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estofados-e colchões

o Centro de Direitos

Humanos questiona a in-
.

dicação à presidência do

CMDCA, feita pela se

cretária Íris Piazera (foto),
bas�ad.o_em leimunicipal. c
Página7

Estiagem e descuidodos
motoristas aumentam focos
de incêndio na beira das

.

rodovias, em toda aregião.
Página9

Mais de 90% . dos 4,5 millotes de

Jaraguá do 'Sul não têm escrituras
Pesquisa sócio-econô

mica realizada pela Secre
taria da Farm1ia, para aten

.

.

der exigências do Programa
. Pró-Moradia do governo
federal, descobriu que 92%

. dos 4,5 mil lotes de Jara

guá do Sul não têm escritu
ras. O secretário de Desen

volvimento Econômico,
Waldir Watzko, acredita
que o problema é ·fruto de

desmembramento de áreas

entre familiares ou paren-

Mário Sasse é o

novo presidente
da Amvali
Página3

tes próximos. Ele disse que
os 8% dos lotes regulares
são dos donos originais, que
dividiram a terra e. não re

gistraram a transação.
Levantamentos realiza

dos' pelas secretarias de

Desenvolvimento Econô

mico e da Família apontam
que apenas 30% dos chefes
de farm1ia, de 7610teamen-

.

tos irregulares do Municí

pio, estão desempregados.
Página 5

Fotos: Edson JunkeslCP

Confirmada a chapa PasoldIBertoldi
Cruz de Malta e

Vitória ficam

no empate
Página12

Depois de muito resistir, o
vereador Moacir Bertoldi

(PPB) decidiu aceitar o

convite para integrar a chapa
majoritária com o atual pre
feito, Irineu Pasold(PSDÍ3).

A oficialização da coli

gação PSDB/PPB/PFL
aconteceu ontem durante

almoço na Churrascaria

Caneri, no centro de Jaraguá
do Sul. Página 4

Schroeder: prefeito Gregório Tietz (C) é contra a demarcação de área no Município para a passagem da ferrovia. Página 8
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 DE JUNHO DE 2000

prejl{�ZOS Nosso esporte
* Tito Stolf

Você se lembra? Conse

guimos a iluminação de nosso

estádio! Isso no ternpo em que o

Marcílio Dias, time da Primeira

Divisão do futebol catarinense,
andava mal das pernas. Pois

bem, o Marc ílio Dias foi
convidado a participar das

festividades de inauguração da

obra. Numa noite de uma

temperarura agradável, vieram os

marinheiros e enfrentaram urna

seleção da cidade. A nossa

seleção era formada por jo
gadores dé expressão, como Di
to, Gedeão, Polaco, entre tantos

outros de nossa terra.
Os peixinhos le var am a

melhor. 6x I. Depois disso, se
recuperaram na campanha do

catarinense e, se não me falha a

memória, chegaram à final.

Não faz mal, foi uma bela

festa. A arquibancada cheia. Nem

noites a dentro.

Hoje temos uma invejável
praça de eventos culturais e es

porti vos. Estranhos a confundem
até com os arrozais, pois gos
tariam de bater urna bola naquelas'
"quadras" do lado de fora, de
uma grama impecável. Os

eventos culturais acontecem
com freqüência e envolvem todas

as etnias e todas as faixas etárias,
.

. inclusive, os jovens. Jovens esses
que necessitam mais dos esportes
do que das próprias promoções
para as quais são compelidos.

. Jovens que para não dar trabalho
à polícia e ao Conselho Tutelar

pod�riam estar numa qufdra
pulando, correndo, suando e,

conseqüentemente, cuidando de

sua formação, de sua saúde e da

saúde de nossa comunidade.
Pena que as nossas crianças,

os nossos adolescentes e os

nossos jovens tenham que pagar
do seu próprio bolso pessoas que,
diga-se de passagem, colaboram
dernais com a comunidade, para
poderem usufruir do direito de

sair da rua e poder praticar

Manobras eleitorais

o fim do instituto da reeleição já para o pleito de 2002 é o

. que se pode chamar de casuísmo, embora o govemo e seus aliados
. ,

tenham outra definição e não admitem, nem de longe, a pecha de
oportunistas. Está em andamento no Congresso Nacional o
sepultamento da reeleição. Em sessão realizada no dia 16 de

maio, aComissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos

Deputados aprovou o fim da

reeleição. Provavelmente ,em
novembro a decisão será submetida

ao plenário da Casa ..
A julgar pela disposição dos

parlamentares, tudo indica que
confirmarão a decisão da CCJ. Até

.

os tucanos, que lutaram tanto pela
implantação da reeleição de

Fernando Henrique Cardoso, são
favoráveis ao fim da reeleição.
Depois de negligenciar dois anos
doprimeiromandato, empenhando
todos os esforços para conquistar
o direito de administrar o País por'

mais quatro anos, o govemo simplesmente descarta a reeleição e

articula o fim dela, dando margens a especulações de toda ordem.
Os parlamentares govemistas se defendem e afirmam que a

medida semostrou totalmente inadequada. Entretanto, é sabido
.

que a decisão da CCJ tem viés eleitoreiro: os deputados federais
. que se lançaram candidatos a prefeito este ano estão sentindo na

própria pele como é difícil enfrentar os donos .do poder. Os
espaços se fecham, os financiamentos de campanha desaparecem
e amáquina publica é descaradamente usada em beneficio da

reeleição do ocupante do cargo.
O choro de hoje não chegou ao� ouvidos desatentos e

imparciais dosmesmos legisladores que, em 1997, aprovaram a

emenda constitucional que estabeleceu a reeleição no País,
permitindo assim UÚl segundo mandato ao presidente Fernando
Henrique Cardoso. É mais umamanobra da- elite política para
barrar o avanço; ainda que tímido, de forçaspopulares. No ano

passado, o deputado federal José Genoíno denunciou a

articulação do "PlanoB", com a implantação do parlamentarisrrio.
.

A declaração deGenoíno tem fundamento. A reeleição não

interessa mais ao governo, já que a oposição conquistou
importantespostos napolíticanacional e pode utilizar-se damedida
para permanecer no cargo por mais tim mandato. Quanto à

implantação elo parlamentarismo, o objetivo é reduzir o poder
do Executivo e .inviabilizar a implantação de projetas das

esquerdas. Amesma idéia foi colocada em plebiscito em 1993,
quando a direita não tinha um nome para vencer as eleições do
ano seguinte.
A apatia política possibilita as articulações de bastidores, que

altera o processo eleitoral de acordo com interesses de grupos.
Não há como negar que os índices negativos de popularidade de
FHC, somada às investigações das CPls, cujos principais
acusados são políticos de partidos governistas, têm engendrado
discussões paratentar reverter oquadro. Na outra ponta, está a

população queassiste a tudo pacificamente, avalizando .a política
. deexclusão, submetendo-se a ela e colhendo os prejuízos.

Na 'outra jJonta,
está a

popfttação que
assiste a tudo

pacificamente,
avalizando a'

.

politica de.
'exclusão,
submetendo-se
aela e

colhendo os

.. .

os prpoque rros co nsegu i am

passar. Estávamos todos eu

fóricos com a iluminação. Dava
pará vê-las. cle longe. Até o seu

reflexo nas nuvens podia ser

visto, daqui da Campinha, nas

atividades saudáveis.
Em outra oportunidade, re

feria-me ao povo de Massarau
duba .e suas dificuldades em

permanecer no Município. em
função dos problemas econômi
cos que estamos atravessando,
assim como todo o País. Mas
com esforço coleti vo de todos os

munícipes, que têm essa respon
sabilidade, poderíamos tornar

nossa pequena cidade portadora
'de uma esperança mais profunda
para essa faixa da população.
Poderíamos treiná-la, pormeio do

_ esporte, pará a competição da

vida, para uma mens 'sana in

corpore sano, conforme Juvenal,
nas últimas décadas do século I.

Continuemos escrevendo a

História da nossa comunidade
.

com letra maiúscula que ela

merece e bern definida, lembran
do do pensador que, do fundo do

.

seu ser dizia: "De nada valerá a

melhor medicina se o paciente
estiver exalando o últinlo
suspiro".

* Professor
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"Não sou médico e realmente não tenho conhecimento da

profissão. A única coisa de que tenho conhecimento éque
a população está sendo explorada pela classe médica."

(Vereador Gildo Alves - sem partido - respondendo ao artigo do

médico-urologista Walter Falcone, que afirmou que alguns
vereadores que trataram da questão da AssociaçãoMédica de Jaraguá
do Sul falam sem conhecimento de causa)

"O que disse era que os vereadores precisam explorar os
detalhes, e não abordar o assunto generalizando a

discussão." (Falcone rebatendo as críticas de Gilde Alves)

"Aliás, nunca vi um vereador questionando qualquer
licitação. Relegam os assuntos públicos, e se enveredam

pelos privados." (Idem, aproveitando para provocar os

vereadores)

"Isso me deixa furioso, porque temos 30mil desaparecidos
e temos a ousadia de falar em direitos humanos. Somos
tão ignorantes que não fornos capazes de reclamar os restos
mortais de "Che"." (Exjogador da seleção argentina de futebol

Diego Maradona criticando o voto da Argentina que condenou Cuba
na Comissão de Direitos Humanos da ONU - Organização das

Nações Unidas)

N as sessões dos días 24/05/2000 e 29/05/2000 foram aprovados pelos vereadores as seguintes indicações
eprojetos:
Afonso Piazera Neto, solicitação de pintura dos meios fios das ruas do município. Com Lorita karsten, solicitação
de implantação de cancela eletrônica na passagem de nível da rua Joaquim Francisco de Paulo, confluência das
ruas Venâncio di! Silv,a Porto e Erwj�o menegotli, bairro Chico de Paulo. Com Silvio Celeste, infraestrutura na área
verde situada no bairro Czerniewicz. anexa ao Centro Cultural, visando implantação de um bosque culturat. •

ecológico e de lazer., '

Legislativo, emenda à LeiOrgânica do munictpio Que eleva o número de vereadores paratâ.
Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Sarnae. através da secretaria do Desenvolvimento
Econômico, para aproveitamento de bolsistas dentro do Programa de Incentivo ao Trabalho de Qualificação,
Profissional. Autorizado a conceder contribuição a, diversas entidades esportivas e recreativas. Autorizado a

celebrar convênio entre a Fundação Municipat de Esportes e a Associação Recreativa des Servidores Municipais.:
suplemehtar e anular a dotação de orçamento vigente da Fundação Municipal de Esportes e o que institui
programa oe auxilio de material de construção a pessoa de baixa renda e!l" situação emergencial.
Lori ta Karsten denomina avia publica 979 como Conrado Herdmann.
Moacir Bertoldi denomina a rua 1 ,039 como João Gesser.
AdernarWintere Lorita Karsten, denominam a via 731 como Carlos Boeder.

PALAVRA LIVRE
José Schimitt afirmou ser motivo de orqulhopara Jaraguá do Sul as distrnçöes conferidas aos empresários Eggon
da Silva e Wander weeqe. dizendo ser favorável à atitude semelhante por parte da Câmara: em relação aos

destaques da cidade. Manifestou preocupação pelo elevado número dos não não contribuintes da previdência
S�CI�!, enfatizando a importância do Hábito da Poupança voluntária como alternative de aposentadoria,
G�ldo Alves teceu criticas a artiqo.em coluna de jornal assinadà pelo dr. Walter Falcone relacionado á sua pessoa.
Niura dos Santos concordou com José Schimitl. dizendo ter o município muitas personalidades de destaque,

��nd? uma delas o empresário Wander Weege. Disse ser centra as alterações de dia e horário das sessões da
amara de Vereadores, Elogiou trabalho da Associação de Moradores do Bairro Jaraguá do Esquerdo de

colocação em pontos de ônibus da tabela de horários, Falou do projeto de duas de cinco escolas entregues oero
est��o ao município para a prática do processamento de alimentos em Ribeirão Grande do Norte e Santa Cruz e da
sohcltação da comunidade para funcionamento da escola de Alio São Pedro e Santa Cruz e da solicitação da
comunidade para funcionamento da escola de Alto São Pedro, Citou as dtsíorções das informações da página 03

1° Inf�rmativo Sinsep relativas ao auxílio transporte, afirmando f�zer este sindicato algumas vezes colocações de
or�a Inoportuna, ap-roveitando momentos para a prática da potitlcaqem.
�onta Karsten manifestou sua insatiSfação por comentários feitos por outros vereadores sobre sua pessoa na

���r;;��;sa:.�lando para Que não venha a se repetir, por não ser comportamento "de seu estilo responder a esse

li� �i�oni informou a implantação de 193 placas no mês de junho, no municipio, fazer-do entrega de cópia de
re atono dos tocais a serem beneficiados. A esta casa e ao vereador Moacir Antônio Bertoldi.
Pe�ro Garcia mostrou-se solidário com a vereadora Niura des Santos, dizendo ser contra as alterações do
regimento interno, Paraberuzcu o Jornal de Santa Catarina pelo projeto "Jaraguá é Min�a Cidade", com palestras
�a� escol�s do município. Citou a realização de evento oficializando a transformação da Ferj em Centro
rwersnéno de Jaraguá do SU,I, no dia 31 de maio.

. '

Marta E., Mattedi ratificou as palavras do vereador José Sehrnut. enfatizando a importansia de se homenagear
personahdades jaraquaenses. Teceu, agradecimentos ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça,
ve�eador Lia Tironi e demais vcreado�es Que participaram da reunião com representantes dos bancos' para
an a'!lento do projeto de tel que limita ternpo de espera nas filas de banco, Agradeceu a secretaria de

��LeJamento pelo atendimento da implantação da ciclovia":a rua Epitácio Pessoa, Registrou o sucesso do evento
Mulher. agradecendo aos vereadores que dele participaram. Citou projeto da Administração Municipal

remel�hn�e ao assinado pelo governo estadual, de aproveitamento da mão de obra carcerária, dizendo de sua
mportancla para a reeducação do detento.

A�emar Possamai disse representar a transformação da Ferj er:n Centro Universitário o resultado do trab�lho da

�r �,na comunidade. Lembrou estar à disposição nesta casa cópia completa do projeto das placas de sinalização.
E
xp ICOU que em algumas ocasiões foram col�cadas placas sinalizadoras em ponto de ônibus 'do bstrro Jaraguá do

c sq,U,erd.o:._sendo destruídas, nem sempre existindo a colaboração de todas as pessoas, Disse da importância da

cOntbu�ç�o ao INSS, do esclarecimento de que o valor da aposentadoria depende da opção do valer do teto de

c�����Çea�a�e�a opinião de que poupança voluntária é dificil, mas favorável a criação de previdências

�iim�r Me,!eJ falou d.a sua preocupação qua�to ao elevado preço dos combustíveis em Jaraguá do Sul. em

sorç�o ás Cidades vizinhas. pedindo providências junte ao Procon, por entender que projete do governo não será

e uçao., Concordou com as colocações dos vereadores que o �ntecederam .guanto às homenagens as

� rsonalldades d� município_, dizendo que de outra parte orçe a necessícace oc soluclon.ar o pro�lef!la da saída de

p:resas do m':lnlGÍpio por falta de incentivos. Lamentou a Situação financeir,a do.s hospitais tocais. tnfcrmando-do
alt Id� de auxilio de R$ 5 milhões do deputado Vicente Caropreso ao Mtrustério da Saúde, e dizendo trazer a

C u�çao do Hospital Jaraguá. .

di�none Pa,vanello teceu críticas ao atual governo pelo envio do exces�o de detentos para Jaraguá d,o Sul,

en:n�o se� t.sso uma vergonha, por entender que cada municipio deva adrninistiar os seus problemas, solicitando
S'I '?

e OfiCIO ao secretário de Justiça, pedin�o providências,b��to C,eleste elogiou e parabenizou funcionários do Arquivo Histórico pelo trabalho em prol daqueles que

Af
cam In�ormações, .

foronso Piazera Neto. citou a im�lantação do fórum de Plan,ejan:'ento Regional do M,unicípio e Região e da
_ A
mação de sua comissão provisória para eleição de sua diretoria curo trabalho será, a exernplo.do"Jaraguá 2010ft

qU�et�da 21 - será dar subsídios e maior força junto aos governos estadual e federal para as reivindicações e que a

aná� ao fU�damefltal é o desenvolvimento da região. levando em conta a implantação de novas empresas pelarse do tipo de atividade que desenvolve. Agradeceu aos vereadores e à imprensa pela antecipação da sessão.
menagem aos cidadãos jaraguaenses. explicou que na primeira reunião. após assumir a presidência da
acertado que o mês de julho seria o mala indicado e direcionado pelos próprios vereadores, Sobr.e as

ias e horários das sessões expficou ser ° momento ?portuno para isso, pelas importâncias dos
e a "

erxar livre a data àqueles que. tem Interesse em prestigiar a solenidade. Agradeceu ao Executivo

comomanel�a rapida e dinâmica de d,esenvolvlmento das melhorias no município, em atendimento às indicações
Obtid

a p�vlmentação da estrada ChICO de.Paulo. com término em julho, ao custo de R$ 600 mil, sendo R$ 150 mil

"aiasos íunto �o Governo Federal pelo Deputado Vicente Caropreso, a fundo perdido, Na á,rea central, abertura de

organ� po�tenor pa�imentação asfáttica e em várias ruas a impt?lntaçã� do anti-pó, explicando Que somente com
Izaçao e planejamento se atende em curto espaço de tempo as reivindicações da comunidade,

PrefeitoMário Sasse substitui
PasoldnapresidênciadaAmvali
Transmissão de

cargoaconteceu
duranteassembléia
em Massaranduba

Massaranduba - o prefeito
Mário Sasse (PMDB) assumiu na

terça-feira a presidência da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), em substituição
ao prefeito de Jaraguä do Sul, Iri
neu Pasold, (PSDB), que desin

compatibilizou-se para concorrer

às eleições municipais. Sasse fica
na presidência até o final do ano,
A transmissão de cargo ocorreu

durante assembléia geral realizada
na Câmara de Vereadores.

Esta é a primeiravez que Sasse

assume a presidência da associa

ção. "Foi uma surpresa", disse,
acrescentando que, como se trata

de um período de gestão relati

vamente curto, deverá basicamen
te dar seqüência ao que o anteces

sor propôs. Uma das propostas é
buscar solução conjunta para os

problemas comuns dos municípios
da microrregião, na saúde, educa

ção, no turismo e meio ambiente.
Entre outras áreas. Nesse intuito,

el_e espera captar !'ecursos através

de convênios das esferas dos

governos estadual e federal.
Um dós problemas que a asso

ciação espera solucionar é o do
uso dos recursos florestais na

pequena propriedade rural. "Uma

Edson Junkes/CP

Surpreendido: Sasse dirigirá a Amvali nos próximos sete meses

fonte permanente de reclamações
e descontentamento dos nossos

agricultores", disse, destacando

que quase diariamente tem rece

bido agricultores queixando-se das'
dificuldades de subsistência nas

propriedades, em função da rigidez
da atuallegislação ambiental, Sasse
pretende contratar um técnico para
prestar serviços aos municípios da

,

Arnvali, não só aos agricultores,
mas também das prefeituras.

- Ou encontramos uma saída
ou os nossos pequenos agricultores
terminarão engrossando as fileiras da
miséria nas periferias da cidade-,
alertou.

POLÍTICA - Com a decisão
em assumir a presidência dá Am
vali, Sasse sepultou de vez as preten
sões de concorrer à reeleição. Existe
um acordo nacoligação PMDBIPPB

que o candidato a prefeito será do
PPB. (MILTON RAASCH)

Conselho farápesquisa emGuaramirim
Guaramirim - o Conselho

.

Suprapartidário que conduz o

processo de definição dos candi
datos a prefeito e vice da coliga
ção dos partidos do PFL, PPB,
PPS e PSDB, deverá realizar pes
quisa para apontar os nomes pre
ferenciais. O assunto foi discutido
durante reunião do conselho,
realizada anteontem 11 noite. O

coordenador José Prefeito de

Aguiar começa a enfrentaras

primeiras divergências na condu

ção dos trabalhos. O PPS anun

ciou durante a reunião, através do
representante Geraldo Safanelli,
o afastamento do bloco suprapar
tidário, por divergir da inclusão

de mais nomes na referida pes

quisa, além dos pré-candidatos
dos quatro partidos já divulgados.
"Estamos nos afastando do con-

o
..,

FONE: 370-0606

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

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

selho, não da coligação", disse o

presidente do diretório, Reinaldo
Safanelli.

Já o presidente do PFL, Mário
Sérgio Peixer, e pré-candidato a

prefeito da legenda, anunciou que
levará os últimos assuntos trata

dos no conselho, como a realiza

ção da pesquisa, com a inclusão
de mais nomes ao conhecimento
do diretório. Peixer, que se reuniu
ontem com a executiva pefelista,
não quer: assumir tal responsabi
lidade sem informar os compa
nheiros de partido. Além dos qua
tro nomes já divulgados, Ivaldo
Kuczkowski (PPB), Mário Sérgio'
Peixer (PFL), Reinaldo Safanelli
(PPS) e Victor Kleine (PSDB), a

lista da pesquisa poderá incluir

nomes como José Constâncio de

Albuquerque e Osnildo Bartel,
entre outros.
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Partidos selam a formaçãoda
coligaçãoMaisSanta Catarina
Pasold agradece o

, "desprencämento'
de Bertoldi, que já
mudou o discurso

Jaraguá do Sul- Em almo

ço realizado ontem na Churras
caria Caneri, PSDB, PPB e PFL
oficializaram a coligação Mais
Santa Catarina no Município. Os
p�rtidos confirmaram a chapa ma
joritária com o atual prefeito, Irineu
Pasold (PSDB), e o vereadorMoa
cir Bertoldi (PPB). Lideranças das
três legendas mantêm conversa

ções com dirigentes do PL, PPS e

PTB, únicos que ainda não se defi
niram sobre as eleições de outubro.
O PPS deve aliar-se ao PMDB do

deputado estadual Ivo Konell,
enquanto os outros dois "analisam
o quadro eleitoral".

Na condição de candidato ofi
ciai, Pasold lembrou o índice de
82% de aprovação do governo,

apontado pelo Instituto Brasmarke
ting. "Estamos aqui para formalizar
a proposta, que é a continuidade

dos projetos do governo, aprovada
por grande maioria dapopulação",
discursou, frisando que o poder
público conseguiu viabilizar várias

, parcerias, que asseguraram o

sucesso da atual administração.
"Com a inclusão do PPB na aliança,
nossa parceria será ainda maior e
mais forte", completou.

Na opinião dele, a imprensa,

Edson Junkes/CP

Conciliação: PasoLd (D) elogia as atitudes do vereador Bertoldi

que já criticou inúmeras vezes, teve

papel fundamental para a consoli

dação dts índices positivos da

adrninistração. "Se hoje a adminis

tração tem 82% de aprovação.
popular é porque a imprensa
divulgou nossas realizações",
justificou, informando que Jaraguá
do Sul foi apontado por uma

revista de circulação nacional
como o 13° município brasi leiro
em oportunidade de negócios. Pa
sold agradeceu Bertoldi pelo "des
prendimento" da candidatura em

favor de um projeto único para o

Município.
DIVERGÊNCIAS - Sobre

as críticas e questionamentos
feitos por Bertoldi na Câmara de

Vereadores, Pasold classificou
como atitutes normals .do

parlamentar. "Se ele fez críticas à

administração, foi na condição de

vereador, cuja função é fiscalizar
o Executivo". defendeu. acrescen
tando que, depois de informado,
"ele (Bertoldi) chegou até a aplaudir
a administração".

Bertoldi voltou a explicar os

motivos que o levaram a integrar
a chapa majoritária com o prefeito
Pasold. depois de resistir por muito
tempo o convite e afirmar que não

aceitaria compor com o PSDB.

"Dois motivos principais nos le

varam a fazer parte da coligação:
o projeto administrative e o índice

de aprovação do governo", resu
miu. Em relação às críticas ao go
verno, disse que nunca fez opo
sição de confronto, mas política,
negando que já ti vesse recebido as

informações solicitadas à adminis

tração. (MAURíLIO DE CARVALHO)

PT fecha as portas em definitivo ao PMDB
Jaraguá do Sul - "Não há

nenhuma possibilidade de

coligação com o PMDB". A frase
é do presidente licenciado doPT,
Dionei da Silva, virtual candidato
a prefeito pela legenda. Ele disse

que a única possibilidade que
existe é o PMDB apoiar o projeto
administrative elaborado pelo PT,
"sern negociações futuras ou

loteamento de secretarias". Esta
semana líderes do PMDB
voltaram a procurar dirigentes
petistas para tentar formalizar
uma coligação.

Dionei justificou a decisão do
diretório afirmando que o PMDB
do Município não tem postura de

esquerda.' "O voto do deputado
Ivo Konell favorável' à privati
zação do Besc foi decisivo para a

consolidação do projeto do go
vernofederal, que é a dilapidação
do patrimônio público", criticou,
acrescentando que os vereadores

do PMDB nunca fizeram opo

sição ao governo, além de terem

atuações "medíocres".
- Quais foram os questio

namentos dos vereadores do
PMDB diante da política implan
tada pelo Executivo? Nunca se

posicionaram firmemente em

relação aos projetos do governo
, como, por exemplo, a criação de

68 cargos comissionados na Se
cretaria de Cultura, Esporte e La
zer e a licitação de obras - argu
mentou, inforrnando que, em

todas as tentativas de negociação,
o PMDB nunca discutiu projetos,
administratives, mas composição
do futuro governo.

O presidente do diretório,
,

Silvino Volz, confirmou as

declarações de Dionei e garantiu
que a decisão do partido foi (0-
mada durante o encontro mu

nicipal, realizado em meados de

abril. "Até por respeito aos filia-

dos, o PT não vai reverter a posi
ção de lançar candidatura própria.
O partido tem candidato a prefeito
e a vice e não. vai abrir mão. dessa'
deci são", reforçou

VEREADORES - Os petis
tas afirmaram que os vereadores

do PMDB nãotornaram uma po
sição "digna" quando da licitação
para a compra do novo prédio pa
ra a Câmara Municipal. "Se real
mente tivessem postura de es

querda teriam enviado o processo
licitatório ao Tribunal de Contas

'e,tentadoevitar a compra do

prédio", disparou Dionei.
Segundo ele, na eleição do

atual presidente da Câmara, os

vereadores do PMDB foram in�

competentes. "Deveriam ter lan

çado um candidato e feito cam

panha. Mas preferiram a postura
de avestruz e apoiar, ainda que
de forma indireta, a candidatura

da situação", completou. (MC)

O vereador Moacir Bertoldi (PPB), candidato a vice-prefeito pela
coligação PSDB/PPB/PFL, está empolgado com o futuro cargo.
Disseque pretende manter um gabinete executivo e participar
diretamente da adrninistração municipal, e não ser apenas "uma

figura decorativa" na composição do governo. Ele tem até um

projeto para apresentar ria próxima gestão: a implantação do

Hospital Infantil Regional.
- Na eleição de 1996, quando fui candidato a vereador, tinha
como plataforma a construção da urt (Unidade d� Terapia
Intensiva) Infantil que, com apoio de suma importância da

Malwee Malhas, hoje é uma realidade em Jaraguá do Sul. Agora,
pretendo apresentar o projeto do Hospital Infanti I, que atenderá

toda a população da Região da Amvali -, discursou,

Ah é?

Segundo a Listei, Schroeder
pertence à Região de

Blurnenau. Pelo menos é a

explicação dada pela empresa
parajustificar a não inclusão

d,o Município na lista
telefônica de Joinville e

região.
- Schroeder está incluída na

lista Blumenau 2000, já que
faz parte dessa região -,
argumentá a atendente.

Líder
A vereadora Elisabö(

Mattedi foi indicadapelo
PFL para ser a líder do

partido na Câmara de

Jaraguá do Sul.
Dizem as más línguas que a

indicação é Um prêmio de

consoloção, já que queria
mesmo era ser candidata a

vice-prefeita na coligação,
Fontes garantem que ela

chegou a ficar furiosa.

Comissão
Uma comissão formada pelos vereadores Alcides Pavanello,

Elisabet Mattedi, Adernar Possamai e Carione Pavanello, todos do

PFL, além de Afonso Piazera (PSDB) e Gildo Alves (sern partido)
vai investigar as denúncias feitas por Carione de que advogados
estariam cobrando preços abusivos dos assegurados do INSS que

buscam a aposentadoria.
A comissão terá 45 dias para apresentar o parecer sobre as

investigações.

Apelo
O suplente de vereador pelo
PMDB de Jaragua do Sul
João Mário Rodrigues está

indignado com a falta de -

sensibilidade dos legislativos
da região, que sequer
discutem o número de

"pardais" e lombadas
eletrônicas na rodovia Jaraguá
do Sul-Blumenau, via
Massaranduba.
-r-r- Será que nós, motoristas,
somos tão barbeiros assim,
que temos de enfrentar em 40

quilômetros de rodovia cinco
radares e- três lombadas
eletrôn icas? Isso é um

absurdo -, criticou.

Especulação
O PMDB anda a cata de um

candidato a vice para formar a

chapa com a psicóloga Cecília
Konell. Como o PTjá descartoU

a hipótese, re�tam PTB.
PPS e PL.

O PPS apresentou o nome do

médico-otorrinolaringologista
Nelson Eichstaedt. O PTB não

quer integrar a chapa
majoritária. A alternativa recaiu
sobre o PL, mais precisamente
sobre o coordenador do Sesi

Leônidas Nora

que recusou a oferta,
A carência de vice, pode levar o

PMDB a lançar o vereador
Pedro Garcia,

Quase impossível
Agendar entrevista com secretários de Jaraguá do Sul é quase tão

difícil quanto uma consulta pelo SUS (Sistema Único de Saúde),
Ignoram os secretários que os jornais precisam fechar suas

páginas diariamente e não podem depender da boa vontade para
atender a imprensa. Além disso, como funcionários públicos têm

obrigação de informar a comunidade.
,

Se conseguir cinco minutos na agenda da secretária daFamíliae
muito difícil, entrevistar a secretária de Planejamento (que vive

em eternas reuniões) e o secretário de Agricultura e Meio

Ambiente(sempre no campo) então, é missão quase impossível.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proposta: Floriani quer tornar o crédito acessível aos pequenos

Crédito paramicroempresas
Massaranduba - Até o dia

10 de junho deverá entrar em

funcionamento a Associação de

Crédito Solidário da Região Norte
e Nordeste. com sede em Joinville,
que viabilizará recursos para o,

atendimento de microernpreende
dores, sejam eles estabelecidos ou

agentes da economia informal,
através do Projeto Casa do

Empreendedor. A i nforrnação é do

presidente do Conselho de Adrni

nistraçãoda entidade, uma ONG,
Luiz Carlos Floriani.
- A proposta é ofertar o

crédito a custos acessíveis para
investimento, capital de gire e

saneamento de dívidas, visando
apoiar pequenos negócios em

diferentes atividades, normalmente
sern acesso a recursos no setor

bancário -:-, afirmou Floriani.
Na opinião dele, "é o crédito

de cOlifiança", onde os interessa
dos poderão captar desde pequenas

quantias, de R$ 200,até R$ 6 mil.
Floriani solicitou o apoiai dos
prefeitos da Amvali (Associação
des Municípios do Vale do

Itapocu), para viabilizar o projeto.
Floriani disse que a proposta

segue uma tendência já enraizada
em outros centros do País e tem o

apoio do governo de Santa Catari
na. "A intenção-é dar amaior capi
laridade possível na oferta do rni

crocrédito", completou, destacan
do que já está em, estudo com o

Sebrae, o financiamento do trei
namento dos recursos humanos
necessários para o atendimento dos

municípios. As praças de Jaraguá
. do Sul e Microrregião do Vale do

Itapocu serão atendidas por

agentes designados deJoinvilie.
Ao todo, serão dez assoei ações,

desse tipo em funcionamento no

Estado. Além da que atenderá a

Região. Norte e Nordeste.
(MILTON RAASCH)

� EMERGÊNCIA �
V ODONTOLÓGICA .W

DISQUE: 9981 8000
'

9975 1684
Rafael Luis Pamplona

eRO-Se 5117
Kleber Lisboa Araújo

eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Desemprego atinge 8,3% da

população de Jaraguá do Sul
Estimativa é
decorrente de
levantamentos

dogoverno

Jaraguá do Sul - Levanta

mentos realizados pelas secre-
.

tari as de Desen vol vimente Eco

nôrnico e da Família apontam que
apenas 30% dos chefes de família
de 76 loteamentos irregulares do

Município estão desempregados.
Apesar do nível de escolaridade
ser baixo (55% tem até a 4a série
e outros 33% o primeiro grau

completo),49% recebem atétrês

salários mínimos, outros 29%

quatro salários mínimos, e 22%

acima de R$ 604,00 mensais.
Existem 150 loteamentos irregu
lares, com aproximadamente 4,5
mi licites.

A pesquisa sócio-econômica
realizada pela Secretaria da Famí

lia, para atender exigências do

Programa Pró-Moradia do gover
no federal, descobriu que 92%

dos lotes não têm escritura. O se

cretário de Desenvolvimento

Econômico, Waldir Watzko,
acredita que o problema é fruto
de desmembramento de áreas

entre farniliares ou parentes pró-

ximos. "Os números confirmam
nossas suspeitas de que os 8%
dos lotes regulares são. dos donos

originais, que dividiram a terra e

não registraram a transação",
explicou.

O Município não tem nenhu

ma estatística sobre desemprego,
mas as secretarias e o Sine (Sis
tema Nacional de Emprego) es-

. rimam que existam cerca de

cinco mil desempregados, 8,3%
da população economicamente

ativa, prevista em 60 mil pessoas.
"A dificuldade de emprego 'é
mais característica em pessoas
acima de 35 anos, sern qualifica
ção profissional-ou sern o primeiro
grau completo, e jovens que bus

cam o. mercado de trabalho pela
primeira vez. A falta de experiên
cia ainda é deterrninante", avalia
Watzko.

Segundo ele, as agências de

emprego da cidade recebem dia

riamente entre 80 e cem pessoas
procurando emprego. No Sine, o
número de cadastro para emprego
supera' os 800. O secretário
acredita também que os baixos

salários oferecidos pelas empre

,sas, que exigem cada vez mais

formação. desincentivam os

jovens. "Às vezes, um jovem de

curso superior. prefere procurar

outro emprego, com salário mais

compatível, o que ajuda a en

grossar a estatística de desem

prego", frisou. "Se comparada a

outras cidades do Brasil, temos
uma situação privilegiada",
completou.

No ano passado, a Secretaria
da Família atendeu 4.944 famí

lias, das quais 1.210 titulares es

tavam desempregados. Das 136
casas do Loteamento Itapocu
zinho, 85% dos moradores não

têm o primeiro grau completo.
"Teoricamente, apenas 15% da

população têm condições de

ernpregabilidade", afirmou.
MIGRAÇÃO - Apesar da

manutenção dos níveis de

emprego na cidade e da expansão
das empresas, a taxa de migração
caiu drasticamente em relação aos

anos anteriores .. Em meados da .

década passada, essa taxa era de
6% ao ano, enquanto hoje é

estimada em I %. "A automação
reduzi u os postos de trabalho e

racionalizou a produção. Falta
emprego e moradia, já que o

custo de vida em Jaraguá do Sul

é alto", lembrou Watzko, acres
centando que o salário base das

indústrias não acompanham a

valorização do mercado imobiliá
rio. (MAURíLIO DE CARVALHO)
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, O As empresas jaraguaenses Malwee Malhas, Marisol e Marcatto participam da Texfair do Brasil, no ,
, Parque �e Event�s �e BI�lmenau: ,

.

.
"

. .... .,
,

A Texfair, que vat ate o proxrrno sabado, e uma feira de negocias voltada a lojistas nacionars e estrangeiros ,
,.

e reúne cerca de 120 expositor�s. . . .

,
Durante a feira. a Mansol estará apresentando a �ova logomarca para produtos infanto-juvenis. :

, O O diretor-presidente da Marisol, Vicente Donini, recebeu ontem à noite o prêmio Personalidade de ,
, Vendas de Santa Catarina, concedido pela ADVB-SC (Associação dos Dirigentes de Venda do Brasil). ,
, ,
, 0- Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 97,5% da população de Jaraguá do ,
, Sul é servida por água potável. Há no Município 33 mil instalações de energia elétrica, oito mil ,.
, pessoas com mais de 65 anos, 5,05 habitantes/telefone convencional e 3,68 habitantes/veículo. ,
, ,
, O A FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) faz assembléia geral no dia,29, quando ,
'será definida a forma de entrega dos 33 carros ainda não distribuídos aos ganhadores da campanha

"C "i nromovid I id d
'

L _ �npre com sort� promo� ���t:_a� ...I

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
"

Prata EM DOMiCíLIO!!
.

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

domidlio e sem desmontar nada!
A rnais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

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

armas, facas, e tudo o que você imaginar!
iii

�
. Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

� Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
zrr.NO�I��AD=E!�!�N�OV�IO�A�OE�!!-=����������====-=���==�=-==���==���==���d'
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6 - SOCIAL

PROGRAME-SE

A ABO - Associação Brasileira de

Odontoloqia - de Jaraguá do Sul
realiza na sexta-feira, :2 de junho,
na Boate Notre, show com os

Metralhas Beatles Again. O show
marca os 20 anos de fundação
da ABO e os ingressos, a R$
10,00, podem ser adquiridos na

sede da entidade, junto ao CPL.
O grupo cover de Curitiba já
passou pela prova de fogo.
Realizoú apresentações em

Londres e Liverpool, arrancando
aplausos.

Neste sábado, a Sociedade
Recreativa Rio da Luz, Salão

Barg, realiza o seu tradicional
baile de Rei e Rainha. Às 14
horas está prevista concentração
dos sócios para sessão de fetos
e recebimento de uma arma

doada pela Prefeitura. O baile.

começa às 22h30 com animação
da Banda lOde Maio Music, de
Pomerode.

Quatro bandas sobem ao palco
da Praça Ângelo Piazera neste
domingo: Euthanasia, de Flo

rianópolis; Sufoco, de Jaraguá
do Sul; Enzime, de Blumenau, e
Repulsores, de Schroeder, para
apresentar as músicas do CD

"Squema", uma coletânea
idealizada pela gravadora Grito

Records, de Jaraguá do Sul, que
engloba punk, hardcore, rap,
grind e skacore. O evento foi

apelidado de "Squema na Praça".

Inaugura hoje, às 19h30, na Rua

Jorge Czerniewicz, 500 (antiga
Jaraguá Fabril), a Jaraguá Jac

quard - Decorações e Tecidos
Exclusivos.' A empresa vai tra
balhar na linha de tecidos para
estofados e decoração de
ambientes.

A Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer e a Fundação Municipal
de Esportes de Jaraguá do Sul

, realizam neste sábado, às 17

horas, na Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores Pú
blicos Municipais), a solenidade
de premiação e. encerramento
do 180 Campeonato Varzeano de
Futebol "Raul Valdir Rodrigues".

O Rotary Club de Jaraguá do Sul
- Pérola Industrial está pre
parando a 4a Noite Brasileira,
com renda destinada a Ajadefi -

Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos. Será dia 17
de junho, às 20 horas, no Clube
Atlético Baependi, Muita ani

mação e um cardápio especial
farão parte da programação.
Aguardem.

o casal Sigolfe Cacilda Menegotti Schiinke,
diretores-presidente e financeiro da

empresa, recepcionou os colaboradores
e centenas de convidados

A festa dos 60 anos

da Menegotti
Uma festa para os 400 colaboradores,
representantes e dezenas de convidados
marcaram no último sábado, na re

creativa da empresa, as come

morações dos 60 anos da Metalúrgica
Erwino Menegotti. Um delicioso almoço
e um bolo de cem quilos, confeccionado
pelo Núcleo de Panificadores da Acij,
completaram a festa queteve como

pano de fundo as finais da Olimpíada
60 anos. A Menegotti, que começou
com uma pequena ferraria em maio de

1940, está presente hoje em 35 países,
constituindo-se na maior fabricante de

betoneiras da América do Sul.

<'

Aniversaria neste domingo (4) Cleiton Cesar Bizatto.
Recebe os parabéns da sua Bruna, dos amigos e [amiliares

Promete
dois prime

particip
800,00,

partic

ssa rmcmrn estão sendo

eq� tr�,�alli'ç)�ll�;�i.ExpOSição Temática
ragg�o,dóSGI �ô9;an9s do Brasil.

igno 09,c:�ntró'çp!tural"que terá seus

trégue�;\ªcidCJpejQ.Q. diaS de junho. Os
s;.concgrrerj! �,;t.çês PE�mios de R$
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Janice preside conselho
A empresária Janice Breithaupt foi eleita presidente do Conselho

MlJnicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaraguá do
Sul para um mandato de dois anos. O conselho é integrado por
representantes do setor educa-cional, entidades religiosàs, clubes
e serviços, associações de bairros, profissionais liberais,
representantes da indústria, comércio, sindicatos e sistemas Fiese
e Fecomércio.

[anice Breithaupt, assediada pelos repórteres, fala dos

planos à frente do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente

Rua Prefeito Ja
Jane: (047) 913-
CEP: 89254-100· a
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Jaraguá do Sul, 1 de junho de 2000

ANA PAULA
EXCELENTETERRENOCOM 350
M2, COM FUNDAÇÃO PARA CA
SA COM 99.70 M2 (3QUARTOS,
DISPENSA, 2 SALAS, COZ., BWC,
ÁREADESERVIÇü)-PRÓX. MAT.
CONSTR. QUEIROZ. R$16.000.00

RAU -ACEIJAOUTROTERRENOOU
EXCELENTE TERRENOCOM 420 VALOR NEGOCIÁVEL.
M2 ( 15 X 28) - PRONTO PARA
CONSTRUIR. RUA PREF. JOSÉ SÃO LUIS
BAUER-AOLADORECREATIVA CASA EM ALVENARIA NOVA
CEF. R$ 8.000.00OU 20% ENTRA- (SEM USO) COM 105 M2, SUíTE,
DA E SALDO FINANCIADO 2 QUARTOS, SALA, COZINHA,

ÁREADE SERViÇO, VARANDA,
NEREU RAMOS GARAGEM C/CHURRASQUEI-
DOIS EXCELENTES TERRENOS RA. TERRENO COM 325 M2.
COM 387M2 (15.50 X 25). RUA APENAS R$45.000.00 (ACEITA
UNO PIAZEI RA. R$ 7.000.00 CARRO BOM COMO PARTE PG-

TO.) ACEITA FINANCIAMENTO.
VILA NOVA
EXCELENTE TERRENO COM 646 PROMOÇÃO ESPECIALMÊS DE
M2. RUAWALDEMAR REBELLO JUNHO. COMPRANDOOTERRE-
(RUA AO LADO GATOS & ATOS) NO NA MARIMAR VOCÊ GANHA
R$ 22.000.00 DE qRAÇAO PROJETO ARQUI-
----------, TETONICODE SUACASA, FEITO
CENTRO PORUM DOSMEl.:HORESAROUI-
PRÉDIO COM 548.83 M2 - 3 PAVI- TETOS DEJARAGUÁ. DISPOMOS
MEONTOS - TERRENOCOM378M2. DE VÁRIASOPÇÕES DE TERRE-'
AV. MAL. DEODORO ESQUINA NOS EM DIVERSOS BAIRROS DA
COM JOÃO ZAPELLA AO LADO CIDADE, COM CERTEZA UM DE-
DO SÃO LUIS R$ 400.000.00 - LES É O QUE VOCÊ PROCURA.
NEGOCIÁVEISTEMOS ESTUDOS LIGUE JÁ. 275-0051 OU 9102-
DE REFORMA 1110 OU VENHA ATÉ NOSSO

ESCRITÓRIO,NARUA FRITZBAR-
.

VILA LENZI TEL, 77-PRÓX. POSTO BECKER.
OPORTUNIDADE ÚNICA - CASA APROVEITE,AFINALPROJETODE
ALVENARIA COM 180 M2, 4 GRI\ÇANÃO Éo,UALQUER IMO-
QUARTOS, 2 SALAS, COZINHA BILIARIAQUE DA.
AMPLA, BWC SOCIAL, DISPENSA,
GARAGEM PI 2 CARROS, IN
TERFONE, ÁREA DE SERViÇOCI
BWC,CHURRASQUEIRA,GRADES
EM TODAS JANELAS, CALÇADA.
TERFlENO C()M 392 M2. (14X28)
- PROX. COLEGIOGIARDINI LENZ!.
R$ 60.000.00 -

MARIMAR 275·0051
eREel 1989·J

RIO BRANCO-GUARAMIRIM
TERRENO COM 9.232.32 M2 -

ESQUINA DE FRENTE PIO AS
FALTO. APTO. DE REFERÊN
CIA: EM FRENTE [GREJA NOS
SA SRA. DE FÁTIMA E LAN
CHONETE DO ITALIANO IDEAL
PARA COMÉRCIO, POSTO DE
COMBUSTíVEL - ALTO FLUXO DE

VEíCL!LOS. R$135.000.00 (NE
GOCIAVEL) OUPODEMOS VEN
DER EM 2 PARTES. VENHA CO
NHECER ESTA EXCELENTE
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO.

Li ue e A,
.

.. 370-7919 - 370-8649 - :37,1-1,9.19
.
g

. /1nuncle: E-mâi/: corpovo@jgs.matrix.cpm.b,r
. ,MARCATTO 371·1136 INTERIMÓVEIS 371·2117

eREel 093 eREel 0914·J .

ACEITA FINANCIAMENTO.

BARRA - PRÓX. CHOCO LEITE
CASA EM ALVENARIA COM j 1 o
M2, 3QUARTOS, SALA ESTAR,
SALA JANTAR E TV; COZINHA,
DISPENSA, BWC, ÁREA DE
SERViÇO, CALÇADA. TERRENO
COM 945 M2. SOMENTE R$
17.000.00. ACEITA TROCA POR
CASAEMBARRADOSUL.

CHAVE 275·1594
eREel 612·J

LOTEAMENTO FIRENSE, NO
BAIRRO JARAGUÁ ESQUER
DO, PRÓXIMO A ESCOLA,
IGREJA, SUPERMERCADOS E
ONIBUS A VONTADE. VOCÊ DA
UMA PEQUENA ENTRADA E O
RESTANTE PODE PAGAR EM
ATÉ 60 MESES. CORRA E
RE·.iERVE O SEU.

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

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ 10.000,00.

VENDE - TERRENO com 1.000rn2
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 476m2
- Loteamento Ana Paula II - Lote
nº 151 - R$ 12.500,00.

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

VENDE - GASA DE ALVENA
RIA - com 160m2 - Tifa Martins
- Loteamento Fredolino Martins
- R$ 40.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
com 60m2, em construção, sito'
à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote
121 - R$ 23.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 70m2, na Rua 402,
nº 63 - .toda murada - R$
qO.OOO,OO.

VENDE - CASA DE MADEIRA -

Lote 91 - Lotea. Liodoro Rodrigues
(Financ. de 16x R$160,OO) - R$
15.000,00.

Sala comercial cl área de 60,00
m2. Ed. Barão do Rio Branco

(Centro). Preço: R$ 30.000,00

Casa em alvenaria, cl 230,00
m2, terreno cl 870,00 m2.

Rua: Mathias Ruysan (Ilha da

Figueira). Preço: R$ 8'5.000,00

Cobertura do Ed. Riviera, cl
área de 206,00 m2. Preço: R$
'100.000,00.

Apto. cl área de de 87,00 m2.

Residencial Amaryllis: Vila
Nova. Preço: -R$ 55.000,00

Apto. cl área de 200,00 m2,
mobiliado. Ed. Carvalho (Cen
tro). preço: R$ 110.000,00

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

Figueira. Preço: R$ 25.000,00.

Casa cl área de 260,00 m2 e

terreno ct 269,00. m-. Rua:
Irmão Marista (Centro). Preço:
R$ 140.000,00.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
Casa .em alvenaria, contendo
03 dormitórios, sala, coz.,

lavand., bwc social, bwc

serviço e garagem. Rua Dr.

Aguinaldo José de Souza, 81

(Próx. Posto Marcolla). Valor
do aluguel: R$ 400,00.

·Apto. contendo 01 suíte + 02

dormitórios, sala, coz., lavand.
bwc social e garagem. Cond.
Reinoldo Bartel- Apto. 41 - BI.
7. (Baependi). Valor do alu

guei: R$ 320,00. creci 0914-J

Apto. contendo 01 suíte + 02

dormitórios, sala, coz., lavand.,
bwc social, sacada cl chur

rasqueira e garagem. Rua Gov.

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

CHALÉ .::}' 371·1500'
eREel 643·J

QUERVENDERSEUIMÓVEL
DEIXE AOS CUIDADOS DE
OL)EM REALMENTETRABALHA
PARA VOCÊ. PROCURE-NOS

.

HOJE MESMO, TEREMOS PRA
ZER EM BEM ATENDÊ-LO(A)
275-0051 OU 9102-1110

Casa nova Residencial Be�ling
com 01 suíte, 02 qtos, chur

rasqueira, demais dependên
cias. R$ 70.000,00

Lotes Residencial. Mirandal
Barra Rio Cerro-Entrada +

parcelamento.

Casa Próx. Nanete Malhas -

Rio Cérro I - de Alvenaria. R$
12.000,00.

Terreno no Loteamento

Heineck II com 539 m2 - Ilha da

Figueira. R$ 10.000,00.

Terreno Jaraguá Esquerdo -

próx.Móveis Pradi - Entrada de

R$ 5.000,00 + parcelamento.

Terreno Lot. Versailhesl Amiza

de R$ 14.000,00.

Terreno Lo!. JuventuslJaraguá
Esquerdo com 375 m2. R$

12.000,00:'- Entrada + parcela
mento.

Terreno Prox. Faculdade com

383m2 - R$ 15.000,00 negocia
vel.

Terreno Estrada Nova/Próx .

Brasão R$ 7.000,00

Terreno Lo!. Santo Antônio R$
6.000,00.

Casa em Schroeder - com

63m2, 2 quartos, demais

dependências.
R$ 25.000,00, negociável.

PARA LOCAÇÃO:
Sala comi·. R.Walter Marquar
dt,266'5 - R$ 500,00.

Sala comi. R. 266, nº 8'0, área:
85m2 - R$ 250,00.

Imóvel comercial. R.Walter Mar

quardt, 697 - R$ 800,00.

Casa alvenaria R. Florianópo- .

lis, 141 (03 dorm.) R$ 550,00.

Casa alvenaria R.Jaime Gadotti,
350(03 dorm.) R$ 250,00.

Apartamento R. Leopoldo J.

Grubba,97 (02 dorm. -dep.
empregada) R$ 250,00.

PARAVENDA:
Sobrado alvenaria R. João Pi.er

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

Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,50m2 R$
110.000,00

02 casas alvenaria R. CeI. Pro

cópio G. Oliveira,696 e 741,
área de 2.560,00m2. R$
350.000,00

Terreno R.Teodoro Acípio Fa

gundes - Água Verd� ', com

área de 450,00 m2 - R$
18.500,00.

, .

w>f'I:!QRfANI EQUIPAMENTOS PARA ESC,IiITQRIO

- Móveis para escritório em geral
- Computadore�/impressora�,;!<i'ii
- Fax ,:,' Máquirna d�>cUpom{iscé!1
- RelógiQs.;de Ponto

.

- EtiquetadoraSl\\\;1'S.éanner�
.. Check Pronto ;:. iRe�roproieto�j,
- CalculaCiorasA,Mclquinas 4�es'(;iever
- Suprimentos'ptéh�fo'rmática

y It

- Papelaria e acessórios erntge,ral
MonitQ.res Sansung-

.. 2' .

com Â;reços.imbatíveis
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax:: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul - SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,

.�.-.�����I�!��l??� , CORREIO DO POVO·····'···········���·�·C?·��·l?·?���:·�·��·��·�·��·��.?��?
BARRA SUL 376·0015

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

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

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

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

Casa de alvenaria c/70,00m2,
2qtos,garagem, saia,. cozinha.
BWC, terreno (15x29) 438m2, R$
19.000,00, Rua Domingos Vieira,
sln º. Aceita carro WOLKSVA

GEN, a partir 95.

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

dependências), terreno com

500,00m2 (frente 20,00m: lados
25,00) Rua 1002, lote nº 09, Lot.
Satler, na Barra - R$ 23.000,00

Casa de alvenaria cl 01 suite +

02 quartos, 02 salas, copa,
cozinha, BWC, garagem, Rua

Botafogo, 44, na Barra - R$
55.000,00.

Casa de alvenaria cl 130;00r,n2,
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 mz, terreno cl 389,43
m2, na RUa Ervin Doege, lote 44,
lot. Cecilia Steinke, na Barra - R$
45.000,00.

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

Correa, na Barra - R$ 35.000,00

Casa de alvenaria cl 63,00m2, 03

quartos, terreno cl 556,50m2, a
Rua Adele H. Marquardt, 160, na
Barra - R$ 30.000,00.

GIRASSOL 371·7931
CREel 1741·J

COd, 1010 - VENDE uma casa

com 140m2, 4 qtos - Figueira -

Rua Henrique Krause - R$
. 58,000,00 Troca por imóvel (+)
valor.

Cód. 1013 - VENDE terreno com

1000m2, casa com 230m2, no

centro'. Aceita apto. - R$
150,000,00.

Cód. 2001 - VENDE apo com

96m2, 3 qtos - Amizade - Res.
Ami-zade - 1 º andar - R$
38,000,00 - Fica Cozinha sob
medida.

Cód, 2002 - VENDE apo com

147m2 - 3 qtos - Baependi - Res,
Cristina - R$ 55,000,00.
Aceita troca por casa,

Cód. 3003 - 450m2 - 15 x 30 -

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

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

Cód. 1007 - VENDE uma casa

na Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos,

2 vg. qar., R$ 55.000,00.

Cód. 3001 - 483m2 - 14 x 34 -

Santa Luzia - Res. Geranium -

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

R$ 150,00 mensais.

CÓD. 1001 - 60m2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman -

R$ 20.000,00 - Parceladol
Aceita carro.

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

R$ 12.000,00 - Parcelado em·

36x.

JARDIM 371·0768
CRECI 572·J

VENDE - GIARDINE LENZI -

CA-SA ALVENARIA cl 210m2,
1 suí-te cl banheira + 2

quartos, sala, garagem pl 2
carros cl portão eletrônico -

toda murada - R$ 60.000,00
(frente ao. Colégio).

VENDE - NOVA BRAslLIA -

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

VENDE - VILA NOVA
SOBRA-DO EMf)'\LV. cl 200m2
- terreno 778m2, suíte + 2

quartos, 2 salas - R$
93.000,00.

VENDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO cl 3

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

VENDE - VILA LEt;jZI - Ed. São

Gabriel - c/,72m2, 3 qtos,
cozinha cl armário sob medida

.

- R$ 30.000,00 + fino

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

VENDE - AMIZADE - Cond.
Versailhes'- Terreno cl 420m2
- R$ 13.000,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
Ed. Mariane Cristine - suíte + 2

darm. c,1 garagem - R$ 31\),00

ALUGA - VILA LALAU -

APTO. Próx. Lider Club - 2

darm. cl garagem - R$ 250,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto .

- Ed. Giovana - suíte + 2 darm.,
cl garagem - R$ 330,00

PREMIER. 370·7798
CRECI 2066·J

VENDE - Chácara - com

16.850m2, com casa mista com

120m2, na Rua "Manoel F. da
CosIa - Rt35:000,OO.

VENDE - Rio da Luz - Chácara
com 37.000m2, com casa de
madeira com 180m2 - R$
sr.see,G .

VENDE - Amizade - 13.000m2
na Rua Roberto Ziemann - R$
tstJ.OOO.

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - Fi$
15.000.

VENDE - Nereu Ramos -Ponto
Comercial próprio para Lan

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

.

VENDE - Nereu Ramos -

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

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

VENDE - Praia de Itajuba -

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

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

LEIER 371·9165
CRECI 1462·J

ALUGA - Apto. � dorrns., R.
Dr. Waldemiro Mazurechen. R$
335,00.

ALUGA - Apto. 3 darms., 2

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

ALUGA - Aptos. 3 dorrns., Ed.
D Alzira, lateral Barão Branco/

Centro. R$ 280,00.

ALUGA - Apto. 3 darms., �d.
Neno Pradilfinal da Marechal.

R$ 330,00.

ALUÓA - Apto. 3 dorrns., sala,
cozinha, lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. as 280,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

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

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms, Ed. Dona Alzira, lat.

Barão do Rio Branco. R$

330,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms., Ed. Schiochet. R.

Barão do Rio Branco. À$
600,00.

ALUGA - Apto. 2 dorms., sala,
cozinha, banheiro, lav., gara
gem. BR-280. R$ 240;00.

ALUGA - Casa alv., 1 darm.,
cozinha, bwc, lav., BR-280,
entrada Rodeio Crioulo. R$

150,00.

RANCHO 371·8799
CRECI 820·J

VENDE - Duas casas de ma

deira com 42m2 num terreno

com 397,5m2 - Ilha da Figueira
-R$-2-SõOOO,OI!.l.�.-�---

VENDE - Casa de alvenaria

com 60m2 num terreno ·com

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

ciamento.

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

340,80m2 - R$ 35.000,00 - Vi

la Nova - Terreno cl 14.118,00
-fH3-lfajer�0G,fl�

VENDE - Terreno com 600m2-

Paralela Rua Domingos da

Rosa - Morro Boa Vista - R$
. -&000-;0

VENDE - Casa de alvenaria

Com 320m2 dois lances com

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

VENDE - Casa de alvenaria de

106m2 com 02 quartos. Terre
no com 432m2. Localizado na

Rua Paulo Schmidt - Bairro Avaí.

R$ 35.000,00 (Aceita .carro

como parte do pagamento).

VENDE - Casa de alvenaria
com 128m2, três quartos, te
rreno com 504m210calizado na

Rua João Satter Corrêa - Avaí
- R$ 45.000,00.

Necessitamos de casa

para locação. Temos
clientes cadastrados

VASEL 275·0153
CRECI 1762·J .

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

quartos + dep. - Terreno 350m2
- Jguá Esq. próx. Azaléias -

R$ 63.000,00.

VENDE - .Casa alv. 90m2 - 3

quartos + dep. + edícula c/ 4
peças e bwc. Vila Rau. Terreno

412m2.

VENDE - Casa alv. 129m2 - 3

quartos + dep. Terreno 800m2
- Figueira - R$ 53.000,00.

VENDE - Casa alv. 150m2 - 3

quartos,» dep. Terreno 337m2
- V. l.enzi - R$ 47.000,00.

VENDE - Casa alv. 136m2 - 3

quartos + dep. Terreno 418m2
- V. Lenzi - R$ 48,000,00.

VENDE - Casa alv. 98m2 - 2

quartos + dep. Terreno 560m2
- Jguá Esquerdo - R$
30.000,00.

VENDE - Terreno 13x25 =

325m2 - Lot. Miranda - Figueira
- R$ 7.000,00. creci 1762-J

VENDE - Terreno 13x28 =

364m2 - Vila Lalau - R$
15.000,00.

VENDE - Terreno 19.500m2 -

Chico Paula. - R$ 160.000,00

VENDE - Terreno 186.000m2-

Lateral Walter Marquardt - Vila

Nova - R$ 45.000,00.

MENEGOTTI 371·0031
CRECI 550·J

VENDE - CASA NOVA CON
TENDO 01 SUíTE, 02QUARTOS
E DEMAIS DEPENDENCIAS.
LOCAL: PROXIMIDADES DA

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

VENDE - CASA MISTA' - 03

QUARTOS E DEMAIS DEPEN

DENCIAS - LOCAL: VILA RAU

R$18.000,00 - NEGOCIÁVEL

VENDE - CASA EM ALVENA
RIA - 03 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDENCIAS. LOCAL ;

ESTRADA NOVA R$ 30.000,00.

VENDE - CASA EM MADEIRA
- 02 QUARTOS E .DEMAIS
DEPENDENCIAS - LOCAL: VILA
RAU - R$ 15.000,00

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

VENDE - TERRENO - LOCALI
ZADO NA VILA RAU COM
ÁREA DE 420,00 M2 - R$ .

14.500,00.

VENDE - APARTAMENTO NO

CENTRO - EDIFíCIO GARDENIA
02 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, SA
CADA E GARAGEM.

VENDE - OFERTA DE TER
RENO LOCALIZADO NA VILA
RAU COM ÁREA DE 300,00M2
SOMENTE R$ 7.500,00

FUTURO 371·0696
CRECI 8469·1

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (101) com

3 quartos, banheira de

hidromassagem, água quen
te/fria, massa corrida, cerâ

mica Eliane - R$ 90.000,00

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

construção prox.rno ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir parcelas de
I
Condomínio.

VENDE - Apto. 401 no Edifício

Topázio em contruçäo (Guara
mirim) com 3 quartos - Entrada

de R$ 57.056,98 e assumir

parcelas de condomínio.

VENDE - Apto. no Edifício

Topázio em contrução (Guara
mirim) com 2 quartos - Entrada

de R$ 44.865,10 e assumir

Parcelas de Condomínio.

VENDE - Apto. 101 no Resi
dencial Jade em construção
com 3 quartos - Entrada de

R$ 33.238,35 e assumir
Parcelas de Condomínio.

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Ágata (501) com
3 quartos - Edifício com

piscina, salão de festas,
elevador e somente 2 aptos.
por andar: R$ 90.000,00.

VENDE - Apto. Novo no

Residencial Talismã (302) com
2 quartos, massa corrida,
água quente e fria - R$
65.000,00.

VENDE - Apto. 603 no

Residencial Clarice Kock em

construção com 2 quartos -

Entrada de R$ 34.968,50 e

assumir Parcelas dê Con
domínio.

VENDE LANÇAMENTO
Residencial Esmeralda na Rua

João Picolli - Aptos. com 3

quartos - financiamento direto

com o Condomínio.

VENDE - LANÇAMENTO
Residencial Esmeralda na Rua

João Picolli - Aptos. com 2

quartos - financiamento direto
com o condomínio.

SÉCULUS 371·8814
CRECI. 1873·J

VENDE - Casa alvenaria c/

VENDE - Casa madeira cl 3

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

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. cl suíte + 1 qto - RS
57.000,00 ou suíte + 2 qto - RS
75.000,00.

VENDE - Terreno cl 364,00m2•
Rua Erich Sprung, Vfla Rau - R$
15.000,00.

VENDE - Terreno c/ 462,00m2-
Loteamento Centenárlo - RS
15.000,00.

VENDE - Res. Maguilu, R. Procópio
G. Oliveira - Apto. cl 1 qto e de
mais dep. - R$ 26.500,00 ou 3

qtos e demais dep. - R$ 38.500,00

VENDE - Terreno cl 441 ,00m2•
Rua 'Rudolfo Sanson, Figueira·
R$ 19.000,00.

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

VENDE - Apto. cl 2 quartos e

demais dep. - Condomínio
Amizade - R$ 31.500,00

DEJA 275·2990
CRECI 001770·J

VENDE-SE vários lotes próximo
. a Metalúrgica Lombardi, com

uma entrada de R$ 2.000,00 e o

restante parcelado - Barbada
aceita-se veículos.

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

VENDE-SE uma área tnoustrla':
na BR-280, próximo a Rec.

Breithaupt - 26 parcelas de R$

2.500,00 - área de 3.800m2

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

Walter Marquardt - área de

722m2 - R$ 60.000,00.

VENDE-SE casas no Bairro São
Luis - Jaraguá Esquerdo'
Preços a partir de À$ 25.000,00
- todos em alvenaria - prontas
para financiamento.

Temos calpões Centrais para
locações.

Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.000,00.

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

cada no valor de R$ 10.000,00
- cada - Barbada - Jguá
Esquerdo.

Aqui no CP
você encontra.

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

371-1919

VENDE - Apto. c/ 3 qtos e

demais dep. - Rua Bernardo

Dornbusch, 590 - R$ 55.120,00

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENGETEC 370-0919
CRECI 934�J

VENDE - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a

300mts do mar, com garagem,
valor R$ 30.000,00 em condi

ções.

VENDE - VILA LENZI

Próximo ao Colégio Giardine

Lenzi, lote com meia água, T%
5.000,00 entrada + R$ 8.000,00
parcelado, condições à com

binar.

VENDE - AMIZADE - Apartamen
to com 3 quartos, demais depen
dências e garagem, no Condo
mínio Residencial Amizade - R$
22.500,00 entrada e assumir

saldo de R$ 300,00 mensais.

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

170.000,OOm2 valor R$
90.000,00.

VENDE - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,OOm2, com
20,00 metros de frente para BR-
416 (Jaraguá-Pomerode) - Pre

ço R$ 15.000,00.

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

VENDE - VILA LENZI - Terreno
localizado na Rua Josephina
Vavassori nº 1307, com

BOO,OOm2 no valor de R$
20.000,00

.

VENDE - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura Mu

nicipal, esquina com 60,00
metros para Rua Ney Franco e

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

Sobrado - R$150.000,00 (Nego
ciável)

VENDE - CENTRO
Edifício Gardênia, apartamento
10B, bloco 4, contendo 3 quar
tos, 2 bwcs, sala, copa, cozinha,
lavanderia/área de serviço e

garagem R$ 48.000,00. à vista
ou em condições a combinar

VENDE - CENTRO
.

Casa c/ aproximadamente
300m2, na Rua José Emmendo

erter, 311 - terreno com 337m2.
R$ 65.000,00.

ITAIVAN 275-3412
CREeI 1749-J

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila
Baependi - c/95m2 - suíte + 2 dorm.
- R$ 300,00.

ALUGA - Apto. Ed. San Raphael -

Centro .: 2 dorm 1 bwc - R$
330,00.

.,

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

ALUGA - Casa mista c/100m2 -

Ilha da Figueira - 3 dorm - 1 bwc -

R$·250,00.

ALUGA - Sala comi c/130m2 -

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

ALUGA - Apto. Vila Baependi - 3
\form. - R. Guilherme Kopmann,68 - R$ 280,00.

ALUGA - Apto. c/80m2 - R ..

Joinville, 1309 - em frente Dalmar
- 2 dorm., 1 bwc - R$ 250,00.

ALUGA - Casa alv. c/60m2 -

Ana Paula II - 2 dorm., piso
cerâmico, murada - R. Victor

Vitkoski, 245 - R$ 220,00.

ALUGA - Casa alv. c/68m2 -

Amizade - 3 dorm., 1 bwc - R.
Oreste Tecila, s/nº - R$ 220,00.

VENDE - Linha telefônica com

prefixo 372 - por apenas R$
400,00.

GIROLLA 275-0003
CRECI 001367-J

Cód. 1030 - Centro - c/230m2,
SUíTE + 2 qtos, salas conj.,
terreno c/434m2 - R$
110.000,00.

Cód. 1079 - Amizade - c/160m2
- suíte + 2 qtos, NOVA - R$
70.000,00. Aceita financ.

Cód. 1178 - Rua Guanabara -

c/200m2 - suíte + 2 qtos - R$
75.000,00. Aceita terrenos e

carros.

Cód. 1208 - Ilha da Figueira -

c/100m2, 3 qtos, salas, conj.,
bwc social, garagem p/ 2

carros - R$ 45.000,00.

Cód. 1024 - Centro - terreno c/

455,OOOm2 (13x35), edificado
cl casa antiga - R$ 105.000,00

Cód. 2076 - Amizade - Terreno
cl 386,37m2 - R$ 17.500,00

Cód. 2099 - Baependi - Terreno

c! 879,90m2, defronte Clube

Baependi - R$ 60.000,00

Cód. 3046 - Ed. Jaraguá - apto.
cl 2 qtos, dep. empregada, cl
garagem - R$ 50.000,00

Cód. 3313 - Res. Piermann -

aptos novos cl suíte + 1 qto.
Entrada + financ. direto cl
contrutora.

Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte
+ 2 qtos, dep. empregada, cl
garagem - R$ 38.000,00 +

financ. CEF.

VILSON 371-2357
CRECI4936

VILSON VENDE CASA

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

VILSON VENDE CASA
Alvenaria 130m2, 3 dormits.
Terreno 510m2. Rua: Luiz

Chiodini. Jaraguá Esquerdo
- R$ 20.000,00

VILSON VENDE CASA
1 suíte, 2 dorm, garagem pl 3
carros, churrasqueira, portão
eletrônico, etc. Centro - Rua

Argentina - R$ 90.000,00

VILSON VENDE CASA
Terreno 1·.200m2, 2 casas

alvenaria, pomar formado,
palmitos - R$ 28.000,00 - Ilha
da Figueira - Rua Avelino F.

Borba.

VILSON ALUGA CASA

1 suíte, 2 dorm, garagem,
demais dependências
Figueira, próximo Homago - R$ .

400,00
.

VILSON VENDE APTO·

120m2., 1 suíte, 2 dorm., sala,
cozinha, lavanderia, garagem,
Ed. Isabella- Centro - R$
35;000,00 + financiamento

VILSON VENDE APTO

103m2, 1 suíte, 2 dorm, cozinha
mobiliada e garagem - Res.

Bartel Baependi R$

45.000,00

VILSON VENDE
SALA COMERCIAL

Loja com 70m2, mais sobre loja
90m2, garagem R$
100.000,00 Balneário
Camboriú - Av. do Estado

VILSON VENDE TERRENO
385m2 - (14x27,5) - R$

14.000,00 - Amizade - Rua
. .

Afonso Piazera

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

(água e luz incluídos). Ilha da

Figueira - R$ 220,00

VCS-HABITASUL
371-4683

CRECI 006742

Ref 103 - Casa de alvenaria

semi acabada com terreno de

340m2 (casa com 96 m2) 4 dor
mitorios, 2 banheiros - valor

R$ 40.000,00.

Ref 108 - 01 Prédio Comercial

em construção de alvenaria

com 500 m2 de área

construida- Rua Epitacio
Pessoa - terreno com 416m2 -

valor R$ 170.000,00.

Ref 118 - Sobrado de

alvenaria com 3 quartos - 1

suite - Rua Adolfo Tribess, nº

305 - Rua .Joinville - valor R$

60.000,00.'

Ref 202 - Apartamento com

175m2 - com 1 suíte + 2 dor

mitórios � Rua Barão do Rio
Branco 760, apt0103 - valor

R$ 80.000,00.

Ref 205 - Apartamento com

115 rn2 ,com 2 dorrnitories, sala
de estar,copa cozinha ...

- Rua

Cei. Procópio Gomes, 1471

valor R$ 65.000,00.

Ref 208 - Apartamento com 3

dormitorios, sauna, hidromas

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

Ref 301 - Terreno com 5740m2

(56x55) - próximo João

Pessoa - valor R$ 70.000,00.

Ref 31 O - Terreno com 1050m2
- Rua Bernardo Dornbusch -

valor R$ 50.000,00.

Ref 314 - 02 terrenos com

15x25, 5 cada -.Rua Josefina

Vavassod,125 - Centro - valor

R$ 18.000,00.

GARCIA 275-0019
CRECI 4855-J

vENDA - Casa de alvenaria cl

70m2, contendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro.
Terreno cl 377m2 (13x29). Todo
murado. Localizada no Bairro
Estrada Nova. Valor R$
20.000,00 negociáveis.

VENDA - Casa de alvenaria cl

63m2, contendo 2 quartos, sa
Ia, cozinha, banheiro, garagem,
lote cl 262m2. Localizado no

Bairro João Pessoa, próxima ao
conjunto habitacional. Valor R$
16.000,00

VENDA - Terreno cl área de
15. 717m2 localizado no Bairro
Vila Nova - Rua Asfaltada.
Valor R$ 80.000,00

VENDA Lote cl 360m2,
localizado no loteamento Coru

pá, Bairro Chico de Paula. Valor
R$ 8.000,00 à vista.

VENDA - Área pl chácara cl
37,500m2 de área, sem ben

feitorias, localizada em Schroe

der, próxima a ponte da Trin

dade, com água nascente, ideal
para plantação, .pastagem, etc.
Valor R$ 17.000,00

VEN DA - Apartamento cl 70m2,
contendo 3 qtos, sala estarl

jantar, cozinha, banheiro, ga
ragem, localizado no condo
mínio Amizade (próximo a

. Arsepum) Valor R$ 33.000,00

VENDA - Apartamento padrão
alto-requinte, no residencial

Dunker, cl 175m2, contendo 1

suíte, 2 quartos, sala de estarl .

jantar, banheiro social, sacada,
área de serviço, salão de fes

tas, garagem, elevador situado
ria Rua Carlos Hafermannl
Centro próximo a praça Ângelo
Piazera. R$ 80.000,00, super
negociáveis.

VENDA - Casa de madeira cl
35m2, contendo 2 quartos,
cozinha, banheiro + parte em

alvenaria semi-acabada, lozali
zada no Loteamento Corupá,
bairro Chico de Paula, valor R$
15.000,00.

VENDA - Terreno medindo

5.900m.2, ideal para moradia,
plantação, etc. Localizado no

Bairro João Pessoa. Valor R$
20.000,00.

VENDA - Terreno cl área de .

2.604m2, localizado próximo a

estância Peão Farrapo, no

Bairro Vila Rau. Valor R$
30.000,00.

Vende-se sobrado de alvena
ria na praia de Itajuba. Aceita
proposta. Tratar 372-0096 ou

9975-0771.

Vende-se terreno no Condomí
nio Azaléias, terreno com

721,57m2, 27m2 de frente,
26,72m2 fundos, lote nº 2, valor
R$ 25.000,00.' Tratar: 9973-

8189, ou.371-7015 com Marcos.
Aceita-se carro. no negócio..

I· I"''iiif1,tl
Perdido celular motorolla em nome

Terezinha Alves, Ilha da Figueira.
Fone 275-1734. Gratifica-se.

\1em:te-sel1l'\lí�lteletefõr1e

prefixo 276, instalação imediata

paa a região de Nereu Ramos.
Preço a combinar. Fone 9973-

8503 ou 371-1614.

Vellde-se ui lia TV 20 polega-das,
com controle, semi-nova, valor R$
300,00. Fone 9991-9663.

Vende-se Freezer horizontal
4151. Freezer horizontal de 415

litros 2 portas, semi novo, R$
800,00. Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

Vende-se som automotivo, o me
lhor preço da Região ... ligue e

confira módulos 1500W a partir
dE1 R$240,00, 69 a partir de R$
80.00 e subs a partir de

R$100.00. marcas Hinor e

Bomber. Tratar: Cristiano Twar
dowski Telefone: 9981-2337

Vende-se Celuiar KF-788 ERIC
SON, com carregador de bateria,
várias opções, agenda pl 200 nº,
semi-novo, com manual na cai
xa.Valor R$ 300,00 a combinar.
Fone: 370-7740 (Priscila)

URGENTE -

CORRETOR(A)
DE IMÓVEIS

Preciso de

Corretor(a) de
Imóveis

(47) 275-0051
9102-1110

Precisa-se de

pessoas ambos os

sexos, idade acima
de 20 anos, carac-
terísticas que sejam
comunicativas, com

vontade de crescer,
salário 40 a 50% na

demonstração de

produtos.
Interessados se

dirijam no Hotel
Itajara 3a e 5a feira,

15:00h com

Gilberto ou Mário

Recrutamos pessoas interessadas para trabalho de

marketing e diwlgação, com as seguintes características:

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

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

Quer uma dica para
vender seu possante

mais rápido?
o

b·

ANUNCIE NO CP!
Toda quinta e sábado.

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

EMPRESTIMOS
Sem avalista, SPC
e CERASA. Para

funcionários

Federais, Polícia
Civil, Militar e

Pensionistas em

até 18 vezes.

Fone: 371-1214

Aluga-se salas comerciais a
.

partir de R$ 250,00 mensais.
Local Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. 9104-1407.

VENDE-SE
A'PARTAMENTOS
Próximo à rodoviária
com 1 suíte 2 quar
tos. Acabamento de
la. Mobiliádo ou não.
Sem mobília: Entrada

R$ 30.000,00 + saldo.
Aceita-se carro.

Tratar nos fones 371-
5054 em

horário comercial ou

9984-1308

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro dos Direitos Humanos

questiona eleição do CMDCA
Lei põe em
dúvida escolha
de nome para
presidente
Jaraguá do Sul� o primei

ro artigo da Lei N° 2.398/98 põe
em dúvida a escolha de nome pa
ra a presidência do CMDCA

(ConselhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente). De
acordo com a lei, assinada pelo
então prefeito Geraldo Werniri

ghaus eaprovada pela Câmara de

Vereadores, "Os representantes
de órgãos governamentais ou

não-governamentais deverão

pertencer, estar associados ou

ocupar cargos, funções ou em

pregos nos respectivos órgãos",
mas Janice Breithaupt, indicada
pelo prefeito Irineu Pasold, a

pedido da Secretaria da Família,
candidata que venceu a eleição e

tomou posse no dia 5 de maio,
não pertence ao quadro funcional
da referida pasta que representa.

No primeiro fórum realizado
no Município para a escolha de

nomes de representantes ao

conselho, Janice Breithaupt.
representando a Acijs (Associa-

ção Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), e Marli Baher,
pelo CDH (Centro de Direitos
Humanos) disputaram uma vaga

pelo segmento dos prestadores de

serviço. Marli foi apresentada
como titular e Janice, como su

plente. Os suplentes não podem
concorrer à presidência do
CMDCA. "No dia da eleição, ela
simplesmente foi apresentada.
como representante da Secretaria
da Família e foi eleita porque os

governamentais têm a maioria dos
votos no conselho. Nós questio
namos a eleição, mas a dona Íris
deixou claro que o prefeito·esco
lhe quem ele quer", argumenta
Marli.

A secretária da Família desco
nhecia a existência de tal lei e acre
dita que ela não se aplique a esse

caso. "O prefeito fez uma parceria
com a JaniceBreithaupt porque ela
é uma pessoa que tem alto potenci
ai de competência e disponibilidade
ao trabalho, representa uma gran
de conquista para o conselho", ex
plica. Ela reconhece que o prefeito
não tem autoridade para descum

prir leis, mas não entende que o

caso represente infração. "O

processo foi democrático. Houve
três candidaturas, ela não foi eleita

•

por unanimidade, nem por acla

mação, foi eleita pela maioria dos

representantes", defende.
Baseado na legislação, o CDH

pretende questionar á eleição na

próxima reunião do conselho. "Nós
vamos questionar essa posição",
diz o coordenador SérgioHornrich
dos Santos. Marli Baher entende

que o processo democrático não

está funcionando. "Estamos sen

do manipulados pelo poder públi
co. Como vice, também foi esco
lhida uma representantegoverna
mental. Isso só evidencia que o po
der está aí e que eles não abrem

para outras opções, o sistema es

colhe quem lhe convém", protes
ta.

OBRAS - A missão da nova

diretoria do CMDCA é dar início
às obras para construção do CAAF
(Centro de Apoio aoAdolescente
e Família), que será localizado no

Bairro Ana Paula, com 2,8 mil

metros quadrados de área

construída. A tomada de preços
acontece a partir do dia 9 dejunho.
O conselho já tem em caixa cerca

de R$ 400 mil, para uma obra

orçada em R$ I milhão. O restante

dos recursos será captado através
de doações dá comunidade e do

Município. (LiSANDREA COSTA)

Conselho deTurismo definepropostas de trabalho
Guaramirim - o Conselho

Municipal de Turismo esteve reu-'
nido quarta-feira, na Prefeiturà, pa
radefinir propostas e metas de tra
balho a' serem desenvolvidas
durante o ano. Uma das primeiras
providências necessárias, segun-:
do o conselho, será a melhoria dos
acessos aos pontos turísticos do

Município, através da conser

vação de estradas e a colocação
de placas de sinalização. O Con
selho de Turismo tem na presi
dência o prefeito Antonio Carlos
Zimmermann e foi instituído no

ano passado com a finalidade de

desencadear ações de desenvolvi-

mento no setor.

Em algumas localidades, co
mo a deJacu-Açu, esse tipo de

providência já está acontecendo,
mas a Prefeitura deverá estender

'

esse tipo de infra-estrutura básica
a todos os lugares que contam

com algum tipo de atração para
oferecer aos visitantes. Outra

proposta do conselho, é a insta

lação do Centro de Informações
Turísticas, onde funcionava a

antiga Malhas Fruet, na BR-280,
onde seriam prestadas informa

ções gerais aos visitantes e ofe
recidos produtos do artesanato e

outros materiais de divulgação.

O consultor de Turismo do Se

brae, Rafael Soldatelli, sugeriu a

construção de um portal turístico
na divisa deGuararnirirn.eAraquari
e a colocação de placas indicativas
da localização do Centro de Infor

mações Turísticas, orientando

principalmente os visitantes que

chegam pela BR-l O I.No próximo
dia 7 dejunho, uma missão de em

presários guaramirenses segue pa
ra Santo Amam da Irnperatriz,
onde deverá conhecer as insta

lações do Hotel-fazenda Jomar. O

objetivo é reunir subsídios para

explorar o segmento dos hotéis
fazenda. (MtLTON RAASCH)

Conscientize-se

'Recicle o seu lixo.

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

CP Comunidade

EdsonJunkes/Cf>

F'amilia: secretária defende a eleição do conselho como grande conquista

COMEMORAÇÃO
60 anos de presença Marista em

JGS -, 17a Olicham�2000

O Colégio Marista São Luís, de nossa cidade, comemorou condig
namente os 60 anos de presença Marista em Iaraguá do Sul, que,
constou de homenagem à Vidae Obra de SãoMarcelino Champagnat.
A abertura dos jogos da 17" Olichamp-2000, dos alunos, ocorreu
às 19 horas de 26/5/00, no Pavilhão de Esportes do colégio, de onde
tomamoso flagrante acima. Cumprimentos desta folha. (EVS)

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8" GERAL CORREIO DO POVO

sem prévia autorização dos

proprietários dos i móveis.

Campestrini queixou-se também
do fato de os poderes Executivo
e Legislativo não terem sido em

nenhum rnornornento consulta
dos sobre o projeto, numa atitude

que ele classi ficou como "desres

peito das partes interessadas".
A moradora Lúcia Schneider

diz que a obra nem foi iniciada

mas que ela já perdeu a

tranqüilidade, porque a ferrovia
ficará a menos de 15 metros da

residência, e ela não sabe COIllO

irá fazer, pois precisa trabalhar
fora e deixar as crianças em casa.

Na Rua Tancredo Neves, urna

travessa da Rua Rio de Janeiro, a
.

faixa demarcada colhe em cheio

as residências de Maria Aparecida
Vieira, Dulce dos Santos e

Marcos Stinghen

JARAGUÁ DO SUL, r DE JUNHO DE 2000

Reação: vereador Campestrini protesta contra piquete de marcação colocado /lO pátio de residên.cias

. Projeto atinge.
50 residências
e área agrícola
de Schroeder

Schroeder - o prefeito Gre

gório Tietz inicioumovimento em
oposição ao projeto de alteração
do traçado da ferrovia Sul Atlân

tico, que para ser desviado do
centro das cidades de Jaraguá do
Sul e Guararnirim, deverá atingir
uma faixa com oito quilômetros
de extensão no território de
Schroeder. Tietz iniciou um

abaixo-assinado contrário à obra,
no qual espera envolver os

moradores do Bairro Schroeder
L o ruais afetado pelo projeto,
vereadores e toda a comunidade.

"Aqui a ferrovia não irá passar,
custe o custar", afirmou Tietz na

terça-feira à tarde, depois de
, percorrer pela segunda vez a área
em estudo para a instalação do
futuro contorno.

Ainda na terça-feira à noite,
Tietz aprovei tou .a assembléia da
Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu), em

Massaranduba, para manifes-tar
o descontentamento perante os

demais prefeitos da micror

região. Pelo traçado em estudo,
50 residências serão atingidas em '

cheio no Bairro Schroeder l, além
de extensas áreas de bananais e

lavouras de arroz. Algumas
residências, como na Rua Tan

credo Neves, precisarão ser de

molidas, e outras 'ficarão a pou
cos mettos de distância da ferro

via, situação completamente ines

perada pelos moradores, que co

meçam a resistir ao projeto. Tietz
constatou pessoalmente os tre

chos já demarcados com pique
tes pelos topógrafos da Prosul,

empresa que venceu a licitação
feita pelas prefeituras de Jaraguá
do Sul e Guararnirim para execu
tar o estudo do novo contorno.

Ele já rejeitou dois estudos de

topografia realizados, apesar de
sequer ter sido procurado pela,
empresa executora do projeto ou

autoridades das' duas cidades
vizinhas para discutir a questão.
Tietz não aceitou o prim,eiro tra

çado, que atingiria frontalmente
o Colégio Elisa Cláudio Aguiar, e
não concorda também com a

Prefeito Tietz iniciaoposição
<'

contra o contorno da ferrovia

. A Prosul mobilizou três equipes
de topógrafos e auxiliares para
fazer a demarcação do futuro eixo

ferroviário, numa extensão de 26

quilômetros, entre as três cidades.
O estudo estará concluído dentro
de 30 dias, segundo o topógrafo
Veríssimo Pedro da Silva Júnior,
que orienta um dos grupos, e que

segunda versão (ambas cortando
ao meio o Bairro Schroeder T, o
ruais habitado do Município),
considerada a m a i s viável
economicamente pelos técnicos
da Prosul porque dispensa a

construção de um túnel.
- Guararnirim deve procurar

a solução dentro do seu próprio
território -, desabafa Tietz,

,

sugerindo a construção de uma

ponte no Bairro Vieiras. nas

proximidades da Bebidas Kienen,
seguindo pelo Rio Itapocuzinho.
Serri n ha, São] cão e chegando
até Nereu Ramos. como alter
nati va para o projeto, sem querer
tomar conhecimento das impli
cações técnicas ou econômicas

do mesmo. Ele pretende convidar
os prefeitos Antonio Carlos

Zimmermann, de Guaramirun. e

lrineu Pasold, de Jaraguä do Sul.

que estarão em Schroeder hoje
(quinta-feira) para discutir o

. problema, para percorrerem o

trecho e conhecer a extensão dos

problemas que serão acarretados

pelo projeto. "Não haverádinheiro
que chegue, um verdadeiro

desperdício", critica.
(MILTON RAASCH)

Três equipes de topógrafos colocam piquetes
na tarde da última terça-feira (30),
foi surpreendido pela visita do

prefeito Gregório Tietz, em pleno
serviço de campo. Só no território
de Schroeder, os topógrafos farão
a colocação dos piquetes de

demarcação numa extensão de

aproximadamente oito quilô
metros, com o serviço iniciando a

partir da localidade de CaixaDágua,
em Guaramirim. O piqueteamento
é o estudo recentemente apre
sentado às autoridades muni

cipais de Jaraguá do Sul e

Guararnirim e que exclui a cons

trução de túnel. considerado a

obra de arte mais difícil e dispen
diosado projeto.

Demarcação da obra desperta
a resistência entre moradores
O projeto começa a encontrar

resistência entre os moradores e

proprietários de áreas agrícolas
no Bairro Schroeder I. O
bananicultor Alcides Laffin terá

a porção mais valiosa da

propriedade cortada ao meio pelo
futuro contorno da ferrovia,
inutilizando, segundo ele, cerca
de 40 morgos de bananal, além
de inutilizar a única fonte de
abastecimente de água da área.

"Não sou centra a ferrovia, mas
não quero ser prejudicado dessa

maneira", diz Laffin, que não se

opõe à colocação do contorno,
desde que seja em outro extremo

da propriedade rural.

O vereador José Miguel
Campestrini (PFL) criticou a

forma como os topógrafos da

Prosul estão agindo, entrando nos

terrenos e colocando os piquetes

Indenizações: novo traçado vai cortar plantações de banana

2° Encontro da Família Evangélica
Luterana Vale do Itapocu

Parque Municipal de Eventos, de Jaraguá do Sul
11 de junho de 2000

Pentecostes
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Descuido aumenta focos de incêndio

Festa Junina é no Divina e por isso é divino ser Divina!

Pontas de cigarro
equeima de
lixo provocam
os desastres

Jaraguá do Sul - A falta de

consciência dos motoristas, que
jogam pontas de cigarro na beira

das estradas, e o descuido de mora
dores e agricultores vêm provo
cando focos de incêndio na região.
Além da estiagem e das baixas

temperaturas, o difícil acesso pre
judica o trabalho dos bombeiros,
permitindo que o fogo se alastre,
apesar das tentativas de controle.

- Quando não é possível
chegar de caminhão ao local da
ocorrência, usamos foices e galhos
para apagar o fogo -, explica o

comandante doCorpo de Bombei

ros Voluntários de Jaraguä do Sul,
Elernar Ewald. Ele diz que a

corporação tem recebido cerca de

20 chamadas por semana, devido

ao descuido dos moradores. "As

pessoas colocam fogo para

queimar lixo e roças e não ficam

por perto para cuidar", lamenta.

Embora o título pareça um

chavão meio chulo e sem

graça É1. importantíssimo que
saibamos analisar o valor e a

expressão daquilo que
falamos. Não apenas falamos,
mas sentimos verdadeira

mente com o coração.
É o sangue Divina que nos

impulsiona ao belo, àquilo que

integra e que transpõe barrei

ras às vezes até ilimitadas.
E com toda confiança que

nos lançamos para mais este

importantíssimo evento em

nossa Jaraguá do Sul que é a

Festa do Divina, a Festa Junina
que já se tornou uma das

grandes tradições de nossa

cidade.
Ela acontece todos os

anos no primeiro sábado do
mês de junho, portanto no

próximo dia 03 sempre com o

objetivo primeiro de ser uma

grande confraternização da

Família Divina Providência
Com a Família Jaraguaense.

É a grande integração de

pais, filhos, netos, amigos,
professores, funcionários,
Irmãs, colaboradores ... e você,
caso não faça parte do roll

descrito acima, sinta-se nosso

convidado especial, sempre é
bom ter mais um alguém que
Possa se sentir mais amigo ao

Edson JunkeslCP

Focos: bombeiros recomendam 'cuidados especiais para que os incêndios possam ser evitados

O Corpo de Bombeiros Volun- q ue o trabal ho dos bom bei ros cuidados especiais para o período.
tários de Guaramirirn atendea rné- terna-se mais difíci] e perigoso à já que as previsões do Clirnerh/

dia de três chamadas por dia para medida que o foco se espalha Epagri (instituto responsável pelas
combater focos de incêndio. "O porquenãoépossível utilizar água. análises meteorológicas e de

vento espalha as fagulhas, fazendo "Quando trabalhamos com foices 'reeu rsos h íd ri cos no Estado)

com que se perca o controle", e batedores. também corremos indicam que não deve voltar a

revela o chefe de seção, Nelson mais riscos de nos queimar". chover antes da metade do mês

Gonçalves deQliveira. Ele lembra Os bombeiros recomendam dejunho. (LlSANDREA COSTA)

A esperamosConvidamos voce e

I "

.

sua a egna
com nossa simpatIa a '

. âe pais que estaremos
arte da equlpe ..'

Somos p fi sta mais DlVUIa
fazendo /lOssa e

Pu/a quepi L .

•

'.l a, roda que roda d. .

. '" as anctnnJuntnas anima '

as
, " 1Il,1l0ssafestança

ABO traz show

cover dos Beatles
Jaraguá do Sul - Para co

memorar os 20 anos de fundação,
a Regional da ABO (Associação
Brasileira de Odontologia) vai

promover show com banda

curitibana cover dos Beatles, á

Metralhas Beatles Again, amanhã,
na Notre. O vice-pre-sidente da

ABO, Luis Fernando Medeiros,
diz que essa é uma das melhores

bandas cover do mundo. "Os

instrumentos utilizados são da

mesma marca e qualidade da

década de 60 e 70, como guitarra
,

Gretsch e Rickenbaker, contra-
baixo Hafner, e os vocais também

são muito semelhantes".

Dois médicos, um industriário

e um professor de música são os

integrantes da banda Metralhas

Beatles Again, existente há mais

de 30 anos que, pelo terceiro ano

consecutivo, vai participar da

Internacional Beatles Week, na

, Inglaterra, onde os melhores gru

pos de rocksão selecionados para
se apresentar. Já fizeram show

no Cavern Club, em Liverpool,
santuário musicalande os Beatles

foram descobertos.
'

Ingressos limitados. (FR)

nosso lado.

Nossa Festa Junina tem a

participação e o apoio de todos:

alunos, professores, funcionári
os, Irmãs, pais e comunidade em

geral 'tomando este evento

sempre um grande sucesso!

O Colégio DivinaProvidência
conta com 1200 alunos da

Educação Infantil ao Ensino

Médio, 'curso Supletivo de
I

Ensino Médio e Cursos

Técnicos da EsColà Técnica

Tupy de Joinville. Nossos 130

funcionários distribu ídos entre

professores, I rmãs e pessoal
adminstrativo fazem do Divina

um ambiente agradável em ritmo

de século XXI, pois acreditamos
num novo milênio pra lá de 2000.

Prestigie nossa festa, 110

sábado, dia 03 de junho!
Saboreie o verdadeirp chur

rasco de festa e todas as gulo
seimas das tradicionais festas

juninas: 'pinhão, quentão, cachor
ro-quente, pipoca, doce, espe
tinho, pastel e a deliciosa maçã
do-amor.

Também não faltará a diver

tidíssima pescaria e outras sur

presas, Na ocasião, estaremos
elegendo a Sinhazinha Divina

2000 e o sorteio de um videokê,
tudo animado pelo Musical

"Som da Terra".
Estamos esperando você!
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Preso quarto integrante de quadrilha
Louri
Carneiro
arrombou
três Fuscas

; Jaraguá do Sul- Foi preso na

tarde de segunda-feira o montador
Louri Carneiro, de 20 anos. Ele é
acusado de :

participação na

quadrilha que arrombou três

Fuscas, no domingo. Na oportuni
dade, foram presos em flagrante
Fabrício Maia, ] 8 anos; Mateus

Carline, 18, e Maricelo Marcarini,
24. Carneiro foi ouvido pelo
delegado de plantão Ilson José da,
Silva, e liberado.

Omontador confessou a partici
pação nos arrombamentos. Afir
mou ao delegado que estava jogan
do bóIa com alguns amigos e com

binou encontro no show na Praça
Ângelo Piazera. Foram até o Posto '

Mime, localizado na Reinaldo Rau,
onde compraram um litro de bebida
alcoólica. Depois disso foram ao

Salão Líder para se divertir. Durante
o trajeto, Marcarini decidiu furtar.

, Entraram na garagem de um prédio,

.'
.

o "'0
0,

00
'\.� I� f

na Rua Procópio Gomes de Oliveira,
próximo ao cemitério. Arrombaram
o Fusca, placa LYD-4999, de Eloah
Suzane Cristofolini, e levaram um

toca-fitas e]5 fitas K-7. Voltaram

para a Rua José Albus e furtaram
do Fusca, placa LYN-389I , de
Giovani Luiz Fiamoncin i , um

aparelho de CD, cinco autofalantes
e módulo. Na Praça Ângelo Piazera,
arrombaram o Fusca do capoeirista

Três veículos arrombados no
centro de Jaraguá do Sul,

"Jaraguá do Sul - Dois
veículos foram arrombados 1)0

centro da cidade. O primeiro
arrombamento aconteceu na

sexta-feira, na esquina das ruas

Ângelo Schiochet com Barão do
Rio Branco. A estudante Shyarra
Roberta Tobl, 23 anos, esta

cionou seu veículo no local.

Segundo o Boletimregistrado na

Delegacia de Polícia, o furto

aconteceu às 2 horas da sexta

feira, e levaram um aparelho de
CD marca: Pioneer. O segundo
furto aconteceu às 2 horas da

madrugada do domingo, na Rua

Guilherme Hering, 110, centro de

Jaraguá do Sul. O marceneiro
Elernar Lennert, 34 anos, teve a

sua Parati, de placa MAC-9773,
Jaraguá do Sul, arrombada.

Furtaram do interior do veículo
Carteira de Identidade, CPF, CNH,
Certificado de Registro da Parati,
em nome de Renato Menelli.

Le n nert ·rel atou q ue fi cou
constatado que tentaram fazer

ligação direta, danificando o

painel do veículo que estava

estacionado em frente ao prédio
onde reside. O terceiro veículo

arrombado foi o Escort, placa
LWW-2088, Jaraguá do Sul, do
serralheiro Itacir Souza Lopes,
46 anos. O Escort estava es ta-

. cionado na Praça Ângelo
Piazera, à meia-noite de

domingo, quando foi arrom

bado, e furtaram toca-fitas,
marca Midas, duas fitas K-7,
fita métrica, carteirade cigarros
e isqueiro. (AO)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET' -:VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

,
- Injeção Eletrônica - 'Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

Alex Augusto da Silva.
No momento em que chegava

na praça; viu um dos ladrões sair

correndo. Carneiro informou que os

arrombamentos foram feitos por
Maricelo Marcarini e Fabrício Maia.

'A missão de Carneiro e de Mateus
Carline era de 'vigiar. Eles foram

vistos por policiais militares quando
iam para o Salão Líder, nas

proximidades da Rede Feminina de

Combate ao Câncer.

Os quatro ladrões tentara-m

fugir, mas apenas Carneiro alcançou
a ponte pênsil para escapar.
Marcarini, Maia e Carline foram
presos em flagrante' pela Polícia
Militar e estão no presídio. Carneiro
responderá a inquérito por

formação de quadrilha e furto, em
liberdade.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Polícia persegue ladrão demoto,
Jaraguá do Sul - A Pólícia

, Militar perseguiu até a localidade
de Guamiranga, interior de Gua-

,

ramirim, um ladrão de motocicleta,

Apesar do trabalho dos policiais, a
moto CG-125, Titan, placa LZW-

4469, Jaraguá do Sul, 97/98, de

cor azul, não foi recuperada. Ela
foi furtada em frente ao Banco do

Brasil, às 12 horas de terça-feira.

Segundo o comerciante e proprie
tário, Adernar Vieira. de 31 anos,

estacionou a sua motocicleta na

Rua Procópio Gomes de Oliveira,
enquanto foi pagar uma conta na

agência bancária. Demorou no

interior do banco aproxima
damente 5 minutos, tempo sufi

ciente para roubarem seu meio de

transporte, (AO)

Cumprido mandado
de prisão

Jaraguá do Sul- Foi cum
prido mandado de prisão contra

Eliel Delalibera Teruel, 31 anos.

Ele foi preso às 17h40 de terça
feira e encaminhado para o

presídio. Teruel finha mandado
de prisão pordirigir embriagado,

fi;) CP ..

�@���
Arrombamento de

empresa
Jaraguá doSul- À meia

noite de domingo, foi arromba
da a Empresa Comércio de
Pedras BL Ltda., na Rua Procó

pio Games deOliveira, iníciodo
Bairro Ilha da Figueira. Furta
rarnda empresa telefone celular,
marca Ericsson, de propriedade
de Leopoldo José Bruch, de

número 9973-9717, e um apa
relho de fax marca TeE modelo

fac-símile.

Aposentado
encontrado morto
Jaraguá do Sul - o

aposentado Egidio Bortolotti, de
74 anos, foi encontrado morto

na manhã de terça-feira; dia 30
de maio. O corpo estava no

galpão, fundos da sua residên
cia, na Rua Luiz Gonzaga Ayro
so, no Bairro Jaraguá Esquerdo,
A Polícia Militar foi acionada

.por familiäres às 7 horas, mas

a família acredita que a morte

aconteceu na madrugada de

terça-feira. Bortolotti sofria de

depressão profunda.

Jornal

CORREIO DO POVO
c_JarFg-:aEr1!:--E tá 8l Br"a3

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

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

275-0105
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Jean Todt faz primeiras críticas a Barrichello
Rubinho critica
a Ferrari por
causa das

quebras
São Paulo - Ern declarações

à imprensa inglesa, o. diretor

esportivo. da Ferrari, Jean Todt,
fez as primeiras críticas a Rubens

Banichello. O francês ficou

particularmente irritado. com as

queixas do. brasileiro. depois do.
GP da Europa. Quarto. colocado
na prova, o. piloto reclamou da

estratégia de três pit stops que o.

time escolheu para ele e também
de ler sido. chamado. para sua
primeira parada quando. já tinha

passado. da entrada do.s boxes.

Barrichello já havia criticado
a equipe por causa das duas

quebras que teve neste ano, em

Interlagos e Si I ver'storie, e

também em Imola, depois de uma
outra quarta colocação. Na

ocasião, disse que até sua avó
faria o. mesmo. corn a Ferrari. "É
óbvio. que Barrichello chegou a

Decepção: piloto reclama da estratégia de três pit stops e de ser chamado depois de passar dos boxes

uma nova equipe, uma equipe que
tem um nível totalmente diferente

,daquelas que ele defendeu no

. passado A Ferrari tem um

enorme potencial e ele precisa se

adaptar ao time, porque demora

mais o lime se adaptar a ele,"

Sehnmacher participou de

m ai s um jogo amistoso de

futebol, promovido pelo príncipe
Albert, de Mônaco, cuja arreca

dação será doada para programas

internacionais de assistência a

cri anças carentes.

O alemão tem recebido muitos

elogios por suas atuações neste

ano, como osfeitos por Mario

Andretri. campeão mundial de 78

e pai de Michael Andretti, da Indy.
Schurn acher, que já venceu

quatro vezes em Mônaco, disse

que não tem como objetivo bater

o recorde de Senna no Prin

cipado, de seis vitórias. "Ayrton
foi um grande, um excepcional
piloto, e isso ninguém po de

discutir. Mas não vivo. para bater
seus recordes. Meu objetivo é

fazer a Ferrari,vencer."
Ö alemão. terá um carro com

ligeiras modificações em Mô
naco, O volante terá de virar mais

por causa das curvas fechadas,
do. circuito. de rua. Sehnmacher

disse que não espera uma corrida
com chuva. Os treinos para o GP

de Mônaco, séti ma etapa do.

Mundial, começaram ontem. A

sexta-feira é, tradicionalmente,
dia de folga em Monte CarIo.

Nesse dia, Schurnacher deverá

'pegar um helicóptero para treinar
largadas em Fiorano, como no

ano passado. O grid será definido.
no sábado e a prova, domingo,
terá 78 voltas com largada às 9
horas (de Brasília).
(FLAVIO GOMES)

ADI/Iangada está nas
semifinais de Basquete

Jaraguá do Sul - A equipe
ferninina infantil de Basquetebol da
ADJ/Jangada confirmou o favori
tismo e está classificada para as se

mifinais do Campeonato da Liga
Norte de Basquete. Jogando sá

bado, nó Ginásio de Esportes
Arthur Müller, as meninas de

Jaraguá do Sul venceram a equipe
do Tubarões, de Balneário Carn

boriú, por 51 a 25. A vitória da ADJ

sobre o Bandeirante, de Brusque,
por 57 a 31, confirma o favoritismo,
e, alcançando uma vaga para as

semi finais da competição. O técnico
Júlio César Patrício ficou contente

com os resultados e com o compor
tamento das atletas.

Patrício destaca que a equipe
terminou invicta no triangular e que

vai se preparar para disputar as

semifinais em Jaragúá do Sul.
A data ainda não está confir

ma9a, A equipe da ADJ disputou o

triangular com Débora Breithaupt.
Débora Mahfud, Gabriela Pereira,
Fernanda Medeiros, Paula Am

pressan, Cíntia Pe lles, Kelen
Radtke, Josiane Leitold, Elizângela
Pangratz, Carolina Farias, Thaise

Woisky, Rejane Simas e Cristina
Travi. O técnico Patrício é res

ponsável também pela equipe
'Infanto-juvenil feminina que está

em fase de preparação para os

Joguinhos Abertos. Antes vai

disputar, neste final de semana, em
Joinville, o Campeonato da Liga
Norte-catarinense da modalidade.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Campeonato Intelfração: Cruz de Malta e Vitória empatam no principaljogo da segunda rodada

JogodoCampeonato Integração
termina empatado em 1 gol

Partida
manteveas

dua,s equipes
na liderança

Jaraguá do Sul - o princi
pal jogo da 2a rodada disputada
no domingo, pelo Campeonato
Integração, foi disputado nó

Estádio Eurico Duwe, em Rio da

Luz. Na categoria Titular, Cruz
de Malta e Vitória empataram em

1 gol. O primeiro gol foi marcado
pela equipe cruzmaltina, através
do atacante Oda, aos 25 minutos

do primeiro tempo. O gol de
empate do Vitória só aconteceu

no segundo tempo, com o cen

troavante Magrão, aos 10 minu

tos.

Numjogo disputado com leal

dade, no final a única reclamação
foi contra o árbitro Moacir Uber.

Aos 44 minutos, Gilberto, do

Vitória, dominou dentro da área

e marcou. No entanto, o árbitro
deu toque de mão do jogador,
anulando o gol, que poderia ser o

da virada. Cerca de 150 torcedo-
. res estiveram presentes no Eurico
Duwe. Na preliminar, os Aspi
rantes do Vitória venceram por 2

a 1 o Cruz de Malta. Ainda pela
Chave A, empate nos titulares

entre Nacional e Flamengo, em 3

a 3, e vitória do Nacional, nos

aspirantes, por 6 a 3. Pela Chave

B, aspirantes do Alvorada 3 x 1

Guarani, eGaribaldi 1 x 3 Caxias,
titulares: Alvorada 1 x 2 Guarani,
e Garibaldi 4 x 4 Caxias. Cruz' de

Malta eVitória dividem a liderança
nos titulares, com 4 pontos na

Chave A. Na ChaveB, a liderança
é do Guarani, com 6 pontos.
Próximarodada será no dia 11 de

junho, com a partida entre Caxias
x Alvorada, em Pomerode.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Bolonistas disputamMundial da Juventude'
Jaraguá doSul- Bolonistas

jaraguaenses embarcam ámanhã

para Oberthal, na Alemanha. Lá,
Willian Alexandre Dierschnabel e
Joice Aparecida Pauli defenderão
a seleção brasileira de Bolão Bola
16, no Campeonato Mundial da

Juventude, até 21 anos. A

delegaçãobrasileira será chefiada
pelo paranaense Silvio Krause. O

Brasil será representado por
bolonistas de Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Rio de Janeiro.

O Mundial será disputado de

1 a 12 de junho. Enquanto isso,
o coordenador de Bolão de

_Jaraguá do Sul, Elemar

Dierschnabel, informa que o CA

Baependi vai sediar, nos dias 3 e

4 de junho, o Campeonato
Estadual de Bolão 16, nas

categorias Mirim e Júnior,
masculino e feminino.

A competição deverá contar
com 80 bolonistas e servirá como

seletiva para a formação da

seleção catarinense Júnior, que
disputará o Brasileiro, de 3 a 6 de

julho. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 1 DE JUNHO DE 2000

2aCopaMalwee de Tênis contou
com participação de 96 atletas
Jaraguá do Sul- O Clube

Atlético Baependi sediou, de 26 a

28 de maio, a 2a Copa Malwee
de Tênis, que contou com a

participação de 96 tenistas. O
coordenador da competição,
Marcílio Ferreira da Silva, afirma

que o nível técnico foi ótimo e a

expectativa é que, a cada ano

melhore com a presença de

tenistas em competições no

Estado.

Silva fala que a decisão na

categoria Adulto masculino foi a

partida mais demorada devido a

qualidade dos tenistas e equilíbrio
entre ambos, A final foi entre

Maximilian Schmidt e Rodrigo
Gonzalez, vencida por Schmidt,
por 2 a O, parciais de 6 a 3 e 6 a

4. Os campeões das outras

categorias foram, no masculino,

Eduardo Strebe, até 10 anos;
Alexandre Sonnenhohl, até 12

anos; Artur Sonnenhohl, até 14

anos; Willian Wischral, Ricardo
Fuch, categoria D; Eduardo.
Carvalho, C; Leonardo Paciello,
B, e Maximilian Schmidt, na A.

No feminino as campeãs
foram Sarah Sudbrack, até 12

anos; Mary Jones da Silva, até

16 anos, e Jania Pereira, no

Adulto,

Silva também é técnico e

atleta da equipeMalwee de Tênis,
que disputará, no próximo final

de semana, o Campeonato
Regional por Classe, nas quadras
do Tabajara Tênis Clube e Bela

Vista, Country Club, em

Blumenau. Nesta competição,
participarão 30 tenistas de

Jaraguá do Sul. (AO)

no [mal de domingo", diz Américo.
O atleta jaraguaense, Rafael Banz
Borges, ressalta que o nível do Esta-·
dual de Trios é excelente. Rafael diz

que Jaraguá do Sul demonstrou me
lhora no seu jogo. "Com este apoio
que recebemos do Baependi e da

FME, em breve conquistaremos
melhores resultados", afirma o atleta.

Os melhores colocados foram:

campeão, Frigorífico Chapecó, vice,
CRC, também de Chapecó; 3° lugar,
Sociedade Musical, de Rio Negri
nho; 4°, equipe B do Frigorífico Cha

pecó, e 5° lugar Baependi/Flvlß.
Carlos Américo informa que a pró
xinía competição da equipe de bocha
será Cl Regional, no dia 10 de julho,
em Campo Alegre.quando Jaraguá
do Sul vai defender a liderança. (AO)

.Bochajaraguaenseficaem5°lugar

A Paróquia Apóstolo Pedro __: Centro -,
. . I

.

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

paroquial. Data: 03 de junho de 2000, início as

20h30, local S.E.R. Vieirense. Participe com R$
12;50. Concorra ao sorteio de diversos brindes

(durante o jantar). Ingressos podem ser

adquiridos na secretaria da igreja.

Jaraguá do'Sul-'-Estiveram dis

putando o Campeonato Catarinense
de Bocha em Trios, noCABaependi
eArweg, dos dias 26 a 28 de rriaio, 20
trios de todo o Estado. A equipe do

Frigorífico Chapecó, base da seleção
brasileira damodalidade, conquistou
os dois primeiros lugares. A equipe
Baependi/FME perdeu a vaga para
as semifinais.O placar foi de 12 a 6

para Chapecó.
O diretor de Bocha do BaependiJ

PME, Carlos Américo, ressaltou que
o cansaço foi o fator que desequili
brou a decisão com Chapecö. "Como
Chapecó já vem comum trabalho de

longo tempo na bocha, estava me

lhor preparada fisicamente, e no sor
teia pegamos o favorito para a con

quista do título, que. foi confirmado
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