma entrega na próxima quarta-feira,
I
as 20 horas, o Edifício Magnólia, situado na Rua Padre

L Francken, no centro de Jaraguá do Sul. '

�-------------------�

No próximo mês será criado em Jaraguá do Sul a Casa do

Empreendedor. A instituição, com sede em Joinville, com aporte
de capital da Prefeitura de Jaraguá do Sul e do BNDES, tem
COmo objetivo propiciar aos empresários e autônomos a

Possibilidade de financiamento faci litado entre R$ 1 mil e R$ 10
mil. \

Homenagem: empresário Wandér Weege discursa após receber a Ordem do Mérito Industrial

Empresários jaraguaenses são
homenageados pela Fiese e CNI
WandérWeege e
Eggon da Silva
recebem' o Prêmio
Mérito Industrial

Florianópolis - O industrial
WandérWeege (Malwee Malhas)
e o empresário Eggon João da Sil
va (Grupo Weg) foram homena

geados pela CNI (Confederação
Nacional da Indústria) e pela
Fiese (Federação das Indústrias

do Estado de Santa Catarina),
respecti vamente. Wandér recebeu
a Ordem do Mérito Industrial

Nacional, maior honraria da con

federação, e Eggon da Silva o

Prêmio Mérito Industrial. Além
dos jaraguaenses, foram homena

geados também outros quatro
empresários catari nenses.

O evento;que reuniu lideran

ças empresariais e políticas de

Santa Catarina, com destaque pa
ra o governador Esperidião Amin
e para o presidente da CNI,
Eduardo Moreira Ferreira, come
morou os 50 anos de atividades
da Fiese e o Dia da Indústria. A

entrega das comendas aconteceu

na noite da última quinta-feira, no
Auditório Eggen Freitag. O vice

governador Paulo Bauer resumiu
a homenagem aos jaraguaenses
como justa e oportuna. "A classe

empresarial e a cidade estão

felizes. Os homenageados são

referências para o progresso e

para o desenvolvimento do

Município e região", declarou.
Na opinião do presidente da

Fiese. J9sé Fernando Xavier

Faraco, os empresários agracia
dos com o prêmio "são os gran
des responsáveis pela pujança da

economia do Estado". Em relação
aos empresários jaraguaenses
disse que são líderes empresariais
reconhecidos nacionalmente.
"São motivos de orgulho da

classe empresarial e exemplo da

nova geração de empresários",
definiu. Amin disse que Jaraguá
do Sul é referência nacional pelo
número de empresários "rnade in

Jaraguá do Sul", que se desta
cam.

HOMENAGEADOS - O
industrial Wandér Weege classi
ficou o prêmio como "uma ho

menagem toda especi al", que
recebeu com muito orgulho e

satisfação. Ele fez questão de

frisar que o prêmio é fruto do tra
balho de toda equipe da Malwee

Malhas.

Eggon João da Silva dedicou
o prêmio a todos os funcionários

do GrupoWeg e da empresa Per

digão, da qual é presidente do

Conselho de Administração.
"Agradeço à Fiese pela lembran
ça. Sinto muito orgulho de ainda

ser útil à comunidade", afirmou,
acrescentando que a homenagem
só foi concedida a ele "porque
está à frente das empresas".

MENSAGEM - O presidente
da CNI, Eduardo Moreira

Ferreira, disse que trazia ao

empresariado catarinense uma

mensagem de otimismo, seguro
de que a economia do Brasil vai
bem e poderá melhorar ainda
mais. "Se for votada a reforma

tributária, principal reivindicação
da classe empresarial, será um

grande passo para alavancar

ainda mais a economia do País",
declarou. Sobre o industrial
Wandér Weege, afirmou que é

exemplo de como o empresário
deve se portar.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro Universitário de Jaraguá do Sul
Qual o valor do conhecimen

to? Quanto vale um povo culto?
Sei que vale muito, mas não

ouso quantificar porque cultura
e conhecimento não são mer

cadorias, ainda que o pensamen
to neo-liberal assim os con

sidere, dominado por uma visão
economicista da sociedade.

Quanto vale, para uma comu

nidade, mais oportunidades de
acesso a um curso de nível su

perior? Certamente este valor
transcende a critérios econô

miCOS, mesmo sern negar a ne

cessária e importante contribui
ção do saber acadêmico para o

mundo do trabalho e da

produção.
O que significa termos agora

o Centro Universitário da
FERJ? Significa o fortaleci
mento do nosso Ensino Superior
através de mais alternativas,
mais autonomia e agi I idade para
atuar em novos campos do

,

conhecimento e mais flexibi
lidade para administrar os já
existentes. Além e acima de

tudo, significamais cultura, mais
cidadania, mais desenvolvi
mento humano e social. Não
estou delirando: aeducação, em
qualquer nível, não tem o poder
mágico de transformar tudo,
mas sem a educação a trans

formação não acontece. Por

isso, ou o Ensino Superior tem
este amplo significado ou não

faz sentido; e, pelo que conheço,
é nesta perspectiva que se

trabalha na FERJ.
Parece que repeti em ex

cesso, segundo as normas do
bem escrever, a palavra "mais"
nos parágrafos anteriores. Mas
vai permanecer assim. O Centro

Universitário é um grande sinal
de adição, de acréscimo quanti
tativo e qualitative para a co

munidade. Ele tem a missão de
ser fonte de expansão humana,
social, cultural e econômica.

nidade.

Penso que seria razoável se

as mensal idades dos alunos
atendessem prioritariamente o

aspecto pedagógico da Institui

ção e a expansão física pudesse
contar com outras fontes de

custeio, tanto da área pública
como da área privada, já que se

trata de uma Instituição comu

nitária, para atender interesses
comunitários. Por exemplo, em
breve será iniciada a construção
da nova biblioteca. Que tal? Sei

que muitas empresas ajudam
seus funcionários que estudam e

assim também o poder público
mun icipal. Será que não podemos
ousar mais? Sei que há mais

pessoas na comunidade qHe

pensam da mesma forma, e o

momento é oportuno para
levantar a proposta. Sempre
houve e há, ao que consta, boa

sintonia entre a FERJ e a

comunidade; por isso penso que
não deve haver constrangimento
em se levantar a idéia e, também,

pode-se ter esperança que a

proposta caia em terra fértil.

Professor ')oão Arnoldo Gascho

Falamos hoje em sociedade
do conhecimento, o que já é
uma realidade. Uma Instituição
de Ensino Superior é local, por
excelência, da guarda, trans
missão e produção do conhe

cimento. Desejamos que o

Centro Universitário de Jaraguá
do Sul seja, além disto, nesta

sociedade mercantilizada, um

local onde o estudante alie co

nhecimento à sabedoria, enten
dendo-se que sabedoria envolve
a forma como usamos o conhe

cimento, tendo a vista humana

por referência.

Neste momento em que o

Centro Uni versitário terna-se

realidade, o caráter comunitário
da nossa Fundação precisa ser

reforçado. Pelo que percebo e

conheço, não se pode dizer que
a comunidade - pessoas e

instituições públicas e privadas
- tenha falhado com a FERJ, e
isto é algo que precisa ser

reconhecido. Com algumas
falhas, certamente, a FERJ

também tem procurado estar à
altura das demandas cornuni-

É bom lembrar que, em mais

de 90%, a expansão é custeada

pelas mensalidades dos alunos.
Não tenho procuração para
falar em nome da FERJ; falo
como professor e como cida

dão. Talvez, neste momento em

que surge o Centro Universi

tário, quando o número de

cursos e de alunos se amplia,
uma questão mereça ser consi
derada pelos líderes da comu-

tárias.

Vejamos alguns dados, Nes
tes 25 anos de existência, 1.408
alunos formaram-se neste Cen
tro. Atualmente estão matricu

lados 2.348 alunos, em cursos

de graduação e pós-graduação,
incluindo os cursos em Massa
randuba (38 alunos) e Barra

Velh� (36 alunos). No ano de

1999, 1.421 pessoas inscre
veram-se nos vestibulares.

Destas, 597 matricu latam-se.
Em 2000, apenas no vestibular
de verão, inscreveram-se 1.004

pessoas e matricu laram-se 368.

Esses números representam não

só uma acelerada expansão
física mas também um acrés

cimo significativo das exigências
feitas no que diz respeito à

qualidade. Quem conhece, a
FERJ vê como se expandiu o

seu espaço físico. E registre-se
também o esforço na capacita
ção de professores: dos 188

professores que atuam no

Centro Universitário, 79 estão

cursando Mestrado ou Douto

rado.

* João Amoldo Gascho

Professor do Centro Univer
sitário de Iaraguá do Sul

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

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

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

todas as áreas em desenvolver suas habilidades e competências para que possam
acompanhar tantas trqnsformações.

Neste sentido. o Centro Universitário de Jaraguá do Sul / FERJ no intuito de

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

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

seguintes cursos de Pós-graduação:

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

pela manhã

'Investimento: i8 x R$i86,67
,', Educação Matemática
N° de vagas: 45

Inscrição: R$50,00
investimento: i6x R$i59,50

por Projetos de Trabalho
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 60,00
Investimento: i + i7 x R$ii7,00

" Psicologia e Saúde Mental

I
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$ i97,00

Solenidade marca instalação do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul

" Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas e ServiçoS
Sociais: área pública 'e privada

,

N° de vagas: 35

Inscrição: R$ i48,00
Investimento: i 5 x R$ i48,00

;. Contabilidade Gerencial e

Controladoria
N° de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,QO
Investimento: i5 x R$i78,50

A Reitora do Centro
Universitário de

Jaraguá do Sul,
Professora Carla

Schreiner, irá

recepcionar convidados
no próximo dia 31 de

maio, durante a

solenidade de

instalação do Centro

Universitário de Jaraguá
do Sul, às 19h30m, no
auditório daFundação
Educacional Regional
Jaraguaense.

Maiores informações a respeito dO�
cursos poderão ser obtidos junto a

Coordenação de Pós-Graduação e

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

,', Currículo Escolar na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

Edson Junkes/CP

Concerto: munido do violão, Turíbio Santos encanta a platéia

Do popular, ao clássico
Como todo Ícone da música brasileira, ele é mais conhecido no exterior do que no

Brasil. SantaCatarina tem aoportunidade de apreciar o talento de Iuríbio Santos, considerado
um dos maiores violonistas clássicos da atualidade, desde quinta-feira, quando iniciou a

turnê no Estado, por Joinville. O músico esteve ontem em Jaraguá do Sul, tocando para

platéia seleta no auditório do Sindicato do Vestuário.
,

É à segunda vez que o Projeto Sonora Brasil Século XXI - Circuito Nacional de Música,
promovido pelo Sesc, passa por jaraguá do Sul. No ano passado, os nordestínos Nelson da
Rabeca e Grupo deram contribuição importante à formação cultural do jaraguaense que se

dispôs a absorver conhecimento, e commuita simpatia.
A política do Sesc, de promover show com grandes nomes da música brasileira,

praticamente desconhecidos no interior, com entrada franca ou preços simbólicos, tem o

intuito de formar platéias. "Todas as pessoas têm sensibilidade, mas ninguém pode gostar
de algo que não conhece", define o coordenador cultural do Sesc em Santa Catarina, Luiz

,
Moukarzel. O Sonora Brasil Século XXI tem quatro etapas, Violão Brasileiro, Cordas
Brasileiras,MúsicaModema do Brasil eMúsicaContemporânea do Brasil. Cadauma dessas
etapas vai passar por 13 cidades catarinenses.

O diretor cultural do SescJaraguá do St4, Sérgio Luís Pedrotti, diz que o intuito do projeto
é levar a música para fora do eixo cultural São Paulo-Rio de Janeiro-Minas Gerais,
proporcionando aos outros Estadosoportunidade de apreciar talentos como Iuríbio Santos,
definido pela crítica mundial como um soberbo virtuose, "um dos melhores violonistas

que já se ouviu".

Quem perdeu a apresentação de ontem pode aproveitar a passagem do músico nos

shows que faz a partir de hoje no Vale do Itajaí. CONFIRA À PÁGINA 3

o maior e melhor Porque Aqllótico de Jaraglló do 5111.

PARQUE AQUÃTICO
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras,
Estacionamento Seguro e Grande Area Verde

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

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

Mergl.t\he na noturezo,

1li!fi1111�1· Estofados
.

1& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

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

Rua Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Su/- SC
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Marcon . Piquete Estampa de Taura

Escola de Música Tiãozinho do Acordeão
-Vida de narrador

Professor, didática e cultura são

termos nobres, são algumas das

belezas que formam uma escola,
pois o artista, na composição e

interpretação, mostra, externa e

torna público sua alegria, tristeza,
sonhos e devaneios. Cultural
mente falando, a música contribui
muito para registrar, valores,
costumes e a qualidade de vida
de uma época, tem, então, valor
histórico e cultural.

A perpetuação da arte e cultura

está nas mãos destes "baluartes"

culturais, muitas vezes vítimas do

descaso do sistema político, mas
movidos por valores muito acima
da matéria, onde arrisco-me citar:

de todas as culturas e lides, fica

aqui registrado meu respeito e

admiração a esta bela e nobre

profissão, parabéns e muito

obrigado.
A Escola de Música

Tiãozinho do Acordeão fica

na Rua JoãoMarcatto, número
40, segundo andar, sala 4, tem
como objetivo ministrar aulas
de gaita e teclado, e desta bela
fonte já formaram-se grandes
gaiteiros. Informações: 275-
0236.
Professor Sebastião Cor

deiro, 50 anos, natural de

Campos Novos, aos 6 anos já
tocava cavaquinho, aos 10

ganhou um violão e recebeu

as primeiras aulas de música do pai,
também músico, aos 15 participava
de um grupo musical que animava
bai les e festas de campan ha, aos

20 comprou um acordeão de 80

baixos, e, principalmente, descobriu
sua grande paixão. Em 1982 veio

para Jaraguá do Sul para fazer parte
do conjunto Os Filhos do Rincão,
com estes ganhou o mundo, a

experiência e o arnor cada vezmaior
.

pela música, em especial, a gaita.
Tiãozinho é apresentador do

programa dominical Querência
Nativa, pela Rádio BrasilNovo, no
horário das 9 às I I da manhã, com
exclusividade para a música

gaúcha.

"Se morrer o homem, não morre a

memória". A todos os professores, Eu resolvi falar sobre este assunto porque escuto, os próprios,
falarem a frase: "Somos apenas um papagaio falante", que discordo.
Não tenho nada contra os papagaios, mas considero o trabalho do
narrador muito ruais que ler e transmitir ordens,

Narrador é, acima de qualquer coisa, um tradicionalista gaúcho,
conhecedor do regulamento do MTG nos detalhes, inclusive, as várias
formas de interpretação dos textos ali escritos. Narrador tem que
conhecer os valores pessoais, materiais e espirituais do público,
cidade e entidade onde está trabalhando, para saber quando e como

pode fazer uma brincadeira e/ou crítica em benefício do evento. Se

não o tiro sai pela culatra.
Narrador tem o poder da comunicação e divulgação na mão que, às

vezes, não quer, mas deve omitir fatos. Em outras horas, o narrador

tem que ser gaúcho cuera e destemido para falar verdades amargas e

ferinas de partir o coração, mas, para o bom andamento dos trabalhos

e o bem da tradição gaúcha, tem que falar, e saber falar.
Narrar um evento é também transmitir a cultura gaúcha para todos

os ouvintes, e é de fundamental importância que os fatos,
regulamento, vocabulário, valores e costumes sejam divulgados de

forma correta e, ruais uma vez, pesa o conhecimento e maturidade do

narrador.
Estes gaúchos, durante o rodeio, abrem mão do tempo de lazer, do

conforto de seu acampamento e/ou residência e trabalham, pois pesa
sobre estes trabalhadores a responsabilidade de chamar os

competidores na ordem certa, observar a cancha, divulgar
patrocinadores, atender visitas, citar nomes de autoridades e

celebridades presentes, anunciar a placa do carro mal-estacionado,

divulgar os próximos eventos, etc., etc., e estar sempre bem

humorado e com uma boa aparência. Não considero remuneração os

valores monetários recebidos, e sim uma ajuda de custos.

Senhores narradores, admiro, respeito e reconheço a importância
deste trabalho dentro da tradição gaúcha. Saúde e sucesso a todos

estes lau ras do microfone.

Sybilla p. Demarchi com a filha, Maril:e, mãe do CTC Laço
Iaraguaense, dois filhos, Ninho e Giovane, e quatro filhas,
conheceu o movimento tradicionalista gaúcho desde os

primeiros rodeios. Confessa que quando viu o primeiro gaúcho
pilchado, há vinte e pOllCOS anos, achou estranho, diferente do

que estava acostumada a ver. As músicas e danças eram diferentes
das valsas e marquinhas alemãs, mas, em companhia do senhor

Augusto Demarchi,. começou a freqüentar os bailes que eram

realizados pela regiãO,; notmalmenie em Rio Negrinho, São José,
Ioinviüe e p,apallduva: !ir,� difícil acompanhar os maridos, pois
a estrutura '40s 'acampamentos não oferecia condições, e, os

sanicários, quando. existiam, eram muito precários para
mulheres. Era comum as-mulheres irem.somente quando podiam'
ficar na casa de amigos, aí, em 'hotéts. Dona Sybilla acompanhou
toda a trajetória do CTC Laço' Jd/Qgaáense, e relatou que um

dos apertos que teve no coraçãofoi acordar num domingo, de
ltll� final de semana de rodeio no 'Laço Iaraguaense e de chuva,
e escutar e ver uma chuva torrencial, disse ela: "Meu Deus, o que
vai ser destes guris".'
Graças a Deus hoje relembramos estes, fatos, que doeram na

cabeça,. coração e no bolso, hoje temos uma boa 'estrutura

'fo':inadá; U/lia .melhor. colaboração da comunidade e poder
público, mas quem estiver começando uma entidade gauchesca
ou não, vale a pena conversar com pessoas como a dona Sybilla.
Dona Sybilla, feliz aniversário, feliz mês das mães, muita saúde
e amar na sua [amilia.

AGENDA GAÚCHA
26 a 27 de maio - Rodeio CTG

Coração do Vale - Gaspar
2 a 4 de junho - Rodeio CTG

Elizeu Schmilz - Luís Alves

10e II dejunho-RodeioCTG
Rancho das Palmeiras -

Camboriú
17 e 18 de junho - Torneio de

Laço - CTG Do Trote ao Galope
- Jaraguá do Sul
23 de junho - Baile com Os

Garotos de Ouro - Sítio Amor e

Tradição - Jaragua do Sul
24 de junho - Baile com Porca

Véia - Sítio Amor e Tradição-:
Jaraguá do Sul

26 a 27 de maio - Rodeio CTG

Coração do Vale - Gaspar
2 a 4 de junho - Rodeio CTG

Elizeu Schmitz- Luís Alves

Da esq. Tala, Mdnclta, Clóvis Machado, Mário Coelho, Miguel Mafra,
Naudo, Luca Branco e opatrão Ninho. Foram estes sete narradores que
trabalharam durante o nosso rodeio do CTC Laço Iaraguaense, este mês.

............ ,

-
.

Gdúcho(a) de idade nove

Nélio Krüger - Beco (30), Nadir Raulino (I), Luana de Souza •

(2), César Bine (5), Maynara dos Santos (8), Stéla Maris de .

•

Oliveira Raulino (9). )
.

.

'ta'
CARNES

.R1.

DEMARCHICARNES
AT

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

E-mail: dema.rchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Um homem e um violão
público. "Tenho me surpreendido

com o público. Temos cose cheia em

todos os lugares, com uma energia
maravilhosa. As pessoas estão

sedentas de boa música", revela. O
show tem duração de uma hora,
espécie de panorama do violão
brasileiro, da música popular de

Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro
e Dilermcno Reis, até a música de

orquestra do catarinense Edino

Krieger, considerado por Turíbio um

dos maiores violonistas da
atualidade.

Heitor Villa-Lobos, uma paixão
do violonista que com�çou em

19.62, com a gravação do primeiro
disco, tem destaque especial no
concerto. Turíbio Santos dirige o

Museu Heitor Villa-Lobos desde

1986, além de ser professor em
curso de Mestrado da UFRJ

(Universidade Fe1deral do Rio de
,

Janeiro).
. Três discos gravados

recentemente pelo violonista estão
sendo lançados no concerto.

Homem humilde, Turíbio se dispõe
a conversar com a platéia, ao final
do show, dá dicas e fala de música

com os amantes do violõo..

Ele sobe ao palco modesto, quase
tímido. Transforma o violão em

orquestra e faz concerto. Dedos
hábeis impressionam os violonistas

e os leigos da platéia pela
agilidade, arrancando sons. Pura

técnica, fruto de 47 anos de estudo

(dos seus 57 de vida), com mestres

como Antonio Rebelo- e Andreis

Segovia. O nome, Turíbio Santos, é

pouco conhecido do brasileiro, mas
r

ele é um dos maiores pesquisadores
da música deste País. Faz parte de

uma geração de violonistas que cria

porque explora ao máximo os

recursos do instrumento.
Turíbio merece platéia

disciplinada, que reverencie o

violão éomo ele. E geralmente tem.

Não usa grandes recursos e não
traz bailarinas, é apenas músico.

Nisso é professor.
Não vende milhões de discos e

suas músicas não são (ouvidas por
99% das crianças

brasileiras porque não explora
bundas, nem letras fáceis e

linguagem de baixo calão.
O músico .estó na metade da

turnê (com, total de 30 shows) e

comemora a receptividade do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FES1A BREGA
(Arrrrrrrrggggggg !)

Cam muita :batida de m:unã.o, tangerina e rrorango. e ao sam de Odair

José, Amado Batista, ReJinaldo Rossi e Falcão (rruito copiado pela rapa

ziada) e rutros}:regas, a 5" Festa da N:>tre foi sucesso absoluto,

Eix:x:ntre-SÉ! nas fetos, e ria!

(h3., tá, re, m, m)

CINEMA
JARAGUÁDOSUL
.Cine 1: Gladiador(14anos)

Horários: 14h45, 17h45, 20h45
Cine 2: Fim de caso ( 14 anos)

Horário: 14h 15, ] 6h 15, 18h30, 20h30
Cine 3: Villa Lobos - Uma vida de paixão (14 anos)

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30

j

I
I
I
I
I
I !

I
i
I

BLUMENAU
Cine 1: Gladiador (14 anos)

Horários: 13h30, 16h30, 19h30, 22h30
Cine 2: Villa Lobos-Uma vida de paixão (14anos)

Horário: 14h, 16h30, 19h, 21 h30
Cine 3: Uma mulher de talento (14 anos)

Horários: 14h, 16h30, 19h
Cine 4: Louco por você (12 anos)

Horários: 15h, 16h45, 18h30, 20h 15, 22h05

JOINVILLE
Cine I: Gladiador (14 anos)

Horários: 13h30, 16h30, 19h30, 22h30
Cine 2: Inspetor Bugiganga (livre).

Horário: 13h45, 15h30, 17h 15

Uma mulher de talento (14 anos)
Horário: 19h 15, 21 h45

Cineß: Villa Lobos- Uma vidade paixão (141
Horários: 14h, 16h40, 19h, 21 h30

PROGRAMAÇÃO - 26/5 a 1/6/2000

DISQUE
LANCHE®

QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

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

"
I

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho
I

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av_ Mal. Floriano, 35 '

Wo-'

�
a::::

Rua Mal. Deodoro da j:::

Fonseca, j 452 �
Fone/Fax: 372-3306 9i
Jaraguá do Sul- SC �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 27 de maio de 2000

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

[Çl SHALOM SERV'S
.'

l2J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Chega de preocupação!!! Temos a solução para o seu problema

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

Área de atuação: condomínios, empresas, residências e indústrias

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

Fone: (47) 275-3279
.

mpsilva@netuno com br

elas IIrlesIUtlÚs /l1IrA
todas ASOCASiões

Rovena - 372-2396 Márcia - 376-1248
Rua João Picolli, 165 Rua Padre Aloísio Boing, 520

.

Apto 105 - Edif. Paloma .

- Barra do Rio Cerro

rovena@netuno.com.br

r---------------�----I

AVON
Quer trabalhar. ccnesee?
30% de lucro mais brinde.

,Contato: 370-1211 ou

(0**47) 435-2241
L �

VENOE:-SE CASA
ALVENARIA 180m2,
com 1 suíte, mais 3

quartos, mais
dependências. Local

central. Valor
R$ 68.000,00.

Tratar: 275-2634.

Sabe aquela casa
,.,.. .

que voce vive

sonhando?
.

EMPRÉSTIMOS
Sem avalista, SPC e

CERASA.
'

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

t VENDE-SE

Apartamento

�r::;;:_.-.-L_-.L...I-. ::r:.
Aqui no CP você encontra.

, .

proxrrno a

rodoviária com 1
suíte + 2 quartos.
Acabamento de la,
mobiliado ou não.

Sem mobilia.
Entrada

R$ 30.000�00 +

saldo. Aceita-se
carro. Tratar nos

fones 371-5054 em

horário comercial
ou 9984-1308.

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

II

- Móveis parJl �scrJtó�io e� g'(:�r�,�/
- Computád:ere.s/'i:m,pressoras �;4\�,'

. .

-,Fax�,; "tIê},g,l;d�)�1d�;ç!JRomi;#:i�cal.
- Relóg,ios:de' R,anto.'"

.

- Etiquetad(),.:àsf\'" Sc:anner}!
- Check p'ro'nto ... Ret'ro.proj�.tor�

,
- Ca,lCulaê!pr,f;)Is"'f:'1áqui,nas de e$'frever.. StJprimentos.pß;'i,,!lfo'rmáfi�a ..;

ir
.

- Papelaria e acessórios emge.ral
,

Rua VenâncJo da Sll"a Parto; 353 - Fane/Fax:"(O*�4?)275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: flarianiequipamentos@,netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

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

VENDE: Alvenaria cl 268,00m2,
terreno cl269, 75m2• Rua Irmão '

Marista - Centro.

Preço: R$ 150.000,00 (Negociáveis)

VENDE: Sala comercialc/42,OO11l2• Av.
MarechaLDeodorodaFonseca- Ed.

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

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

andar. R$ 250,00

VENDE: Apto. contendo 1 suíte +

1 dormitório. Residencial
Amaryllis - Apto. 102 - Bloco "E"

(Vila Nova) - Preço,' R$ 55.000,00

VENDE:Alvenaria cl230m2, terreno cl
870m2• RuaMathias Ruysan, 333 -Ilha

da Figueira - Preço: R$ 85.000,00
(Negociáveiç)

VENDE: Terreno cl 2. 655, 00m2• Rua
Preso Epitácio Pessoa (Prôx. Kohlhach)
Preço: R$ 130.000,00

Prédio em alvenaria é!382m2+galpão cl352m2
em terreno de 480m2 - RI/a José Enunendoerfer
. Preço: 130.000,00 (super negociável)

VENDE: Terreno cl 448,OOm2•
Rua Adolpho A. A. Ziemann

(Práx. Canarinho)
Negociável

VENDE: Apartamento classe "A"

Ed. Carvalho - Centro
Mobiliado

Preço: R$1l0.000,00

VENDE:Terrello cl 833,OOm2• Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de

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

VENDE: Casa em alvenaria cl 70,00m2, terreno
cl 350,001112• Rua 786 - lote 12

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

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

http://www.imoveis.�etli�ter' .. CRECI 0914-J • 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!:�.��.?.?}��:.�?.��.�.�!?P.�.���9 � CORRE10 DO POVO ' �����!��<?.�.?.?.�:.�

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

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00.

Casa alvenaria - Rua das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr, +Otf-
100,OOm2, 2 dorm., cl garagem.
R$ 30.000,00

VENDE-SE
Casa mista, área

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

Jaraguá Esquerdo.
Valor: R$ 20.000,00

Sobrado alvenaria. Rua Amazonas, 147.
Área: 300,OOm2, const.: 350m2. 1 suíte +

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

APARTAMENTO - C/el. Proc. Gomes de

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

Sobrado alvenaria. Rua 753, nº 27 -

Residencial Renascença - Vila Rau.
Área: 364,70m2
Constr.: 210,OOm2
1 suíte + 2 dorm., cl garagem.
Valor: .R$ 130.000,00

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. R$ 71.000,00

I

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nº 499 �

frente ao Colégio São Luis - cl 250m2 - R$·
1.950,00

.

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

garagem. R$ 45.000,00

LOCAÇÃO, VENDA,
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500-Fax: 275-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

Galpão - BR-280 - Km 60. R$ 1.200,OOm2.
R$ 1.800,00

I.

+ 2 dorm. +

dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ENDE - �LUC3� -�DNlINISTR.A.

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ 65.000,00'
.

- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demais dep., com duas

vagas de garagem -

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

preços a partir de: R$ 38.000,00

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demals dep. -

R$ 75.000,00

Em início de obra -

Residencial Sunflower - R.

José Emme,ndoerfer (Próx.
a Marechal)

- Apto. nº 101, 106 cl suíte + 1

qto e demais dep., sacada cl

churrasqueira. En!. a partir de R$
,

5.084,80e assumir parcelas de
R$ 723,87 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus

Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

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

(piscinas térmicas, salões de

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

Apto cl 2 quartos e

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

R$ 53.000,00

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

- Apto (tipo 2) ci suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1- vaga
de garagem - Entrada de R$
37.706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção

de 925,43).

Condomínio Residencial
. Phoenix - Rua Barão do Rio

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

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

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

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

assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3
quartos, sala, cozinha,

área serviço. R$
21.000,00

Casa em alvenaria cl

140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, terreno cl

600m2 - Rua Luiz Pícolli -

R$ 50.000,00 - Aceita sítio

Jaraguá do Sul ou região

CASAS E APTOS
AVENDA

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

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

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

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

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czerniewiez, próx. Colégio Alberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa ern alvenaria e/212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 1.01, próx. ao Aearaí,
Jaraguá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau -. R$
150.000,00,
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demais dep. - Rua Clemente
Baratto - Centro - R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais

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

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

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

250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 340,00m2
- terreno com 2:000,00m2 - próx. a
Ferj - R$ 250.000,00.

TERRENOS
- Terreno cl450,00rT"f - Loteamento
Versailhes - R$ 14.000,00
- Terreno ci 364,00m2 - R. Erich

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

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

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

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista, troca
por outro imóvel ou área
construída.
- Terreno cl 441,00m2 - Rua

Rudolfo Sansan - Ilha da Figueira
- PertodoSó Lonas- R$19.000,00.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoe/780,00m2- Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.00(),00m2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor total

R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao trevo de Guamiranga -

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

Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 1 02.752,00m2
- Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 - Barra
do Rio Molha, a 500 metros da

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,00m2
de áea construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
Iocais.
- Apto e/2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed.

Eriea, Centro - R$ 300,00.
- Apto. cl 2 qtos e demais dep. -

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

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

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

demais dep., sacada e/churras

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

demais dep. (Mobiliado) - Rua

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

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

garagem e box para depósito) -

Rua Emil Burow, 223, Res.

Tulipa.
- Aptos novos cl 1 quarto e

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

garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken, Ed.

Magnólia.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37"'1-88"'14

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Enget�c Construtora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

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

Engefee CRECI934-J VENDE Engetee

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

CONDOMíNIO RESIDENCIAL AMIZADE
\ .

\

3 quartos - Residencial Amizade (quitado)
Apartamento no 2º·andar cornô quartos, piso, novo em cerâmica,
totalmente pintado, demais' dependências e garagem. Valor de

oportunidade R$ 32.850,00. Aceita-se carro

1 - CENTRO
Casa-em alvenaria com 1 suíte, 2 qtós, dep. empregada, vista privilegiada do centro da cidade
- (à 100metros da Av. Mal. Deodoro) - Rua Florianópolis n° 242 - Preço: R$ 100.000,00 sendo
R$ 40.000,00 de entrada e saldo em até 24 meses corrigido pela Poupança

2-CENTRO

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

3-CENTRO
Terreno com 3.400,OOm2, antiga Terplan, entre Verdureira da 'Raquel e Oficina Mecânica Raboch.
Valor R$ 180.000,OOa vista ou em codições a combinar.

4-CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Loss" (sem garagem) - R$
35.000,00

5-CENTRO

Apto. Eid. lsabejla, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 65.000,00

6-CENTRO

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

7-ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein n° 64, com 1 00,00m2 de área construída em terreno
de 390,OOm2 - R$ 32.000,00 - Negociável

8- CENTRO
Casa cl aproximadamente 300m2, naFtua José Emmendoerter, 311 - terreno com 337m2.

Valor: 'R$ 65.000,00
'

. 9 - VILA LALAU .

Sobrado na Rua Afonso Bartei, 139, com 218m2 de construção, Valor: R$ 95.000,00

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

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

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

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

11 - ITAPOÁ - PRAIA

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

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

.

13 - AMIZADE - Apartamento com 3 quartos, demals depenências e garagem, no Condomínio
Residencial Amizade - R$ 22.500,00 entrada e assumir salão de R$ 300,00 mensais

15 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1:'636,OOm2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
Preço R$ 15.000,00

16 - VILA NOVA

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

17 - VILA LENZI

Terrenolocaüzado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,OOm2 no valor de À$ 20.000,00

18-CENTRO
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO, - CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de espera, dois

consultórios, banheiro, salinha de apoio e garagem - aproximadamente 100m2),
ENTRADÁ R$ 12.000,00 E SALDO EM �TÉ 30 MESES DE R$1.250,00 ORRIGIDO
PELO CUBo

19 - RUA MAX WILHELM

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

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

20 - JARAGUÁ ESQUERDO

Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

SHOP/NGSAß/NO - (ßR-280 RESIDENCIAL Casa na APARTAMENTO CENTRO'

.

- JARAGUÁ/GUARAM/R/M-
BARTEL Estrada Nova EDIFíCIO

, Edifício Gardênia,1!!TREVO) DIANTHUS
I

Terrenode26.000rn2, fazen-do (Ao lado Rodoviária) Com 3 quartos. copa, apartamento 108, bloco
frente para a BR-280, c/ 38 cozinha conjugada, bwc e R$ 100.000,00 4, contendo 3 quartos, 2
metros, c/ construção de 3 quartos, 1 suíte, abrigo de carro. (casas pré-

(Próx. Beira Rio).
bwcs, sala, copa,

salas comerciais totalizando sala, copa, cozinha, fabricadas, com blocós de
Apartamento no 52 piso, cozinha, lavanderia/área

900m2, área de serviço e cimento - Anjo/Ex Zonta). com 1 suíte, 2 qtos, dep. de serviço e garagem
garagem. Terreno totalmente com empregada e 2 garagens.

PREÇO DEOCASIÃO: escritura, condições de
Condomínio com piscina,
salão de festa, sauna, I'

R$ 48.000,00' àR$ 250.000,00 PREÇO: Pequena financiamento. R$ 6.000,00 playground, etc.

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

,imóveis demenor valor. saldo financiado condições a combinar. MENOR VALOR. condições a. combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Anres de comprar um apartamento
,
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Edifício comr andares, somente 2 aptos. por andar,
com elevador, salão de festas e piscina r
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Apto. 3 quartos com 162,30m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 64,00*
Apto. 2 quartos com 1 03,54m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 40,00*

Y;!i;,!tial

cerâmica Eliane - RS 90.000,00
* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento neste mês

Edifício com 7 andares, somente 1 ou 2 aptos. por
andar com elevador

o
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Q

, Rua Quinlino Boceiúve, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - CRECI 8469-1 - futuro@neluno.com.br
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Apto. 3 quartos com 21 0,34m2 - Financiamento direto com o condomínio; 8
o

,

Apto. t quartos com 1 05-,'73m2 - Financiamento direto com O condomínio.' :�
."
c:
o
c

cu
."

o
'Cl!
o
Cl!

E
oE!
f
Cl!
Q,

Construcão pelo Sistema, .,:, ,

de Condomínio Fechado a preco de custo
______..................................................,�==*::_����*��l:�_(<<:::::::'�i<:��(,::�@�:�>.:��:::;..,::m::!::!:::�::::�*�:::::;;:"'::::::::::�i:::::::::{::::,,:!::::�:':::::�:::,:::,::::::::::::::::::::::::::::w:

Apto. '3 quartos com .190,91mv

Taxa de condomínio de apenas R$ 68,50*

Apto. 2 quartos com 123,59m2
Taxa de condomínio de apenas R$ 40,05*

* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento rieste mês '

Em construcão, edifício com 7 andares,
, ,.,:"

somente 1 ou 2 aptos. por andar com elevador,
salão de festas e piscina.

1
•. :::,.::.:,:::,:;,::.::;::;;::::::,:;.<;::,:::;::::;::<::; :;:�:�;��l:;'m�;:::;:;:::;:;:�?;:;:;:;m;:w�:::;:m;:i::&,*,';:};;3@�@i:;mm.........................................__

Apto. 3 quartos com 173,30m2
En trada + assumir parcelas de condomínio

,

Localizado na Rua João Picolli, em área totalmente

residencial, no centro da cidade:

Líder de mercado em edifícios com 7 andares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

CASANOVA
CZERNIEWICZ
com

195,73m2 -

suíte c/ hidra
+ 2 'dorm.
R$ 22.000,00
+ financ.
H5BC

dorm., terreno
com 690m2.
R$ 17.000,00
+ financ.

.

R$ 356,00 plm
Toda cl
cerâmico

TERRENO
COMERCIAL
NEREU RAMOS
com

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

Terreno com

2.500m2.
Alto padrão.
Consulte-nos!

RIVIERA, com
170,90m2 -

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

vagas de

garagem

TERRENO._
CENTRO - com

311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

L

ITAIVAN' REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Caixa Postal 482

COMPRA VENQE ALUGA ADMINISTRA

CASA MISTA
JARAGUÁ.
ESQUERDO
com 106m2 - 3
dorm,

R$ 25.000,00

PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA
- c/ 3 quartos,
1 por andar, cl
100m2 e 3
dorm, (cada)
Por apenas
R$ 70.000,00

Ed. Floresta -

Vila Lenzi.
2 dorm., 1· bwc.
Valor

R$ 12.000,00 +

financ.

R$ 150,00
por mês

CENTRO - c/
191,10m2, 4

äortn., sendo 1

suíte, sala em

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

CASAIBOA
VILA RAU - com

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

560m2.

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

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

R$ '27.000,00
Com banheira

hidromassageni

MORRO DA
BOA VISTA
ILHADA'
FIGUEIRA

cl 32m2 -

terreno cl
360m2.

R$ 13.000,0

TERRENO

ESQUINA
.

VlLANOVA
com 800m2•

- R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada

AMIZADE -

VERSALHES

11, com
288m:', suíte
+ 3 äorm.,
terreno com

450m2.

R$120.000,OO

TERRENO
ESQUINA
AMIZADE -

VERSALHES
II - com

573m2 -

R$ 16.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 - CLASSIFICADOS

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

Iro a PLANTA0: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856IMÓVEIS LTDA

CRECI 001367 - J

VENDAS
APARTAMENTOS

Coo, 3004 - Ed, Carlos Spézia - 3 quartos, dep, empregada,
garagem, R$ 53,000,00
Cód, 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos- RS 25,000,00
+1inanc.
Cód, 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suite, 2 qtos, sacada com
churrasqueira - R$ 90,000,00
Cód, 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2 otos, sala,
2 ambientes - R$ 50,000,00 + finan.
Cód. 3033 - Ed. Gardênia - 3 quartos, 2bwc, c/ garagem
- R$48,000,00
COO,3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, c/garagem - R$
55,000,00 - aceita casa demenorvalorna praia de napoá
Cód, 3038 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 2 quartos, 2 bwc,
c/ garagem - R$ 53,000,00
Coo, 3041 - Ed, Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas
c/ sacada, 2 vagas garagem,
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte cl hidromassagem, 2
qtos, oozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106,000,00,
Cód. 3044 - Ed, Carvalho - suite + 2 qtos, dep. de
empregada - R$ 70,000,00
Cód. 3045 - Ed. Flor.ença - 2 quartos, dep, empregada
com bwc, garagem - R$ 49,000,00,
Cód, 3046 - Ed,' Jaraguá - 2 qtos + dep, de empre-gada c/
garagem, R$ 50,000,00 - aceitacasa
Cód, 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$
40,000,00
Cód, 3311 - Res, San Gabriel- 3 qtos, bwcm garagem -

R$ 22,000,00 + financiamento
Cód. 3313 - Res, Ilha dos Açores - aptos novos com suite
+ 1 quarto - R$ 45,000,00
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condominio fechado, cl I suite + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira c/ elevador
Cód. 3352 - Ed. Amarilys - novo, c/ 1 suite + 1 qto, c/
garagem - R$ 54,000,00 - Aceita carro, e parcelamento,

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50,000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni cl 1 ,020m' -

RS 60,000,00
Cód, 2013 - Centro - Reinaldo Rau, c/975m2 - R$ 280,000,00
Cód. 2014 - Centro - 421 m2 - R$ 30,000,00
Cód. 2051 -Água Verde-c/400m'- R$16,000,00
Coo, 2072 - Amizade - 20,570m' - R$ 150,000,00
Cód, 2075 - Amizade - Res, Versalhes - com 450m' - R$
16,500,00
Coo, 2097 - Próx, futura Prefenura c/ 1 ,018m2- R$150,000,00
Coo. 2099 - Baependi - com 879,90m2 - R$ 60,000,00
Cód, 2112- Barra -d3OOm"- R$13,000,00 -pröx, Sup, Breithaupt
Cód, 2113 - Res. Satler - Barra C/346,62m'c/ asfalto - R$
10,500,00
Cód. 2118 - Res, Joaquim Giralla - Barra - c/ 420m' - RS
22,500,00dastalte
Coo, 2151 - Chico de Paula - c/2.500m2 - próx, Posto Maroolla
- RS60,ooo,OO
Cód, 2175- Czemiewicz- c/ 1,141 ;40m2- R$25,000,00
Coo, 2177 - R, Roberto Ziemann - área c/ 8.658m2
COO,2292- R,WaidemarGrubba -próx, Met, Trappc/409,5Orn'
- RS 50,000,00

'

.

Coo, 2317 - Vila Lenzi- 581 ,65m2(18,5Ox20,5O)- R$27,000,00
Coo, 2358 - Vila Nova - d338m'- R$ 29,000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m' - próximo Forum - R$

39,000,00
Coo, 2373 - Vila Rau - c/ 350m' - R$ 13,000,00
Coo, 2374 - Vila Rau - d237m' - R$ 13,500,00 aceita pare,
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina d
581 ,85m2- RS 25,000,00
Coo, 2446 - Estrada Nova - di, 155,00m2- R$ 24,500,00
Cód, 2456- TrêsRiosdo Sul- áreade 2,5OO,00m"- R$ 25,000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R, 28 de Agosto d 445m2 - Entrada
de RSI5,000,00 + 12 vezes de RS 1,000,00
Cód. 2982-Rod. SG413-Km 1O-d49,872,00m"-R$40,000,00
Coo, 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Pratad 135,000,00rn'
- RS 50.000,00
Coo. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9, 144,85m'- RS
35,000,00

'

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

\ São Luiz ,- com 3 quartos - R$ 32.000,00
CASAS DE ALVENARIA

Cód. 1003 - Centro - cl 190'1", 3 qtos - R$
73,000,00,
Cód. 1016 - Centro - cl 331 m', cl suíte + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Schiochet cl
,1,292,00m', edificado cl casa de alvenaria
R$ 180,000,00
Cód. 1030 - Centro - cl 230m' - suíte + 2

quartos - R$ 110,000,00,
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m', cl suite, 2

quartos, terreno cl 1, 140m' - R$ 130,000,00
Cód. 1097 - Baependi - 197,80m', com suíte
+ 2 quartos, churrasqueira, garagem para 2
carros, Aceita casa em Joinville (B,
Atiradores, América ou Saguaçu),
/Cód, 1113 - Barra - cl 147m', suite cl clossed,
2 quartos, cozinha mobiliada, Aceita troca cl
casa de maior valor cl piscina
Có d, 1118 - Barra - cl 150 m', suíte + 2

quartos - R$ 85,000,00
Cód. � 175 - cl 205m' - suíte, + 2 qtos, terreno
cl 1,220,00 - R$ 85,000,00
Cód. 1177 - Czerniewicz - cl 170m', sobrado
novo cl suíte + 2 quartos - R$ 88.000,00
Cód. 1178 -' R. Guanabara - 200m' - suite + 2

qtos. R$ 75,000,00, Aceita carro e terreno,
Cód. 1191 - Ilha da Figueira - 200m', suíte +

2 qtos, garagem para 2 carros, R$ 75,000,00
Cód. 1204 - Ilha da Figueira - nova cl 160m',
cl 4 qtos - R$ 50,000,00
Cód. 1207 - Ilha da Figueira - 156m', com 4

quartos, 2 bwc's, terreno com 450,00m' - R$

45,009,00,
Có d. 1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl
suíte, 2 quartos - R$ 96,000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.
piscina, semi-mobiliada - H$'21 0,000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2

quartos - R$ 49,000,00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3

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

R$ 50,000,00, Aceita apto de menor valor.
Cód. 12,33 - João Pessoa - 150m', suíte + 2

quartos, qaraçem para 2 carros, R$
50,000,00, aceita terreno como parte paqto.
Cód, 1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com

closed, 2 quartos, sala íntima, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m',
Cód, 1352 - Vila Nova - c/·376m', cl suíte, 2
qtos, piscina - R$ 240,000,00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Âguas Claras -

2 qtos. - R$ 11,0000,00 + financ,
Oód. 1431 - São Judas - próx, Recreativa
Brei-thaupt - 3 quartos, 2 bwc - R$ 25,000 00
+ financ.

'

Cód. 1984 - Corupá - cl 298m', cl suíte + 2
qtos - R$ 115,000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2

bwc, terreno com 1,250m' - R$ 90,000,00

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

garagens, Entrega pl Fevereirol2001 - R$ 28,270,00 - Entrada
+ parcelas

I •

Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4· andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35,000,00
Cód, 4010 - Centro - ao lado Beo Brasil- Centro Comercial
cl7salas - RS 350,000,00

LOCAÇÕES
Casas

Coo. 604 - Casa alv oom 2 quartos, próx, Hospäal Jaraguá - RS

275,00
Cód, 607 - Casa alv com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Cód. 608 - Casa alv com 2 quartos, prox. Ciluma - R$ 300,00
Cód, 610 -Casa alv com 3 cômodos - próx. a prefeitura - RS

130.00
Coo. 61 t - Casa NOVA de alv c/ surre + 2 qtos, próx. ao Móveis
Pradi, R$ 420,00
Coo, 613 - Casa alv, c/ 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00
Coo, 620:Casa mista, prox. Angeloni - R$ 300.00

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

Res. Amarylis, novo, cl suíte + 1 quarto -

R$ 54.000,00

Apartamentos
Coo, 626 - Apto, d suite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho-R$450,00

.

Cód. 628 - Apto, c/ suíte + 1 qto, - Ed. Eldorado - R$ 480,00
Cód. 629 -'Ouitinete pli pessoa - Nova Brasilia - R$ 120,00
Cód, 630 - Apto, c/ 1 quarto - próxa Weg 11- R$ 200,00
Cód, 631 - Apto, c/suite+ 3qtos- Res, Dunker- RS500,00
Cód. 633 - Apto, c/ 2 qtos - firial da Marechal- R 280,00
Cód. 634 - Apto, com 2 quartos - próx, ao Breithauptda
Reinaldo Rau - RS 850,00
Cód. 635 - Ouninete no Ed, Marquardt, a partirde R$180,00
Cód. 636 - Apto. c/3 qtos + 2 bwc's - ao lado do Posto
Marechal- RS 400,00
Cód. 637 - Apto, c/ 2 e 3 qtos - Av, Getúlio Vargas - a partir
deR$3oo,00
Cód. 641 - Apto, c/ suite, 2 qts - Ed. Centenário - R$ 300,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - RS

360,00
Coo, 660 - Apartamentod 3 quartos no calçadão - RS 350,00

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

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala comI. d 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala comI. ct rtxt«. carpet, c/ divisória, São 2

ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Sala comid5Om'na R, Jorge Lacerda, R$ 180.00
-2·piso
Cód. 687 - Sala comI. d 90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- RS 650,00

Galpões
Coo, 802 - Galpão c/mesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
Coo, 804 - Galpãod 15 x 15 - em terrenod 1070m" - Rua Barão
do Rio Branco - R$ 1 ,500,00
Coo, 806 - Galpão c/ 260m2 em terrenod 5OOm2- próx. Ter
minal Rodoviário - RS 560,00

R. João Planinschek - cl 220m2, cl 3

qtos, 2 bwc, escritório, salão de festas cl

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

R$ 69.000,00

PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOSDISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirassol
IMÓVEIS/ .

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

trPABX

Rua Cei. PD"ocópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

SCHROEDER

(CENTRAL)

São Luís - 70m2, 2 quartos, próximo Caie ..

R$ 36.000,00

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

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

&

Centro - terreno com 1000m2, casa com

230m2• Aceita apto. - R$ 150.000,00

CRECI1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 600m (esquina),
.

próximo Cayman Malhas

R$ 20.000,00

OPORTUNIDADE
.

I

IM,PERDIVEL
Venda deponto

,

comercial

Pontos de venda da
-

Panificadora PAO
.

QUENTE (Equipadas)
* Rua Reinoldo Rau

(Ptóx. Posto Mime) /

* Rua Epitácio Pessoa

(Próx. Bombeiros)

Preço de venda sob
consulta

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
Entrada R$ 200100 e R$ 150,00 mensais

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO, CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias'

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Terraplenagem
Areia
Barro
Brita

Agora ein Jarag
você tem a mal

loja de '.

:t:,�'%'t'

revestimentl,l
cerâmicos!r� PERFLEX

•
pisos, azu

decorativas,
cerâmica, lou

ICHEN
cozin.has

..f
'

Rua Adolfo Augu!ito Ziemann, !i/nP., Amizade

a \)\\J\C)ÓÚUC)
aa hmoC)
a (Ut\\e\eC)
a �\C)O 'l\l\\\\tO

Av. Getúlio Vargas, 663, Centro aa �u\J\\\e'f... e

,Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 a �U\\e\ ne�utene

EMPÓI<IO DAS
PEDI<AS

DECOI<A,IVAS
Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços da região,
Retalho de pedra São Tomé (legítimo) Lajinha 11,Sx23,O R$ 9,OOm2
..............................

\üc..\\ülSüs
C__Ç)-L\'\\\\üS
\_SC..Üç\ÜS
�ü\\\\�\,\Ç)S

Regina

"BQX para bantFeiro
,

Fachadas
Janelas

viâros para qéçôràç?O
Comél'cio de tintas em CI'al e acessól'ios

Prestaçâu de mãe-de-ebra nos serviços de

pintura na censtrução civil
f47'}

�75-1t$l;O
�75-4110�

R. Henrique Fernando .$. M'llkei nO 75
Vieiras - Próx. Direçãp GeraLWeg II

Fone: 370;.2641Comél�cio de malCl'iais de consü'lIção em gel'al
Rcvendeder de Tintas COI'al ! Dacar

��,\,\,\\Ç),\IÇS
�'\ü,\\\\_Ç)S
�\SÇ)S

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

---_

Decorar é Unir cores, texturas e

objetos.rra'medida exata das
suas emoções. A :eäsa Bonita

"auxüia você Ji\�ssa tarefa.
Vertha;ponheeer nossa Loja e

consulte Ji\OSSOS séniiço(sem
compsemíssö tê sem custo

adicional. Afinal, "a arte da vida

consist�.eill fà��r da vída UIJ:\a
Dec,OILOç.ÕO obr; de arte'<. (M: GhanQi)

Quo Qej�o�do Qou, 116, so�o 6 fTeL (47)275-:5:574 f 275-27:50

I
.

Doe
MÓVEIS NOVOS E SEMI·NO

(Do projeto ao

acabamento;
a soluÇão

ShDWBoom Tel.: (47) 371-3522

Làl�'"''''d''�•• '

".. i Y \,)
.

'" â I. ',.
#' .

'

s,

'I'
.

----o
;: '-'. �

>

s,
�

.

l
-

.'
�

"-
a

-� � "�h
� _"'>t � -'o

•
': �'- �

•
',_ �\.

I �DEIREII(A FLO��A LTDA.
I Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para coberturaARTELA.)E Vendendo Soluções

• Laje pr-é-moldada -

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

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parecer Comercial
Vende - Administra

,Compra - Aluga

�deaMmiw�
VENDA

Terreno na Ilha da Figueira.
Valor R$ 45.000,00 negociável

, Barra - tot. Miranda, I. 85 - lote 319,80m2, cl
casa mista de 96m2, cl 3 qtos, sala, coz.,
bwc, lav., toda de piso, garagem. (Troca

outro bairro) R$ 20·.000,00

Bairro Czerniewicz, lote cl 727m2.
R$ 130.000,00

Vende-se ou aluga-se próximo ao Salão do

Botafogo - Barra Rio Cerro

Bairro Ilha da Figueira - Rua Lateral -

Excelente casa - R$ 32.000,00 - negociável

Jaraguá Esquerdo - R. Vitor Witkoski, 289.
Lote 15x2Sm, com casa de alvenaria, 2 qtos,
sala, coz., bwc, garagem. A. serviço, lote

murado. R$ 25.000,00

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

FONES/FAX (047) 275-2990
'

- 275-2920
- 275-2777

-7 Vendem-se casas no bairro Ilha da Figueira
a partir de R$ 25.000,00
-7 Vende-se uma área' comercial próximo ao

colégio Holando Gonçalves no bairro Ilha da
Figueira ao preço de R$ 45,000,00

APARTAMENTOS:

TERRENOS:
-7 Vendem-se dois terrenos na Rua Egon Koch,
bairro Jguá Esquerdo, próximo do campo do
Juventus ao preço de R$ �O.OOO,OO cada,
medindo 13,00 x 31,00m cada.
-7 Vendem-se dois terrenos no Real Pack ao

preço de R$ 60.000,00 cada, medindo 14,OOm
x 48,OOm. Rua pavimentada com Asfalto.
-7 Vende-se um terreno na' Rua Walter Mar

quardt, medindo 16,OOm x 33,OOm, ao preço
de R$ 60.000,00.
-7 Vendem-se lotes financiados, uma entrada
de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00, financiamento
direto com a imobiliária.

'

VENDEM-SEAPARTAMENTOSNOBAIRRO
VILA NOVA COM OSSEGUINTESDADOS.

-7 1 suíte, copa/cozinha, lavanderia, garagem,
churrasqueira na sacada - R$ 40.000,00
-7 1 suíte, copa/cozinha, lavanderia, 1 quar
to, 1 banheiro, garagem, churrasqueira na

sacada - R$ 48.000,00
-7 1 suíte, copa/cozinha, lavanderia, 2

quartos, 1 banheiro, garagem, churrasqueira
na sacada - R$ 63.000,00
08S: Todos os apartamentos aceitamos carros,
uma entrada mais financiamento direto com a

Imobiliária, todos OK, entrega para o mês de

agosto/2000 - Barbada.
-7 Vendem-se dois apartamentos em uma

construção exclusiva, contendo a área de
50,OOm2 - contendo 2 quartos, 1 banheiro,
lavanderia, garagem, localizados próximos à
Recreativa da Weg. Aceita-se carr o -

financiamentos" direto com a Imobiliária ou

através de uma agenda bancária ao preço total'
de R$ 65.000,00.
-7 Vendemos áreas industrieis em vários pontos
da cidade, como também galpões industriais.

CASAS:
-7 Vende-se uma casa com aproximadamente
400m2• Localizada no bairro Vila Nova, semi
acabada, de alto padrão ao preço de R$
135.000,00 superbem localizada, Cujo o valor
aceita-se carros e financiamos até 24 meses.

-7 Vende-se uma casa próximo à Chocoleite
no Rio Cerro II ao preço de R$ 25.000,00 em

alvenaria.

CONSTRUÍMOSCASAS EMALVENARIA E
- MISTAS - UMA ENTRADA EFINANCIAMOS

DIRETO COMNOSSA EMPRESA
IMOBIliÁRIA.'

PROCURAMOSTERRENOSNOJGUÁ
ESQUERDO PRÓXIMOA ESCOLA CRISTINA

MARCATTO PARA COMPRAR

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

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

Fone: (047) 275-1594

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

demais dependências.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora.

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

(BAMERINDUS).

Casa
Loteamento
Sto Antonio
com 70 m2,
tereno 400 m2,
03 qtos,
demais

dependencias
Entrada

R$ 10.000,00 +

R$ 150,00
mensais.

Edifício Mônaco
Aptos centrais .>

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

parcelamento
direto com a

construtora.

Casa João Pessoa
éom 02 qtos,
demais

dependencias
R$ 20.000,00
negociável.

NL

EDIFICIO KLEIN -Aptos
prontos para "morar - Rua

Barão do Rio Branco, esquina "

com Ferdinando Pradi, com 1

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

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

pelo HSBC (BAMERINDUS).

Cerro, com 03 qtos, demais
dependencias. IAceita

chacará como pagamento.

IMOBILIÁRIAA CHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2.58 OU 9975-0900

Casa Estrada Nova com 02

qtos, demais dependencias.
R$ 38.à'00,OO. Troca por apto.

Apto Edificio Virginia, com 02

qtos, demais dependencias -

central. Entrada R$ 20.000,00
+ financiamento.

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

Imobiliária Menegoffi Ltda.

CRECI W 5:,)O-J

FONE: (047) 371-0031

/

Parabenizamos, a -Empresa Metalúrgica,
. I

Erwlno Menegotti, pelos 60 enes de
trabalho· e. competência, ·beneficJando a

,
'

nossa cidade e
..

a nossa gente.
-------:------------------------------------

, . ,

IMOBILIARIA MENEGOTTI LTDA
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Microcomputador 486
DX4-100 - Ram - 16MB -

HD - 2GB.
Tratar: 370""7798

APTO.DE

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

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

possibilidade de financ.

Contato pelo telefone

371-9090'

Vende-se aparelho
de Som Gradiente

4 em 1-

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

JfhW I"ti I
IRef. 120· GUARAMIRIM • IDEAL PI INSTALACÃO DE POSTO DE COMBUSTíVEL!
I Terl'eno de esquina com 9.232,32 m2 (frente =93 mI lateral =103 m), Loêalidade I
I de Rio Branco.. Sc143 Km 6· Em frente Igreja I Lanchonete do Italiano. Locad
I Com alto fluxo de veículos. R$ 135.000,00t' ( Estudamos propostas ). I
I Ref. 402 • MOLHA. (Prox. PMJS) I
I Excelente terreno com 450,50 m2 (17.20 x 26,70), muro com pedras, edificado com casa mista de 60m2, 021
I quartos, sala, cozinha, bwc, garagem, área de serviço + fundamento com 90m2, Local alto, rua calçada, I
I R$ 28.000,00 . JL... .... _

I Ret. 513.- CENTRO(LOCALlZAÇAO SEM IGUAL) // I
I IDEAL PARA CLINICAS. ESCRITÓRIOS. I
I ESCOLAS. LO.JAS OU APARTAMENTOS. I

ITerreno com 378m2, edificadocom prédio I
I
de 0.3 pavimentos com S48.83m2 de área I

I construída. No calçadão, esquina, ao I
Ilado do Colégio São Lúis. .Já dispomos I
I de alguns estudos de reforma do prédio. I
L_����L�MO������� llIRef. 116· CZERNIEWICZ

IExcelente terreno de esquina com 1.295,60m', ao lado do PAMA. R$148.000,00( Negocia
Ise valor, aceita-se casa como parte pgto. Ou parcela-se, traga propostas I.

IRef. 225· CZERNIEWICZ
'

IExcelente casa com 151m2, 03 suites sendo 01 com closet, cozinha ampla com varanda, Terreno cl

I
500m2, R$ 42.000,00' + .flnanciarnento .

Ref. 227 - VILA LENZI - (Próx. Colégio Giardini Lenzi) • IMPERDíVEL .

II Excelente casa de alvenaria com 308m2 de área construída 04 quartos, cozinha ampla, sala estar, sala tv,
dispensa, bwc. Terraço com área de serviço com bwc, churrasqueira e área aberta. Calçada, grades
I nas janelas, terreno todo murado, interfone. R$ 60,000,00 - Aceita financiamento, Estudamos propostas.

I
. '1(IíôBôf.If!

IRet. 2600 - GALPÃO IDEAL PARA DEPÓSITOS OU OUTRAS ATIVIDADES - Com 650m'. escritório. bwc com

IChuveiro, Rua Emma Ziemarm. 400 - CZERNIEWICZ.
.

REF. 2700 • SALA COMERCIAL - c/ 120m' c/estacionamento - R: Fritz Bartel.77 - R$ 430.00 - 45 dias sem pagar aluguel.
IRet. 2702 - SALA COMERCIAL - com SOm' com estacionamento - R: Carlos Eggert - R$ 250.00 negociáveis - local com

lalto fluxo de veiculas. \,. I
IRet. 2703

- SALA COMERCIAL - cl 40m' - Rua: Exp. Antonio Carlos Ferreira - ao lado Lass - Aluguel Negociável.l
I Itt·],�IU .1,','1[.1;. i3,J,J3� t.J;'I#j\'ílti3 .tl" I
---------------------------------

,

TERRENOPROX.
COND.DAS
AZALÉIAS

VENDE-SE OU
TROCA-SE

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

sacado e garagem. Ótimo
acabamento.

R$ 22.000,00 +

financiamento
Tratar: 371-4425

Terreno com 496,40ril2,
localizado na Rua Amábile Tecilla

Pradi (entrada após Móveis
Pradi),Jaraguá Esquerdo.

R$ 16.000,00. Aceita-se na

negociação veículo tipo
Saveiro ou Picape Corsa

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

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

Ret. 126 - LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO - Casa mista com 60m2, 2 quartos, sala,
cozinha, bwc : : " .. R$10.000,OO + parcelas

REF. 137 - ILHA DA
FIGUEIRA - Casa mista

com 150m' + casa

alvenaria com 42 ,00m a
,

Terreno com 5.18,00m',
Rua José Theodoro

Ribeiro. R$ 65.000,00

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

REF. 146 - TRÊS RIOS
NORTE - Casa alvenaria

com 100m', 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,

garagem. Rua: Domingos
Anacleto Garcia,
R$ 18.000,00

REF, 134 • ILHA DA
FIGUEIRA - Casa

alvenaria com 60m', 2

quartos, sala,
cozinha, bwc. Rua 980 -

Loteamento Heineck.
R$ 20.000.00

REF, 155 - JOÃO PESSOA -

Çasa alvenaria com ·150m '
,

terreno com 450m' ,
1 suíte,

2 quartos, sala, cozinha,
lovondenic. garagem pl 2
carros, Rua: Fritz Setter,
178 - R$ 42.000,00

REF, 154 - VILA LALAU -

Casa alvenaria com 60m', 2

quartos, sala, cozinha, bwc,
Rua: Bernardino B, Müller,

R$ 22.000,00
--------------------------

.

-

FIGUEIRA - 1 quarto, sala, cozinha: banheiro, garagem .. R$ 22.0,00
• NEREU RAMOS - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. lavanderia, garagém , , , R$ 150,00

FIGUEIRA - 1 suite. 2 quartos. sala, cozinha, garagem , , , .... ,...... .. , .. R$ 400,00
VILA NOVA - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem , , R$ 250,00

Terrenos

Vila Nova - Preço a combinar
Ret 12.0 - Residência de 200m' - semi-acabada,

Casas

Ret .048 • CENTRO - Casa de Alvenaria com Rei .016- AMIZADE - 13,000m' na Rua Roberto

112m2, terreno de 558m2, na Rua Guilherme Ziemann - RS15.o . .o.o.o

Weege - RS115 . .o.o.o Rei .09.0- AMIZADE - 378m' na Rua Roberto
Ziemann - RS 15 . .0.0.0

Apartamentos
Imóveis

Certeza de BonsNégócios!
. Creci 2066-J próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua

Luiz Sarti - RS 4.0 . .00.0
Rei 113 - VILA NOVA - Apto com 68m2, 2

quartos no Hesid.Jarolm das Mercedes, Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4.5.0.0 +

linane. '370-7798
9975-1827 Apartamentos no

Centro e Vila Nova

Entrada + até 48 vezes

Rua 25 de Julho 703
Vila Nova

Jaragúá do Sul - SC

Ref .074 - NEREU RAMOS .�65.000 m' na Rua
Luiz Sarti, com Bananal - R'l> 18.0 . .0.0.0

Rei .077 • NOVA BRASILlA - 392m', na Rua
José Emmendorfer - R$ 25 . .0.00

Rei .0.04 - RIO CERRO - 1187m' na Rua
Pe.Atuisio Boening - RS 10.50.0

Rei 11.0 - RIO DA LUZ· 480m' próx, à Ceval
- RS 6,2.0.0 + linanc.

Rei 117 - PRAIA DE ITAJUBA - Terreno a 300m
da praia, R$ 5.200,00

.

Re. 118 - BR-28.o próx. Nereu Ramos com

71,000m'.

i&emier
Express

S�rviços b�
iíMala Dir�ta
)��

Registro de Domínio
Confeçção da Home-pa.ge
-Inclusão Mecanismos de

Busca

Horne-page:
www.premierimoveis.corn.br

Chácaras

Terrenos Financiados

Bairros
Vila Rau e São Luís

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina
com 809m2, com casa madeira 96m2 na Rua Re'l 116 - Rio da Luz - Chácara com 37.000m2,
25 Julho-R$ 100.00.0,00 com casa de madeira com 180m' - R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Giillmobiliária Jardim
� Jaraguá Ltda.cREcIW57�-J

OFERTA DA SEMANA!!!
'CENTRO - Vende-se ótimo ponto comercial
para lanchonete (montada) - R$ BO.(JOO,OO.

Aceita proposta (cerro/terreno)
até R$ 20.000,00

VENDAS
) 01 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALVENARIA (COM.) cl 109m2
- 3 quartos, toda murada + casa de madeira (nova) cl 60m2 -

terreno cl 11 00m2 - R$ 65_000,00 (Frente cl a Rua José T. Ribeiro
- próx. a Indumak Maq.)
) 02 - GIARDINI LENZI- CASA ALVENARIA cl 210m2, 1 suíte cl
banheira + 2 quartos, sala, garagem pl 2 carros cl portão
eletrônico - toda murada - R$ 60,000,00 (frente ao Colégio)
) 03 -ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALV,ENARIA (SEMI-NOVA) - cl,
90m2 - 2 qtos, eoz., cl armários sob medida, terreno cl 450m2 =

Edícula cl quarto, eoz., bwo-- R$ 37.000,00

LOCAÇÃO
) 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - 3 dorm. e/2 bwes,
cl garagem - R$ 300,00

.

) 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. LiderClub - 2 dorm. cl garagem - R$
250,00
) 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dorm., cl
garagem - R$ 330,00
) 04 - CENTRO - APTO SOBRE BANCO HSBC - 3 dbrm. cl garagem

.

- R$ 330,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. e/2 bwcs,
garagem - R$ 400,00
.) 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem
: R$ 300,00
) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suíte + 2 dorm. cl garagem-
R$ 400,00

.

) 08 - NOVA BRASíLIA - ApTO. PROX. WEG 1- 3 dorm., + 2 salas
- cl garagem - R$ 330,00

.

) 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX. DISAPEL - 4 salas
cl estacionamento - R$ 800,00
) 11' - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV. (Lado Posto Cidade)-
4 dorm., cl garagem - R$ 330,00
) ',12 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mareatto) - 3 dorm., cl garagem
- R$ 600,00
) 13 - GUARAMIRIM - BR 280 - Galpão com. cl 1200m2 - 5 salas

pl eser. + este. pl 30 carros - R$ 1.800,00.
) 14 - CENTRO - GALPÃO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. +
estaco - R$ 1.300,00
) 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwe
+ depósito - R$ 380,00
) 16 - CENTENÁRIO - KITINETE - Próx. Weg 11- 1 dorm., sala, eoz.,
bwc, garagem - R$,180,00
) 17 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA -1 dorrn., cl garagem -

todo mobiliado - R$ 330,00
) 18 - NOVA BRASíLIA - Casa mista - próx. Móveis Gomas - 3

dorm., 2 salas, garagem - R$ 270,00
) 19 - BAEPENDI - Casa alv. (próx. Rodoviária) - 2 dorm., cl

garagem. - R$ 220,00

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

Informativo
Imobil iário
AIJS

I TERRENO com 2.���:��� na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000.00' .

TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000.00

.

ITERRENO com 1.000m2 de esquina - RuaJoão Carlos Stein.
-Próx. Juventus .....-----------------t
TERRENO com4761ll2 - Loteamento Ana Pa�la 11 - Lote n"
151 - R$ 12.500,00 I EXCLUSIVIDADENAVENDA

I
LOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO

\

PRÓPRIO
.

ENTRADA + 50 MESES
RESIDENOALFIRENSE

OUROVERDE
ClRILO ZANGHELlNI

CAMPO SAMPIERO'I
CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADOH-AMBOYANT I

A "IMPORTÂNCIA DAOpçÃO
DE EXCLUSIVIDADE NA
VENDADE IMÓVEIS"

será assunto para uma palestra
seguida de almoço por adesão no
Clube Beira Rio, a realizar-se dia

29.05.2000, as 12 horas.
Estarão presentes neste evento os

Srs. GILMAR DOS SANTOS,
secretário CRECI-SC, e CURT

BERNS, conselheiro CONFECI e
ASSESSORIA JURÍDICA DO

CRECI-SC.
AA.LlS., através da sua diretoria,
convida a todos os corretores de

Jaraguá do Sul e Região, para

I
. participarem desta importante palestra.

Não é necessário a confirmação
antecipada da presença, e a palestra é

gratuita, pagando apenas o almoço para
�••"'."''''.�'''''-II''''''''''' quem quiser almoçar.

Foi aprovada na última reunião de
diretoria no dia 17.05.2000, a I

mudança para a 3a terça-feira de cada

mês,a reunião mensal da diretoria.

I
I

CASAS

II CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000.00

•

CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tifa Martins
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner
- R$ 25.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m2, em construção.

I
sito à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote 121 - R$ 23.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 70m2, na Rua 402, n"
63 - toda murada - R$ 30.000,00
CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

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

EMPRESÁRIO! .

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

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

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

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na pá'gina classificados promocionas
Relatórios quadrirnestrais de indicação de sua empresa

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

.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários
o

� Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal
'IMDBIUÁRIA E CONSTRUTORA

VENDA
* Apto novo (Catarina Ershing) Central -

Proximo a pizzaria Caneri 96m2 R$
65.000,00
* Ref. 119 - Sobrado c/325m2 Central (ótima
casa) terreno com 540m2 (03 suítes) - oferta
R$ 160.000

.

* Ref. 309 - Terreno João Planichek com

1.180m2 R$ 45.000,00
* Ref. 315 - Terreno com 580m2• Figueira
(Próximo a Indumak) R$ 18.000,00
* Ref. 101 - Vende-se Sobrado com 391m2 e

terreno com 960m2 (central) valor a combinar
* Ref. 104 - Casa alvenaria com 175m2 e 3
dormitórios R$ 58.000,00 (neqociavel)
* Ref. 115 - Casa de alvenaria com 150m2
toda murada terreno de 500m2 R$
33.000,00
r
-

Precisa-sedeCorretor � ..,

L _if�e�e�ntat�9991-9829)_..J

LANÇAMENTO
ELE CHEGOU
PARA BRILHAR

Consul'e-nos

.----------------------- ..
-.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• # Terreno cl 358,60 m2 (14 x 27,60 ), Loteamento Jardim da Barra, Rua Marcos Giralla, •R$ 19.000,00
• # Terreno cl 608,00m2, Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ •
• 18.000,00 •# Terreno cl 303,80m2 ( 14,00 x 21 ,00 ), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99

•
- R$ 10.000,00 ( R$ 5.00'0,00 de entrada + saldo em até 6 x ). •# Terreno cl 510,00 m2, Residenciallmperador, Bairro São Luís - R$ 15.000,00

• # Terreno cl 26.125,,00m2 (50x522,50), Rua Irineu Franzner, Bairro Tira Martins - R$ •
•

40.000,00 - aceita parcelamento
•

. •
SITIOS:

• # Terreno cl 110.400,00 m2, Tifa Aurora:.-RTOCerro II - R$ 25.000,00 •
• CASAS: •
• # Casa de alvenaria c/70,00m2, 2qtos.,garagem, sala, cozinha. BWC .terreno (15x29) •
•

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

partir 95. I
•

#. Casa mista cl aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais dependências)', .", terreno cl 500,00m2 (frente 20,00m: lados 25,00) Rua 1 002,.lote nº 09, Lot. Salier, na

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

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

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

•
# 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

• APARTAMENTOS:
. •

• # Apartamento cl 75,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio •Busarella, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00
• .

LOCAÇÃO:
•

• # Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquinà Guilherme Weege, Centro - •
• RS 180,00. (Primeiro mês de aluguel grljtis) •# Sala comercial cl 100,00 m2, Rua "Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00
• # 'Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Scneider, 1412, na Barra - R$ 300,00 •. # Sala comercial cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
• # Sala comercial cl 47,00 m2, Rua WaTter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiromês.
I

de aluguel grátis) .•# Sala comercial cl 90,00 m2, Rua Pastor Albert Schneider, 1270, na Barra - R$ 280,00

• # Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, •2820 - R$ 350,00
.

• # Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Henqel, •sln º
- R$ 230,00 .

• # Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demaisdependências, Rua Gustavo •
Marquardt, sln º

- R$ 200,00 '

I• # Casa mista cl 03 quartos: garagem e demais dependências, Rua B, lot. Lindonor

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

• Bertha Weege, Jaraguá 99 - R$ 20.9,00 •# Casa mista cl 02 quartos e demaiS dependências, Rua 1002, lot. Satler, na Barra - R$
• 160,00_ " '.. •
•

# Galpao em alvenana pré-moldado com350,00m2, RIO Cerro II, Prox. Nanete Malhas
•- R$ 500,00

.

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

• Barra - R$ 230,00 .' •

Bana Sul
Imóveis

FONE: (0**47) 376-0015

VENDE

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

,CASA DE
ALVENARIA

Costureira com mais de
10 anos de experiência

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

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

Telefone: 9969-0912

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

piscina. Aceito terreno,
apartamento ou carro no

I'
, .

neqocio.
Tratar no telefone

370-1521 ou 9973-9433.

APARTAMENTOS
COM 306,71m2
• Suíte Master c/ banheira

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

individuais na garagem

PRÉDIO COM 12 ANDARES

• Salões de festas/jogos
• Sala de ginástica
• Piscina térmica adulto � 17m de com.)
•

. Piseine térmica infantil
• Sauna a vapor/seca

Churrasqueira coletiva
• Quadra poliesportiva e quiosque
• Circuito interno deN com câmara

na portaria
• lIuminaçâo dehcíl soclcl.e garagem

com sensor de presença
• Dois elevadores

.,.••111
• Garagens para visitantes

III - • Ampla área verde cóm ajardinamento

• Acabamentos internos por conta do cliente.

VENDAS:
/

R. EPITÁCIO PESSOA,421-SALA 1 D3-CENTRO
JARAGUÁDOSUL-SC

OI (

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Oxx47-371-8814

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

II i.i:!IIBERTIN çERROPARA COu�rRQç .:..i.;
. ., '_'-,-. ,,' .. ,' ........

• COZINlfAS PLANEJADAS
• ÁREAs DE SERVIÇO
• ARMÁRIos PARA CWSET

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

• Espaçadores • Pregos polidos e galvanizados
• Ferros CA 50lCA 60 barras retas com 12 metros

p., i í '.],', "S i E?·!::t·] %1

'iVenda.e.Manutenção de
Portões Elefrõniços, vídeo porteiro;

alarmes.sem fio e interfones

• Móveis
• Acessórios
• Produtos

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

diluída, em água e deixe seca,r. Espere algumas semanas e se o mofo vóltar, repita a operação.
Se houver infiltrações ou _vazamentos, você precisa eliminar o problema. Depois, passe seladora e pinte.

PARA ANUNCIAR LIGUE 275-0941
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - se
FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

�.�:.��{;����I.<?�.��? � CORREIO ,DO POVO ������.�.��.���'.. ??��..�.���.�.�.���o
. \

ALUGA

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

R$ 650,OQ - Aceita-se proposta.

ALUGA-SE - Casa em

alvenaria cl 200,OOm2, cl 1
suíte + 3 dorrns. Rua
João Zapella, 88, R$ 800,00,
Aceita-se proposta.

rJilRANCHO
[gIMOVEIS

Umaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

il371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ [)OSUL

ir 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ra nc hoi moveis .com .br

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

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

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

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

• ReI. 046 - 2 Casas alv, 115m2 + 65m2, Terreno 570m2• Água Verde - R$ 58.000,00
• Ref, 045 - Casa alv. 300m2 - suíte cl closet + móveis, 2 quartos + dependências, Piscina,
aquecedor solar, portão eletrônico. Champagnal. Terreno 880m2 - R$ 210.000,00
• Ret, 092 - Casa alv. 350m2 (sobrado) - suíte cl hidra, 3 quartos, escritório, lareira + dependências,
piscina. Terreno 560m2. Centro. R$ 260.000,00
• Ref. 094 - Casa alv. 100m2 - 3 quartos + dep. + edícula cl 70m2. Vila Nova. Terreno 361m2 - RS

47.000,00
• Ref. 055 - Casa alv. 142m2 - 3 quartos, 2 bwc + dep. Terreno 35Qm2 - Jguá Esquerdo - R$ 60.000,00
• Re.!. 054 - Casa alv. 90m2 - 3 quartos + dep. + edícula cl 5 peças. Terreno 412m2 - Vila Rau - RS

26.500,00
• Ref.OlO - Apto. Ed. Isabela - 3 qtos + dependências - R$ 60.000,00. Centro.
• Ref. 004 - Casa mista 118m2 - 4 qtos + dep. Terreno 377m2 - Vila Rau - R$ 32.000,00
• Ref. 007 - Terreno 186.000m2 - Lateral Walter Marquardt - R$ 45.000,00
• Ref. 016 - Terreno 364m2 - Jguá Esquerdo - R$ 12.000,00
• Ref. 032 - Terreno comercial 462m2 - R. Francisco de Paulo esq. cl José Narloch - R$ 16.800,00

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

• Ref. 049 - Casa alv. 146m2-

suíte, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, área serviço,
churrasqueira, garagem pl 2
carros. Terreno 420m2. Amizade -

R$ 70.000,00

• Ref. 048 - Casa alv. 142m2 - suíte,
2 quartos, sala, copa, cozinha, área
serviço, bwc, churr., garagem pl 2

carros. Terreno 420m2. Amizade - R$
70.000,00

• Um apartamento com

141,75m2 +

• Um apartamento de
.

86m2 +

• Uma sala comercial com

141,75m2 +

• Duas salas com
40m2 cada +

• Uma sala inacabada
com 40m2 +

• Uma sala com 220m2 +

• Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

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

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

.

Cód. 139 - Terreno com

450m2 no LaI. Versalhes -

Amizade - R$ 15.500,00

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

LOCAÇAO

�-----------, eód.145 - Terreno com 385m2 no
Rau - R$ 10.000,00 (aceita troca
por carro em ótimo estado).

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

parte do pagamento)
GUARAMIRIM
Cód.725 - Casa de alvenaria com
128m2, três quartos, terreno com

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

Cód. 467 - Terreno com 501 ,98m2 -Ilha da Figueira - R$15.000,00

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

Rua Sergipe - Ilha da Figueira. R$ 53.000,00 à vista ou R$ 18.000,00
entrada + financiamento

.

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

Ilha da Figueira - R$ 25.000,00.

Cód. 141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359,05m2-
Bairro Rau - Entrada de R$ 10.000,00 + financiamento.

.

Cód.148' Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2 -R$
35.000,00 - Vifa Nova - Terreno c/14.118,00 no vafor R$ 55.000,00'
Cód. 470· Terreno com 600m2 - Paralela Rua Domingos da Rosa - Morro
Boa Vista· R$ 8.000,00

NECESSITAMOS DE CASA. PARA

LOCAÇÃO.
TEMO� CLIENTES CADASTRADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

FASE REGIONAL � NORTE

O Departamento de Lazer do SESI, informa que nos dias 03 e 04
de Junho acontecerá a Copa SESI2000 de Futebol- Fase Rei;iona/
Norte, com as seguintes modalidades:

• Futebol Sênior Masculino
Futebol Salão Feminino

• Futebol de Campo Masculino
• Futebol Sete Livre Masculino

Os jogos acontecerão a partir des 9:00 horas nos campos do SESI,
ARWEG e Campo do Se/eta em Guaramirim.

Venha Prestigiar!!!

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - SC

E
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

SESC - Jaraguá do Sul aprßsenta:
PROGRAMAÇÃOMÊsDEMAIODE 2000
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CLASSIFICADOS - 19

FIESC
SENAI

JARAGUÁ DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000

-

(ir INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

• ELETROMECÂNICA

• ELETRÔNICA

• VESTUÁRIO

# ESTILISMO

VALOR DA INSCRiÇÃO: R$ 10,00

PRÉ-REQUISITO: TER CONCLUíDO OU ESTAR
CURSANDO A PARTIR DO 22 ANO DO 22 GRAU.

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

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

HABD.TDADESEM I

'riCNICASDEVENDAS
APRESENTAÇÃO
SIL VIO PA TERNO

Formação Superior em Filosofia, Diretor
da SIL TEC Treinamento & Consultoria.
Docente em âmbito nacional nas áreas
de vendas, atendimento, comunicação,
desenvolvimento gerencial, qualidade
total e telemarketing. Consultor de

Empresas.

PÚBLICO ALvo - Profissionais de
Vendas Externas, Industriais e

Representações Comerciais

* O Vendedor na rua em busca
do cliente;
* Quebrando paradigmas e

vendendo mais;
* As 3 principais etapas de
vendas (pré-venda, durante a

venda e o pós venda);
* Superando objeções e

vendendo com eficiência;
* Negociação, argumentação
e oratória;
* Planejamento das visitas;
* A utilização do
telemarketing como
ferramenta de vendas;
* Planejamento"do tempo e

das metas.

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula

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

.

NO PARTICIPANTES: máximo 20
INVESTIMENTO: R$ 77,00

LOCAL: SENAÇ

NOVO ENDEREÇO
Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi

Prédio ao lado RegataMotos - Jaraguá do Sul - SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITALALUGUEL

DETRAJES

II

PATRICIA TAVARES DA CUNHAMELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este �dital, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Títulos .contra:

FONE: 371-3349
Adriane Santos - R. José Emmendorfer, 665 - Nesta;
Amarildo Tomaselli ME - R. 03 de Outubro, s/n° - Braz do Sul - Schroeder;
Antonio C. Thiesen - Act Eng? - Rod. BR-IOI, Km 219, s/n° - Bairro Pacheco
Nesta:
Arsanjo Paul Colaço - R. Levino Krause, 2'12 - São Luiz - Nesta;
Carmelino Bressanini - R. José Theodoro Ribeiro, s/n° - Nesta;
Cine Jaraguä S/A-R. CeI. Emílio Carlos Jourdan. 103 - Nesta;
Dionizio da Silva Andrade ME - R. Bertha Weege, 594 - SI. 02 - Nesta;
Elson de Paiva - R. 250, 48 - Nesta;
Fab. Merc. Com. Frutas e Verduras - R. Bernardo Dornbusch, s/n° - Nesta;
Fazchell Enxovais e Presentes Ltda. - R. Ângelo Rubini, 12 - Barra Rio - Nesta;
Fernando R. da Rosa - R. Lourenço Kanzler - Nova Brasília - Nesta;
Gerson José dos Santos - R. Alberto Santos Dumont, 582 - Vila Lalau - Nesta;
Kalvester Com. e Repr. Ltda. - R. 406 - TV Franco de Paula, 34 - Nesta;
Kalvester Com. e Repr. Ltda. - R. 406, 34 - B. Chico de Paula - Nesta;
Lanchonete e Petiscaria Soni Ltda. - R. Adelia Fischer, 70 - Nesta;
Marcelo Juvencio - R. Águas Claras, s/n° - Ilha da Figueira - Nesta;
Mareio Kluge - R. Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;
Mareio Kluge.- R. Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;
Mareio Uller - R. Guilherme Cristiano Wackerhagen, 64 - Nesta;
Molas Cattoni Lida, - R. Ernesto Emílio Horst, s/n° - Vila Lalau - Nesta;
Nereu de Medeiros - R. Expedicionário Evaldo Schartz, 150 - Nesta;
Omega Som - R. Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau - Nesta;
Omega Som Ltda. ME - R. Carlos Eggert. 433 - Vila Lalau - Nesta;
Osni & Ires Restautante Portal de Jaraguá - Av. Prefeito Waldernur Grubba, 5249
- Centenário - Nesta;
Pedro Urbanski - BR-280, 69 - Nesta;
Reinaldo José Furlani - R. Ribeirão Cacilda, s/n" - Nesta;
Sergio Antonio Peron - Edificio Jnraguä - Centro - Nesta;
Sergio Antonio Peron - Edificio Jaraguä - Centro - Nesta;

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

DQOCLAMA� DE CA�AMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentospela lei, a fim
de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.737 de 18-05-2000
TARCISIOMARÇAL SILVEIRA BUBNIAK E CAMILE BUZZI GERENT

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliado e residente na

Rua João Franzner, 973, São Luiz, nesta cidade, filho de Tito André Bubniak e Arilda Silveira Bubniak.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Padre
Aloisio Boeing, 423, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Plinio JoséGerent e Maria Marlise Buzzi
Gerent.

EDITAL J"i,0 22.740 de 19-05-2000
VALMOR STORTTI E ROSEMÁRAGARCIA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Porto União, neste' Estado, domiciliado e residente na

Rua Roberto Ziemann, 1.349, nesta cidade, filho de Valdorniro Stortti e Maria Marli Stertri.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Roberto Ziemann, 1.349, nesta cidade, filha de Bento Juvito Garcia e Evanilda Silveira Garcia.

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

aceitar a devida intimação, faz por' intermédio do presente Edital, para I

que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller,
n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 17 de Maio de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

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

Tabeliã Designada

ri fJidameua«#ta., 'l� neta,

�,-
lilA

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Instalação para água quente
* Quadra de Esportes
*

Churrasqueira externa com
2 ambientes
*

Play Ground
Área Total de

162m2S1TUAÇAo

TODOS OS APARTAMENTOS
COM VISTA PARA O MAR miiíW1�J

I

Oxx47·371·8814
Localização: Avenida Nereu Ramos, Piçarras

VENDASTerreno com 3.600m2

Construção em forma de condomínio
Parcelas mensais a partir de RS 1.066,81 (conigido pelo CUB 'an/lOOO)

Emp,••odlm.olos RUA EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 1 03 - CENTRO
Imob"""osLld., JARAGUÁ DO SUL - SCCREC11873-J '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 20 de maio de 2000

Dra. Talge Celuppi
.

Gonçalves
.Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.

.

ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Flashes da festa de 2 anos �

!i

do Café Confusão. sábado I

passado. embalada pela Banda I
I

Núcleo Sul. de Joinville. I

e muito som techno de DJs con- :

I

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE

. DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

-

O Boticário

vidados e da casa.

'A galera bonita e animada
agitou até alta madrugada.

..... TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

Especializado em cabelo afro. alonga
mento. entrelaçamento. relaxamento.

fio a fio. mega hair

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

_'".......---..-_._._---

w'

TEMPO,
I� 1.•N·.�I;; oi.W

• Caixas postais ilimitadas para e-mail • Suporte técnico 24 horas por dtc,
7 dias por semana • Curso básico gratuito sobre Internet • In�talação
gratuita do kit de acesso • Tarifa telefônica local em mais de 150 cidades

terra

0800473473 .

www.terro.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

Sábado, 27 de maio de 2000

As leituras de Manoel de Souza

Prevenido com Rodrigues Alves, o marechal Floriano
resolveu pô-lo fora doministério, onde ocupava a pasta da
Fazenda. Preferia, porém, que ele se demitisse e, num dos

despachos coletivos, despachou com todos os ministros. Ao

chegar a vez de Rodrigues Alves, levantou-se, foi para o

interior da casa e não voltou mais. No despacho seguinte,
reproduzia-se a cena. Até que, no terceiro, voltando-se para
os outrosministros, declarou-lhes:

/

- Tenho uma triste notícia a dar-lhes.
E com amaior seriedade:
- Não é que o nosso bom amigo Rodrigues Alves quer

deixar-nos, pedindo demissão?
Setzddelo Correia - "Páginas do Passado", página 15.'.

INFORMATIVOPARoaUIAL - 27 e28/5/2000
MISSAS

Sábado
I 5hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
I 7h30 - São Luiz
I 9hOO - São Benedito

Domingo
07hOO, 09hOO e I 9hOO - Matriz
08h30 - Molha

NOSSAMENSAGEM

o amor gera comunidade
o arnor é a essência da vida de Deus e das pessoas. O

Pai ama o Filho comunicando-lhe o Espírito Santo. Jesus
nos ama infundindo-nos seu Espírito, tornando-nos seus

amigos e companheiros de luta na implantação do projeto
de vida. Assim formamos comunidade entre as pessoas,
levando-as a superar barreiras, pois ele não discrimina

por nenhum motivo. Amar é compromisso sério com o povo
I

que sofre, pois ninguém conhece Deus a não ser a partir
da solidariedade com os empobrecidos. Amar ou não amar:
eis a questão. Aí se joga a sorte do cristianismo e de

qualquerreligião, pois sem o amor nem o próprio Deus existe.

(Jo 15,9-17)

Apoio:

a
CASA DAS TINTAS

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

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

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial'

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

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

Classificados
, CORREIO DO POVO

371-1919
370-7919
370-8649

pelos ingleses, brasileiros e

uruguaios colorados unem-se

às tropas de oposição a Rosas,
comandadas pelo general Ur
quiza. Os três exércitos tomam
Montevidéu em dezembro de

185 I, forçando a rendição de

Manuel Oribe. Brasil e Uruguai
assinam o Tratado de Limites,
Comércio, Amizade e Subsí
dios.

Em janeiro de 1852, o

general Urquiza, líder militar da
oposição argentina, invade seu

país com as tropas uruguaias e

brasileiras. O movimento
também é financiado pelos
ingleses, Rosas é derrotado na

batalha de Monte Caseros, em
3 de fevereiro de 1852. Brasil e

Inglaterra garantem o direito de

navegar nos rios Uruguai e

Paraná, melhor caminho para

penetrar no interior do con

tinente.
O nosso fundador, enge

nheiro e militar Emílio Carlos

Jourdan, quando das ocorrên

cias, depois de voltar dos cam

pos de batalha e estabelecer-se
às margens do Rio Itapocu, pa
ra levantar o seu Estabeleci
mento Jaraguä - a usina de

açúcar e deri vados -, ad

ministrado pelo seu sogro, o

francês Charles Caffier, deu a

Jourdan, entre o Itapocu e o Rio
de Janeiro, tempo de escrever

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (019)
as campanhas do Uruguay,
Marro-Grosso e Paraguay, o

primeiro volume Uruguay
1864- 1870, o segundo volu
me Mano-Grosso, e o terceiro
volume Riachuelo, Uruguayana
ao Passo da Pateria, de 1864 a

abril de 1865, em português,
impresso na Imprensa Nacional
em 1893-1894, de inestimável
valor histórico, constando entre

livros raros que existem na

Biblioteca Pública de Santa

Catarina.
Acontece a segunda guerra

com o Uruguai, quando o

Partido Blanco dá um golpe de

Estado, e Anastácio Cruz

Aguirre assume o poder. Mais
uma vez, o Brasil fica ao lado

dos colorados. Uma esquadra
comandada pelo almirante
brasileiro Tamandaré e um

exército. I iderado pelo colorado
Venâncio Flores bloqueiam
Montevidéu, em 2 de janeiro de

1864. Aguirre renuncia e o

presidente do Senado, Tomás
Villalba, assume o governo em

20 de fevereiro de 1864. A

vitóriaconsolida a posição
brasileira no Prata. Esperava
se que teria voltado a paz para
aquela belicosa região, ruais
ainda uma vez falhavam as

previsões. É o que se conta no

próximo capítulo. (Fritz von

Jaraguá)

A posição de Veszprém 110 mapa da Hungria

Por que "antigamente" e

"outrora"? (5)
Calar é muitas vezes a

melhor medida para a gente não

se envolver em assuntos

delicados, como foram os anos

da primeira e segunda guerras.
O Brasil, por força de sua

representação na América do

Sul, em bora preferi sse a

neutralidade como forma de

convivência entre as nações,
por força de tratados, alinhava
se com um grupo de nações
que entravam em conflito com

outros, precisando sua posição
ficar clara em favor de um ou

outro, com isso atingindo áreas
de colonização com elementos

estrangeiros que, embora nada

tivessem a ver com os governos
em confronto, acabavam

sofrendo as conseqüências,
especialmente os não naturali

zados com restrições, perse
guições e abalos de toda a sorte.

E quando isso não acontecia,
grupos pró e contra provoca
vam, "artificialmente", situa
ções, para apressar a definição
do governo em prol de um ou

tro grupo beligerante, muito ao

gosto de deterrninadas nações
com grande influência mundial.

Antes, porém, cabe conhe

cer as guerras platinas. Inde
pendente desde 1828, o Uru

guai vive às voltas com as

disputas de poder (o Brasi I não
proclamava a sua indepen
dência em 7 de setembro de

1822?), muitas vezes armadas
entre os 'partidos Colorado e

Branco. No início da década de

40, o país é governado pelo
general Fructuoso Ri vera, do
Partido Colorado. O Brasil

apóia Rivera em troca de seu

afastamento da Argentina. O
P.artido BIanco, da oposição,
tenta tomar o poder sob o co

mando de Manuel Oribe e com

a ajuda do ditador argentino
Juan Manuel de Rosas. Cercam

Montevidéu em 1843 e mantêm

seu controle por mais de oito
anos.

Em 1849, temendo o

predomínio argentino na região
do Prata, o governo brasileiro

. decide intervir no conflito ao

lado dos colorados. Alega que
o próximo passo de Oribe e

Rosas seria a invasão do Rio
Grande do Sul. Financiados

I
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_Sá_ba_d_o,_2_7_d_e_ln_a_io_d_e_20_O_O Cp CRIANÇA CO_RRE__IO_D_O_P_OV_O_.7

William

Rodolfo
lJ,�lihllg
completou 7

anos 110 dia

pais, Zilma e

Nelson, e um

beijo
carinhoso da

Cristopher Iamis Omar completa
hoje (27/5) 3 aninhos. Parabéns dos

Pais, Abdul Chazan Omar e Sueli

lJ�" Silveira

Luísa
Chiodini
Schmõckel
aniversariou
ontem (26).
Ela é filha do

.

casal

Eugênio
Victor
Sch.mõckel
Filho e

Cíntia.
Parabéns!

No último dia

24/5, Israel
Bona

completou 10
anos. Os

parabéns é
de seus pais,
Amarilio e

Tania
Bona

N' Scitl\�b.·..,.'·a .

-,

11/5 - Ketlin Martins
"',

12/5 - EmilyMohr Simão
12/5 - Kayo Alfonso Braun

13/5 - José Eduardo-da Silva

14/5 - Felipe Schmitt, <

14/5 - João Vitor Engelmann
15/5 - Jorge Eduardo Batista

16/5 - Kariny Taís Neja
17/5 - Janaina Patel.Lazarini

18/5 - JoyceWengrzynek
18/5 - Lucas Petroski

18/5 - Pamela ThaiseVeqini
18/5 - Naiara Drapzinski Farias

18/5 - Lucas Brühmüller
, ,18/5 - Juan Ademir Krueger

19/5 - Nathália Gab�i�i� Postai

"

19/5 - Amanda da Silva

19/5 - Jenifer Kelly Giovanella

20/5 - Luana Lúcio

20/5 - Carolaine Taioná Urbanski
.......................................

iego e Alan, IlO aniversário de

Bianca, no últim 23/5. Parabéns dos pais, I I
F ip i e Kátia Lischka

AP""'!;
a gatinha Mariana Sartori Batista completou 6 anos

"no' último dia 24/5. Parabéns dos pais, Alberto e Noeli

CLfNICAd?� Weodá
Dr, Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALiMENTAÇ4.0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



dia

o cardiologista Victor Bauer Junior, ao lado da esposa, Kátia,
que aniversariou no dia :3/5,fazuma pausa durante o Congresso
Internacional de Cirurgiões-cardíacos, em Nova York, no início

deste mês

-8-C-O-RRE-I-O-DO-P-OV-O-------�-lftl�!�2et!�2b�tS-----__ S_áb_ad_o,_27_d_em_a_io_de_20_OO

Shopping entrega
Ao. •

prermos
A entrega dos prêmios na sexta-feira (1. 9)
marcou o encerramento da campanha Mamãe
é o centro das atenções, realizada pelo
Shopping Center Breitheupt, no mês de maio.
Foram cinco vales-compra no valor de R$ 500,00
e mais três passagens para o Nordeste, duas

para Porto Seguro e uma para Natal.
.

Heine Withoeft, superintendente do shopping, e Fabíola Angulo,
gerenie de Marketing, comandaram a entrega da premiação:

Nafoto, Maglis Siewert (D) aparece recebendo a viagem para Natal

Desafio

con o.

Informações 9973 5212
ou 371 8930.

Ação Global
Neste domingo dia 28 de maio
12 hor.
acont
200

certes
com fi vana

da Alegria da Secel também estará
presente.

Gincana

nesta

noite, refas
esportiva das por
equipes término

da gin às 19

horas, na r ará com

a apresentação da banda Demo Via.

A supergata Irléia Reiter
aniversariou quinta-feira (25). Ela é

apresentadora do Informe
Empresarial; às terças e quintas
feiras, às 19h20, no Canal21.

Parabéns e sucesso

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado

restaurante de Jaraguá do Sul, com
amplo estacionamento, anexo ao

Beira Rio Clube de Campo.
Atendimento ao público 'em geral.
De 2a a 2a com almóço em kg e

jantar à Ia certe.
Todas as 6as-feiras, à noite!

música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Aniversário
O dia 19/5 foi motivo de muita alegria para
Maria Elizabete Mahfuä Watzko, esposa do

professor e economista Wilson José Watzko:
Ela recebeu o carinho dos filhos, Cristiano e

Willian, e do esposo, juntamente com os

demais familiares e amigos.
A comemoração, em sua residência, esteve

linda e acolhedora.

José Ramos e a esposa, juíza HildemarMeneguzzi de;
Carvalho, socialmente. Ele comemorando o sucesso do

barco "Marujo amigo", na praia de Enseada

(

�. Floricultura
Florísa

ir (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

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

Restaurante Itajara
Atende de seg'unda a sábado
Para almoço l1h30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos casamentoS,
a

aniversários, convenções, 1·

comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Servimos

almoço executivo.
De segunda a sexta-feira.
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237

(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Médicos iniciam parceria com profissionais paulistas
Acordo
visa conseguir
os benefícios da
tecnologia
Jaraguá do Sul/Guarami

rim - O urologista Paulo Ode

brecht e o ginecologista Paulo

Veloso firmaram acordo com es

pecialistas dos hospitais Israelita,
Albert Einstein, Maternidade São
Luís e da Faculdade de Medicina
da USP, em São Paulo, visando a

cooperação no fornecimento de

tecnologias nas áreas de urologia,
ginecologia e obstetrícia e repro
dução humana. Com o acordo, os
médicos esperam poder se utilizar
do apoio daqueles profissionais nos
casos que envolvem patologias e

procedimentos médicos compli
c-ados no atendimento a pacientes
da microrregião.

A parceria foi estabelecida
durante contatos recentes de

Veloso e Od�brecht, em São Paulo.
"Em casos especiais e sempre que
necessário, os especialistas virão

para Jaraguá do Sul, ou os pa
cientes serão enviados a São

Paulo", disse Veloso, exernplifi
cando a parte operacional do acor
do. Ele espera expandir o labo

ratório na área de reprodução
humana, em fase de instalação na

Clínica Uroatual. Essa é uma das

áreas mais promisseras em termos

de evolução na medicina.

Com a participação dos espe
cialistas, os dois médicos preten- .

dem, por exemplo, utilizar mais
freqüentemente as "cirurgias mini
mamente invasivas", que possi-

Edson JunkeslCP

Atualização: médicos querem estender tecnologia de ponta na microrregião

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

Bairro Santo Antônio
A associação convoca os

l1loradores do Bairro Santo
Antônio a comparecerem no

dia 3 de junho de 2000, às 14
horas em primeira convo

cação, com a presença de 2/3
dos associados, ou meia hora

após, com a presença de

qualquer número, com previ
são para as 16 horas, nas

dependências da EMEF Vitor

Meireles, para participarem da
Assembléia Geral Extraor-

dinária, com a seguinte
ORDEM DO DIA - Leitura

do Edital de Convocação e

Eleição da Diretoria e Con

selho Fiscal, dentre as chapas
previamente inscritas, para o

biênio 2000/2002.
As chapas (compostas de

18 membros) deverão ser

registradas até 7 d ias antes da

Assembléia Geral, no seguinte
endereço: Rua Hilda Frida

Lafin, 306, Lote 274, para o sr.

Salésio Tholl ou esposa, no

horário comercial.
Todos os moradores do

bairro poderão exercer o seu

direito de voto, desde que
tenha idade igualou superior
a 16 anos, residam há mais de

2 meses no bairro e estejam
munidos de cédula de identi

dade ou título de eleitor.

Compareça e participe
para o bem de nosso bai rro!

(EVS)

bilitam menor traurna e mais rápida
recuperação do paciente. Na área
da reprodução humana, Veloso
quer chegar a um patamar até agora
impensável na microrregião, em
função dos conhecimentos especí
ficos e da sofisticada aparelhagem
que exige, que é a utilização do

método ICSI (Introdução Intra

citoplasmática do Espermatozói
de), usada em situações extremas

para viabilizar a fertilização, quando
todos os outros recursos já falha

ram.

Veloso já registra oito casos de

pacientes que engravidaram fa
zendo tratamentos, três deles
através do laboratório. Recente
mente, o ginecologista acompa
nhou durante duas semanas, como

espectador, os serviços de uma

empresa especializada em São

Paulo, com o objetivo de aper

feiçoar os conhecimentos na área,
que segundo ele, será um dos

grandes desafios da medicina no

futuro próximo, considerando os

estudos que apontam o declínio na
fertilidade humana.
(MILTON RAASCH)

RELEVANTES SERViÇOS
Câmara de Blumenau entrega comendas

Blumenau - Em sessão

solene da Câmara Municipal,
realizou-se, no domingo passado
(21), a entrega de comendas por
relevantes serviços prestados à

comunidade blumenauense.
A solenidade realizou-se às 9

horas, no Plenário José Henrique
Flores Filho, da Casa Legislativa,
e contemplou com a Comenda

Municipal doMérito FritzMüller
aos ilustríssimos senhores Alceu
Natal Longo, Alfredo Buatim

Sobrinho, Bernardo Wolfgang

Werner, Valdir Righetto, Wol.
dernar Kinas e Teobaldo Costa

Jamundá, este último constante

leitor do CORREIO DO POVO e

emérito sócio do Instituto His
tórico e Geográfico de Santa Ca
tarina.

Cumprimentamos os ilustres
vereadores daCâmaraMunicipal
de Blumenau, através do seu

presidente, Deusdith de Souza,
portão oportuno reconhecimento
de méritos àquelas personalida
des. (EVS)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mar/f! SousaJr.

ljac@netuno,com,br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTDA.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exercícios

O Sesc (Serviço Social do Comércio) programa para quarta.
feira (31) a primeira edição cio Dia do Desafio em Jaraguá do

Sul. A proposta envolve diversos setores da comunidade, com a

pretensão de mobilizar, durante 15 minutos o maior número de

pessoas na realização de uma atividade física, em favor da saúde.

O desafio é feito, normalmente, entre duas cidades do mesmo

porte, mas em Jaraguá do Sul não haverá concorrência, apenas
um autodesafio.

Visão

O Lions Clube Cidade Industrial encerra, no dia 29, a 14" edição
da Campanha Visão Escolar. A cerimônia, com divulgação de

relatório com os dados da campanha, parcerias e valores

aplicados, acontece às 20h30, no Restaurante Itajara.

Alternativa: Estrada do Briiderthal, entre Guaramirim e Ioinville, será transformada na Rodovia doArroz Pássaros

A exposição de canários, no Shopping Center Breithaupt, foi

prorrogada até o dia 12 de junho. A visitação do público é aberta

durante a semana, das 14 às 22 horas, e nos finais de semana,

das 10 às 22 horas.Conselho pede o reinício das
obras da Rodovia do Arroz Saúde do bebê

O Sesc promove no dia 31 de maio a quarta etapa do Ciclo de

Palestras "Saúde ao seu alcance", com o tema Odontologia para
bebê, um futuro sem traumas. A odontóloga Sandra Guedes

Duvoisin, de São Bento do Sul, será a palestrante. O evento

acontece no auditório do Shopping Center Breithaupt, a partir
das 19h30.

Microrregião
reclama
investimentos
rodoviários

cionadas as reais condições em
I

que se encontra a Ponte do Portal,
entre as cidades de Guaramitim
e Jaraguá do Sul, cuja estrutura

estaria comprometida e sem

condições de suportar o intenso

tráfego de veículos da BR-280 no

local, de acordo com m ani

festação recente dos técnicos da

SC-Gás, que trabalharam no

local.
AUDIÊNCIAS - Para tan

to, estão sendo solicitadas au

diências com o diretor do DNER

(Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem), Roberto
Ribas, e o secretário dos Trans

portes, Leodegar Tiskoski. Na
opinião do presidente da Aciag, a
região "merecidamente reclama

os investimentos estaduais e fe

derais, pelo que representa em

termos de desenvolvimento
econômico". Zanghelini entende
que o Vale do Itapocu está

esquecido pelas autoridades,
segundo ele, "até por falta de

uma representação política mais
atuante".

(MILTON RAASCH)

(Associação Comercial e In

dustri a l de Jaraguá do Sul),
Christiane -Hufenüssler, os

, empresários Eggon João da Silva
e Eduardo Ferreira Horn, além de

outras lideranças, delib�rou-se
que as reivindicações serão

encaminhadas diretamente. aos
setores competentes, como

forma de reforçar os pleitos.
Além da implantação da Ro

dovia do Arroz, obra apenas
iniciada pelo lado de Joinville, na
altura da Vila Nova, o conselho

reclama também a duplicação da

BR-280, trecho desde a divisa de

Guaramirim e Jaraguá do Sul até
a BR-I O I; a conclusão da obra
do trevo no entroncamento

dessas duas rodovias federais e

a construção de um novo

contorno rodoviário pela Estrada
da Figueira, criando uma nova

alternativa para escoamento do

tráfego. "Todas obras importan
tes para o desenvolvimento do

Vale do Itapocu", segundo
Zimmermann.

O rol deverá incluir a soli

citação para que sejam inspe-

Gargantas de ouro

O Coral Infantil' Ecumênico LBV ganhou o disco de ouro da

Gravadora Som Puro por ter atingido a marca de mais de 200
mil cópias vendidas, há apenas cinco meses-do lançamento. As

crianças que participam do coro têm aulas nos Centros Educa

cionais da LBV. Participam do disco artistas como Netinho,

Daniel, Rosa & Rosinha, Rick & Renner e os compositores
Ernesto Cenvi, Michael Sullivan, Paulo Massadas e Franz Grüber.

Guaramirim - O Conselho
de Desenvolvimento do Eixo
Joirivi l le, Jaraguá do Sul e

Microrregião do Vale do Itapocu
vai constituir umacomitiva para
ir a Florianópolis pedir o reinício

. da obra da Rodovia do Arroz,
novaIigação rodoviária entre

Joinville e Guaramirirn, pela
Estrada BrüderthaI, além de

diversos outros investimentos no

setor rodoviário. A decisão foi
tomada durante reunião realizada

quinta-feira, na sede da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim),
em Guararnirim.

Durante o encontro, que
reuniu os prefeitos Antonio
Carlos Zimmermann, de Guara

mirim, Irineu Pasold, de Jaraguá
do Sul, os presidentes da Aciag,
Maurici Zanghelini, e da Acijs

Mudança de nível

Acontece na quarta-feira, 31, a instalação do Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul, às 19h30, no auditório da Ferj (Fundação
Educacional Rt;_gional Jaraguaense).

Solidariedade

Desde segunda-feira, está acontecendo em Guaramirim a campa
nha "Um coração aquecido e nutrido bate mais forte", realização da

Ação Social com o apoio de entidades e instituições locais. A

campanha busca a participação da comunidade, principalmente das

escolas, no fornecimento de donati vos como roupas, cobertores,

calçados e alimentos não-perecíveis. Hoje, a campanha será levada
de porta em porta, através de voluntários, para o recolhimento de

contribuições.

SEJA COMPETITIVO NESTE'MERCADO-GLOBALIZADO ... �

/

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

rassi1li�ogadoS Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511IFax: (047) 372-1820
Jaraguá da Sul- SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail'cassuliéàcassuli.cöm.br
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Prefeitura promete iniciar recuperação do Rio Cerro
Moradores temem
que as chuvas
comecem antes
dasobras

Jaraguá do Sul - Os es

tragos provocados no Rio Cerro,
pelas enxurradas do início do ano,

podem começar a ser solu
cionados a partir da próxima
semana. A promessa foi feita pelo
secretário da Agricultura e Meio

Ambiente, Werner Schuster, em
reunião com os moradores, na

Sociedade Alvorada, na última
semana. Os moradores temem

que as chuvas reiniciem antes das
obras. Enquanto o leito do rio não
é consertado, famílias da região
aproveitam para retirar pedras,
que servem de enfeites aos

jardins.
Para conter a erosão e devol

ver o curso normal ao rio, a Pre
feitura pretende escavar o leito,
protegendo os lados com pedras

Fotos: Edson Junkes/CP

Prática: famílias aproveitam as pedras que a erosão deixou à mostra 110 rio, para enfeitar jardins
e larna. "O secretário disse que
serão trazidas pedras da antiga
pedreira da-região", conta o mora

dor Ralf Borchardt. Ele perdeu

ruais de SOO metros quadrados de

área, com o alargamento do rio,
e preocupa-se com a proximidade
da rodovia, a poucos metros do

Ajadefi abre estacionamento no"Hospital Jaraguá
Jaraguá doSul- A Ajadefi

(Associ ação Jaragu aense dos
Deficientes Físicos) planeja para
quinta-feira, 1 de junho, a inau
guração do estacionamento
rotativo no Hospital Jaraguá. A
aquisição vai garantir emprego
a oito deficientes, elevando
para cerca de 40 o número de

associados, portadores de
necessidades especiais, empre
gados na Ajadefi e em empresas
da cidade.

O estacionamento do Hospital
Jaraguá vai funcionar nos moldes
do que existe no Hospital São

José, onde trabalham 16 deficien
tes. "Só não temos dinheiro para
montar uma cancela, por isso
vamos usar corrente", explica o

diretor-tesoureiro da instituição,
Afonso Petri. Devido às di
ficu ldades de locomoção no

morro, apenas deficientes físicos
andantes (que não precisam de

"

cadeira de rodas) serão uti lizados

nesse serviço.
Na primeira, os veículos

pagam R$ 0,50, com tolerância
de dez minutos. A segunda hora
também custa R$ 0,50. A partir
da terceira hora o custo sobe para
R$ 1,00. Cada funcionário da

Ajadefi recebe R$ 190,00 men

sais. "É uma forma de garan
tirmos dignidade aos porta
dores, porque é muito difícil
encontrar emprego sendo defi
ciente", resume Petri, (LC)

Os bairros Vila Lenzi, Vila Nova e [araguá Esquerdo ficaram sem energia, na madrugada de

ontem, devido às chuvas. De acordo com informações da Celesc, os cortes foram provocados
por vegetação enroscada na rede. "O vento era muito forte e acabou jogando galhos na rede",
explica o supervisor de operações da empresa, Clarckson Brandão. As conexões foram restau

radas por volta das 10 horas. O vento também derrubou outdoors 110 centro de Laraguá do Sul.

lugar por onde está passando a

água. "Eles têm que arrumar
antes que comece a chover

porque esse lado da rodovia pode

até desbarrancar", alerta.
O leito do rio, pouco superior

a três metros, em alguns lugares
já atinge 15 metros de largura.
"Isso aqui virou uma praia, cheia
de pedras. Se a gente tivesse
cobrado ingresso dava pra

ganhar muito dinheiro", diz

Borchardt, referindo-se à

quantidade de pessoas que pára
no local a observar os danos.

De acordo com informações
do agricultor Geraldo Poradt, a

Prefeitura garantiu aos moradores

que até a próxima semana as

obras seriam iniciadas, mas o

secretário Werner Schuster não
foi encontrado pela reporta-gem
para confirmar a informação.
Enquanto nenhuma ação é feita
no local, os moradores retiram as

pedras do leito do rio para enfeitar

jardins. "Todo mundo já tirou

pedra daqui", confirma Bor

chardt. Ele mesmo reconhece

que o material do rio será impor
tante para fixar as novas mar

gens. (LiSANDREA COSTA)

Moradores de Santa Luzia

querem posto policial
Jaraguá do Sul - Mais de

mil moradores do Bairro Santa
Luzia assinaram abaixo-assinado
reivindicando a instalação de um

posto da Polícia Militar no local.
O presidente da associação do

bairro,WilmarDalagnolo, diz que
a comunidade quer reduzir a

incidência de vandalismo e tráfico
de drogas, que tem aumentado a

cada dia. "A movimentação
durante à noite está mais intensa,
o pessoal não tem respeitado o

trânsito, abu s am demais da

velocidade", reclama o presiden
te. Ele fala/que, apesar das rondas
realizadas pelos policiais, a

necessidade da instalação do

posto é grande. "Nós entregamos
o abaixo-assinado para a Pre

feitura, para o capitão da Polí-cia'
Militar e para um deputado da

cidade, agora queremos ver

quem vai nos atender", comenta.
Além desses problemas, Da-

lagnolo acrescenta que os mora

dores querem a reabertura da

agência do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina), mas
que a condição imposta pelos
dirigentes do banco, é a im

plantação do posto da polícia. O
gerente do Besc do Município de

Schroeder, Líneas Domiciano,
diz que receberam o abaixo
assinado e enviaram para a

diretoria em Florianópolis. "Nós
fechamos o posto do Besc no

bairro devido à falta de segurança,
a agência já havia sido assaltada
três vezes e estava causando

prejuízo". Ele fala que a partir do
dia 6 de junho alguma decisão será
tomada, pois inicia nova diretoria.

Segundo informações da

Polícia Militar, a instalação do

posto no Bairro Santa Luzia não
é viável devido à falta de

contingente para suprir o tra

balho. (FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Traficante é preso por porte de drogas
Davi Pereira

já foi preso
outra vez

portrafico

Jaraguá do Sul- A Polícia
Militar cumpriu mandado de

prisão, expedido pela juíza da

Comarca, Hildemar Meneguzzi
de Carvalho, contra o desem

pregado Davi Pereira, de 26
anos. Às 13 horas de quarta-feira,
Pereira foi preso na residência de
seu pai, na Rua Leopoldo Janssen,
Bairro Nova Brasília. O de

sempregado estava sendo

procurado desde o dia 18, quan
do foi assinada a prisão preven
tiva.

O desempregado viajou no dia

15, três dias antes da assinatura
da preventiva, para a cidade de

Londrina, no Norte do Paraná,
para acompanhar sua mãe numa

visita a uma irmã, que estava

doente. A afirmação é de Sebas
tiana Aparecida Pereira, 38 anos,

irmã de Davi Pereira. Segundo
Sebastiana, o irmão não estava

foragido e chegou de Londrina na

manhã de quarta-feira. No
mesmo dia, preparou o almoço

Edson JunkeslCP

Flagrante:DaviPereiraalega queportava drogapara consumopróprio

Ladrão finge ser comprador
Jaraguá doSul- Às 9h50 de

quarta-feira, um homem foi até a JS

Automóveis, revenda de veículos, na
RuaGetúlioVargas, paracomprar um
CaiTO. Gostou de umMonza Classic,
ano 1990, de cor preta, placa LXE-
1651, de Jaraguá do Sul. Pediu para
testar o veículo e foi acompanhado
pelo funcionárioEusébioOlíbioDias,
24 anos. Depois de alguns minutos,
retomou à revenda e afirmou que
precisaria levaro carro até rimecânica
de um conhecido, em Corupä. O do
no da JS Automóveis autorizou e en

tregou um cheque de R$ 20,00 para
o combustível. Chegando na mecâ

nica, foi infonnadoqueo veículoesta
va bom, rumou para a Serra de São
Bento do Sul, onde consultaria o pai.

para a família e, quando prepa
rava-se para almoçar, a polícia
chegou e o prendeu. Sebastiana
afirmou ainda que estava

indignada com a maneira que os

policiais entraram na residência,
armados como se estivessem

prendendo um bandido. "Ele não

é bandido, é um viciado e nós,
irmãos, estamos empenhados na

sua recuperação, se ele deve para
ajustiça, tem que pagar", finalizou
Sebastiana.

Pereira foi preso pela primeira
vez no dia lOde novembro do

ano passado, numa blitz da

Polícia Militar na RuaWaldernar

Grubba, às IOh30. Estava no

Chevette, placa LWV-0098, de

Joinville, dirigido por Israel

Schrauth, 21 anos. Foram encon

trados 21 gramas de cocaína
embaixo do banco do carona. Os

ocupantes foram encaminhados

para a delegacia e autuados por

porte de entorpecentes, pelo
delegado titular Wanderlei José
Alves da Silva. Pagaram a fiança
de R$ 272,00 e foram liberados.
Como existiam suspeitas de

tráfico, a juíza assinou a prisão
preventiva, cumprida na semana

passada, contra Schrauth e

Pereira.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Motocicletaencontradaabandonada
Ao chegar em um galpão, onde

o homem disse que seu pai estava
trabalhando, pediu que o fun
cionário João Carlos da Silva es

perasse. Depois de 45 minutos de

espera, Dias entrou em contato

com o garagista, que avisou a po
lícia. Os policiais constataram que
o homem havia furtado o veículo
e fugido em direção a São Bento

. do Sul. Trata-se de um homem de
cor clara, aparentando 24 anos e

com uma cicatriz em baixo do na

riz. Pelas características é o mes

mo homem que roubou um Voya
ge, na mesma revenda, há um ano,

segundo João Carlos da Silva. O

homem foi preso depois de

investigações da PolíciaCivi I. (AO)

Jaraguá do Sul - No dia 9

de maio, às l4h30, Lourenço
Antonio Vieira: escriturário, teve
furtada a motocicleta, na Rua

Marechal Deodoro da Fonseca.

Curiosamente, a motocicleta foi

abandonada no estacionamento da

Weg II, na terça-feira. A

motocicleta CG 125 Titan, verde,
de placa MAY-6390, de Jaraguá
do Sul, já foi entregue ao

proprietário. (AO)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispornos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios " Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Vítima de estelionato
Jaraguá do Sul - O

comerciante Wanderley Rumf,
32 anos, é mais uma vítima da
estelionatária Aline de Cássia
Piotto. Rumf realizou trabalhos
de pintura na Caminhonete
Pi cape, placa MAV-0180, e

recebeu um cheque de Aline, no
valor de R$ 330,00. Ao tentar

descontar, foi informado que o

cheque havia sido cancelado por
desacordo comercial, argumento
utilizado por Aline. Elaé acusada
de estelionato em Jaraguá do Sul
e Agudos, São Paulo.

Furto em residência

Jaraguá do Sul- Furto em

plena luz do dia, na Rua Marcelo

Barbi, na Vila Lenzi. Depois de

arrombarem a janela da

residência do analista de vendas

Edgar Luis Daleffe, 36 anos,

furtaram camisas, calça e sapato.
No interior da residência, o ladrão

deixou uma camisa e um sapato.
O furto aconteceu às 12 horas

de' quarta-feira.
I

SUP!'r Sena (quarta/sábado)
concurso: 397

iI! faixa:
11·14-18-29-31-41

2ªfaixa:
08 - 1'6 - 22 - 23 - 27 - 35

concurso' 398
1ªfaixa:

11-13-21-22-26-46
2!!faixa:

22·27-31-32-34-48

t Mega Sena (sábado)
concurso:220

13-14- 36-53 - 55 - 60

,Quina (quinta/sábado/lerça)
concurso:699

08-25 -51- 58-75
concurso: 700

02 -25 -36- 42· 59
concurso: 701

21-57-65-79-80

Loteria Federal
(sábado/quana)

coce. 3457 cone. 3458
l� - 56.730 l' - 42.219
2' - 43.411 2' , 28.033
3' - 00.847 3' - 54.313'
4' - 59.436 4' - 38.255
5' - 29.491 5' - 45.761

concurso: 34
02-09-12-14
19-20-23-24
28- 44� 45 - 51
54-58-61-66
77 -79- 82- 89

CORREIODOPOVO

Nas compras acima de R$ 150,00

louça!i &anit:ária!i

,rParat:iJ ruriane:] Icon1:emporary I rTivr:-1IiJLLoga!ia L,ldeal' Herwy' ·LCellt:e
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Toda linha de
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Antonio Pizzonia testa com pilotos da Fórmula 1
Amazonense
ficou com a

quinta
colocação

São Paulo - O amazonense

Antonio Pizzonia terminou seu

primeiro dia de testes para valer

na Fórmula I com a quinta
colocação entre os oito pilotos
que treinaram quarta-feira no

circuito de Valência, na

Espanha. Alexander Wurz, o

outro pi loto ti tu lar do time,
chegou ontem à Espanha para
os testes, mas não deve treinar

hoje porque o carro de

Fisichella ficou totalmente

destruído. "Eles até poderiam
me dispensar p a r a o Wurz

andar. mas preferiram que eu

continuasse", disse o brasileiro,

de 19 anos, atual líder da F-3

Inglesa.
Pizzonia considerou "ex

celente" seu dia de trabalho.

"Eu só andei de tarde, umas 22

voltas, quando a pista estava

mais lenta. É que a temperatura
subiu de 20 graus de manhã

para 32 à tarde", contou. O
m a i s rápido do di a foi Jos

Verstappen, com I minlSs94

(pela cronometragem da

Sauber). Pizzonia marcou

Imin17s83 em sua melhor

volta.
O tempo do holandês da

Arrows foi obtido de manhã e

com novos compostos que a

Bridgestone está testando para
o ano que vem. "Por isso

ninguém ligou muito para o

tempo dele. O que valeu

mesmo, para comparar, foi do
Fisichella para baixo", falou
Pizzonia.

Alesi de BMW

Jean Alesi pode pilotar para a BMW na última prova da American Le
Mans Series, um campeonato de esporte-protótipos dos EUA. Existe

a previsão de uma corrida promocional na virada do milênio, em.
Adelaide (Austrália), no dia 31 de dezembro, da qual o francês da

Prost partici paria.
Futuro da Peugeot
A Peugeot 'informou quarta
feira que no final de semana do
GP da França, em 2 de julho, vai
revelar seu futuro na F-I. Quem
anunciou foi Carrada Provera,
diretor da montadora francesa

que, atualmente, faz os motores

da Prost. A fábrica deve deixar
a categoria.

Badoer em Fiorano

Luca Badoer foi o responsável
pelos testes da Ferrari em

Fiorano. Com sol e calor, ele

completou 83 voltas, a melhor

delas em I min02s 118. O recorde

da pista, dele mesmo, é de

I minOOs31 O. Badoer testou

ontem. Hoje e depois, quem
anda é Michael Sehnmacher.

Zonta em Nogaro
O brasi leiro Ricardo Zonta, da BAR, testou essa semana no

circuito francês de Nogaro, na França. BAR e Williams serão as

únicas equipes que vão treinar nesta pista, lenta e travada. Zonta
vai usar os dois dias de testes para preparar o carro para o GP de

Mônaco, próxima etapa do Mundial.

A constatação de que a pista
à tarde estava mais lenta não foi
só dele. "A temperatura subiu

muito, estava 46 graus no

asfalto", afirmou Pedro Paulo

Diniz, da Sauber. sétimo
colocado. "Eu mesmo fiz minha

melhor volta pela manhã. O

pessoal deu muita atenção para
mim. fiquei muito contente",
continuou Pizzonia. "O

principal hoje era me acostumar

com o carro para amanhã virar

tempo. Eu me adaptei rápido ao

carro. Só estranhei um pouco
frear com o pé esquerdo. O

balanço foi positivo. Estou
muito contente, mas amanhã

tenho de trabalhar bastante."
Pizzonia recebeu elogios de

Pat Symonds, diretor-técnico
da Benetton. "Ele é extre

mamente rápido e mostrou

serviço logo no primeiro treino.
Se adaptou bem e seu

desempenho foi impressio
nante", disse. Flavio Briatore,
diretor-geral da equipe, não

esteve em Valência para ver

Pizzonia de perto. "Mas ele

acompanhou tudo a distância",
disse o amazonense.

O pi loto brasileiro espera estar

na F-I no ano que vem, sem

ter de passar pela F-3000. Ern

seu currículo, Pizzonia conta

com 46 vitórias e 70 pódios em

80 corridas, e os títulos da F
Vauxhall Jr. Inglesa em 98 e da

F-Renault Inglesa no ano

passado.
(FLAVIO GOMES)

*,

�jlr"'��

rodado,
Passe na Moretti e conheça a linha 2000

de Pick",ups Ranger a DiesellOu

Seu bolso agradece! t
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CopaMalweemovimentao
Tênis no [mal de semana

Jaraguá doSul-A 2a Copa
Malwee de Tênis de Campo teve

início sexta-feira, prosseguindo
neste sábado, no CA Baependi.
As partidas finais no feminino
devem acontecer amanhã pela
manhã e as diversas categorias
do masculino, a partir das 15h30.
O técnico da modalidade e

organizador do campeonato,
Marcílio Ferreira da Silva, espera
aproximadamente cem compe
tidores, já que na primeira edição,

ano passado, 93 tenistas com

petiram.
As categorias, segundo Silva,

serão as mais diversas, A, B, C,
D, no adulto masculino. Até 10,
12, 14, e 16 anos, no Infantil

masculino, até 16 anos no Adulto
feminino. Os quatro primeiros
colocados de cada categoria
receberão troféu. Está previsto
um coquetel durante a entrega da

premiação aos melhores joga
dores. (AO)

Rodada define finalistas
Jaraguá do Sul - Os

finalistas do Campeonato
Varzeano Taça Raul Valdir

Rodrigues serão conhecidos hoje.
A novidade é o Bangu, que supe
rou, na última rodada, o Água
Verde, por 2 a O. Na opor
tunidade, o Bangu jogava com a

obrigação de vencer, enquanto o

Água Verde precisava do empate.
Determinado a se classificar, a

vitória do Bangu define hoje uma
vaga para a final do Varzeano. O

time joga com o Amizade, a partir
das 15h30.

Na partida preliminar, o

Kiferro, atual campeão, enfrenta
o Atlético Paraná, a partir das

13h30. Se os jogos terminarem

empatados no tempo normal,
haverá prorrogação de 30

minutos, persistindo o empate, os
finalistas vão sair da cobrança de

pênaltis. Os jogos da rodada deste

sábado acontecerão no campo da

Vila Lalau. Os vencedores de hoje
decidem o título sábado que vem,

na Arsepum. As quatro equipes
entram em campo em igualdade
de condições. (AO)

Novato: atacante de 17 anos, ex-Blumenauense, é estreante no jogo contra o Tiradentes

Jaraguá é goleado em Palhoça
e fica com o penúltimo lugar

Tricolor

joga domingo
contra o
Tiradentes

Santa Catarina. Os demais jogos
terminaram empatados, em ° a

0, Concórdia e Internacional,
Timbó e Catarinense, Joaçaba e

Camboriú, e Curitibanos e

Tiradentes. O Curitibanos ganhou
o seu primeiro ponto no returno.

Catarinense e Joaçaba lideram
com 1° pontos cada. Além de
Jaraguá e Tiradentes, amanhã,

.

completam a rodada da Segunda
Divisão de Santa Catarina, Timbó
x Internacional, Joaçaba x Catari
nense, Guarani x Camboriú, Cu
ritibanos x Santa Catarina e

Concórdia x Blumenauense.

(AGOSTINHO qLlVEIRA)

ponto.
Os inúmeros desfalques do

time, como Dutra e Careca, e o

reduzido grupo de jogadores têm
contribuído para os resultados

ruins do returno. A expectativa
de recuperação está no jogo de

amanhã, às 15h30, no Estádio
João Marcatto, quando o Jaraguá

.

enfrenta o Tiradentes, de Tijucas.
Nesse jogo, o técnico vai colocar
em campo o atacante estreante,
ex-Blumenauense, Vítor, de 17

anos.

No turno, vitória Tricolor,
por 4 a 2. Além deste jogo, tive
mos Blumenauense 1 a ° sobre o

Jeep ClubJaraguá do Sul - O Jara

guá Futebol Clube foi goleado
pelo Guarani, por 5 a 0, na noite
de quinta-feira, em Palhoça,
partida válida pela Segunda
Divisão de Futebol. A derrota

manteve o Tricolor em penúltimo
lugar do Campeonato Catarinen- .

se, com apenas 2 pontos. Cu
ritibanos, último colocado, tem I

1) Queremos parabenizar o nosso amigo empresário sr. Wandér

Weege pela doação que efetuou do Castelinho da Malwee, na

Rua XV, em Blumenau, àquele Município, em comemoração ao

sesquicentenário da imigração alemã.

2) Recebemos correspondência do nosso amigo (Morcego) sr. Luis
Carlos Rodrigues, que solicitou o seu desligamento do quadro
social do Jeep Club, em virtude de o mesmo estar residindo em

Maringá, PR. Devolveu também o brasão de sócio, que é de

propriedade do Clube, e que muitos ex-sócios saíram e não

devolveram o mesmo.

3) Próxima sexta-feira, dia 26, haverá Torneio de Sinuca, na sede do
Clube.

4) Dia 27, sábado, estaremos participando do desfile da Gincana do

Sesc, aqui em Jaraguá do Sul.

5) O tesoureiro Valderes fez a distribuição dos cartões de feijoada
para venda pelos sócios, a ser realizada no dia lOde junho próximo.

6) O diretor de Trilhas convida todos os sócios para participar da
abertura das trilhas, todos os sábados, saída às 8 horas, no Posto

Mime, na Rua WalterMarquardt.
7) Na próxima semana o responsável pelo bar será o Ismar, o Kanibal,

e pelo jantar eu (Sandro) serei o responsável. O cardápio será
costela de frango no espeto.

Tae kwon do de Jaraguá do Sul faz dois campeões
Jaraguá do Sul - O Tae

Kwon Do de Jaraguá do Sul tem

dois campeões brasileiros.Marilze
Coelho Anhaia, 20 anos, é Gilmar

Farias, 33 anos, sagraram-sé cam

peões em competição disputada
dias 6 e 7 de maio, em Três Ca

choeiras, Rio Grande do Sul. Os
atletas jaraguaenses enfrentaram
nas finais, atletas do Rio Grande

do Sul. Além dos "campeões, in-

forma os técnicos Allan Fabio

Siqueira, faixa preta IODan, e

Aldair Victor Padilha, faixa preta,
IODan, Jaraguá do Sul participou
com oito atletas. Eles dizem que
além dos campeões, teve quatro
vice-campeões no Adulto mascu

lino, com Éder José Nogueira, 23
anos; Ridison da Silva Cunha, 20
anos;MarinhoDárem, 23, eHelton

que 150 atletas disputaram oCam

peonato Brasileiro.
Os atletas disputam neste

domingo, a partir das 8 horas, na
Univali, em Itajaí, o 10 Festival de
Tae kwon do. Os treinos são

supervisionados por Siqueira e

Padilha, na Academia Art e

Combate, na Rua José Theodoro

Ribeiro, 50, na Ilha da Figueira.
(AO)

?dJELLI
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