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FMFJBreithauptli enfrenta hoje
, a pelo Catarfuense deFutsal
A eqUIpe FME/Brei

thaupt/Caraguá enfrenta

logo mais, às 20h30, no

Ginásio Arthur Muller, em
Jaraguá do Sul, o time 'da.
Agroeste, de Palmitos.

O jogo será decisivo pa
ra a eqUIpe jaraguaense
manter a liderança no Cam-

peonato Catarinense de
Futsal Divisão Especial.

Apenas um ponto separa
o líder do segundo coloca

do, a Tuper/Planor, de São
Bento do Sul, que enfrenta,
hoje, o time da AABB, de

Chapecó.
Página 12

opresidente daMarisol, Vicente Donini (D), recebe o cer
tificado de Personalidade de Vendas das mãos do diretor
regional do Banco Real, Silvanes José Jardim. Página 5

Horst Baümle

, L--'--------"'-....L...O

Carla Schreiner oficializa Centro Universitário. Página 12
.

O. Gapa-Já inicia
trabalho para
arrecadar fundos

Página Ll

Moradores vaiam

mudança da ferrovia
,para Schroeder

Página 13

(47) 370-7000/635-0705

o programa de governo do
PMDB prevê amanutenção da
ferrovia no centro de Jaraguá
do Sul. A idéia é instalar

sinalização eletrônica e

reurbanizar todo o trajeto.
Página a

PMDB vaimanter
os trilhos no Centro

AM 1010
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Distorções e privilégios
Seria um absurdo se não fosse imoral o custo da participação

do Brasil naExpo 2000, em Hannover, Alemanha. Os R$ 18,3
milhões empregados na administração damontagem do pavilhão
a ser utilizado pelo Brasil ultrapassou emmuito a previsão feita
pela produtoraartística Bia Lessa, que erade R$ 14,1 milhões.

Segundo o comissário-geral do Brasil na feira,ministro Cesário
Melantônio, é o maior valor pormetro quadrado destinado a

uma exposição internacional.
O Ministério do Esporte e

Turismo, ainda sob abatuta de Rafael
Grecca, contratou, sem licitação, a
Agência Artplan Prime, que tem

entre seus sócios Fernanda Bor

nhausen de Sá e Ricardo Dalcanale

Bornhausen, filha e sobrinho do

senador e presidente nacional do

PFL, Jorge Bornhausen, para
administrara obra. A agência faz a

publicidade internacional da

Embratur. Com receio de mais um

escândalo, o governo suspendeu o

pagamento da última parcela de R$
2,4milhões. O Partido dos Trabalhado-

A farra com o dinheiro público, res de Jaraguá do Sul comemo

que vem se tornando tradição, desta vez ultrapassou os limites, '

ra 13 anos de vida e atividades

aceitáveis pelo bom senso. O Itamaraty gastou US$ 1,36milhão políticas neste mês de junho.
Muitos desafios foram encara

para comprar o espaço de 2,2milmetros quadrados na feira. A
esse valor, somam-semais R$ 2,2milhões de "despesas de última

dos pelos dirigentes e simpati
zantes que, até aqui, conduzihora" com a programação cultural da festa. "Isso sem contar as
ram o partido. A própria fun-

despesas dosEstados,municípios eONGs", lembrouMelantônio.: dação do PT aconteceu com
Os US$ 10 milhões gastos não serão nada comparáveis aos muita dificuldade, mas tarn

pavilhões dos outros países. bém com muitaluta e perse-
Pegas de surpresa pela divulgação dogasto milionário, os verança.

responsáveis pelo contrato, montagem e adrninistração do Construímos um partido '

pavilhão e pela liberação dos recursos da viúva se defendem e se que mostra seu di ferencial

acusammutuamente. "Quem tem que explicar o gasto é o graças a suamilitância - sem

Ministério do Esporte e Turismo. O Itamaraty não é o ordenador pre atenta na defesa das causas

dedespesa", desconversaMelantônio. Oministro CarlosMelles populares. O crescimento

sequer comenta o assunto. Bia Lessa disse estar "horrorizada" permanente do PT, também em

com a suspensão de parteda pagamento das despesas.
âmbito nacional, não pode ser

, negado, nem mesmo por aque-Contratada sem licitação, "porque tem notória especialização",
Bia Lessa vai receberR$ 220 mil pela concepção do pavilhão.

les .a quem sempre combate-
mos.

Entretanto; não sabe explicar como foi gasto o restante dos R$ Por tudo isso, o Partido dos
14,1 milhões. "Se degringolar amanutenção, acaba o pavilhão Trabalhadores orgulha-se de
doBrasil", disse BiaLessa, numa claratentativade comprometer seus representantes, tanto ho
os responsáveis pela suspensão da parcela de R$ 2,4milhões, Legislativo quanto no Execu
porum possível futuro fracasso da exposição brasileira namaior tivo. Somos exemplo de ética,
feira do mundo. competência, qualidade e de

Os números queimam os olhos dapopulação, acostumada ao respeito para com as coisas

malabarismo do orçamento doméstico acomodado ao salário

mínimo de Rô lSt.Oô. Todavia,nãodáadirnensãodaorgiacom
os recursos públicos. Mesmo sem a última parcela, o custo da

feira será de R$ 15,9milhões. O suficiente pará comprar 133 mil
cestas básicas, avaliadas peloMinistério da Fazenda. Todavia, o
povo, em especial o eleitor, continua legitimando os privilégios,
num País de 33 milhões de miseráveis, sem saúde e educaç.ão
decentes.

Parabéns a você
* Silvino Volz

Por tudo isso, por todos
esses anos de luta em favor dos

menos favorecidos, da éticae
do compromisso com a

democracia, o Partido dos

Trabalhadores é reconhecido

por todos, inclusive pelos ado

versários, como o único ídeo

logicamente engajado e com

posições definidas. Nenhum
político do PT foi envolvido nos

escândalosadministratives, nas
denúncias de tráfico de drogas
e em corrupções apontados
pelas diversas CPls.

Na condição de presidente
do Diretório do PT de Jmaguá
do Sul, quero agradecer os

'militantes que contribuíram"

que ainda contribuem para a

construção do partido, que
.hoje é visto pelos jmaguaenses
como .uma força capaz de

adrninistrar o terceiro pólo
industrial de Santa Catarina

públicas. Temos certeza de que
a vida dos brasileiros não seria

a mesma sem a intervenção do
PT, que tem agido com firmeza
na defesa dos excluídos e

humilhados por essa política
neoliberal, implantada no País
pelas forças conservadoras,
que há séculos usufruem do

público em benefício próprio,
impondo à população o

sacriffcio e àmiséria.
Mesmo não tendo ainda

representante na Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul;
o PT é reconhecido pela
sociedade, tíevido ao seu

poder de inserção, que tem

como princípio colocar o povo
no centro das atenções. O PT

tem possibilitado a abertura de

debate em torno de projetos
apresentados pelo governo à

população. Acreditamos que
nossa missão seja a de

defender as causas populares
e não compactuar com o

desgoverno, que mantém os

privilégios,

* Presidente do Diretório
,

do PT de Jaraguá do Sul

.Artig os para Carta do Leitor, devem ser enviados pa ra Rua Walter Morquardt, 1,180. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, com 70 toques. o endereço ou telejone para contato. O Jornal se reserva o direi/ode
sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda. -CGC 00.1 05.755/0001-50 -Adrninistração, Redação. [)��artamentoComerciai e Oficinas

Rua Waiter Marquardt, 1.180 ' CEP 89259,700 ,Caixa Postai 19- CEP 89251-970 - Jaraguá do Sui ' SC
Fones/Fax (047) 370-79'19 ' 370,8654 ' 370-8649
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+- "Se não investirmos em

educação e em tecnologia, e as

taxas de juros continuarem
altas, vamos voltar a ser co

lônia, não de Portugal, mas do
capital internacional."
(Presidente-executivo da ADVB -

Associação dos Dirigentes de Venda

do Brasil -, José Carlos Portella

Nunes, em discurso na entrega do

Prêmio Personalidade de Vendas 99

ao empresário Vicente Donini)

"Antes de ser. candidato, é preciso que se faça três

perguntas: por que sou candidato? Para que sou candidato?
. E se perder as eleições?" (Governador Esperidião Amin -

PPB._:__ ensinando corno o futuro candidato a um cargo eletivo deve

se portar)

"As pesquisas apontam nossa vitória já no primeiro turno."
(Prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira - PMDB -, sobre

as eleições municipais no Município, onde é candidato à reeleição)

"A verdade, ainda que tardia, vale a pena, mas é sempre
uma injustiça. Porque a verdade tardia é um triunfo da

injustiça e da mentira." (Senador Luiz Estevão - PMDB -

citando Tiradentes no discurso de d�fesa no processo aberto pelo
Senado que o envolve em desvio de R$ 169 milhões nas obras do

Tribunai do Trabalho de São Paulo)

. Toda linha de som automotiva, ..
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
,

Rua ReinoldoHau, 11.6 - Centro - Jaraguá do Sul .

·AGORA
TRISSEMANAL

Pesquisa decidirá o candidato
da coligação em Guaramirim
Enquefesserão
realizadas pelo
InstHutoMapa

, .

naproxmosemana

Guaramirim - o processo
de escolha dos candidatos a prefei- .

to e vice da coligação do PFL,
PPB, PPS e PSDB pode estar che
gando ao final. O Instituto Mapa,
de Curitiba, começará a ouvir 400

pessoas a partir de terça ou quarta
feira da semana que vem, cujos
resultados decidirão essa questão,
segundo expectativa do coorde
nador do Conselho Suprapar
tidário, JoséPrefeito de Aguiar. Seis
nomes deverão constar da pesqui
sa, além de um quesito livre para
que as pessoas possam fazer indi-

.

cações de outros nomes, fora da

lista da estimulada ..
Além dos pré-candidatos já co

nhecidos, 'Mário Sérgio Peixer, do
PFL, Ivaldo Kuczkowski, do PPB,
e Victor Kleine, do PSDB, constará
o nome do médico José Constân
cio de Albuquerque, incluído re

centemente. A pesquisa procurará
também sondar as reais possibili
dades dos adversários, como o

prefeito'Antonio Carlos Zimmer

mann e o vereador SilvioFinardi, do
PMDB, eMoacir JoséMafra, do PT.
Inicialmente, deveria constar também
o nome de Osnildo Barrel, mas o

No páreo: Iosé Constãncio de Albuquerque teve nome incluído IUl lista

advogado abdicou da mesma .

Bartel preferiu trabalhar pela
candidatura de Albuquerque, que
ele vinha apoiando desde que o

médico perdeu a indicação no

Diretório do PFL para o presidente
do partido, Mário Sérgio Peixer..
Guindado novamente à condição
de "prefeiturável", Albuquerque
poderá ter finalmente a chance de

sair candidato a prefeito em

Guararnirim, dependendo do resul
tado da pesquisa, após uma tenta-

.
tiva frustrada em 1996, quando ele
pretendia disputar pelo PPB, com
o apoio de outros partidos, mas

não conseguiu o objetivo.
DIVERGÊNClA - A inclu

são do médico na lista, fora dos

'quatro pré-candidatos indicados já
no início de todo o processo pelos
respectivos partidos, originou a

primeira divergência no bloco do

"frentão", como a coligação está

sendo conhecida. O presidente do
PPS, Reinaldo Safanelli, preferiu
não constarda pesquisa. Segundo
ele, a lista ficou "inchada e irá
confundir o eleitor". Ele disse que
o PPS irá aguardar pelos resultados
da pesquisa que serão divulgados
até o dia 12 de junho, para ver se

permanece no bloco.

QUESTIONÁRIO - O dado
rnais relevante do questionário que
o Conselho Suprapartidário fez
circular entre empresários e líderes
comunitáriosdeGuaramirirn, com
a intenção de traçar uma espécie
de perfil para o futuro candidato
da coligação, foi o de que 92,8%
dos entrevistados declararam que
"votarão na pessoa e não no partido
político". Aguiar disse que essa

informação precisa ser levada ern
conta. (MILTON RAASCH)

.PPB e PSDB devem formar coligação
Corupá - PPB e PSDB estão

muito próximos de fechar acordo

para a coligação dos partidos para
as eleições municipais. A expec
tativa é manifestada pelo presidente
do PPB , José NorbertoMü ller, que
não vê dificuldades para com

patibilizar a chapa majoritária que

representará as duas legendas. A
coligação terá que escolher o

candidato a prefeito entre Otto
Weber e o vereador Conrado

Müller, pelo PPB, e o tucano

Carlos Dieter Werner. Já o PFL se

encaminha para firmar acordo com
o PMDB, do prefeito Luiz Carlos

Tarnanini. O presidente do PFL,
Ernesto Felipe Blunk, admite a

possibilidade, embora' enfrente
dificuldades para tomar isso uma

unanimidade entre os próprios
correligionários.

Em Schroeder, o prefeito
Gregório Tietz (PFL) conversa

com outras siglas visando uma

composição de forças para as

eleições municipais. O ex-prefeito
Hilrnar Hertel disse que não se

considera "absolutamente" fora da
cena política, apesar das pressões
sofridas, e que a definição da

candidatura a prefeito do PFL está

na dependência da proposta de

composição que Tietz conseguir
apresentar. Quinta-feira pela
manhã, Tietz esteve reunido com

o vice-prefeito Osvaldo Jurck

(PMDB) para discutir a situação.
(MR)

NOVIDADE!! FolheaçÇ'>es a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

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

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnoloqla americana a serviço da sofisticação.

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

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

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
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Cecília confirma candidatura
e promete, campanha "ética"
PMDB pretende
discutir programa
de governo com
a comunidade

Jaraguá do Sul - A pré
candidata a prefeito pelo PMDB,
Cecília Konell, disse esta semana
que pretende disputar as eleições
municipais debatendo projetos
administratives, centralizando as

ações em cima dos principais pro
blemas doMunicípio. Ela garantiu
que em "nenhum momento vai

permitir que o foco da disputa
desvie para o campo pessoal, com
acusações". "Vamos fazer uma

campanha ética, com respeito à

população e apresentando as pro
postas do partido para adminis
trar a cidade nos próximos quatro
anos", discursou.

Segundo ela, o programa de

governo está praticamente con

cluído, faltando apenas incluir as

reivindicações colhidas nos bair
ros. que serão debatidas com a

equipe que coordena a campanha.
"Muitas das propostas apresen
tadas em 1996 estão sendo rea

proveitadas.jä que verificamos in
loco que não foram executadas",
revelou, acrescentando que vai se
inteirar dos problemas da cidade

para apresentar alternativa ..

Sobre o candidato a vice-pre
feito; Cecília informou que a in-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Projeto: Ceciliapromete discutirprograma degoverno com a. comunidade'

dicação deverá acontecer na pró
xima semana, já que o partido ne

gocia o cargo com outras legen
das. Ela reconhece que não .tem
a mesma experiência política de
outros candidatos, "mas que terá
uma equipe de governo capaz de
administrar a cidade". Cecília fez

questão de afi rmar que, caso elei
ta, não permitirá interferência de

quem quer que seja, numa alusão
direta às críticas de que o marido,
deputado estadual Ivo Konell, se
rá, na prática, o prefeito.

- Ele vài estar sempre ao

meu lado, me auxiliando com sua

experiência, mas as decisões se

rão minhas -, assegurou, afir
mando que está' pronta para en-

frentar as urnas e "implantar uma
política que atenda toda a comu

nidade".
TRILHOS - O programa de

governo do PMDB prevê a

manutenção da linha férrea no

centro da .cidade. Segundo Ce

cília, a idéia é implantar sinalização
eletrônica nas passagens de nível
e reurbanizar todo o trajeto no

perímetro urbano, com ajar
dinamento e iluminação.

- Estamos sendo realistas: O

governo federal não vai liberar os
R$ 4S milhões orçados para a

retirada dos tri lhos. Até porque,
há outras prioridades -, argu-
mentou.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PL semantém em compasso de espera
Jaraguá do Sul - O presi

dente do PL, Heins Raeder, al
moçou ontem com os presidentes
do PSDB/PPB/PFL, no cardápio,
o ingresso do Partido Liberal na

aliança. Segundo Raeder, o

convite partiu das executivas das
três legendas, que insistem na

formação da coligaçãoMais Santa
Catarina no Município. "Ainda
temos tempo para analisar melhor
o quadro político, antes da deci-

.

são final", desconversou Raeder.
Ele disse que o partido não

descartou a possibilidade em dis

putar as eleições com candidato

próprio, "vai depender do espaço
oferecido ao PL pelas coligações.
"O PL não vai integrar nenhuma
coligação só para fazer número.

. Quer ter espaço e voz no futuro

governo. Se for só-pra empurrar
a carroça, vai ter candidato pró
prio", garantiu:

Na opinião do presidente, a

decisão deve ser tomada na pró
xima semana. "O diretório está
dividido com relação à coligação.
Por isso, vamos usar de cautela",
reforçou, infonnando que não

estão descartadas nenhuma

hipótese de aliança. "A posição do
PL é muito clara. Coligação so

mente em cima de projetos e com

participação no governo",
repetiu. (MC)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

O empresário Eggon João da Silva, presidente do Conselho de

Administração do Grupo Weg, acredita que as constantes premiações
a empresários jaraguaenses se deve a "uma escola de estudo,

dedicação e humildade, queexiste no Município".
- Criou-se uma equipe de empresários de elite, que vem se

destacando -tanto no Estado quanto no País. Mas todos reconhecem
a importância fundamental dos funcionários no desenvolvimento das
indústrias -, afirmou, ensinando a diferença entre empresário e

executivo: "Executivo é treinado para realizar, e o empresário cria,
desenvolve e se cerca de bons executivos".

Eu,não!
. O govemador Esperidião Amin
(PPB) mostrou-se satisfei to
com a confirmação da coliga
ção PSDBIPPBIPFL no Muni

cípio. Ele informou que a ali

ança deve se repetir nas prin
cipais cidades do Estado. En

tretanto, negou que tivesse in

terferido na formação da frente.
.

- Nunca vou convenCer

ninguém a ser candidato. A
decisão deve partir do povo -,
discursou.

Incoerência
Os vereadores aprovaram na

sessão de quinta-feira o veto

parcial do Executivo ao projeto
apresentado pelo vereador José
Antônio Schmitt (PMDB), que
denomina via pública no Bairro

Ilha da Figueira.
O governo alega que parte da rua

está fora do perímetro urbano.
. Até aí tudo bem .

Mas os mesmos vereadores

aprovaram o projeto de Schmiu
e depois desaprovaram.

Sem informação
O governador Esperidião Amin (PPB) confirmou a visita do ministro'

da Educação, Paulo Renato de Souza, a Jaraguá do Sul,
.

no próximo dia 30.

Entretanto, nem a Secretaria de Educação nem a CRE

(Coordenadoria Regional de Educação) sabem informar o que o

ministro vem fazer na cidade.

Erramos
Diferente do que foi publicado
neste espaço na edição de

terça-feira, a palestra com a

ex-secretária estadual de
Segurança Pública Lúcia
Stefanowicz, com o tema: "O

papel da mulher na política",
acontece hoje, .às 14h30. no
auditório do Sindicato do

Vestuário, em Jaraguá do Sul.

Noaguardo
O PTB de Jaraguá do Sul vai

aguardar até o fim do mês

para definir o futuro da

legenda. O presidente da

comissão provisória, Jean
Leutprecht, disse que há uma

tendência do partido se unir ao

PMDB, mas que a decisão
será apresentada somente no

prazo final detenninado por lei.

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�oV'oço Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

ßl'3)ßRf, Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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Audiênciapúblicavai discutir turismo VicenteDonini recebe o título
Personalidade de Vendas 1999

projetos de turismo para Santa
Catarina, até porque este setor,

que é tão importante para a

economia do Estado, sempre foi.
relegado a segundo plano aqui na
Assembléia", disse Assis.

A re�nião com a Santur foi
solicitada pelo próprio deputado
petista, para que os parlamentares
da comissão pudessem ter mais

informações sobre o Prodetur

(Projeto de Desenvolvimento

Turístico) e outros projetos
.

turísti�os desenvolvidos pela
Santur. O Prodetur é destinado a

obras de infra-estrutura, sendo
60% de recursos do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvi

mento) e uma contrapartida de

30% do governo do Estado e

10% da União. De parte do BID,
os recursos somam US$ 140
milhões.

Uma das novidades anuncia

das pelo presidente da Santur foi
a elaboração do programa com

linhas.de crédito entre R$ 30 mil
e R$ 50 mil destinadas aos

produtores rurais para estimular
o agroturismo.

Florianópolis - A Comissão

de Turismo e Economia da

Assembléia Legislativa realiza

audiência pública, no dia 14 de

agosto, para discutir com as

entidades representativas do setor
a importância do turismo para o

desenvolvimento econômico e

para a geração de empregos no

Estado. A proposta, apresentada
pelo presidente da comissão,
deputado estadual Francisco de

Assis Nunes (PT);foi a principal
deliberação da reunião realizada
no final do mês passado, que
contou com as presenças do

presidente da Santur, Flávio de

Almeida Coelho, e do diretor de

Planejamento 'e Marketing
Turístico, José Arcino Silva.

Para a audiência pública, a

comissão vai enviar convite às

universidades de Santa Catarina

que mantêm cursos de Turismo
ou Hotelaria, secretários munici
pais de Turismo, às agências de

viagens, de hoteleiros e entidades
do setor. Foi a primeira vez que a

Santur teve a oportunidade de
discutir com os deputados os

Flávio Ueta

Prêmio é o rnoís
importanteevento
daADVBem
âmbitoempresarial

Jaraguá do Sul - O presi
dente daMarisol, Vicente Donini,
recebeu na noite da última quarta
feira, na recreativa da empresa,
o Prêmio Personalidade de

Vendas de 1999. promovido pela
ADVB-SC (Associação dos

Dirigentes de Vendas eMarketing
do Brasil, seccional de Santa Ca

tarina). O evento reuniu lideran

ças políticas e empresariais de

todo o Estado. Na semana pas
sada, o indústrial WandérWeege
(Malwee Malhas) e Eggon João

, da Silva (Grupo Weg) foram

homenageados com o prêmio
Mérito Industri al nacional e

estadual, respectivamente.
Donini concorreu ao título de

'.

Personalidade de Vendas com

mais dez empresários e execu

tivos de Santa Catarina, rece

bendo .115 dos 400 votos pos
síveis, no colégio eleitoral, com

posto por presidentes de asso

ciações comerciais e industriais,
dirigentes empresariais e de

cârn ar as I oi i s tas, .i orn ai i s tas
especializados e publicitários,
entre outros. A indicação do

. prêmio, cujo resultado da eleição
foi divulgado no dia 17 de abril, é ,

o mais importante evento da
ADVB no âmbito empresarial.

Donini dedicou o prêmio aos

Premiação: Portella Nunes (E) entrega o troféu Personalidade de vendas a.Donini

os grandes responsáveis pelo
desenvolvimento econômico da

região".
O presidente do Sindicato

Patronal, Durval Marcatto, disse
que a indicação cio prêmio a

Doni ni engrandece a região e

confirma a liderança do empre
sariado local. "É muito merecido.

Pelos feitos .de empresários
como Vicente Donini, o setor

têxtil de Santa Catarina é res

peitado nacionalmente". Na

opinião do presidente do Sindi

cato dos Trabalhadores na Indús
tria do Vestuário, Gilda Alves, a

homenagem é justa e importante,
-para a categoria. "Somos repre
sentantes dos trabalhadores, mas
reconhecemos a competência e

a responsabilidade dos empre
sários jaraguaenses."

Eggon João da Silva afirmou

que o título Personalidade de
Vendas aDonini coroa a trajetória

,

de dedicação e competência do

empresário. "Muito merecido",
resumiu. Para ele, a seqüência de

.premiações a empresários jara
guaenses se deve à qualidade tios
funcionários. "Nada se faz so

zinho. Tudo é conseqüência de
um trabalho de equipe", comple
tou. (M.AURíLlo DE CARVALHO)

funcionários da Marisol e a

Eggon Silva, a quem se diz

discípulo. "Quero compartilhar
essa hon rari a com os meus

colegas daMarisol e, em especial,
com o meu eterno professor,
guru e amigo Eggon João da

Silva", declarou, afirmando que
se sentia gratificado pelo título e

,

de estar "alinhado" com empre
sários como Décio Silva, Os
valdo Moreira Douat, Wandér

Weege, Fernando Marcondes de

Mattos. entre outros. Donini
recebeu o troféu das mãos do

presidente-executivo da ADVB,
José Carlos Porteira Nunes, e o

certificado do diretor regional do
Banco Real, Silvanes José Jardim,

HOMENAGENS - O go
vernador Esperidião Amin disse

que fez questão de comparecer à

entrega do título de Personalidade
de Vendas a Donini "para trazer
o reconhecimento do governo ao

exemplo de grande empreen
dedor, que está sempre preocu
pado em criar soluções". Para o

presidente da Assembléia Legis
lativa, deputado Gilrnar Knaesel,
ao homenagear Donini, o Legis-

'

lativo catarinense está home

nageando todos os empreen
dedores jaraguaenses, "que são.

I r- ���@�[M]�Ji��).. -�---�----,
I

O O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de I
Jaraguá do Sul, Hilário Corrêa, confirmou a realização da 35" I
Convenção Estadual de Líderes Lojistas para oMunicípio, em maio Ide 2002.

" 'A • , ,INa semana passada, a FCDL (Fe�eração das C�maras de Dirigent�s ILojistas) homenageou os ex-presidentes da entidade com a mençao ISamuel Schubert. Entre eles, estava o ex-deputado estadual Udo
IWagner.
I

O A "Revista Superhiper", órgão oficial da Abras (As- I
sociação Brasileira de Supermercados), de maio, trouxe o I
ranking de supermercados. A Rede Breithaupt é a quinta I
maior de Santa Catarina e 65" do Brasil. I

L__ � �

O
1\

G'EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

J

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Araújo
cso.sc 5270

Ilha da Figueira ·:Cenlro • 'Czerniewicz -

Exames com alta
confiabilidade em

,

aparelhos, automatizados de
última geração.

Dr. MarIo SousaJr.

'ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67'., Ao Iodo do Hospital São José
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hospital entrega a primeira etapa das obras
Investimentos

_
já atingem o

montantede
R$ aaomn

Fotos: Edson Junkes/CP

Guaramiriin � A admi

nistração municipal entregou,
quarta-feira à tarde, a primeira
etapa da reforma do Hospital
Santo Antônio. As obras foram
iniciadas logo no começo do
'mandato do prefeito Antonio

Carlos Zimmermann, que de-
, finiu as realizações na área da

saúde e recuperação de moder

nização do hospital como prio
ridades entre .as ações do go
verno municipal. Já estão libe
radas para uso o novo pronto
socorro, a cozinha e as clínicas
feminina e pediátrica, todas
concluídas nessa -p ri me i r a

etapa, com q ue ex igi LI i nves- Reformas: já estão liberados para uso o novo pronto-socorro, cozinha e clínicas feminina e pediátrica
timentos no montante de R$ 230
rn i I.

Até o final do ano, o hospital
pretende também reformar o

laboratório de análises clínicas,
ass a I as d a a drn i n ist r a ç ã o,

portaria central, a maternidade,
o corredor de apartamentos e

a clínica masculina, o que im

plicará em outro s .
i n ye s

timentos estimados em R$ 70
mil. "Trata-se de uma reforma
de 100% do estabelecimento,

.

completada com a compra de
muitos equipamentos novos",
destaca o ex-secretário mu

nicipal de Saúde e ex-provedor
do Hospital Santo Antônio,

.

Nilson Bylaardt, que no final do
mês de maio afastou-se das

duas funções para poder con
correr nas eleições municipais.

Bylaardt acredita que a

Prefeitura está conseguindo
cumprir totalmente com a mela

que havia sido estabelecida de

.
transformar a situação do

hospital. Antes disso, lembra

Bylaardt, o hospital tinha sérios.
problemas de funcionamento,
tanto pelas instalações pre-.
cárias quanto no setor ad

ministrativo. Bylaardt ainda
lembra que a instituição co-

.

meçava a ficar com a sobre
vivência abalada pela perda da

credibilidade e a perda de

clientela entre a população.
"Paredes corroídas, instalações

, ..

Macol
Apoiando as iniciativas em pro-l

da saúde da comunidade

elétricas e hidráulicas precárias,
falta de equipamentos básicos

e funcionários com até duas
férias atrasadas são apenas

algumas das dificuldades que
encontramos", relata.

Conforme Bylaardt, os re

sultados desses investi mentes já
podem ser percebidos pelos
nú meros do movi m e n to de

serviço do hospital, que aumen

tou significati vamente.
- Hoje o hospital presta, em

média, 1,2 mil atendimen-tos no

pronto-socorro e realiza 230 in

ternações por mês, destaca By
laardt, ressaltando que esses da
das podem ser considerados,
bas tan te ex -press i vos, consi
derando a população de Guara

mirim, de aproximadamente 23
mil habitantes.

Durante a semana, o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

confirmou o nome de Antonio
Carlos da Luz, ex-coordenador
municipal do Sine, como subs
tituto de Bylaardt na provedoria
do hospital. Bylaardt respondeu
durante três anos e meio pela
direção do estabeleci mente.
(MILTON RAASCH)

"Com a reforma e ampliação 'do
Hospital Santo Antônio, a administração

municipal resgata a dignidade da
comunidade na saúde pública."Prefeitura

Municipal de Guaramirim

Projeto: hospital pretende reformaro laboratório de !,nálises clinicas e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AQÜICULTURA:
O PRODUTOR AMPLIANDO A PRODUÇÃO
22.300 produtores já estão produzindo 14.000 toneladas de peixes em açudes.
O Governo do Estado ajudou na construção de novos 360 açudes em 1999,
beneficiando ruais de"3.000 famílias rurais.

Troca - troca: a 1110eda do produtor catarinense.. . .

TERRA PARA QUEM NÃO TEl\1
o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, já
proporcionou em menos de 1 ano que 1.079 famílias se habilitassem a

adquirir a terra, sendo 306 já atendidas. O financiamento será pago. em

produto no prazo de 20 anos. O valer investido até o momento alcança
lO milhões de reais.

A AGREGAÇÃO DE RENDA PARA

PEQUENA PROPRIEDADE AGRÍCOLA
O Governo do Estado está estimulando o associativismo entre os

.

pequenos produtores já tendo sido criadas 150 pequenas empresas,
envolvendo 1.500 famílias associadas, num valer financiadode
R$ 1.700.000,00.

MILHO: ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO
E EXPANSÃO DA NOSSA AGRO-INDÚSTRIA
O Governo do Estado buscou as parcerias com o sistema cooperativo e

a agro-indústria catarinense para a auto-suficiência do milho, tendo
sido possível distribuir, só em 1999, ISO mil sacas de sementes de
milho no sistema troca-troca, estimulando o produtor. Colhemos os

primeiros frutos desta ação e crescemos lU% na produção elo milho,
significando 470 mil toneladas a mais na safra 99-2000.

REFLORESTAMENTO,
TRABALHO E RENDA: PROGRAMA INOVADOR
O pequeno produtor catarinense com baixa renda tem agora grande
incentivo para permanecer no campo. O Projeto Florestal Trabalho e

Renda já conta com 7.325 famílias credenciadas para o plantio de 2
hectares de florestas em 4 anos, com adiantamento de renda mínima.
O Projeto já atende 2.115 famílias com este benefício. O objetivo é

alcançar até 2001, 40.000 famílias.

MARICULTURA: A NOVA

RIQUEZA DO PESCADOR CATARINENSE .

O Governo do Estado está incentivando mais de 250 maricultores que
alcançaram a maior produção de moluscos do Brasil neste ano: 8 mil
toneladas de ostras. mariscos e mexilhões. Além disto, está fomentando
Cl produção de catn�'ões em cativeiro com mais de 100 hectares já

. sendo cultivados.

SANTA CATARINA LIDERA A ERRADICAÇÃO DA
FEBRE AFTOSA
Primeiro Estado brasileiro a ser declarado área livre de aftosa sem

vacinação, abrindo as portas elo mercado mundial de carnes bovinas em nome

do Brasil, aj udando a criar emprego e renda.

PROFISSIONALIZAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA
AGRICULTURA
8.577 agricultores treinados em 566 cursos de treinamento em 1999. Estes

.

cursos têm o objetivo ele favorecer o aumento da produção e da renda.

PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO
ALCANÇA DESTAQUE MUNDIAL
O trabalho dos técnicos da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural e da Agricultura, no município de-Agronômica,
ajudoua que fosse alcançado o maior índice de produtividade de arroz do
mundo com a colheita de 275 sacas por hectare. No Estado, alcançamos a

maior média nacional de produção de arroz irrigado, superando 140 sacas por
hectare.

PESQUISA E EXTENSÃO ESTIMULADAS
so 000 famílias rurais estão sendo permanentemente assistidas para
conhecerem e aplicarem novas tecnologias, aumentando; assim; a sua renda.
90 milhões de reais investidos em 1999 em pesquisa e assistência técnica rural

asseguram a parceria cio Governo do Estado com o pequeno produtor rural
catarinense.

.

Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Rural
e da Agricultura

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a

A
, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

o Residencial Tulipa possui
20 apàrtamentos e 4 salas
comercieis. Está localizado
na rua Emil Burow, 223. O
edifício foi projetado com

porteiro eletrônico, garagem
individual, antena

parabólica, tv a cabo, fio
terra para computador,
salão de festas com

churrasqueira na cobertura.

Apartamentos de dois e três
quartos com suíte e

churrasqueira na sacada.

Em maio a}
dois nov

Com ac

Residen

Magnólia, a

um total de

de obras já
N

excessao

obras, q

processo d

todas

correspon

apartamen
comei

,

esai

CONSTRUÇÃO E PLAN,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - sala 102·F
CREA/SC 32.786-7. e-mail:proma@proma.

A QUALIDADE DE

NOSSOS PRODUTOS

COMEÇA PELA

QUALIDADE DOS NOSSOS

FORNECEDORES,
SÃO ELES QUE FAZEM

A DIFERENÇA

Fone: (0--47) 433-6380

IIluqllUlilgáls_
Fone: 465-0026

ELEVADORES SUR
Fone: (0•• 48) 248·7244

ly"LIANO .$erv1ço dll. Pln��r��
Fone: (0 •• 47)

_W�
Fone:(O�-47) 275-2992CASA DAS TINTAS

.

FONE (0--47) 371-0380

[ffiCASAS
l.!!::::I DA ÁGUA

.

FONE: (0--47) 275-0204

. ARTE CALHAS LTDA.

J!0�7) 275 ·2993
FONE (0--47) 438-.0050

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

Edson Junkes/CP

Até 14 de julho, artistas plásticos de toda a região podem. inscrever trabalhos
para à Exposição Temática de Artes Plásticas ]araguá do Sul nos 500 anos do

:

Brasil, organizada pela Scar (Sociedade Cultura Artística). Será o primeiro evento

das artes plásticas depois da entrega oficial dos dois primeiros pisos do Centro

Cultural de ]araguá do Sul, que acontece no dia 8 de junho.
I
A exposição fica nos salões do Centro Cultural de 23 de julho a 13 de ago�to e

faz parte das comemorações do aniversário de ]araguá do Sul e da série de

trabalhos que pretendem resgatar a História da cidade, desde o período do

descobrimento. "Cada artista precisa expor o mínimo de três trabalhos,
I relacionados a esse tema, e obras que tenham sido feitas este ano", explica a

coordenadora da mostra, Denise Zimmermann da Silva.
I Três jurados, que a comissão organizadora está escolhendo, vão avaliar os

I trabalhos. Os participantes selecionados concorrem a três prêmios dc aquisição, :

nos valores de R$ 800,00, R$ 700,00 eR$ 500,00. "Não são prêmios exorbitantes,
I mas terão grande valor para os artist�s porque os trabalhos selecionados serão

os primeiros a fazer parte do acervo do Centro Cultural", avalia Denise.
i Alguns artistas; e a própria coordenadora do evento, têm �bras confirmadas nai

I exposição. "Agora é que estamos começando a produzir. Provavelmente, no
dia 14 vamos receber telas molhadas", comenta Denise, imaginando que todos

I vão deixar para a última hora. Professora da oficina de artes plásticas da Scar,
I

Du]ahnke confirma: ''Vou começar a produzir minhas telas agora".
O regulamento da exposição está disponível na Scar (telefone 275-2477).

.

Adesão: artistasplásticospreparam trabalhos inéditospara a exposição
I

Pincéis a postos

o rnolor e I"rlelhor Parque Aquático de Jaraguá do 5ul.

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras,
Estacionamento Seguro e Grande Área Verde

Mergll\he na noturez.o.

. flilillll�l_ Estofados
-

,

_

6- .� KRAUSE
Requinte o seu Bom .Gosto

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

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

,

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jilraguá do Sul- se

Rua Águas Claras .: Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul _ SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Laço Jaraguaense
comemora o grande sucesso
Terça-feira, 30, o CTG Laço Jaraguaense ofereceu um jantar, para pique

tes filiados e convidados, em reconhecimento ao grande sucesso d019° Rodeio
Crioulo que aconteceu nomês de maio. Rodeio este que está entre os cinco
maiores e melhores do Estado, CTG que encabeça qualidade e quantidade nos

490 CTGs existentes em Santa Catarina, entidade que se apresenta de cidade
em cidade levando, na corverde das camisas, a natureza que respeitamos, e, no
exemplo da ordem e bons costumes" os valores natos do povo de Jaraguá do
Sul.

A patronagem do CTG Laço Jaraguaense, mais uma vez, agradeceu as
entidades, imprensa, poder público e patrocinadores quesomaram para a reali

zação deste evento, mas dedicaram palavras especiais para as 150 pessoas
que, em três dias e três noites, não mediram esforços para fazer acontecer um
rodeio digno de uma entidade jaraguaense.

Parabéns, Laço Jaraguaense. Parabéns, Jaraguá do Sul.

,
,

LUTO
É com profundo pesar que comunico que sexta-feirá, 26, faleceu

o senhor Orácio Raulino, 84 anos, cidade de Nova Trento, que deixa

enlutados, em Jaraguá do Sul, as famílias dos senhores Haraldo,
Ronaldo e Balduino. A comunidade qaúcha une-sé com as orações
para que o senhor Orácio descanse em paz,

Crítica: lamentavelmente, quando eu fiquei sabendo, o enterro

já estava acontecendo, portanto, sugiro que todos colaborem para a

divulgação destas notícias, que ninguém quer .que ocorram, mas é
uma realidade que irá acontecer com todos os mortais, porque a

família enlutada, envolvida em tantas providências, acredita que os

amigos foram informados, Cada um com seus valores materiais e

espirituais, mas quem não viu e viver verá, nestas horas, a fragilidade
vem à Ilorda pele, e a presença do amigo, mesmo que quieto e a

seu jeito, é o conforto mais esperado pelos enlutados. É por estas e

outras que eu vou sempre repetir: "Menos presentes materiais e

badalações em público e mais respeito e atenção,"

............ , : .
,

.

Agenda Gaúcha
2 a 4 de junho - Rodeio CTG Elizeu Schmitz - Luiz Alves
1.0 e 11 de junho - Rodeio CTG Sítio Novo - Joinville
10 e 11 de junho - Rodeio CTG Rancho das Palmeiras - Camboriú
17 e 18 de junho - Torneio de Laço - CTG Do Tr9te ao Galope - Jaraguá do Sul
23 de junho _:_ Baile com Os Garotos de Ouro - SítioAmor e Tradição - Jaraguá do Sul
24 de junho - Baile com Porca Véia - Sítio Amor e tradição - Jaraguä do Sul
23 a 25 de junho - Festa Campeira - Vaca Mecânica - Sítio Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
7 a 9 de julho ""'7 Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba

'

15 e 16 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves
15 e'16 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves

Gáúcho(a) de idade nove

Nélio Krüger-Beco (30),
Nadir Raulino (1), Luana de Souza (2),

Cesar Bine (5), Maynara dos Santos (8), Stéla
Maris de Oliveira Raulino (9), Maria Pincegher

Popa (12), Antônio José Spézia (13),
.Eduardo Gasda (13),

Virgílio e Marli Nanes (15), Flávio Ribeiro (16).
: '

'

'
,

,

.

....
CARNES

I�

DEMARCHICARNES
AT"",_,�

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

.

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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' Lisandrea Costa

A diversão que vem de Roma
A menos que alguma outra superprodução surja

inesperadamente, o Gladiador, de Ridley Scott (em cartaz no

Center Cine Jaraguá do Stil), vai colocar na bolsa algumas
estatuetas do badalado Oscar, no
ano que vem. Afinal, os norte

americanos(e b resto do mundo, a

julgar pelo sucesso de bilheteria)
adoram megaproduções. O orça
mento de US$ 103milhões.soa como
estímulo. Não que muito dinheiro

seja sempre sinônimo de trabalho
bem-feito - e nessecaso é -, mas

porque em Hollyood isso significa
prestígio e sinal de inflação nos

"

próximos orçamentos.
A crítica internacional diz que

'desde Coração Valente, a saga de
Mel Gibson, não se via um épico tão
grandioso. As semelhanças podem
não sermeras coincidências. Os dois
filmes têm milhares de figurantes,
perfeitos trajes de época, uma
mocinha e um herói que morre no

final, por sua honra e para salvar
toda a nação. Mais um indício de

sucesso, quando os espectadores
saem do cinema corn os olhos
vermelhos, a produção tem valor

para a academia norte-americana.
É perfeito.
Depois deGladiador, Titanic, que

chegou a ser considerado um

grande épico, será jogado na latrina
do esquecimento, dado o enjôo que provocou no público e na

crítica.
O épico de Scott se passa em Roma e narra a trajetória do

general Maximus, homem do confiança do rei Marco Aurélio que,
traído pelo filhodo imperador, torna-seprisioneiro, escapa damorte
e acaba ganhando farnacomo gladiador.Maximus torna-se um deus

para o povo e, dessa forma,
conquista oportunidade para
realizar ?ua vingança.
A produção é uma opor

tunidade para quem não conhece
História de avaliar como a Roma.

antiga (o filme se passa por volta
do ano 180 a.C.) divertia e

manipulava o povo. Há inclusive
uma analogia ao "pão e circo",
numa imagem em que soldados
arremessam pães à platéia reunida
no .Coliseu, a arena máxima dos

jogos humanos. Na disputa dos

gladiadores, não in te ressav a

apenas a morte. A platéia queria
mortes espetaculares, com muito

sangue. O imperador que oferecia
tais espetáculos ao povo tornava

se popular. O brasileiro pode
. identificar' semelhanças com a

sociedade contemporânea.Mudou
alguma coisa no enredo dos

espetá,culos, o povo hoje se

contenta com futebol, carnaval e
cesta básica.
Além de excelente fotografia,

um belo figurino e recursos que
não ofendem os olhos, o filme tem
belíssima trilha sonora. Alguém já

disse que amelhor trilha sonora de cinema é aquela que o espectador
não escuta, mas que dita o ritmo da narrativa, dando harmonia ao

conjunto imagern.sorn e ação.

Quem tem o boni.
hábito de ir ao cinema
mais de uma vez por
semana pode
aproveitar para ver

"Villa-Lobes, uma vida
de paixão", menos
propagandeado que o

. Gladiador, com menos

prestígio que -o cinema
, americano, mas
resultado da resistência
brasileira. Só a música
desse maestro genial já
é motivo mais que
convincente para levar

Com menos-dinheiro econfete
o público ao cinema.

Quem gosta dos atores

globais Antônio
Fagundes, Marcos
Palmeira, Letícia Spiller
e Ana Beatriz Nogueira
tem uma razão a mais.
Heitor Villa-Lobos foi
um dos compositores
mais famosos da música
erudita brasileira, Seus
Choros e Bachianas são

conhecidos e tocados

por músicos de todo o

mundo. As mulheres
eram a segunda paixão

de "Villa", como era
chamado pelos amigos.
Em 130 minutos, Zelito
Viana'dirige uma viagem
pela vida deste expoente
da música brasileira, da
infância até a

consagração,
-, É provável que menos de
1% da população veja
"Villa-Lobos, uma vida

'

de paixão". Esta tem sido
a média de público para
as produções mais
badaladas no Brasil,
prova de que o brasileiro,

ao contrário do que
cacarejam os que nos

fazem crer num País em
, ascendência, é cultural
(além de socialmente)
muito pobre.
O preconceito e a falta
de valorização da
cultura nacional -.'

para desespero dos

produtores e da pouca
. gente que ainda pensa,
nesse País - fazem com

que a cinematografia
brasileira avance pouco
além da linha da

mediocridade, .

em

termos de público.
Exceção feita aos :
indicados ao Oscar,
.que sempre
despertam falsas

ovações cívicas .

e patrióticas, a maioria
.dos filmcs nacionais
ainda carrega o

.

'estigma do' eine
.. pornô, incentivado
pelos governos
militares, que-denegriu
a imagem dessa

,

expressão artística.
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Exposição'de tapetes orientais
A Pazyryk Arte Design, juntamente com o Shopping Center

Breithaupt, convida você e sua família para
conferir a exposição e vendas de tapetes orientais. Esses tapetes
representam uma parte exótica do Oriente. Estendidos sob nossos
pés, guardam segredos contados pelas mãos que o ataram nó

por nÓlPwrôf'ê'ssanrâé5"Umdc"reliigiãö"""e�frcfnlla"'p'drä"'h'ós� 'eJ proprietá
rio da lPazyryk, Marcelo Brinque, convida você para provar o.leqíü
mo t�pete persa em sua decoração e conhecer um pouco mais
dessJ cultura milenar, antes de adquiri-los. A exposição vai (até o

� dia 21 de junho, das 10 às 22 horas. '

, �
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I
I
I
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Exposição de canários
Devido ao qrcnde sucesso, foi prorrogada
a exposição de 300 canários até o dia 12
de junho. Estorú.oberto à visitação pública
durante a semana, das 14 às 22 horas.

. Nos finais de semana, das 10 às 22 horas.

I Gladiador •
,

I
,

I
O Gladiado. épico romano endeusado pela crítica, está sendo suêesso de

. bilheteria.IÉ uma superproduçãO de US$ 103 milhões, com rnllhdres de

figurantes, Idcações na Inglaterra, Marrocos e Ilha de Malta. A reconstituiçôo
contou com� construção de uma réplicado Coliseu de Romuocessórlos e

vestimenta�dênticos aos da época como bigas earmas. Com direção de

Ridley Scott, õfflfhepössa"13d'r\í8ltö'dö <rhöde 18-O��C, ecõr'lta como o

general Maximus escapa da morte, treina, ganha fama como gladiador e
como administra seu desejo de vingança. Não perca, o filme é realmente

imperdível. Está em cartaz no Jaraguá Center Cine.
Confira programação abaixo.

CINEMA iiiiI
JARAGUÁDOSUL

Cine 1: Gladiador(14anos)'
Horários: 14h45, 17h45, 20h45

Cine 2: Villa Lobos - Uma vida de paixão (14 anos)
Horário: ] 4h

Por uma boa briga (14 anos)
Horário: 16h30, 19h, 21 h30

Cine 3: A reconquista (14 anos)
Horários: 14h 15, 16h45, 19h 15,21 h45

ßLuMENAU
Cine 1: Gladiador(14anos)

Horários: 13h30, 16h30, 19h30, 22h30
Cine 2: A reconquista (14 anos)

Horário: 13h, 15h30, 20h30, 23h
eine 3: Linhas cruzadas (12 anos)

Horários: 13h 15, 15h 15, 19h30, 21 h30
'

Cine 4: Loucoporvocê (l Z'anos)
Horários: 16h, 17h45, 19h45, 21 h50

JOINVILLE
Cine I: Gladiador (14 anos)

Horários: 13h30, 16h30, 19h30, 22h30
Cine 2: Astérix e Obélix contra César (livre)

Horário: 13h30, 15h45, 18h

Linhas cruzadas ( 12 anos)
Horário: 20h, 22h

Cine 3: A reconquista (14 anos)
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30

PROG,RAMAÇÃO - 2/6 a 8/6/2000 PROGRAMAÇÃO - 2/6 a 8/612000 PROGRAMAÇÃO- 2/6 a 81612000

DISQUE
LANCHE

371�5309

CENTERRSOM

'QUICK
DOGCD's - DISCOS - FITAS

Av.Mal. Deodoro, 406
FONE: 371-2847 Av. Mal. Floriano, 35

KIBARATO·
, /\ O�/'� Av. Mal.

�'9'\� Fonseca,1
� � �. Fone: 371.1
I , Jaraguá dO
f�,_. _,.::-à
DIREÇAO

lI&.J.tbn.,.(,()/ /!lori(/! {(/ JTa4'}'lAJj�I/
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite..nossa nova loja:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r---�----------�-----'

: AVO. :
: Quer trabalhar conosco? :
I 30% de lucro mais brinde. I
I I
I Contato: 370-1211 ou I

: (0**47) 435�2241 :
L �

CASA DE ALVENARIA
(Vendo ou troco)

Jaraguá Esquerdo, 440m2, 3 suítes, finamente mobiliada,
piscina. Aceito terreno, apartamento ou carro no negócio.

Tratar no telefone 370-1.521 ou 9973-9433.

,

PERRONE IMOVEIS
FONE:/FAX: (47) 369-2000 6877

AV. VER. MANOEL JOSÉ DOS SANTOS N" 300. SALA OI
88215-000 - CENTRO - BOMEiiNHAS - STA. CATAHINA - BRASIL

www.perrolleimoveis.colll.brouperroneimoveis@uol.com.br

Bomblnhas
Imperdivell!!
Último terreno na Avenida 500m2 à
100m da Praia de BombinhasIMÓVEIS

• Casa 3 dormitórios, 300m da Praia de Bombinhas terreno de

esquina. R$ 65.000,00
• Excelente casa 3 dormitórios (1 suíte), 1 banheiro social,
lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e Poço Artesiano.
450m2 - R$ 150.000,00
•

Apartamento 2 dormitórios com vista para o mar, sacada com

churrasqueira - R$ 90.000,00
•

Apartamento 3 dormitórios entrada de 30% saldo em 40 meses.

Vende-se Lanchonete e Restaurante '

I'

Mac Male. Fone 370-4887.

URGENTE
.

Preciso de Corretor(a)

-

TROCO UM LOTE
POR UMA LANCHA
BOA QUE ATENDA

AS MINHAS
NECESSIDADES.

de Imóveis
Necessário:

- Inscrição no CRECI
- Veículo próprio
-Dinamismo
275-0051 / 9102-1110

Contato 9973-9089 ou

275-2990

LIVRARIA SORRISO LTOA. ME

COMUNICADO

Foram extraviados os seguintes documentos da
Empresa Livraria Sorriso Uda. ME, CNPJ nº

81.537.508/0002-06, I.E. Nº 253.352.002, os Blocos
de Notas Fiscais Série 0-1 de nº 0001 à 0100 e

série D-2 de nº 0001 à 0050 usadas.

Vende-se casa

alvenaria 180m2, com 1

suíte, mais 3 quartos,
mais dependências.
Local central. Valor

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

em até 18 vezes.
Trotar: 371-1214.

EMPRÉSTIMOS
Sem avalista, SPC e

CERASA.
Para funcionários

Federais, Polícia Civil,
Militar e Pensionistas

,

VENDE-SE
Apartamento
próximo a

rodoviória com 1
suíte + 2 quertos.
Acabamento de 1 a,
mobiliado ou não.

Sem mobilia.
Entrada

RS 30.000,00 +

saldo. Aceita-se
carro. Tratar nos

fones 371-5054 em

horório comercial
ou 9984-1308.

II

FLO�ANIEQUIPAMENTOS PARA ES

- Móveis, poro escrírórto em g�fal�,
"

& W
- COQ1puitq,potes/i'Tpressoras
- Fax;"· 'Mó<iJjin91; deii!içUpOm "fiscal
- Relógios d� {Ponto· ,

1

_ Etiquefa,qo-ras'% .:.' 'Scanner
- Chec� �:Pr.Qntg ., Retroprojeto.(
- CalculadorÇlst4MßIÇ1uinas de es'crever
- Suprimentos :pL, i'nformáJi'ca
- Papelaria e 'acessórios em geral

proressoses. ,e
profisslonpis liberais
em. até,·36 vezes,

.
'

outros em até 16 vezes

MonitQJes Sanstm'gw,

com �réços 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 
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Intermediária

VENDE:apto. cl área 206,00m2• �,

Cobertura do Ed. Riviera

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

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

Marista - Centro.

Preço: R$ 150.000,00 (Negociáveis)

VENDE:Sala comerciald42,OOtn� Av.
MarechalôeodoradaFonseca - Ed.

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

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

andar. R$ 250,00

VENDE: Apto. contendo 1 suíte +,
1 dormitório. Residencial

Amaryllis - Apto. 102 - Bloco "E"

(Vila Nova) - Preço: R$ 55.000,00

VENDE:Alvenaria c/230m2, terreno c/
870m2• RuaMaihias Ruysan, 333 -Ilha

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

VENDE: Terreno cl 2.655,00m2• Rua
Preso Epitácio Pessoa (Próx. Kohlbach)
Preço: R$130.000,OO

Préâio em alvenaria cl382m2+galpão cl352m2
emterreno de 480m2• Rua.losêEmmendoerfer
• Preço: 130.0ÓO,00 (super negociável)

VENDE: Terreno cl 448,00m2•
Rua Adolpho A. A. Ziemann

I

(Próx. Canarinho)
Negociável

VENDE: Apartamento classe '�"
Ed. Carvalho - Centro

Mobiliado

Preço: R$ 110.000,00

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

Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Apto. 3 quartos, clárea de
87m2 - residencial Maguilú - Apto.
31 A - Preço: R$ 42.000,00

VENDE: Casa em alvenaria cl 70,00m2, terreno
cI350,00m2• Rua 786 - lote 12

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

) . . .

Rua João Picolli, 104 - CEP 89�51-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://www.imoveis.net/inter - CRECI 0914-J Ir 371 -2111
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO. Barãodo Rio Branco - Ed.
Klein - 130m2, 1 suíte + 2 dorrn., cl garagem.
R$ 75.000,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/2 vagas - R$ 119.000,00

Casa alvenaria - Rua das Nações Unidas,
25 - Schroeder - área 480m2, constr. +Ol.l-

100,00m2, 2 dorrn., cl garagem.
R$ 30.000,00

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista,' área

construída de 60m2
- terreno 435,75m2.
Rua 931, nQ 62-

Jaraguá Esquerdo.
_Valor: R$ 20.000,00

Sobrado alvenaria. Rua Amazonas, 147.
Área: 300,00m2, const.: 350m2. 1 suíte +

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

APARTAMENTO - CeI. Proc. Gomes de

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

Sobrado alvenaria. Rua 753, nº 27 -

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

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. R$ 71.000,00

ALUGA-SE

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

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

garagem. R$ 45.000,00

LOCAÇÃO, VENDA,
- ,

ADMINISTRAÇAO DE IMOVEIS
RuaReinoldoRau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

ALUGA-SE

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

APTO- Rua

Epitácio
Pessoa, 111

- Ed.

Jaraguá
com 1 suíte
+ 2 darm. +

dep.
empregada,
cl garagem - .i!!!.�=R$ 450,00

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

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

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

,.

Engetee CRECI934-J VENDE
, .,

Bngetec

EXCELENTE CHÁCARA;.. a 1500m do Centro de Gua- +
miranga - próximo de supermercado, igreja, contendo 2

casas mistas, lagoa, aviários produzindo em torno de
22.000 frangps, lagoa de peixe, pastagem, toda
cercada, com telefone - Área de 55.266m2 - Valor

R$ 85.000,00 à vista ou estuda-se proposta em condições

Terreno com 3.280m2, edificado com

excepcional construção em alvenaria, com área
de aproximadamente 520m2, contendo amplas

instalações sociais, onde funcionava o

Restaurante "Monjolo", e na parte íntima da

casa, + 4 suítes, ampla cozinha, churrasqueira,
lavanderia, demais depéndências, etc.

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 180.000,00 sendo:
R$ 80.000,00 de entrada e saldo
em até 10 parcelas corrigidas.

ACEITA IMÓVEIS OU AUTOMÓVEIS DE MENOR VALOR

+ NEREU RAMOS - Terreno com aproximadamente
31.000,OOm2, fazendo frente para 2 (duas) Ruas,
(Luiz Sarti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos

com uma casa em alvenaria em ótimo estado.

R$ 115.000,00 (Em condições estuda-se propostas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



}��.��.�� .�.? ?��:.� .�.� .��.��� .�.� .�?�� ·CORREIo DO POV0 C?��.����I�����.: 5

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

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

Engetee CRECI934-J VENDE Engetee
1 - CENTRO

Apartamento na Rua José Emmendöerfer, Edifício Petúnia, 3 andar.
Dois quartos, banheiro, sala, sacada, com cozinha sob medida, etc .. R$ 59.000,00

2-CENTRO

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

3-CENTRO

Apto no Ed. Mi'nner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Lass" (sem garagem) - R$
35.000,00

4-CENTRO

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

.S-CENTRO

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

6-CENTRO
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de espera, dois
consultórios, banheiro, salinha de apoio e garagem - aproximadamente 100m2),
ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESESDE R$1.2S0,00 ORRIGIDO
PELOCUB.

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria ria RuaJosé Panstein, esquina com Rua Ernesto Bruns, n° 27, com 114,OOm2
de área construída em terreno. de 379,OOm2 - R$ 40.000,00

.

8 - VILA LALAU
Sobrado na Rua Afonso Bartei, 139, com 218m2 de construção. Valor: R$ 95.000,00

10 - ITAPOÁ - PRAIA

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

9 - RUA JOINVILLE
,

Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalrnar, próxima sede nova da APAE, terreno com

890,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de salas comerciais e urn

excelente apto. - .11$ 250.000,00 (ern condições)

11 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,OOm2, corn 20,00 metros de frente para BR:416 (Jaraguá-Pornerode)
Preço' R$ 15.000,00

12 - VILA NOVA
Terreno cl 425m2 próximo ao Fórum e ao Supermercado Breithaupt. Valor: R$ 33.000,00 à vista

13 - VILA LENZI

Terreno loçalizado na Rua Josephina Vavassori nQ 1307, com aOO,OOm2 no valor de R$ 20.000,00

14· RUA MAX WILHELM

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

15,60rn para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,OOm2, contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150.000,00 (Negociável)

1S-JARAGUÁESQUERDO
Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

16 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420ni2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio Cardozo da Silva,
nº 246 - Preço: R$ 40.000,00

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

CONDOMíNIO
,RESIDENCIAL AMIZADE
3 quartos - Residencial Amizade

(quitado)
Apartamentono 2º andar com 3 quartos,

piso; novo em' cerâmica, totalmente pintado,
demals dependências e garagem. Valor de

oportunidade R$ 33.000,00. Aceita-se carro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Antes de comprar um apartamento
,

N
\J
>

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

Bdifícíocom 7 andares, somente 2 aptos. por andar,
com elevador, salão de festas e piscina
·:::::,::",::,,::<::::t::::m>:�:;m����.::�::::�::::::�.:::�:;:;:;:;::":;:::;:;:::,:::::m::::W':3.":"::::::::';'::::::3:.3::::3IT&«:::333W'::'>'�::�<'''':.::;::::''',Th':;'';:�';:3m::3;::.;:��.;-mmm;.::?*m�.'_�\,W=eeee.. """"""..................-......................,;;;"",..........._--------

Apto. 3 quartos com 162,30m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 64,00*
Apto. 2 quartos com 1 03,54m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 40,00*

Resid' :di!il!i��.01
r

[alls

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

Localizado na Rua João Picolli, em área totalmente'

Apto. 3 quartos com 190,91m2
Taxa de condomínio de apenas R$ 68,50*

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

* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento neste mês

Em construção, edifício com 7 andares,
somente 1 ou 2 aptos. por andar com elevador,

..

salão de festas e ptscína.
Apto. 3 quartos com 173,30m2

Entrada + assumir parcelas de condomínio

.Construçâo pelo Sistema .

de Condomínio Fechado a preco de custo
.

. ��4*trM�&:::w..::::::r.,1.l?'::::!:'0.mK<,:;:::;:wmr{0}'�WMi:3W.::'::;;::::��::::�����::;:;:<�::«m3:�::::::::;::;:,,:,,:m::::":

residencial, no centro da cidade.

iii
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Q

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaragua do Sul, SC - CRECI 8469-1 - flJturo@netuno.com.bi'

II>

E

Apto. 3 quartos com 210,34m2 - Financiamento direto com o condomínio; 1-
,S!

Apto. 2 quartos com 105, 73m2 - Financiamento direto com o condomínio. .�
'ti
c:
o
c

Líder de mercado em edifícios com 7 andares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1149-J ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES
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Caixa Postal 482

IMOBILIÁRIAS LTDA, COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Terreno - c/
832m2 - Rua

TERRENO João Planicheck AMIZADE -

COMERCIAL R$ 50.000,00 VERSALHES
NEREU II, com
RAMOS'com 288m2, suíte

.:10.123,75m2 + 3 äorm.,
. R$ 55.000,00 terreno com

ótimo pará 450m2.
indústria CENTRO - c/ R$120.000,OO

191,l0IJ12, 4

äorm., sendo 1
suíte, sala em

2 ambientes,
APTOCENTROsala jantar, - Edif.

sala tv, Mendonça -

garagem para c/ 165m2,
2 automóveis. suíte + 2

R$ 95.000,00 dorm,l bwc
Terreno com

social, dep.
emp c/ bwc,

2.500m2. secedes..
Alto padrão. CASAIBOA ga,ragem.
Consulte-nos! VILA RAU - com Apto muito

bem acabado
221m2, 4 c/ piso.'R$
darm., 85.000,00
garagem para
4 carros,
terreno com

560m2.
R$ 25.000,00
sinal + financ.

RIVIERA, com Toda' com piso CASAALV.

170,90m2 -

cerâmico
AMIZADE -

suíte + 2 õe fronte a

äorm, Escola Max
R$

-

80.000,00 Schubert, cl
Prédio cl APTOS EDIF. 98m2 - cl 3
elevador, 2 JARAGUÁ - dorm, 1 bwc-
vagas de Centro. .

R$ 2B.000,00
garagem * 1 Apto cl 2

äorm, sala, coz.,
1 bwc, gar. - R$
40.000,00
* 1 Apto c/ 2
äortn, sala, coz.,

CASAlavand., dep.
emprego cl bwc,

ALVENARIA.

gar. - R$ BOA

311,42m2 4B.000,00 -
CHICODE

R$ 29.000,00 Aceita-se PAULA -.cl
Próx. permuta por 160m2, 3

Jangada casa até dorm.,,2 bwc.

R$ 68.000,00 R$ 40.000,00

CASANOVA
CZERNIEWICZ
com

l,95,73m2 -

suíte cl hidra
+ 2 dorm.

R$ 25.000,00
+ financ.
HSBC

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

R$ 25.000,00

Guaramirim

R$ 30.000,00
'4- 5x de R$
5.000,00 fixos

PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA
- cl 3 aptos, 1

por andar, c/
100m2 e 3
dorm, (cada)
Por apenas
R$ 70.000,00

TERRENO

ESQUINA
VILANOVA
com 800m2•

,

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada

CASAALV.
Santa Luzia - cl
120m2, terreno
cl 675m2-3
aormç tbwc;
cozinbe c/
armário
embutido, sala
estar, garagem .

. R$ 53.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALAS COMERCIAIS

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

IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Coo. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00

.

Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00+
financ.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo c! suite, 2 qtos, sacada com
churrasqueira - R$ 90,000,00
Cód. 3030; Ed. Otávio Correa - com suite, 2qtos, sala, 2
arroientes- R$50.000,00+fina.n.
Coo. 3033- Ed. Gardênia - 3quartos, 2bwc, c!garagem - R$
48.000,00

.

Cód.3034 - Ed. Barão - suite. 2 quartos, c! garagem - R$
55.000,00: acerta casa de rnenorvalorna praiade Itapoá
Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerler - 2 quartos, 2 bwc, c!
garagem - R$ 53.000,00

.

Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite. 3 quartos, salas
c! sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Rorença - suite c! hidromassagem, 2 qtos,
cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106.000,00.
Cód. 3044- Ed. Carvalho-surte + 2'1108, dep. deempregada
- R$ 38.000,00 e assumirfinandamento

.

Cód. 3045- Ed, Rorença - 2quartos, dep. empregadacom
bwc, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3046 - Ed, Jaraguá - 2 qtos + dep. de empre-gada c!
garagem. R$ 50.000,00 - acerta casa
Coo. 3098 - Ed. Mariana Cristine - 3 qtos, 2 bwcs, c/garagem
- R$ 55.000,00
Cód. 3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwcs, c! garagem,
semi-mobiliado.
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$
40.000,00
Coo. 3311 - Res, San Gabriel- 3 qtos, bwcm garagem - R$
22.000,00 + financiamento
Coo. 3313- Res.llhadosAçores-aptosnovosoomsurte+
1 quarto - R$ 45.000,00
Cód. 33)4 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. Entrada + financ.
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condorninio Iecbado.ic/ 1 suite + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira c! elevador
Cód. 3352- Ed.Amarilys-novo, c/ 1 surte+ 1 qto, c/garagem
- R$ 54.000,00 - Aceita carro, e parcelàmento.

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - cl 190m', 3 qtos - R$.
73.000,00
Cód. 1016 - Centro - cl 331m', cl suíte + 3
qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Schiochet cl
1.292.00m', edificado cl casa de alvenaria
R$ 180,000,00
Cód. 1030 - Centro - cl 230m' .: suite + 2

quartos - R$ 110.000,pO.
Cód. 1072 - Amizade - cl 200m2, cl suite, 2

quartos; terreno cl 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1079 - 'Amizade - cl 160m', suite + 2

qtos, nova - R$ 70.000,00
Cód. 1097 - Baependi - 197,80m', com suite
+ 2 quartos, churrasqueira, garagem para 2
carros. Aceita casa em Joinville (B.
Atiradores, América ou Saguaçu).
Cód. 1113 - Barra - cl 147m2, suite cl clossed,
2 quartos, cozinha mobiliada ..Aceita troca cl
casa de maior valor cl piscina
Cód .. 1118 - Barra - cl 150 m', suite + 2

quartos - R$ 85.000,00
Cód·. 1175'- cl 205m' - suite, + 2 qtos, terreno
cl 1.220,00 - R$ 85.000,00
Cód. 1178 - R. Guanabara - 200m' - suite + 2
qtos. R$ 75.000,00. Aceita carro e terreno.
Cód. 1191 - Ilha da Figueira - 200m', suite +

2 qtos, garagem para 2 carros. R$ 75.000,00'
Cód. 1204 - Ilha da Figueira .: nova cl 160m2,
cl 4 qtos - R$ 50.000,00 .

Cód. 1207 - Ilha da Figueira - 156m', com 4
.

quartos, 2 bwc's, terreno com 450,00m2 - R$
45.000,00.
Cód. 1214'- Nova Brasilia - ct. 230m2, cl
suite, 2 quartos - R$ 96.000,00
Cód -. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suites, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite + 2
quartos - R$ 49.000,00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3
quartos, 1 bwc - R$ 22.000,00 +financiamento
Cód. 1.232 - João Pessoa - 3 qtos, 2 bwc,
sala, copa, cozinha, lavanderia e garagem -

R$ 50.000,00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1233 - João Pessoa - 150m2, suite + 2
quartos, garagem para 2 carros.' 'R$
50.000,00, aceita' terreno como parte pagto.
Cód. 1320 - Vila Lenzi - 270m2, suite com
closed, 2 quartos, sala intima, lavabo,
chwrrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m2•
Cód. 1352 - Vila Nova - cl 376m2, cl suite. 2

qtos, piscina - R$ 240.000,00
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras -

2 qtos. - R$ 11.0000,00 + .financ.
Cód. 1375 - Vila Rau - cl 80m',' cl 3 qtos, +

edículá cl 78m2 - R$ 42.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa
Breithaupt - 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00
+ financ.
Côd. 1984 -. Corupá - cl 298m', cl suite + 2
qtos - R$ 115.000,00
Côd. 1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2
bwc, terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

PLANTÃO: 275 ..0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856

-
-LTDA·

CRECI 001367 _ J

Vila Nova _ Sobrado cl 345m2, cl suíte + 3

qtos, churrasqueira, piscina, garagem p/2
carros _ R$ 1.40.000,00

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

R$ 54.000,00

Figueira _ com 200m2, suíte + 2 quartos.
Terreno com aprox. 1 000m2 _ R$ 75.000,00

Sobrado novo cl 258,72m,2, cl suíte cl

closed, 2 qtos, lavabo, escritório,
churrasqueira, garagem pl 2 carros.

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
.Côd. 2007 - Centro - próx, Angeloni cl 1 .020m' -

R$ 60.'000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, c! 975m2 - R$ 280.000,00
Cód. 2014-Centro-421m2- R$30.0oo,00
Cód. 2051 -ÁguaVerde-c/4oom2- R$16.0oo,00
'Coo. 2072-Amizade-20.570m'- R$150.oo0;00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m2 - R$
16.500,00
Coo. 2076 - Amizade - c/386,37m', próx. Cond. Amizade - RS
17.500,00
Coo. 2097 - Próx. futura Prefertura c/ 1.018m2 - R$ 150.000,00
Coo. 2099 - Baependi - com 879,90m2 - R$ 60.000,00
Cód.2112- Barra-c/300m2- RS13.ooo,00-próx. Sup. Breithaupt
Côd. 2118 - Res. Joaquim Giralla - Barra- cl 420m' - R$

22,500,00 c/ astaäo
Coo. 2151 - Chico de Paula - c/2.5oom2 - próx. PostoMareolla
- R$6O.ooo,00
Cód. 2175 - Czemiewicz - c/ 1.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
Cód. 2177 - R. Roberto Ziemann - área c! 8.658m2
Coo. 2292 - R. Waldemar Grubba - próx. Met. Trapp c/409,50m'
- R$ 50.000,00
Coo. 2317 - Vila Lenzi-581 ,65m2(18,50x20,50)- R$27.ooo,00
Cód. 2358 - Vila Nova - c!338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2360- Vila Nova - CI719,20m'- próximo Forum - R$

39.000,00
CM 2373 - Vila·Rau - c/ 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino tv1enegotti - esquina c/

581,85m'-R$25,000,00
.

Coo. 2446- EstradaNova -c! 1.155,00m2- R$24.500,00
Cód. 2458-TrêsRiosdoSuI- áreade 2:5OO,00m2- R$25.ooo,OO
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto.c!445m' - Entrada
de R$ 15,000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982- Rod. SC-413 - Km 10 -c/49.872,Q0-n2- R$40.ooo,OO.
Coo. 2986 - Guaramitim - Estrada Rio da Pratac/ 135.000,00m'
- R$ 50.000,00
Coo. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m' - R$

35.000,00
.

Côd. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5" andar cl2

garagens. Entrega pl Fevereiro/2oo1 - R$ 28.270,00 - Entrada
+ parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 4' andar- 44,59m'
+ garagem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil- Centro Comercial
c! 7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

Coo. 603 - Casade madeira c/ 3 qtos - ÁguaVerde - R$ 220,00
Coo. 604 - Casa alv. eom 2 quartos, próx. Hospital Jaraquá - RS

275,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Cód. 610 -Casa alv. com 3 cômodos - próx. a prefeitura - R$

130,00
Coo. 611 - CasaNOVA de alv. c/ suãe + 2 qtos,próx. ao Móveis
Pradi. R$ 420,00
Cód. 613 - Casa alv. c/ 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00
Cód. 620 - Casa mista, prox. Angeloni - R$ 300,00

Apartamentos
Cód. 625- Apto. cl2 e 3 qtos -Ilha da Figueira. A partirde
R$250,00
Cód. 626 - Apto. c/ suite + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - RS 450,00
Cód. 627 - Aptos novos c/ 2 e 3 qtos - próx, APA,E. A partirde
R$250,00 .

.

Cód. 628-Apto. e/suite+ 1 qto. - Ed. Eldorado- R$480,00
Cód. 629-0uitinetepl 1 pessoa- Nova Brasilia - R$120,00
Cód. 630 - Apto. c! 1 quarto -próx, aWeg 11- R$ 200,00
Cód, 633 - Apto. c! 2 qtos - final da Marechal- R 280,00
Cód. 634 - Apto: com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód. 635 - Ourtinete no Ed. Marquardt, a partirde R$ 180,00
Cód. 636 - Apto. cl3 qtos + 2 bwc's - ao lado do Posto
Marechal- R$ 400,00
Cód. 637 - Apto: cl 2 e 3 qtos - Av. Getulio Vargas - a partir
de RS300,00
Cód. 655 - Apto c! suite + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha - R$

380,00
Coo. 860 - Apartamento c/ 3 quartos nó calçadão - R$ 350,00

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

ambientes. recepção, 2bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Sala comi c/50m' na R. Jorge Lacerda. R$ 180,00
-2'piso
Cód. 687 - Sala comI. cl90m' (incluindo mesanino) lateral
da Marechal- R$ 650,00

.

Galpões
Coo. 802 - Galpão c/ mesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
Coo. 804 - Galpão c/ 15 x 15 - em terreno c/ 1 07Qm2 - Rua Barão
do Rio Branco - R$ 1.500,00
Cód. 806 - Galpãocl260m'em terreno c! 500m'- próx. Ter
minal Rodoviário - R$ 5�0,00

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

Amizade _ SUÜ€ cl hidro, 2 qtos, salas de
estar, TV e jantar, salão de festas cl
churrasqueira _ R$ 25.000,00 + financ.

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

.

Ilha da Figueira _ 156m2, c/5 qtos, 2
bwc _ R$ 45.000,00

Res. Renascença _ casa nova cl 160m2,
cl suíte + 2 qtos _ R$ 70.000,00 +

financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol • COMPRA
• VENDE

, • ALUGA
IMOVEIS • ADMINISTRA

trPABX 371-7931 CRECI 1741-J

CÓO m2' aTOS LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
�(VENDA)
1001 60 Schroeder - Prox. Cayman 19.000.00 Parcelado/Aceita carro
1002 113 3 Champaghat - R. Irmão Leão 65000.00 Troca por apto (-) valor
1004 70 3 Figueira -"R. Avelino Borba 18.000,00 Aceita imóvel (-) valor
1005 70 3 ' São Luiz- R. Cristina Pereira 34,000,00 Troca - imóvel em Joinville

1007 115 2 Lenzi - Rua Elpidio Martins 55.000,00 Negociáveis I aceita carro
1008 300 6 Centro - Próx. Scar (antiga) 130.000.00 -Negociáveis
1009 200 3 (suíte) Amizade - Rua Guanabara 125.000,00 Troca por imóvel (+) valor

Centro - terreno com 1000m2, casa com
1010 140 Figueira - Rua Henriqu8_Krause 58.000,00 Troca por imóvel (+) valor
1011 280 3 (suíte) Amizade - Rua Guanabara 100.000.00 Aceita i",óvel (-) valor Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)

230m2, Aceita ap�o, - R$ 150.000,00 1013 230 Centro- Rua Epitácio Pessoa 150.000.00 Em frente Posto Mime Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais
. 1014 70 3 Garibaldi - Próx. Salão 25 30,000.00 Troca p/terreno cornsrctal
1015 70 3 Nereu Ramos - Centro 35.000:00 Troca pl casa em Jaraguá

SCHROEDER

(CENTRAL)

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 680m2 (esquina),
próximo CayrnanMalhas

R$ 19.000,00
,

'

APARTAMENTOS (venda)
3 Amizade - Res. Amizade -1' andar 38000.00 Fica Cozinha sob medida

3 Baependi - Res. Cristina - 2' a.ndar 55.000.00 Aceita troca por casa

4 (suite) Centro - Ed Athenas 230.000:00 Troca p/ imóvel- Balneário
3 (suite) Centro - Ed. Amaranthus 125.000,00 Acabamento a ser feito

3 Centro - Ed. Carlos Spézia - 2' andar 48.000,00 Aceita troca pór casa

2001 96

2002 147

2004 273

2005 306

2006 132

"#;i;i$�(.ti (venda)
3001 483 14x34 Santa Luzia- Res. Geranium

3002 3366 66x 51 Centro - R. t.eopoloo Janssen

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vq. gar"
3003 450 15x30 São Luiz - R. Arduino Pradi

R$ 55.000,00
3006 880 15x58 São Luiz - Próx. CAIC

3007 867 17x51 Nereu - R. André Voltolini

3008 460 14x28 Nereu - R. André Voltolini

3011 720 15x48 Schroeder - R. Valentin Zoz

3012 9000 65 x 138 Figueira - Após Elite Móveis
3013 833 28x30 Jaraguá Esq. - R. Victório Pradi

3014 600 12x50 Rua Preso Epitácio Pessoa

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

Säo Luís c 70m2, 2 quartos, próximo Caie,
R$ 34.000,00

'

8.000,00 En!. 200,00 +.150.00 mensais

165000.00 Casa alvenaria - 150m2

12.000 .. 00 Próx. do Arroz Urbano

25.000,00 Negociáveis
13.000,00 Parcelado - Centro

12.000.00 Parcelado - Próx. Igreja
9.000,00 Parcelado em 36 x

35.000,00 Troca por-apto (+) valor

27000,00 Aceita carro/parcelar
65.000,00 Em frente ao Posto Mime

CHÁCARAS/síTIOS (venda)
10Ha'

7.6Ha

70.000,00 Troca - casa em Jaraguá
18.000,00 Rancho/Luz elétrica

100000

76000

Nereu - Ribeirão Grande (tem casa)
Massaranduba - Salão Aluisio

4001

.4002

,•.IR·'.
0004 100

0021 56 2

Água Verde - Próx. Shopping
Santa Luzia - Rua 950

'230',00 Casa - alv 3 quartos
150.00 Próx. Frigumz

Centro - terreno com 3,366m2, casa
em alvenaria - 150m2 - R$ .165.000,00

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

Vila Lalau - Próx, Weg II, 3 quartos, casa
nova - R$ 370,00

PONTOS COMERCIAIS E INSTALAÇÕES (VENDA)
Panificadora Pão Quente - Loja Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx. Bombeiros) - R$ 8.000.00

Restaurante totalmente equipado - Centro (Próx. Banco do Brasil) - R$ sob consulta

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

t"las esse cara com uma

sacola cheia de toca
fitas eu não conheço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agora em [arag
vocêtem a ma

lojade
revestimen
cerâmicos!

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

• Terraplenagem
(� Areia
• Barro
• Brila

pisos, azu
decorativas,
cerâmica, leu

Rua Adolfo AugU!ito liemann, !i/n!!, Amizade

• n\'J\�Qt\\\�
•. hma�
•. t\\t\\e\e� .

• �\�a 'l\\\\\\ta
•• �\\'J\\\t'f.. e

Av, Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 • �\\\\e\ de�\\tede

v�/�'fu:.;,

LJTEXf
I�.��l

Regina
Comércio de tintas em eral e acessórios .

frestação de mão-de-obra nos serviços de �'l')r
pintura na construção civil - t1�...ft;lli
���-��-��-�

Comércio de materiais de construção em geral �1'-4i�''1 .

Revendedor de Tintas Coral! Dacar

MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVO�

EMPÓJ?IO DAS
PEDJ?AS

DECOJ?AtIVAS

��,ml\)' lê':.
�''ó.,,\\I\)':.

.

'i?\':.I\)"';,
\- 'ó.c,\\'ó.Ç\'ó.':.
C.l\)i\�\\'ó.':.
\_':.c''ó.\l'ó.':.

.

�'ó.�\\�"I\)':.

(47)
Rua Walter Marquardt, 2079

B, Rio Molha

�
TEL.: (047) 275-2825
FAX:. (047) 371-1360

Tel.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso, 1 80 - Centro - Jaraguá do Sui - SC

ARTELAJE Vendendo Soluções

.• Laje pré-moldada -

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

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

Loja II: Rua Bertha Weege; 500, Barra [após Malwee) / Tel. '(47) 376"1528

Loja III: Rua José 1. Ribeiro, 1000, Figueira / Tei. (47) 370-4021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MlllJ.r.Q..
VEíCULOS NOVOS

FUSADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

�

erou os " .

Emmendörfer 0 :
: I . Veículos.'
: e tL>,,":,�;<nhJaraguá do Sul, 3 de junho de 2000

.

Mais do que nunca, ficar

por muito tempo sem al
terar um determinado

modelo, significa queda
nasvendas emotivo para
troca de uma marca. Com
esse pensamento, a Re
nault não perdeu tempo e

tratou de dar um verda
deiro tratamento de bele
za na linha Mégane (lan
çada no final de 96). As

mudanças foram necessá
rias para não perder terre
no frente aos adversários

que estão também se alte
rando.Mudanças como no
Audi A3 (agora com cinco

portas), Escort (equipado
com motor 1.6, torna-se
.rnais competitivo) e o

novo Golf. As mudanças
não foram de estourar o

balão ou coisa assim -

pode-se dizer que algu
mas são de gosto discutí-

Mégane mais bonito e potente
vel -, ainda assim, no
todo ficou mais atraente.

.
A parte frontal sofreu as

principaismodificações: o
capô ganhou vincos mais
profundos, que acompa
nham a nova grade do

rnotor, agora dividida em

forma de losango; o pára
choque ficou maior e as

lanternas dianteiras pas�
sam a englobar as luzes

guias. Já na traseira, lan
ternas traseiras perderam
o tom fumê, passando a

ser somente em vermelho
e branco, detalhe que ape
sar de acompanhar a

a tual, rouba um. certo
. charme; dois sulcos foram
incorporados à tampa do

porta-malas, além de um

largo friso cromado e ain
da a adoção de rodas de
15 polegadas. No interior,
destaque para o uso de

materiais com qualidade
superior e da adoção de
itens de conforto e conve

niência, agora oferecidos'
de série. Nomotor, a mais

grata surpresa: a marca

francesa resolveu utilizar
o mesmo propulsor que

Scénic
também
muda

C) monovolume,
que também faz

parte da linha

Mégane, muda,
acompanhando
as outras versões.

Na Europa já é

.

comercializado o

modelo com pe
quenas alterações
estéticas, e que
deve chegar 210

Brasil no fim des
te ano.

equipa a Scénic RT, um 1.6

de 16V (antes, emprega
va-se um de 8V), levando
o carro aos 190 km Ih, com
consumo médio de

14km/l. Ao valor aproxi-
-.

mado de R$ 28 mil (hatch),
é uma opção tentadora

frente aoGolf 1.6 (cerca de
R$ 29), Astra GL (aproxi
madamente R$ 27 mil) e
Brava 1.6 (cerca de R$ 28
mil. A Dieave (tel. 322-
8800), de Blumenau é o

revendedor Renault na

região.

, I'( ,

AUTOMECANICA .

DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

W� �=" l>IW_

I t:;..IJ I;Ç
.

li;';;,

'1Ien/ta���.

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

. Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

, ,
,

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

$1, O
em compras
-

-

1 ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VEíCULOS - JARAGUÁ DO SUL, 3 DEJUNHO DE 2000 CORREIO

Fotos meram '

ente I]lIstrativas,

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET

60% do Corsa Wind 1.0 2P
,"

Crédito R$ 9.543,00 (60x)
Pessoa Jurídica - R$ 184,5Q
Pessoa Física - R$ 191 ,62'

••

EMMENDORFER Com-
Av _ Mal_ Deodoro da Fonseca, 557 - Jarog

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PROMOÇÃO
Valor da
nota fiscal

+ impostos
e fretes

I
III1

O POVO JARAGUÁ DO SUL, 3 DE JUNHO DE 2000 - VEíCULOS - 3 ,II

Veículos novos e usa.dos você ,I

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

Emmendörfer Com. de Veículos

A
melho

..

opça
em tax

e praz
de

e Veiculas
do Sul - sc

one:

(047) 371-3655
'1
[HEVROLET

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JÁRAGUÁ DO SUl,3 DE JUNHO DE 2000
,

FO RD

Vende-se Del Rey Ghia, 90,
motor e .côrnbio 1.8, completo,

lindíssimo, baixa
quilometragem. Tratar com'
Paulo Tavares, teieione 276-

0294

Vende-se Verona 1.6 LXI ano
92, álcool. Valor R$ 7.000,00
ou R$ 3.600,00 + 36 vezes

fixas de R$ 177,00. Tratar com
Fábio, telefone 9993-0867

CHEVROLET

Vende-se Kadet -SL 92,
valor R$ 7.500,00. Carro
em' ótimo' estado com CD

ployer, rodas de liga,
estepe. não rodado,

alarme.
Tratar com Luis Carlos.
Telefone 9975-3228

FIAT
- Vende-se Palio 98, EX 5
portas, vermelho cordobo. R$
8.500,00 de entrada + 13 x

de R$ 224,00 fixas.
Tratar com Vilmar, telefone

275-0056

Compra-se Fiorino Furgão em

bom estado. Ano 90 em

diante. Paga-se à vista. Tratar
com Vanderlei Mueller,
telefone 371-5706

,

VOLKSWAGEN

Vende-se Voyage verde
metálico, ano 93, 1.8.

Entrada de R$ 4.000,00 + 15
de R$ 197,00. Maiores

informações nos telefones371-
7Ó61 e 375-1772, com

Cristiano

JEEP

Vende-se Toyota Bandeirante,
ano 80, verde. R$ 11.000,00.
Tratar com Vilmar, telefone

275-0056

MOTO

Compra-se moto ano 90/91: Paga-se à vista. Tratar
pelo telefone 275-3327, com Juarez

!J?] ((J)/][)ll/[JtCJ)

to."

.,PALIO ED 41'" 98 AZUL
CORSA WIND 97 ROXO
F-IOOO - COMPLETA DIESEL 97 AZUL
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA
UNO SX 4 PORTAS 97 CINZA
KOMBI 96 BRANCA
PIK-UP CORSA oi, 1.6 96 BRANCA
CORSA SEDAN 1.6 DIREÇÃO E TRIO 96 PRATA
OMEGACDAUT 96 PRETO
TEMPRA 16V 9S PRATA

UNO ElX 9S AZUL
CORSA �IND 95 PRETA
lOGUS Gl C/TRJO 94 VERMELHO
OMEGA SUPREMA 94 AZUL
PAMPA oi, GASOLINA 1.8 94 PRATA
CALIBRA COMPLETO 94 BRANCO
GOL Cl 93 BRANCO
GOL 1000 93 AZUL
MONZA SlE 93 AZUL
PAMPA t, 93 VERDE
VERONA lX 1.8 91 PRATA

UNO 1.6R 91 B'RANCO
MONZA SlE COMPLETO 91 AZUL
CHEVY 91 AZUL
GOlCl 9'0 PRATA
IPANEMA GASOLINA 90 CINZA
JEEP JAVALI 90 A2;Ul
MONZA SlE 90 AZUL
CHEVETESlE 88 PRATA

VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO
MARAJO 87 VERMELHO
0-20 87 AZUL
OPALA 4 PORTAS 8S CINZA
0-10 - DIESEL 82 MARROM
.IEEP 75 PRETO

LEIA -

liGUE

Não

fique
sonhando

acordado ...

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
FORD

VEíCULO ANO COR COMB
CourierCLX 98/98 Branca

..

gasolina
Fiesta 97/98 Azul gaSOlina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
KA 97/98 Vermelha gasolina
Fiesta 97/97 Verde qasoíína
Mondeo CLX FD 96/9.7 Verde gasolina
Escort L 91/91 Branca álcool,
Verona LX 91/91 Vermelha gasolina
Corcel II Hobby 80/81 Verde gasolina

GM

S 10 2.2 S 96/97 Prata gasolina
VW

Gol16V 99/00 Branca gasolina
Kombi 95/95 Branca gasolina
Santana CL 89/90 Verde gasolina
Fusca 1300 L 80/81 Branca gasolina
Brasilia . 77/77 Marron gasolina
Fusca 1300 L 76n7 Branca gasolina

RAT

Uno 1.6R MPI 94/94 Branca gasolina
Fiat 147 Racing 82/82 Cinza gasolina

PEUGEOT

Peugeot 405 GL 94/95 Verde gasolina

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

ANUNCIE -

Fone/Fax:

�70-7919 - 370-:8654 - 370-7944

Comércio de Motos e Peças Ltda.

370,-7922

II euuJ4.� de <Uea,�
, W!��, w,""''m �'1!, #!' �y,;._",��"!>.=�>=w 1,; f;

Revisão geral Honda 125 cl troca de óleo R$ 29,00
Revisão geral Yamaha até 180 .R$ 35,00
Cilindro bengala CG .R$ 15,90
Kit relação compl. Ref. Honde 125 colocada R$ 25,00
Bateria CG 12V : : .R$ 14,50
Pneu dient. Rinaldimodo Orig R$ 34,90
Pneu traz. R�naldi modo Orig R$ 39,90

* Promoção válida até 30/06/00 ou enquanto durarem os estoques
CONHEÇA A NOVA YBR 125 4TP DA YAMAHA

COM PARTIDA ELÉTRICA"

�.fte
In .....
1.�
j
-_

Rua Ângelo Rubini, 350 • Barra do Rio Cerro

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

Rua Domingos R. da Nova, 483

Fone: (047) 371-3504
371-5600

Jaraguá do Sul - sc

MARINGA
(lU/IIC"O 2. "OIMS
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

ICHEN
- cozinha

.·W
Instaladora Hidráulica

.

,IDEAL
.

.

Rua Filipe- Schirnid't, 279 - Cen'tro

Jaraguó do Sul - SC

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
ó Gás e consertos em Geral

Construções:
- Prediais
- Indústrias
- Residências
- Estações de tratamento de efluentes
- Reformas e outros serviços

..

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch. 590
Vila Baependi

Jaragua do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI 1873-J

"ENDE - A.LUC3A. - A.DNlINISTRA.

A Imobiliária SÉCULUS parabeniza a

, PROMA pela entrega simultânea do Edifício

Tulipa e Edifício Magnólia no mês de Maio. E

aos proprietários que confiaram e

obtiveram seus imóveis com a qualidade
,
PROMA, os nossos votos de sucesso.

CASAS E APTOS
,

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

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

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

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

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czerniewicz, próx. ColégioAlberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cl 212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 101, próx. ao Acaraí,
Jaraguá Esquerdb R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl �prox:
260,00m2 - R. Bernardo Dorn

busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demals dep. - Rua Clemente
Baratto - Centro - R$ 180.000,00.
- Apto, com 3 quartos e demais

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

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

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

250,00rn2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.

TERRENOS
- Terreno cl450,00m2 - Loteamento
Versailhes - R$ 14,000,00
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich

Sprung - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 2 terrenos cl 1 ,237,50m2 cada -

Rua 638, Lot. Pícolli - Vila Rau - R$
22,000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 462,00m2 - Lotea
mento Centenário - R$15.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 • Rua
Fritz Hasse - Centro - R$
85,000,00.
- Terreno cl 2,655,00m2 - Rua'
Pres, Epitácio Pessoa, próx, ao
Kahlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinv[lle, em frente ao Líder Club.

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl, 441 ,00m2 - ,Rua
Rudolfo Sansan - Ilha da Figueira
- PertodoSóLonas- R$19.000,00.

- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoc/780,00m2-Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio

Tissi, Nereu Ramos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga -

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

Joinville, próx. Persianas Engler.
- Terreno cl área de 102.752,00m2

,

- Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade II - R$ 250.00à,00.
- Terreno cl 40.000,OOm2 - Barra
do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2 - Rua

Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão lndustrial com 750,OOm2
de áea construída - Rua José
Theodoro Ribeiro,' 4420.
- Salas comerciais em diversos

locais.
- Apto c/2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed.

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

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

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

Ângelo Torinelli, Vila Nova (1ª
locação), suíte + 2 quartos, e
demais dep., sacada c/churras-

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

demais dep. (Mobiliado) - Rua

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

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

garagem e box para depósito) -

Rua Emil Burow, 223, Res.

Tulipa.
- Aptos novos cl 1 quarto e de

mais dep. ou suíte + 1 quarto e

demais dep., (1 locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga de

garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken, Ed.

Magnólia.

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

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

� ..
Edifício Mônaco
Aptoscentrais
RuaJOOoMar
cattopróximoPosto
Mime ReinoldoRau
coml e2dor-

.

mHórbsedemas
�
Entrada+

p:iC6t:rmltodeto
coma corstrutora.

CHäve
Rua BarãodoRio Branco, 221 - Jaraguá doSul- SC

\

Fone: (047) 275-1594
EDIFICIO KLEIN - Aptos prontos para
rroxr - Ruaß:JrõodoRioBranco,

equinacanFe!dinandoPradl com 1
suite, 2qtos. demasdeperdêncicl3,
chull'CfqL.eira indvdualnasacadae
cdetiva. Entrada+parcebmentodreto
comaCXXDtrutaa.OJfn::rd::rr6ntor:;eb
C.E.F. ou pelo HSBC (BAMERINDUS).

CasacomOl
surte, 02 qros

ctin::t
c:Ieperd:h:::ts
churraqL.eira
g::rCQemp/02
carros. ß:Jirro

f'lrT'eade,Vatr
re;;p::t:rve.

EdifícioMathedi 11- Rua João
P1aninscheck - ß:Jirro Nova
Brasma, ccrrrôotos demcis

dep3n:::lêrck::l3. Enfiada+
p:::tCEbnantodBtocoma

ccrinutora.OJfinancbmentopeb
C.E.F. ou pelo HSBC

(BÄMERINDUS).

S:::tradobteral
MJro
Frutuc:rocom .

ffiqtos, oerrcs
c:Ieperd:h:::ts
churrc:rqL.eira
esclitório,
gJt::gmpao
02carros. ótima

b::aizaçõ:::>.
RS 115.000,00
a::::eitrne
du:xló.

Casabteral

RuaEpitácio
Pessoa,Ol
surte, 02 qtos,
d::rrct

c:Ieperd:h:::ts
gJt::gmpao
02carros,jardim
inverno,
churrasqL.eira.
Vd:::r
1oIc.tnsnIe

�.

CosaVila Lerei, com 110m2 com(}3qtos, demais
c:Jep3rderck::l3,garagempara02ocrros. fiocndori:l

imóvelarcordicblado, cozinham
medida.ValorR$ 35.000.00 negociavel.

IMOBILIÁRIA A CHAVE AGORACOM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2 t 58,OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti. Ltda.
Rua//a,IDdtJßitJ lII'a/IC1I, 55S·sala I·",aluádtJSul

IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI N° 550-J

VEJA ESTA'OF-ERTA! .

. CASA IVUSTA 2CASASALVENARIA
CASANOVACONTENDO
01 SUíTE. 02 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDENCIAS.
LOCAL: PROXIMIDADES
DAWEGll
R$ 48.000,00 - VALOR
PODE SER FINANCIADO

"»'"

�j�fAPARTAMENTO NO CE�\JTRO ,. ÊDIFbQ GARO{NIÃ'"
02 QUARTOS, SALAtCOPA, COZINHA, LAVANDER.lI'i/,.SACAD�E

. .'"
"" GARAGEM"

- LOCALIZADO NA'AV. MAL. DEODORO DA
FONSECA -.ÁREA DE 1:<930,00 M2

.

"
,

RS 360:000.00

OFERTADE 'fERRENO ::LOCAi2IZADO NA VILA' RAU COM ÁREA
:PE,3,Q,0:OOM2,' SOMENTE RS 7.500.00

'bi"TER,RENO: LOCALIZADO NA, R:::JPSÉ POM,JANOW�i<I;\g
445.00 M2 - RS 15.500.00

03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDENCIAS.
LOCAL: VILA RAU

R$18.000,00 -

NEGOCIÁVEL

01
CDv1

ÁREA DE 80,00 M2, CONTENDO02 QUARTOS - 01 COM
ÁREA DE 71 ,00 M2, CONTENDO 02 QIUARTOS - LOCAL:

VILA RAU - R$ 45.000,00
.

.

. .

CASAEMALVENARIA
CASADEMADEIRA

03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDENCIAS
LOCAL:
ESTRADA NOVA
R$ 30.000,00

>:
': 1/" '.

;

TERpffNO -LOCALIZADO NAVILA RAUéoM ÁREA D6 420,bo
R$* 14.500, CEITA-SE PAG�MENJ.O PARCELADO.

�::';'

TERRFiNO !itlo ÂDONA ILHÁ bfli FIGu'EIRÄ c:
_ci)·0 A,

<.,,�,,44_J�OO.OO,M�-)�$ 70.000.00'.f�,

Ê�f,R1�' -*'LOt�LI:DÔRt)lA RtJÀ WALDEMAR
f(1i}U�É.A1>g�J.QO,�O�fw�? 18q.OQR29

02QUARTOSE
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL: VILA RAU

R$ 15.000,00

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

Compro - Alugo FONES/FAX (047) 275-2990
� ..

- 275-2920

»W��:Wu�� -275-2777

VENDA

o Casa na Rua- 798 - Ilha da Figueira - com 140

m2, sendo 01 suíte, 02 qtos, sala, copa, cozinha,
área de serviço, varanda- Terreno com 14 x 25 =

350m2 - R$ 32.000,00

. O Casa na Rua Olivia Chiodini Pradi, com 120 m2,
sendo 01 surte, 03 qtos, sala, cozinha, banheiro,

.

lavanderia, garagem - R$ 55.000,00 - nego aceita
sitio

t, .

O Casa na Rua 61 esq. com 38 - Vila l.enzi, parte
superior: com 03 qtos, sala, cozinha, 02 banhei
ros, lavanderia - parte terrea: com garagem e sala
comercial- Terreno com 620,50m2 - R$ 150.000,00

. .

- sendo comercial e residencial.

O Casa na Rua Avelino Floriano de Borba - Ilha da Fi
O Casa na Rua Max Doering,com 04 qtos, 02 ba- . gueira, com 143m2, sendo 03 qtos, sala, cozinha, ba

.

nheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia e garagem- nheiro, lavanderia, varanda, garagem p/02 carros - Ter-
Terrena com 15x 30 = 450m2 - R$ 48.000,00 - nego reno com 14 x 42 = 588m2 - R$ 54.000,00 -

O Casa na Rua Ignacio Zacko, com 05 qtos, 03 banhei
O Casa na Rua João Franzner- São Luis, com 03

.

ros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, salão
qtos, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, de festas, mais galpãp. - R$ 100.000,00 - nego aceita-

galpão, salas, - R$.75.000,00 se imóvel

O Casa na Rua Eugênio l.esrnann, com 260m2, sen
do 01 suíte, 3 qtos, sala, sala de tv, cozinha, lavan
deria, escritório, garagem pl 02 carros - R$
150.000,00- nego

O Casa na Rua Amazonas, com 180m2, sendo 01

suíte,'03 qtos, 02 salas, copa, cozinha, área de

serviço, banheiros, sala de festas, garagem, mó
veis embutidos - R$ 180.000,00

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

O Casa na Rua Venâncio Silva Porto - com 424m2, sen
doOê suítes, 03 qrtos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
dispensa, churraqueira, garagem - Terreno com 700m2
- R$ 160.000,00 .

.

OEDIFíCIO
MORADA DO SOL
- Vila Nova.

Apartamentos de 1,
2 e 3 dormitórios,
todos com suíte,
sacadas com chur

rasqueiras individu
ais, com elevador.
Ótimo preços, finan
ciamento direto
com a construtora,

s melhores informa

ções com os

corretores da

Deja Imóveis.

Vende-se lotes no Residencial Alzira Hardt, financiamento direto com a imobiliária
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(;"ii] Imobiliária Jardim
� Jaraguá Ltda.CRECIW572-J

OFERTA DA SEMANA!!!
CENTRO - Vende-se ótimo ponto comercial
para lanchonete (montada) -. R$ 80.000;00.

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

ILHA DA FIGUEIRA
Casa alvenaria (semi
nova) cl 82m2, 2 quartos,
sala, eoz., cl armários
sob medida (acabamento
granito), bwe, lav. +

Edieula de rnadeira - cl 1

quarto, eoz., banheiro cl,
24m2 - Terreno cl 455m2
Valor: R$ 37.000,00
(Próx: Mercado
Dal'Piaz)

VENDAS
) 01 - ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALVENARIA (COM.) cl 109m2 - 3
quartos, toda murada + casa de madeira (nova) cl 60m2 - terreno cl
1100m2 - R$ 65.000,00 (Frente cl a Rua José T. Hlbelro - próx. a

Indumak Maq.)
) 02 - GIARDINI LENZI - CASA ALVENARIA cl 210m2, 1 suíte cl
banheira + 2 quartos, sala, garagem p/2 carros cl portão eletrônico -

toda murada - R$ 60.000,00 (frente ao Colégio)
) 03 -SAO LUIS GONZAGA - CASA ALVENARIA cl 263m2: 5 qtos,
eoz., 3 BWCS, terreno cl 392m2 - R$ 65.000.00

.

LOCAÇÃO
) 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - 3 dorrn. cl 2 bwcs, cl
garagem - R$ 300,00

.

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

) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 darm. e/2 bwes, garagem - R$
400,00

•

) 06 - CENTRO - APTO. ED. STA TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$
300,00 .

) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suite + 2 dorrn. cl garagem - R$
400,00

.

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

.

) 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX. DISAPEL - 4 salas cl
estacionamento - R$ 800,00
) 10- NOVA BRASILlA - CASAALV. (Próx. Lux Conf.) - 3 dorms, 2 bwes
- cl garagem - R$ 420,00
) 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV. (Lado Posto Cidade) - 4
dorm., cl garagem - R$ 330,00
) 12 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mareatto). - 3 dorrn., cl garagem - R$
600,00

.

) 13 - GUARAMIRIM - BR 280 - Galpão com. cl 1200m2 - 5 salas pl eser.
+ este. pl 30 carros - R$ 1-5100,00
) 14 - CENTRO - GALPAO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estae.
- R$ 1.300,00

.

) 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL -. NOVA - sala cl 50m2.+ bwe +

depósito - R$ 380,00
) 16 - CENTENÁRIO - KITINETE - Próx. Weg II - 1 dorrn., sala, eoz., bwe,
garagem - R$ 180,00
) 17 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA -1 dorrn., cl garagem - todo
mobiliado - R$ 330,00
) 18 - NOVA BRASíLIA - Casa mista - próx. Móveis Gomes - 3 dorm.,
2 salas, garagem - R$ 270,00-
) 19 - SCHROEDER - Casa alv, (próx. Marisol) - 4 dorrn., 51 garagem·
- R$ 200,00

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

FOTOLITO & CRIAÇ

(0**47) 370-7919

I TERR.
ENO com 2.:a������na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000,00

TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

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

I
Amizade R$ 10.000.00

ITERRENO com 1.000m2 de esquina - RuaJoão Carlos Stein
-. Próx. Juvenrus
TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n°

.

15 I -. R$ 12.500.00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO

,

PROPRIO
ENTRADA + SO MESES

RESIDENClALFIRENSE

I
OUROVERDE

CIRILOZANGHELJN1
CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPTERO II

CONDOMÍN10 FECHADOFL'AMBOYANT

. CASAS

II ;I���-'�.:o�i�!�::�A�;';���; OS�<o a-Rua Horácio
.

CASA DE ALVENARIA - com 160m2 -. Tira Martins-.
Loteamento Fredolino Martins -. R$ 40.000.00
CASA DEALVENARIA com 90m2 - RuaJoão Franzner
-. R$ 25.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m2• em construção.

I
sitoàRUAJOSÉNARLOCH-Lote 121-R$23.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 70m2, na Rua 402, n?

I63 - toda murada -. R$ 30.000.00
.

.

CASA DE MADEIRA - Lote 91 -. Lorea, Liodoro
. Rodrigues (Financ. de 16x R$ 160,00) -. R$ 15.000,00

Informativo
Imobil iário
AIJS

I
EDITAL DE

-

. CONVOCAÇAO

I
De conformidade com os

. Estatutos Sociais, o

presidente da' Associação
das Imobiliárias de Jaraguá
do Sul, convoca a todos

associados para uma

Assembléia Geral

Extraordinária a realizar-se

no dia 20.06.2000 as 17:00
. horas, na Rua Barão do Rio

Branco, 221, 2ª pavimento,
Jaraguá do Sul - SC.

CRECI48SS-J

ORDEM DO DIA
- Alteração do Estatuto So

cial das A.I.J.S. -

Associação das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul

Imobiliária Garcia Vende
275-0019-

Terreno cl 1200m2, localizado na Rua João Planinscheck, defronte ao Sindicato

Metalúrgico. Valor R$ 70.000,00 supernegociável
Rua João Planincheck, 302 - Jara�uá do Sul - SC

Sobrado com 210m2, contendo sala,
cozinha, banheiro; 2quartos, lsuíte
+ 2 salascornercials com 50m2,
cada terreno de esquina com 650m2.
Localizado em Schroeder na entrada
do bairro Rio'Hern
Valor: SUPER-NEGOCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários

371-4683
9991-9829

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silv.a, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
•

Apto no,-:o .(Catarina Ershing) Central -

Pro ximo a pizzaria Caneri 96m2 R$
65.000,00
• Ref. 119 - Sobrado ct 325m2Central (ótima
casa) terreno com 540m2 (03 suftes) - oferta
R$ 160.000
• Ref. 309 - Terreno Joõo Plcinichek com
1 .180m2 R$ 45.000,00
• Ref. 315 - Terreno com 580m2. Figueira
(Próximo a Indumak) R$ 18.000,00.
• Ref. 10 1 - Vende-seSobrado com391m2 e
terreno com 960m2 (centra0valora combinar
• Ref. 104 - Casa alvenaria com 175m2 e 3
dormitóriosR$ 58.000,00 (hegociavel)
* Ref. 115 - Casa de alvenaria com 150m2
toda murada terreno de 500m2 R$
33.000,00
r
-

Precisa-sedeCorretor
-

-,

L _lf�e de�ntat�9991-9829)__r

'LANÇAMENTO
ELECHEGOU
PARA' BRILHAR

Consulte-nos

•••••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589 J Il,'

.: Barra Sul :
• •

: Imóveis:
• •
• FONE: (0**47) 376-0015 •
• •

: VENDE :
• TERRENOS:. •
•• Terreno cl 368,00m2, lot. Jardim Hruschka II, Bairro São Luís - R$ 4.000,00 +'24 x R$ 375,00 •• Terreno cl 608,00m2, Rua Pastor Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000.00

• • Terreno cl 303.80m2 ( 14,00 x 21,00), no Lot. Alfredo Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 - R$ 10.000,00 •
( R$ 5.000,00 de entrada + saldo em até 6 x ) .

•• Terreno cl 510,00 m2, Residenciallmperador, Bairro� - R$ 15.000,00 •
•

• Terreno cl 26.125,,00m2 (50x522,50), Rua Irineu Franzner, Bairro Tifa Martins - R$ 40.000,00'- aceita •
•parcelamento. •SITIOS:

.

.

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

• Casa de alvenaria c/70,00m2, 2qtos,garagem, sala, cozinha. BWC ,
terreno (15x29) 438m2, R$.19.000,00, Rua Domingos Vieira, sln º .Aceita carro VOLKSVAGEN, a partir 95.

• • Casa mista cl aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais dependências), terreno c/500,00m2 •
• (frente 20,00m: lados 25,00) Rua 1002, lote n2 09, Lot. Satler, na Barra - R$ 23.000,00 •• Casa de alvenaria c/01 suite + 02 quartos, 02 salas, copa, cozinha, BWC, garagem, Rua Botafogo,
• 44, na Barra - R$ 55.000,00 •
•

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

• • Casa de alvenaria semi-acabada cl 180,00 m2, terreno cl 389,43 m2, na Rua Ervin Doege, lote 44, •
•

lot. Cecília Steinke, na Barra - R$ 45.000,00
•APARTAMENTOS:

.

•
•

Apartamento c/75,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarella, área.
•

nobre, na Barra - R$ 33.000,00 .' _

'

.

.•LOCACAO:

•
• Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00.(Primeiro mês de aluguel grátis)

.

.

• • Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00 •
•

' Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,00 •• Sala comercial cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00

.•• Sala comercial cl 47,00 m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis) •
•

• Sala comercial cl 90,00 m2, Rua Pastor Albert Schneider, 1270, na Barra - R$ 280,00 •• Apartamenio cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 350,00

• •

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Henqel, s/n Q - R$ 230,00 •
•

•

Apartamento cl 02' quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, 210 - R$ 250,00
•(disponível em Junhol2000) .'

•
• Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Gustavo Marquardt, gin 2, lot.
Reichow - R$ 200,00
• • Casa mista cl 03 quartos, garagem e demaís dependências, Rua B, lot. Lindonor Miranda, Jaraguá 99 - R$ •
.180,00 .

.

'. . . •
•• Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi. 174 - R$ 200,00

•(disponível em 30/06/00) .

•
• Casa de madeira c/04 quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortolínl, 1365, na •Barra - R$ 270,00
• • Casa mista c/ 02 quartos e demais dependências, Rua 1002, lot. Satler, na Barra - R$ 160,00 •
• : Casa mista c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua João Maass, lote 43, lot. Ouro •Verde - R$ 200,00
• •

Galpão em alvenaria pré-moldado com 350,00m2, Rio Cerro II, Próx. Nanete Malhas - R$ 500,00 •
•• Terreno c/400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São l.uís - R$ 120,00 .•• Terreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$ 230,00

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

R$ 11.000,00 Terreno com 420 m2.
Rua Preto José Bauer.
Ao lado da Rec. Da
CEF. RS 8.000,00.
Aceita financiamento.

RS 8.000,00

Terreno com 558.77
m2(12.65 frente), Em
frente Posto 416, R$
6.500,00 - 50% entr. +
Saldo parcelado,

t
3
5'
iii'
...
....
AI

02 terrenos com 390 m2( 1 3 x 30)
coda. R. Egon Koch. R$ 11 .000,00
Aceita veículo COntO pagantehto.

,'I >,

, Terreno com 450 m2 (15 x 30).
Rua Guilhermina P. L. Lenzi. R$ 1 7.000,00

(')
.0
3
"
....

AIf!
CI..

E
o
(.)

Terreno com 350 m2(1 4 x 2.5). Com
fundação dß 96 m2, 03 quartos, 02
salas, coz., Area de serv., Dispensa,
bwc. RS 16.000,00 - Negocióveis.

g:OVEâ'aéi "

Terreno com 680 m2.
Rua Bahia,
RS 30,000,00

IDEÃí: PI INSTALAÇÃO DE POSTO DE ÇOMBUSTivEL
Terreno de esquina com 3.232.32 m2 (frente=93m/laterais= 103m)
Localiddade de Rio Branco - SC 41 3 Km 6 -em frente Igreja/lanchonete
do italiano. Local com alto fluxo de veículos. R$ 135.000,00. :e

�ESmT�U�DmAmM�OmSmPmRmO�P�OmS�TAmmS.=.__-=-=-=__=-__=-=-__-=-=-=-=-=�=--=-=.�
AlugaAiuga Administra Compra Vende

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

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

.

NORTE - Casa alvenar ia
com 100m2, 3 quartos, sala,

cozinha, la�ia,
garagem. Rua Domingos

Anacleto Garcia
R$ 18.000,00

REF.

alvenaria com 133m2, com 3

quartos, sala, cozinha,
banheiro, terreno com 490m2 _

Rua: Germano Marquardt, 330.

R$ 58.000,00

. REF. 109 - CHICO DE PAULO
- Casa alvenaria com 100m2,
3 quartos, sala, cozinha, ]:w::.
Rua: Chico de Paulo, 1630

R$ 45.000,00

REF. 150 - CASA ANA

PAULA - Casa em alvenaria
com 140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, l:anheiro, garagem.
Rua Adenor Horongoso, 277.

R$ 35.000,00 - (aceita carro)

REF _ 127 - VILA LALAU - Casa

alvenaria com 80m2, 3 quartos,
sala, cozinha, lavan<:l!=ria,
garagem. Rua:' Emesto

Lessmann, 546. R$ 27.000,00

REF. 147 - ILHA DA

FIGUEIRA - Casa alvenaria
com 76m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bNc. Rua: Avelino
Fl.or i.ane de Borre; 325.

R$ 22.000,00

---
---------------------------

LOCAÇÃO
(J FIGUEIRA - 1 quarto, sala, cozinha. banheiro. garagem · : R$ 220,00

(J NEREU RAMOS - 2 quartos. sala, cozinha. banheiro, .tavanderia. garagem : R$ 150,00

(J FIGUEIRA - 1 suite, 2 quartos. sala. cozinha. garagem R$ 400,00

(J VILA NOVA - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. garagem R$ 250,00

(J VILA NOVA - Sala comercial com 25m2 : R$ 150,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
IMOBIL'IARIA

CRECI 1583-J

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro - Tel.: (047) 371-8009 - Fax: (47) 370-0387
http://www.netuno.com.br/hbitat - e-mail: hbitat@netuno.com.br

VENDAS
CASAS

101- Mista e/70m2- ANA PAULA 111- R$17.500,00
102 - Alv. cl 270,00m2 - no Alto - CENTRO - 1 suíte + 3

quartos + 1 bwe, salas jantarl estar cl lareira, permuta cl
apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - 2 casas, terreno e/710m2 Em SCHROEDER - R$
25.000,00
104 - Mista - VILA LALAU - cl 100m2 - e/3 quartos - R$
32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER e/1 08m2, terreno cl 450m2 - R$
12.500,00 - ofertão
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suítes - bem

localizada - R$ 57.000,00
107 - Imóvel Residenciallcomercial - CENTRO � R$
250.000,00 - Negociável
10.8 - Sobrado em Alv. BARRAVELHA - semi-mobiliado

R$ 55.000,00
10.9 - CENTRO - cl piscina - R$140.000,00 + R$,60.000,00
Financiamento

110- MISTA - cl 3 quartos - no LOTEAMENTO SANTO

ANTONIO - R$1 0.000,00 + pare. finane. do terr.

'111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno cl 688,00m2
112 - Terreno no alto, cl 16.aaOm2 - casa cl 320m2 - e/2

suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - R$
38.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - cf 260,87m2 - terreno cl

860,00m2 - R$ 120.000,00 (permuta por casa aqui em
Jaraguá do Sul).

, 115 - Sobrado Novo - na PRAIA DE ITAJUBA - Frente para
o mar - R$ 150.000,00
116 - JARAGUÁ ESQUERDO - próximo CAIC - R$ 35.00.0.,00
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - na R. da Caixa

D'Água -Brasäo - R$17.000,00
118 - Alv. - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - cl

268m2 - terreno cl 1.2a2,aOm2 - próximo Duas Rodas

119 - CENTRO - de alvenaria - R$ 50.000,00

APARTAMENTOS
202 - CI 1 surte + 2 quartos na Rua Florianópolis - CENTRO
- R$ 65.000,00
203 - JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suíte + 2 quartos e 2

vagas de garagem'
204 - cl 3 quqrtos, Res. Vitória Régia - VILA LALAU - R$
25.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu -

SÃO FRANCISCO DOSUL

207 - SALA COMERCIAL - QO MARKET PLACE
- cl vaga

de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOLDO BARJEL" Próx.

Rodoviária eil suíte + 2 quartos,
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - En!. R$
20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador- R$
53.000,00 .

211 - AMIZADE e/3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. - R$
75.000,00

.

213 - BOUTIQUE - CENTRO - R$ 65.000,00 - Negociável
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos

Chiodini" com 83,aOm2
215 - APTO e/2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000.,00

TERRENOS
301 e- RUA VICTOR MEIRELLES, MOLHA cl 600m2 - próx.
Pref. Municipal - R$ 25.000,00
30.2 - Na AV. BARÃO DO RIO'BRANCO, com 2.00Qm2-
Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m2 em SANTA LUZIA - R$120.000,00
30.4 - Na RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO - cl galpões e
casa de madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00
30.5 - TERRENO cl 572,8am2, nas proximidades do
KOHLBACH - R$ 25.000,00
306 - SCHROEDER com 1470m2, comercial- R$ 20.000,00
30.7 - CI 557,00m2 na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - R$
22.0.0.0.,00
308 - PRAINHA/PENHA - de esquina - R$ 27.500,00
309 - SCHROEDER c/ 1.1 00,aOm2 - R$ 8.500,0.0.
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com

726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00
311 - C/520,aOm2 na RUA LEOPOLDOMAHNKE - CENTRO
312 - ComercialWALTER MARQUARDT 660m2, c/22m de
frente pl asfalto - R$ 30.000,00
313· JOÃO PESSOA, e/5.28a,Oam2 edificado com um

galpão de 450m2.
314 - Área de 165.000,00m2 na localidade de RIBEIRÃO
ALMA - R$ 55.000,00
315 - 2 terrenos cl 453,6am2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
317 - 2 LOTESIPRAIADE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUA ALOíSIO BOEING NA BARRA com

546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - LOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m2, NA RUA

EUGÊNIO BERTOLDI- R$15.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. cf Ferdinando Pradi

e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,00m2 - R$18.000,00
322 - Chácara cf25 margas - c/ casa + rancho + RIBEIRÕES
NO TRÊS RIOS DO SUL
323 - Lateral da RUA MARINA FRUTUOSO - CENTRO - R$
40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,aOm2
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2-
R$ 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO
área de 625,75m2 - R$ 65.000,00
327 - Com. 1.092,aam2, de esquina - CHICO DE PAULA

R$ 45.0.0.0,00.
328 - C/88am2 de área, cl 670m2 de área construída na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO
329 - C/l.180,00m2 - na RUA JOÃO PLANINCHECK - R$
45.000,00 - Negociável
330. - CI 1.018, 17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - JGUÁ ESQUERDO, c/
429,00m2 - R$ 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. clAMAZONAS - área
de 1.133,aam2 - R$ 60.000,00
333 - Com 3300m2 - VILA NOVA - R$ 59.000,00
334 - CI 18.aaO,OOm2 - na VILA NOVA com vista espetacular
- R$ 25.000,00
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11- cl

915m2 - R$ 35.000,00
336 - CI 441 ,75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio Rodrigues
- RAU - R$ 7.500,00

VENHA NOS VISITAR!!!

Aproveite para ser a maquete
do EDIFíCIO GEHRING

A lmobillári Habitat está a

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo
pontulidade nos pagamentos.

PROCURE-NOS!

338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - cl

449,4am2- R$16.000,00
339r- Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBA/SÃO
FRANCISCO DO SUL - cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
340. - CENTRO - Área com 11.383,56m2 - R$ 10,00 o

metro quadrado
341 - Três terrenos com mais de 1.2aO,00m2 CADA
CENTRO
342 - Rua EXP;ANTÕNIOCARLOS FERREIRA, esquina
com Tomaz Francisco de Góes - Com 2.648,25m2

ALUGUÉIS
40.1 - APTO. eil suíte + 2 quartos - no Edifício Carvalho
- Centro - R$ 490;00
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM

300.,M2 - R$ 800,00
404 - APTO cl lsuíte + 2 quartos + dep. emp. - Ed.

Jaraguá - R$ 450,00
405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Preso Jueelino, Edif.
Ana Isabel - Centro
406 - APTO. e/2 quartos - no Residencial Ágata - Centro
- R$320,00
497 - APtO. e/2 quartos - próximoWEG I - R$ 280,00
408 - APTO cl 3 quartos - SANTA LUZIA - R$ 280,00
409 - APTO eil suíte + 1 qto - NOVOS - ED. TALISMÃ
- CENTRO - R$ 350,00
41 a - SALA COMERCIAL cl Mezanino - cl 180m2 - na

Rua Waldemar Grubba - R$ 560,00
411 - APTO cl 3 quartos, 2 BWC's - sobre antigo posto
de vendas Marisol - R$ 330,00
413 - CASA DE MADEIRA CI 2 quartos - Loteamento

Corupá - Chico de Paula - R$ 160,00
414 - APTO e/2 quartos - ED. FLORENÇA - CENTRO

R$310,00
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado - Centro
- R$800,00
416 - CASA EM ALV. e/2 quartos -loteamento Piermann
- VILA LENZI - R$ 200,00
417 - SALA COMERCIAL cl 28,00m2 - na Barão do Rio

Branco, nº 320. - sala 2

418 - APARTAMENTO cl 2 quartos - próx. da Faculdade
- R$280,00
419 - SALA COMERCIAL e/300,aOm2 - Felipe Sehmidt
-CENTRO

420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/50a,00m2 - 1º

andar - Ilha da Figueira - R$ 600,00
421 - Salas comerciais c/50m2, 120m2 e 150m2 - na

RUA JOSÉ'EMMENDOERFER - Próx.Weg I

422 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 2aam2 - trifásico -

CENTRO - R$ 350,00
423 - APTO - cf 2 qtos - ED. PROCÓPIO - CENTRO - R$
360,00
424 - Salas conjugadas - Centro - cl mobília - Para

consultório ou escritório
425 - APTO. eil suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo-
Rua Reinaldo Rau - R$ 400,00 .

426 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos - ED. ISABELLA -

CENTRO - R$ 400,00
427 - APTO ED. ISABELA - 1 º andar - R$ 300,00
428 - ED. ENDER - 2 qtos - R$ 240,00
431 - APTO NOVO cf 1 sLiíte + 2 qtos, prédio com piscinas
e salão de festas - RES. TALISMÃ - RUA JORGE
LACERDA - CENTRO - R$ 550,00
432 - CASA EM ALV. comercial- CENTRO - R$ 450,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RuaWalterMarquardt, 623 - salaa
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC
275-0153 - 370-7238
CE LU LAR 973-5097

CRECI 1762-J
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IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO: rÄª�I,]#I
v Ref. 022 - Casa alv. 120m2 - suite cl móveis, 2 quartos e demais dep. + edicula 61 m2 - Terreno 378m2 - Czerniewicz
- Próx. Escola Alberto Bauer - R$ 80.000,00
v Ret. 028 - Casa alv. 134m2 - 3 quartos, 2 bwc e demais dep. + edicula cl 24m2. Terreno 15x28=420m2 - Figueira
Próx. Mercado Andréia - R$ 50.000,00
v Ret. 094 - Casa alv. 100m2 - 3 quartos, sala, sala TV e demais dep. + edicula cl 70m2. Vila Nova. Próx. Igreja.
Terreno 361 m2 - R$ 47.000,00
v Ret. 035 - Casa alv. 120m2 - 3 quartos, 2 salas, COl., 2 bwc, varanda, garagem + sala cornI. de 25m2 - Terreno
350m2 - Jguá Esquerdo - R$ 42.000,00
v Ref. 041 - Casa alv. 91 m2 - 3 quartos e demais dep. Terreno 350m2. Ana P�ula - Próx. Colégio - R$ 21.500,00
v Ref. 006 - Casa de madeira 81 m2, 3 qtos, sala, coz., bwc, área serviço, garagem - Terreno 337,50m2 - Figueira
Casa nova - R$ 21.500,00
v Ret. 012 - Apto 94m2 - 2 quartos, bwc, sala, copa, cOZ., área serviço, garagem - Centro - R$ 42,000,00
II Ref. 020 - Terreno 25.000m2 pl indústria - Barra - R$ 90,000,00
II Ref. 099 - Terreno 364m2 - Lot. Papp - Barra - R$ 19.700,00
v Ret. 032 - Terreno comercial 462m2 - Chico de Paula - R$ 16.800,00
II Ref. 028 - Terreno 420m2 - Próx. Prefeitura - R$ 16,000,00
v Ret. 070 - Terreno 525m2 - Jguá Esq. Lot. Juventus - R$ 13.000,00

ALUGA-SE - Coso alvenaria 'cl 160,OOm2-
ct estacionamento.

Ruo João Marcotto - Central.
R$ 650,00 - Aceito-se proposto.

ALUGA-SE - Galpão comercial cl área de
350,OOm2 + 2 bwc + estacionamento.

Ruo João Marcotto - Central.
.

R$ 800,00

ALUGA-SE - Coso em alvenaria ct
200.00m2• cl 1 suíte + 3 dorms. Ruo
João Zapella. 88. R$ 800,00.
Aceito-se proposto.

��'<- ��,"":"=�'��:w����'<'��;m»:,',::;w;;r@mt:<·� '.':",," ""'f,'�:" ""r:«�'_ :'�W��"'"" �:«

Rua ReinoldoRau,:l44 - Jaraguá do Sul -S€ -'Córltira: temos outras opções.
ii CONSULTE-NOS!

IYjRANCHO
rgIMOVEIS

UI1�

CENTRAL DE VENDAS

W371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

.

GUARAMIRIM

ranchoi m o v e l s c c o rnvb r

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

dependências - Terreno
com 487.59m2 - Barra do
Rio Molha. R$ 40,000,00

Cód. 140- Casa de
alvenaria de 160m2 com

uma suíte e 2 quartos.
Terreno com 539m2 - Vila
Rau - R$ 60,000,00.

• !.r:J";l••
II Casa de madeira, 3 quartos - próximo Prefeitura - R$ 200,00 mensal

v Ref. 051 - Casa alv.
129m2, 3 quartos,
sala, copz, coz., A.S.,
2 bwc, dispensa,
garagem. Terreno
800m2 - Figueira
R$ 53.000,00

• Um apartamento com

141,75m2 +

• Um apartamento de
80m2 +

• Uma sala comercial com

141,75m2+

• Duas salas com

40m2 cada +

• Uma sala inacabada
com 40m2 +

• Uma sala com 220m2 +

• Uma garagem para
dois carros

LOCALIZAÇÃO:
Rua Alberto Jacobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

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

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

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

v Ref. 082 - Casa
alv. 140m2 - 3

quartos, sala,
copz, cOZ., AS.,
bwc, 2 garagens
- Figueira - R$
50.000,00

II Ref. 046 - 2 casa de alv. 1 ª

cl 115m2, 3 quartos, sala,
copa, coz., bwc, AS.
2ª cl 65m2 - 2 quartos, sala,
coz., bwc, A.S. garagem
Terreno 570m2 - Água Verde
- R$ 58.000.00

GUARAMIRIM
Cód. 715 - Casa de alvenaria

de 106m2 com 02 quartos.
Terreno com 432m2. Localiza
do na Rua Paulo Schmidt -

Bairro Avaí. R$ 35,000,00
(Aceita carro como parte do

pagamento)
GUARAMIRII\JI
Cód.725 - Casa de alvenaria com

128m2, três quartos, terreno com

504m2 localizado na Rua João
Sotter Corrêa - Avaí -R$
45.000,00,

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

Cód.150 - Terreno com 22,000m2 -Ilha da Figueira -R$100.000,00

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

Ilha da Figueira - R$ 25.000,00 .

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

Cód.148 - Casa mista com 11 0.72m2 num terreno com 340,80rn2 -R$
35.000,00 - Vila Nova - Terreno cl 14.118,00 no valor R$ 55,000,00

Cód. 470 - Terreno com 600m2 - Pàral�la Rua Domingos da Rosa - Morro
Boa Vista - R$ 8.000,00

Cód, 471 - Casa mista com 130m2, terreno de esquina com 515m2.
Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$ 40.000,00.

Cód. 363 - Casa em alvenaria com 98m2, com treis quartos, dois BWC e

demais dependências - Balneário Barra Velha - R$ 25.000,00

ALUGA
- Galpão semi-acabado com 1000m2 - Rua Enrico Fermi- Jguá
Esquerdo - R$ 1.000,00
- Apartamento com dois quartos e demais dependências- Rua

756, - Barra do Rio Cerro - R$ 210.00

NECESSITAMOS DE CASA PARA LOCAÇÃO.
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 3 DE JUNHO DE 2000
. , � . SERVIÇOS '

,
'

.

FIESC'
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
. Centro de Atividades de Jaragua do Sul

:/ .

o SESI - Jaraguá do Sul oferece às empresas da
micro região seus serviços do Núcleo de Saúde
Ocupacional:

• Avetteçêo Ambiental

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais

•
. PCMSO - Programa de Controle Médico da
Saúde Ocupaéional

• Audiometrias

• Curso para formação de CIPA

• Exames complementares: espirometria e

acuidade visual

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

RUÇl Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃOMÊSDE JUNHO DE 2000

IlAIlILIDADV.5 DE ESTUDO USUÁRIO: I�$ 12.(1) CONVENIADO: R$�.r"

Par,ll'liml(;;L�de I" a4"SI,.'tir - FSIhIÇ(lpara brincare aprender-Manninoc 'vespertino CURSO DE VOCÀ
DEPI:NDENTE: IO,tM) uuuncula + IO.61l mcnsulidadc

I x semana: R$ 2.'i.�_
USUÁRIO:
I x semana: R$ ,1.5,0(1

-Um pernoite cnm café da IH CONVI :NIAI )0:
Apoio: Hotel Harrn Velha I x semana: I{$ �()Ju.l
. Uma cest .. do dtu dos Nan

Apoiu: Ca ré e Mordomia
Uma Lingerie Muntcipaldc Livemus- Pavilluiu D

Apoio: SI) íntinHI
Pn.Il11l)�'ÜO \',íliJ_il pura
OÍ'i/t�f2()tK). e paru os all

DIAS DA SEMANA
3' C)' mh às oRh e

COMERCIÁI�IO/DEPE
t4"e{)'lóhàs 17h -

2",4' e ()" l':lhJ!) ils 2(lh,

USUÄRIO: 2" e 4' 1 Rhl5 c I:scola nisaCl;íudia ele Aguiar
2 x semana: R$ 2,�.()()
,�'l' 5" 181115 às 191115
CONVENIADO: J'e S'19hJO
3 x scnuma: R$ 21.00

GINÁSTICA GERIÁTRICA (3·1
COMERCIÁRIO/DEPENDENTE: 2 x ser

USUÄRIO: 2 x semana: R$ 17.(1)
CONVENIAI )0: 2 x semana: R$ 15.0n

CAMINHADA ORIENTADA
Mais !'.;nide lo! segurança pata a Iamüia comcrcidria

COMERCIÁRIC)/J)EPENDEN·ll': R$óJHI INFORMAÇÕES: (471.171 H9311 ou (471 371 �177

Rua Presidente EpitácioPessoa, 1273 - Centro � Jaragúá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

CLASSiFiCADOS - 19

I /._�_IE_S_C_SENAI

JARAGUÁ DO ·SUL
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000

...,

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:.

• TÉCNICO EM ESTILISMO

• TÉCNICO EM ELETRÔNICA

•
. TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

• TÉCNICO EM VESTUÁRIO

• MECÂNICO GERAL

• SOLDAGEM INDUSTRIAL

SENA. - CET Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - FonelEax: 47-370-7722

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

HABIT.TDADESEM
'I'ÉCNICASDEVENDAS

APRESENTAÇÃO
SIL VIO PATERNO

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

Empresas.

PÚBLICO ALVO - Profissionais de
Vendas Externas, Industriais e

Representações Comerciais

* O Vendedor na rua em busca
do cllente:
* Quebrando paradigmas e

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

venda e o pós venda);
* Superando objeções e

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

das metas.

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula

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

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

LOCAL: SENAC

\ NOVO ENDEREÇO·
Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi

Prédio ao iado Regata Motos - Jaraguá do Sul- SC
Tel.: (0**47) 370-0251

E-mail: senacjgs@jgs.matrix.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref 048 - CENTRO: Casa de Alvenaria com Ref 016' AMIZADE - 13.000m2 na Rua Roberto
112m2 terreno de 558m2 na Rua Guilherme

_

Ziemann - R$150.0QO
weeg� - R$ 1,15.000 '-' .

Ref 090 _ AMIZADE - 378m2 na Rua Roberto
Ziemann - R$15.000

FONE: 371-3349

ALUGUEL
DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot AdéliaGrubba Lehmarm.Oficial doRegistroCivil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.752 de 29-05-2000

SERGIO STRELOW E ROSA MARIA SARDO

Ele, brasileiro, solteiro, operadorde máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio

Cêrro TI, nestacidade, filho de Rolando Strelow e Ema Köpp Strelow.
Ela, brasileira, solteira, diarista, natural deCorupá, neste Estado, domiciliada e residente em Rio Cêrro II,

I

nesta cidade, filha de Vitor Sardo e Anna Knetschki Sardo.

EDITAL N° 22.753 de30-05-2000

EVERALDO BACHMANN E NEUSA BROETTO

Ele, barsileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

JoséEmmendörfer,916, nesta cidade, fi lho deOscarBachmann e Renata Schaldack Bachmann.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Salto do Lontra, Paraná, domiciliada e residente em Corticeira, em

-Guaramirim, nesteEstado, filha de José Broetto e AnaFraron.

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

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

Casas

Ref 120 - Residência de 200m2 - semi-acabada.
Vila Nova - Preço a combinár

Imóveis

Certeza de BonsNegócios!
Creci 2066-J

ApartamentosRef 073 - NEREU. RAMOS - Ponto Comerc'at
próprio para Lanchonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti ,R$ 40.000

Ref t13 - VILA NOVA - Apto com 68m2, 2

quartos no Resid_Jardim das Mercedes, Rua
25 de Julho, entrega abril/2000 - R$ 4.500 +

finane.370-7798
9975-1827 Apartamentos no

Centro e Vila Nova

Entrada + até 48 vezes
Rua 25 de Julho 703

Vila Nova

Jaraguá do Sul - se
Chácaras

Ref 114 - Vila Nova - Terreno de esquina
com809m2. com casamadeira 96m2 na Rua Ref 116 - Rio da Luz - Chácara com 37.000m2,
25 Julho-R$ 100.000,00 com casa de madeira com 180m2 - R$

Horne-page:
www.premierirnoveis.com.br

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato· para protesto de Títulos contra:

Ademar Jose Maeaneiro - R. Exp. Guilherme Humberto, 2 easa direita - Nesta;
Adriana Barreto Borges - R. Exp. Antonio C. F., 244, Ap. 102 - Ed. San Rap. -

Nesta;
Andrea Alves de Brito - R. E, Lote 594 - Loteamento Sto. Antonio - Nesta;
Arildo Tomaselli - R. 3 de outubro, s/n? - Sehroeder;
Assoe. Bem. F. J. - R. Max Arthur Fiedler, 4 - Nesta;
Borr. e Balanc. Do Hugo LIda. - R. .Joinville, 1.31'1 - fundos - Nesta;
Cesar Leomar Felesbino - Av. Getulio Vargas, ,896 - Nesta;
Claudemir Ori Horn - R. Gen. Vidal Ramos, 820, SI. 01 - Nesta;
Claudemir Ori Horn - R. Gen. Vidal Ramos, 82Q, SI. 01 - Nesta;
Comercio de Sucatas Mader LIda. ME - R. Dona Matilde, s/nQ - Nesta;
Cortilex Ind. de Cortinas e Dec. - R. Barão do Rio Branco. 374 - Nesta;
D. 'e D. Ind. Coni. Prest. Ser. LIda. - R. Joinville, 5.249, Sala 5 e 6 - Nesta;
Debora Cristina Borges ME - Rua Barão do Rio Branco, s/n" - Centro - Nesta;
Dinori Jubate - R. 569. nQ 64 - Vila Lenzi - Nesta;
Dival Duffeck - R. Fritz Satter, 09 - Nesta;
Edson Roberto Dias - R. Adson Coxeia, 117 - Nesta;
Fernando de Oliveira - R. Primavera, 51 - COHAB - Ana Paula I - Nesta;
Gentil Rocha - R. João da Cruz de Souza, 86 - Nesta;
Ind. e Com. Art. Gesso Amajohn - R. Maria de Mate, 401 - LI.-11 - S. Luis - J.
Esq. - Nesta;
Jorge Mauricio Nunes da Silva � Lot. Miranda, Lote 19 - Estrada Nova - Nesta;

,

Josemar Alves Pereira - R. Tifa Guinter - Nesta;
Lavação e Borrach. Amizade LIda. - R. Januario Ayroso, 2.485 - Nesta;
Lindolfo Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;
Mareio Vilbrantz '-- R. Henrique Fuck, 216 - Corupá;
Maria Luiza Davi Rossetti - R. Luis Alves, 82 - Nesta;
Maria l.uiza Davi Rossetti - R. Luiz Alves, 82 - Ilha Figueira - Nesta;
Paulo Henrique Rosselti - R. Luiz Alves, 82 - Nesta;

,

Paulo Postai - R Francisco Hruschka, 156 - São Luis - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas LIda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - CX. Postal 27 -

Schroeder;
Valdirene Maritns da Cruz - R. 789, 111 - Ilha da Figueira - Nesta;

E, como, os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram
a aceitaria devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur
Müller" n° 78, no prazo da lei, a lim de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o laz, sob a pena de serem os referidos
protestad_os na forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 31 de Maio de 2000.

Patricia reveres da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Costureira com mais
de lOanosde

experiência oferece
se poro trabalhar

eomfacção.

CASA DE
ALVENARIA
(VEnCbaJtrc:x::o)

Jaraguá Esquerdo, 44Qn2, 3
ruftes, finamente rnobilicx::Ja,
pfdna.Aceitoterrero,
q:x:rtClTBlltOaJcaroro

.

nEgXb.
Trdtarno telefone

37(}1521 ou 9973-9433.

Possuimáquinas
overlcx:::kedecobertura.

.

Tratar: Rua Carlos
Zemke, 125 � Rau

Telefone: 9969-0912

Terrenos

ReI 074 - NEREU F:lAMOS - 65.000 m2 na Rua
Luiz Sarti, com Bananal - R$ 180.000

Ref 077 - NOVA BRASILlA - 392m2, naRua
José Emmendorfer ' R$ 25.000

Ref 004 - RIO CERRO - 1187m2 na Rua
Pe.Aluisio B<;ening , R$ 10.500

Ref 110 - RIO DA LUZ - 480m2 próx. à Ceval
, R$ 6.200 + finane.

Ref 117 - PRAIA DE ITAJUBA - Terrenoa 300m
da praia. R$ 5.200,00

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

71.000m2•

Terrenos Financiados

Bairros

,
Vila Rau e Säo Luís

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I .'.

. "Squ�ma na Praça" .

Quatro dcs.bondos que ihtegram o CD "Squerno" - Euthanasia, de
Florianópolis; Sufoco, de �araguá do Sul; Enzime, de Blumenau, e

Repulsores, de Schroeder, �starão se apresentando no palco da Praça
Ângelo Riazera a partir das;19 horas deste domingo, dentro do projeto
Música na Praça, desenvolvido pela Secel. "Squema" é uma coletãnea
idealizada pela gravadora jaraguaense Grito .Records, englobando reck.
hordcore. rop. grind e skccore. O CD é integrado ainda pelas bandas
catarinenses Schnaps, Acne Rabble, . .Butt•Spencer l,e.,MBG, a paulista"

Maguerbes e a carioca Jason. O contato com as bandas pode ser feito
através da gravadora pelo telefone (47) 275-3393.

,,. ......_-_ ....
,

r - -
", � - - '",

.I '"
....

Hoje tem agito na Notre, com �

som mecânico. •
•

Ingressos a R$ 5,00. r
--

"\

'-----. ,. __ ..1
.

��---"' ... .,'

Espaço para
HoppyHour

A SER Marisol, em parceria com

Ataliba Refeições, abre espaço para
confraternização semanal dos ami

gos, inaugurando, no prõximo dia 8,
um serviço especializado de Happy

H.our. O mais novo ponto de encontro
da população jaraguaense vai funci
onar todas as quintas-feiras, a partir
'das 17h45, atendendo público da

Marisol e externo.
No cardápio exclusivo, os clientes te

rão àdisposição várias opções
Wigg�J�ºf1ºnJ,jÇ2w;;;' tábuas de frios, diver
sidade de ccndpés e petiscos, além
de uma grand;e lista de bebidas.

A experiência d� operar restaurantes
w

comerciais em �ssociações recreati-
vas e atender 8,wentos especiais na

, '�

empresas nãqqé novidade para a

Ataliba Refeiçõ�s. A associação da

Weg, por exemplo. conta com os ser

viços da empresa há quatro anos.

Vale a pena conferir.

�.

Baile poúcho I

A Apae (Associaçãodde Pais e Amigos dos

Excepcionais) d� Guaramirim está
.

promovendo baile g:aúcho com o conjunto
poroncense Gaitaço, no Parque de

Exposições Perfeito Manuel de Aguiar, hoje,
a partir das 22 horas'. No evento acontecerá
a formatura dos 64 casais que fizeram curso

.

"" ' "'� - """'" -oferecidb pela Apoe.
Ingressos no valor de R$ 10;00.

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
IFspec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Proteesore do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABo..
Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE

. DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Pr.ef. Waldemar Grubbà, 1570

Fones: 371.7209/371-6158

I I
-

O Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

Especializado em-cabelo afro, alonga
mento, entrelaçamento, relaxamento,

, fio a fio, mega hair

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

• Caix'as postals ilimitadas paro e-mail • Suporte técnico 24 horas por dlc, 08004734737 dias por semana • Curso básico gratuito sobre' Internet • Instalação
gratuita do kit de acesso .• .Iurífc telefônico tocct em mais de 150 cidades www.terra.com.br

.::i "

"

terra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o fofinho Murillo Henrique M. Fachini

�mpletQ�, ontem (2/6), um aninho de vida.
A festinha será no dia 10/6, nas

....

dependências do Clube Atlético Baependi.
Parabéns dos pais, 01�IOIl e Deni Fachini "

O,.

Essa é a Gabriela

Larissa, fit a de

Valmir e aine

Klabund e

completa' 2 aninhos
'110 próximo dia 7/6

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

.

, .,. ,��$ (...JHt>o�
_........__.01' Ú�'I:!S

.'4(';4�$e$J

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED UNIÃO SAUDE,WEG, MALWEE,

SIN'DICATO DAALIMENTAÇÃO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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É MENTlRA·OU É VERDADE?
Nosso calendário dedica -

não sei se dedicar seria o termo
, um dia do ano à mentira.
Bem! Festejar a mentira não me

parece justo, lembrá-la não �
agradável; mas, do jeito que as

coisas andam, é difícil não ba

termos com o rosto nela todos

os dias, Não me refiro à menti

ra de pescador ou caçador nem
a inocentes "pegadinhas", Falo
da mentira como doença
epidêmica e que rejeita qualquer
remédio GU vacina. Segundo
mensagem bíblica, ela foi
introduzida nomundopelo "Coi
sa Ruim" , disfarçado de peço
nhenta cobra. Pois é: pela árvo
re também se conhece o fruto:
pela origem da mentira podemos
avaliar o quanto éperigosa, per
niciosa e abjeta como seu pri
meiro autor.
A humanidade- sempre con

viveu com amentira. Hoje, po
rém, nesta era da informação e

da comunicação, ela ganhou
força, agilidade, sofisticação. Às
vezes temos a impressão de que
a verdade, como maneira, crité
rio e possibilidade de convivên
cia humana, está sendo lenta

mente asfixiada.Não importa se

algo é real ou falso, o que vale é
se convence ou não. Se conven

ce, é verdade! Se c-onsigo impor
meu ponto de vista pela força,
pela astúcia ou por sutis e en

genhosas estratégias de marke

ting, vale. Nicéia Camargo ou

Celso Pita: quem conta a

verdade? Verdade? Quem quer
salvar a verdade? Nem Nicéia
nem Celso, temo. Vai preva
lecer, como verdade oficial - e

poderia haver outra? - aquilo
que seprovar nos tribunais, sob

o parâmetro das leis, da habi

lidade dos advogados e, quem
sabe, de outros "critérios". que
preferimos não mencionar. E a

Lei? Ora, a Lei! Quem disse

que o legal precisa ser justo e

verdadeiro? Sim, sei que deveria
ser!

Dias atrás, um juiz ou

desembargador aposentado que
acumula, entre salários, agrega
ções e vantagens "legais", rendi
mento mensal de R$ 28.000,00,
deu sua versão: "Tudo está
dentro da lei; além disso, há

ternpo recebo este valor e o

Estado não foi à falência por
isso". Verdade?

A mentira não se reduz a
.

falsidade na fala. Existe aquela
mentira profunda, existencial,
insidiosa, que se revela na

incoerência de atitudes muito
bem disfarçadas. O homem é

mentiroso quando age contra o

bom senso - afinal, ele não pos
sui razão? - manipula emoções,
absolutiza o que é relativo, faz
parecer essencial o que é supér
fluo, quando impõecomo inexo
rável o que é contingente e his
tórico. E como é perigosa aque
la mentira travestida de verdade

sob os panos da ideologia, que é

o falseamento do real (Ex.: a

violência é natural e inevitável,
não há solução para os ver

gonhosos desequilíbrios sociais..
a competitividade impõe o

. desemprego ... ).
E a propaganda? Ah! A

propaganda! Mundo por ex
celência do enganoso e do falso,
onde a palie é confundida com

o todo, o ponto de vista torna-se

dogma, onde se vende o possível
como certo, (Um momento: não

Professor João Arnoldo Gascho

, soo contra a propaganda em si,
nem afirmo que toda ela é

mentirosal). Sempre' tenho a

impressão que a propaganda,
aquela sem vergonha e men

tirosa, se assemelha ao caso do

paraíso terrestre, quando a

serpente disse à mulher: "Se
comerdes do fruto desta árvore,
sereis iguais a Deus". Foi essa

propaganda enganosa a primeira
grande mentira, com graves

conseqüências. Pela mentira o

mal entrou no mundo, pela men
tira o mal se mantém. Quando
se afirma que o cigarro A faz
de você um valente e o cigarro
B é o sucesso; quando se insinua

que se você ainda não tem auto

móvel.ou casa própria é porque
não comprou a cartela do
"Mundo Feliz" .... Contra essa

propaganda, olho crítico.
Por que tanta mentira? A

meu ver, desde crianças nos

acostumamos à mentira, não só

pelas falas que ouvimos mas,

sobretudo, pelas atitudes que
observamos. Se uma criança vê

que o casamento dos pais é

farsa e enganação; quando
vemos, na política, confundirem
o interesse público com van

tagens pessoais ou de grupos;

quando na empresa se fala:
"Somos uma grande família",
mas, na primeira dificuldade

alguns "filhos" tornam-se des

cartáveis .. .. Assim aprende-se
a mentir, a abafar a indignação
contra a mentira, esta grande
praga social. Quando aceitamos
a.mentira como natural em

nossa sociedade, quando não

mais nos indignamos contra ela,
eis quando ela se torna mais

perigosa. O cidadão e a socie
dade que não mais se indignam
estão morrendo.

Não sou ingênuo. Não

imagino mudança repentina e

mágica de um mundo de mentira

para um mundo verdadeiro.

Creio, porém, que a verdade não

morreu; ela. está aí, viva,
esperando nossa adesão. E
terminando, para quem quiser
refletir mais sobre o assunto, fica
o registro: o filho da mentira

chama-se opressão; e o fruto da

verdade é a liberdade.

JOÃO ARNOLDO
GASCHO

Professor no Centro

Universitário de

Jaraguá do Sul

Inscriçõespermanecem abertas

Na sociedade globalizada em que vivemos, as

mudanças no conhecimento são cada vez mais
aceleradas e o dinamismo passou a ser uma das

principais exigências do mercado de trabalho.
Por este motivo, tornou-se maior também a

preocupação dos profissionais de todas as áreas em

desenvolver suas habilidades e competências para que
possam acompanhar tantas transformações.

, Neste, sentido, o Centro Universitário de Jaraguá do
Sul'! FERJ no intuito de atender às necessidades dos

profissionais da região, capacitando-os para o

desenvolvimento de um trabalho com maior qualidade,
abre inscrições para os seguintes cursos de Pós
graduação:

* Marketing, Propaganda e

Vendas
* Gestão de Negócios e

.

Finanças
Obs: Cursos oferecidos em

convênio com o Instituto

Brasileiro de Estudos e

Pesquisas Sócio-

Econômicas,

Nº de vagas: 45
Aulas às sextas-feiras à noite

e sábados pela manhã

Investimento: 18 x R$186,67
* Educação Matemática
Nº de vagas: 45

Inscrição: R$50,00
Investimento: 16 x R$159,50

* Contabilidade Gerencial
e Controladoria

Nº de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$178,50

* Currículo ES.colar na

Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por

Projetos de Trabalho

Nº de vagas: 35

Inscrição: R$ 60,00
Investimento: 1 + 17 x

R$11.7,00

* Psicologia e Saúde
Mental

Nº de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$ 197,00

*

Planejamento, Execução
e Avaliação de Políticas e

Serviços Sociais: área

pública e privada
Nº de·vagas: 35
Inscrição: R$ 148,00
Investimento: 15 x R$ 148,00

Maiores informações a

respeito dos cursos p,oderão
ser obtidos junto à

Coordenação' de Pós

Graduação e Pesquisa ou na

horne page http://.
www.Ierj.rct-sc.br.
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Personalidade .de Vendas
As principais 'Iideranças políticas e

empresariais de Santa Catarina e a imprensa
dividiram-se, na quarta-feira (31), para
prestigiar dois destacados eventos em

Jaraguá do Sul: a implantação do Centro
Universitário na Ferj e' a homenagem da

ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas

do Brasil/SC) ao empresário Vicente Donini.

Casal Vicente e Florilda Donini,
trajetória de sucesso reconhecida

Revolução na

fitness
A Academia Impulso
acaba de implantar a

modalidade BodyPump,
uma verdadeira febre em

42 países do mundo,
importada diretamente

da Austrália. O programa
é considerado a maneira
mais rápida do universo

para entrar em forma.

A instrutora Lisa Iaworski (C)
e o casal Heide e Renato

Ricardo Behnke, donos da
Academia Impulso

Parabéns a você
1/6 - Márcio Menegotti Schunke

·Iris Stein Lunelli

3/6 - Fernanda Vitkoski Colaço
4/6 - Bruna Dias Buzzi

Maria Terezinha
Wackerhagen

.

Aline Silveira

Albino Flores

j\ Floricultura
Florisa

a (047) 371-8146
a ,(047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo, Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Gincana do Sesc

Comissão organizadora da 2a Gincana 24 Horas do Sesc: Sérgio
Luís Pedrotti, Mary Laise, Jean Cario Leutprecht, Isabel Alessi,
Maria Lucia e Ioe Junior. O evento foi realizado nos dias 27 e 28

de maio, com atividades no Parque Municipal de Eventos, e

encerramento na Praça Ângelo Piazera.
A vencedora da gincana foia equipe Legião Jovem

pa

Centro Universitário
Horst 8aümle

Carla Schreiner e Iria Tancon, reitora e vice da Ferj,
organizaram uma memorâvel solenidade para

. implantação do Centro Universitârio

(I)
LUNELLI
M"lid'li 1'1"11,,••

SERViÇOS PREDIAIS

Ruo Prefeito Jo
Fone: (047) 973-
CEP: 89254-100.

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Corupá
375..1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, la

comunhão, betizedos e

todos os tipos de eventos,
Servimos

almoço executivo.
De segunda a sexte-teirê-
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237 •

(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Rfitstaurante Itajara
Atende de segunda a sábado
Para almoço l1h30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 hor5ls

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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· ma entregou
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MENTO'

Fax (0--47) 371-6310 - Jaraguá do Sul- sc
r. Visite nosso site www.proma.com.br

PL
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

o Edifício Magnólia possui 20
apartamentos e 2 salas comerciais.
Está localizado na' rua Padre Pedro
Francken, na 174. O edifício foi

projetado com porteiro eletrônico,
garagem individual, antena

parabólica, tv a cabo, fio terra para
computador, salão de festas' com

churrasqueira na coberture.

Apartamentos de um quarto e de
dois quartos com suíte.

III : Ilydramaril
• Louças • Metais •
Fone: (0--47) 340-3166

A'UIAUEN SIEMENS
ENI3ENHARIA DO AL.UMfNIO
FONE: (0--41) 373-0371 Fone: (0--47) 321-7500 Fone: (047) 372-0060 FONE: (0··48) 257·010.1

M METAL & ARTE
ComéIck> e DecOlaçóes em iJrnOOIias

.

Fone:(O--48) 237·4206 .GERDAU·
NOSSO PRODlITO e: AÇO. NOSSO FORTE t voes.
Fon.: (O,"",1)4JJ-3122

RISCHBIETER
Englltnho,lolndtill.lo.ComórdoUdCl.
Fone: (0·-47) 335-0033

f:; AgijpliCjJuigis
• , ••.

FONE: (0··47) 346·1 í· 33
FONE: (0--47) 371-3522

VENDAS/LOCAÇÃO

�
Séculos Empreendimentos Imobiliários

Creci l873·J
Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 _1° Andar- Sala 103

FONE: (0··47) 371·8814

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caraguárecebe�testécniCffi
Jaraguá doSul-A Caraguá

Veículos foi sede na semana pas
sada do encontro entre assisten
tes técnicos de todas as reven

das Volkswagen em Santa
. Catarina e técnicos da indústria.

automobilística localizada em São
Bernardo do Campo, em São.Pau
lo .. O'encontro reuniuôü profis
sionais e serviu para que os as

sistentes técnicos ouvissem pa
lestras sobre melhoria na quali
dade e financiamento de serviços,

além de orientações sobre usos

de equipamentos e ferramenta.
Estiveram presentes José Luiz

do Nascimento, representante
pela Garantia do Produto

Volkswagen (Brasil); Álvaro
Gouveia Júnior, da Divisão de

Planejamento de Serviços e Sis
temas (Brasil); Renê Júlio

Borrmann, supervisor de Assis
tência Técnica (Paraná e Santa

Catarina), e os representantes de
assistência técnica Ulisses

Wandeur e Fred Benno Lucht

(Paraná e Santa Catarina).
ESPAÇO INFANTIL�Um

dos pontos que mais chamam a

atenção de pais e crianças nas vi

sitas a Caraguä Veículos é o espa-

. ço infantil. Na última semana cri

anças do Centro de Educação In
fantilMunicipal RosaMaria Doni
ni, do Bairro Baependi, estiveram
brincando com o totem, que
mostra personagens do mundo

infanti I de Maurício de Souza.

Duas Rodas participa do Dia do Desafio
Jaraguá do Sul :_ Reuni

dos em dois períodos, funcio
nários da Duas Rodas Industrial

participaram, no dia 31 de maio,
do Dia do Desafio, organizado
pelo Sesc em todo o Estado de
Santa Catarina. Nestes dois pe
ríodos, as atividades laborais

dentro. da empresa foram

suspensas por cerca de 30 mi

nutos onde os organizadores do
evento procuraram mostrar a

importância da atividade física
como elemento fundamental

para se conquistar uma boa

qualidade de vida. As atividades
foram desenvolvidas no pátio
interno da empresa e constou

de pequenos exercícios de co-
s::- .

ordenação motora e de relaxa-
mento.

Para Ivonete Stringari, co
ordenadora de Esportes da
Duas Rodas Associação Recre
ativa e do programa de ginásti
ca laboral, a mensagem princi
pal foi passar a importância da

atividade física e de momentos
de lazer no dia-a-dia de todos
os nossos colaboradores. "Saú-

de não é apenas a ausência de

doença ou enfermidade, mas

sim bem estar bio-psico-soci
aI, comentou.

Ivonete informou ai nda que
a empresa possui um programa·
de ginástica laboral e que este

já ati nge todos os setores. Ele

consiste em ·duas paradas, num
total de 15 minutos em cada

turno, o nde são repassados,
através de orientadores, exer
cícios de alongamentos e rela

xamentos, necessários para o

bem-estar de todo ser humano.
Divulgação

Dia do Desafiorfuncionârios da Duas Rodas se exercitaram IlO pátio da empresa por trinta minutos

Esp·elho, espelho meu ..,.
Existem várias tríades para

se entender ä vida: passado,
presente e futuro; incons

ciente, pré-consciente e cons

ciente; real, imaginação e sim
bólico; id, ego e superego; .

emoção, ética e razão. Muitas
outras existem.

Numa cultura do futuro os

seres humanos desejariam

apenas se igualar uns aos

outros, como Galileu se igua
lou a Aristóteles, Hitler a Nero,
Pelé a Garrinha, etc.

Este preâmbulo é para pro
curar entender .os motivos que
levaram alguém a cobrir uma

pintura artística com um enor

me espelho, na sede da 19a
CRE.

Acredito que a obra é uma

obstinada investigação para
convocar na subjetividade do

espelhado a possibilidade na

subjetividade contaminada

pelo objeto da arte.

Ah! Então taí.

José Augusto Caglioni
Professor

ESPORTES
'-

As de Ouro Boliche Clube

completou 52 anos

omais antigo clube de bolão,Jiliado ao veterano Clube Atlético
Baependi, completou no dia 10/5/2000 o seu 52° ano de

existência, que foi ruidosamente comemorado na noite de 24

de maio, com lauto jantar festivo.
Na ocasião foi eleito o novo presidente, na pessoa de Moacyr
Rogério Sens. Cumprimentos ao Ás de Ouro e ao novo

presidente, Moacyr, que deverá levar a agremição ao lugar que
.

ela merece estar na constelação esportiva do esporte bolonistico

jaraguaense e catarinense.

INFQRMATIVOPAROQUIAL ;�3 e4/612000
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
19hOO - Matriz

NOSSAMENSAGEM
-

A história de Jesus continua na vida da comunidade
Celebrar a partida de Jesus para o Pai é senti-lo eternamente

presente na vida das pessoas e da comunidade cristã. Ele não se

afastou. Criou sua morada estável em nosso meio, como aquele
.

que sustenta os passos e os testemunhos dos que nele crêem.

Cabe agora à comunidade cristã mostrá-lo presente mediante o

testemunho. Ele está sempre preschte no meio de nós, em nossas

comunidades, pois. a glória de Deus é estar conosco; e nós o

glorificaremos, quando o reconhecermos e manifestarmes como,

Senhor Absoluto, Cabeça da Igreja, razão. da nossa esperança.
Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, para .nos

conscientizarmos de nossa missão no mundo. Deus quer a nossa

participação e o nosso testemunho. (Mc 16, 15-20)

Apoio:

CASA DAS TINTAS
Matriz - Fones (047} 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich,47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

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

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

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125
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Gapa-Já faz bazarde roupas
usadas para arrecadar fundo
Entidade precisa
de recursos

para remédios
e combustível

Jaraguá do Sul - o Gapa
Já (Grupo de Apoio à Prevenção
da Aids de Jaraguá do Sul)
promove, no dia 16 de junho, o
Bazar da Pechincha, na Praça
Ângelo Piazera. Durante todo o'

dia. as pessoas poderão comprar
roupas novas e serninovas, a

preços populares.para contribuir
à causa dos soropositivos. O

Gapa-Jä está recebendo doações
de roupas e objetos e pretende
repetir á promoção a cada três

meses.

O presidente da entidade,
Sílvio Luiz Pereira, acredita que
o bazar seja uma boa forma de

conseguir recursos porque

beneficia também a quem

compra, com preços baixos.
"Temos recebido um volume

grande de doações de pessoas da

alta sociedade, que renovam o

guarda-roupa e querem se

desfazer do resto sern aparecer.
Esse tipo de doação é muito bem

vinda porque nosso trabalho não

quer promover ninguém",
esclarece Sílvio. Além de roupas
usadas, o bazar do Gapa terá

roupas novas, doadas por
comerciantes.

Assistindo 12 portadores 'do.
vírus HIV, a entidade conta com

o apoio de colaboradores para
comprar remédio e cestas

básicas. Três desses pacientes já
estão em fase terminal. "Temos
um gasto muito grande com

farmácia: para remédios que' não

compõem o coquetel, além de

precisarde dinheiro para pagar o

cornbustivel", explica Pereira. Ele

e os demais Iazern trabalho

voluntário, sem respaldo finan
ceiro. A entidade conseguiu
empréstimo de sala, pela Pre

feitura, na antiga sede da Scar,
onde deve permanecer até o final
do ano. "Nos próximos dias de

vem instalar um telefone aqui.
Ainda não temos estrutura. mas

precisamos começar o trabalho.
de alguma forma", incenti va.

Um grupo de sen horas vo

luntárias se dispôs a costurar

roupas a portadores, já que a

maioria dospacientes é de baixo

poder aquisitivo. "Essas senhoras
estão nos ajudando muito. Cos
turam travesseiros. cobertores,
colchas e coisasbäsicas". revela

o presidente. Interessados em

auxi liar o Gapa-Já ou doar roupas

para o bazar. podem encaminhar

o material até a Rua Amazonas,
213, Centro.
(USANDREA COSTA)

Lideranças exigem liberação de telefones
Guaramirim - Empresários

e lideranças políticas do

Município decidiram iniciar um'

movimento para pressionar a

Telesc pela instalação de ruais

telefones noMunicípio. A posição
foi tomada durante reunião

realizada na sede da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim),
quando o problema foi discutido
COm o gereute comercial da

empresa, Adernar Habitzreuter, A
carência atual do Município está
estimada em cerca de 1,6 mil

telefones.
Conforme o vereador Altair

Aguiar, que tem acompanhado
essa questão desde que empre
sários e lideranças políticas deci-

di ram atuar em conjunto na busca

de soluções, não está descartada
a possibilidade de ser formada
urna comitiva para tratar do

assunto diretamente com a

direção da Telesc, em Curitiba.

A primeira providência, ante
cipou o vereador, será a elabo

ração de cadastros relacionando
as pessoas interessadas em

adqui rir telefones, tanto na cidade

quanto no interior do Município,
para, com base nesses dados.
aumentar a pressão para que as

reivindicações sejam atendidas.
"Faremos inclusive abaixo
assinados para reforçar os plei
tos". acrescentou..

•
O vereador ressaltou o caráter

comunitário que caracteriza esse

movimento em Guaramirim.
"onde as autoridades municipais,
tanto do Executivo quanto do

Legislative. com o apoio dos em-
'

presários. estão unidas. sern qual
quer distinção político-parti
daria". Aguiar acredita que. ha
vendo o apoio necessário da co

munidade, os atuais problemas da
telefonia no Município poderão
ser solucionados. Concluindo,
Aguiar ressaltou que não está
descartada a hipótese de Guara
mirim recorrer a uma outra em

presa do setor, caso a Telesc não

apreseilte as providências que
estão sendo reivindicadas. "Tal

vez corn.mais concorrênci a fun

cione", avalia Aguiar.
(MILTON RAASCH)

Prefeitura amplia abastecimento de água
Schroeder - A Prefeitura

deverá iniciar esta semana a

abertura de valas visando a

ampliação da rede de abas

tecimento de água nas ruas 3 de

Outubro e Barão do Rio Branco.
As obras serão executadas pela
Cerâmica Gneipel, vencedora da

licitação ;'eferente a mão-de-obra.
Já está definido também que a

empresa Sul, Ar e Água, de

Blumenau� deverá fornecer os

canos de PVC e dernais materiais

necessários à expansão da rede

de abastecimento em cerca de

oito quilômetros.
O prefeito Gregório Tietz

garantiu, através da Caixa Eco

nômica Federal, via PASS (Pro
grama de Ação Social em Sanea

mento), da Secretaria Especial
do Desenvolvimento Urbano,
verba no valor de R$ 40 mil

para executar as obras, sendo

que a Prefeitura entrará COI11

contrapartidas nos valores de

,

R$ 9 mil na compra dos rnate

riais e de outros R$ 13 mil para

a mão-de-obra. O gerenie da

Caixa Econômica Federal em

Guararnirim, João Guimarães

Ribas Neto. informou que os

recursos do convênio já estão

disponíveis.
O serviço de abertura das

valas 'começarã pela Rua 3 de

Outubro, próximo da Escola

Básica Luís Del [ino. Com as

obras, o prefeito Tietz espera
oferecer melhor condição de

vida par a uma pal:cela cori

siderá vel da população. (MR)

Pereira: o Gapa-Iâ aceita doações de roupas para o bazar

NOTA DA REDAÇÃO
O CORREIO DO POVO di vu Igou apenas fatos e denúncias que constam

na ação civi I pública movida por duas entidades não-governamentais'que
se ocupam da preservação do meio arnbiente. Todas estas denúncias'
foram documentadas e comprovadas no processo., A equipe de reportagern
esteve no local e pôde comprovar. através de fotografias e depoimentos
de moradores, que estão ocorrendo agressões ao meio ambiente, em área

de preservação permanente, onde a natureza não deveria ser tocada. Além
disso. a empresa foi procurada pelo Jornal na segunda-feira, mas a diretoria
não retomou as ligações.

Caberá à Justiça dar o veredito final ao caso. Apenas um equívoco foi
divulgado na matéria. Esta nãoé a primeira ação civil pública movida por
degradação ao meio arnbiente, em Jaraguá do Sul. Em 1989, o Condema
(Conselho de Defesa do Meio Ambiente), presidido por Osmar Günther,
moveu ação centra a Madeireira Artur Spiess, de Benedito Novo, para
impedirdesmatamentode 200 hectares de área na Serra do Boi, divisa de

Jaraguá do Sul com Corupá. A promotoria encampou a ação e a empresa
foi impedida pela Justiça de agir em reserva de mata atlântica.'

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Lunelli IndústriaTêxti I Ltda. encaminhou ofícioà redação solicitando

espaço para responder às críticas sobre a postura da empresa que, de

acordo com a ação civil pública protocolada pela ADEAJS (Associação
,

deDefesa e Educação Ambiental de Jaraguä do Sul) e a Amar (Associação
,

de Defesa do Meio Ambiente de Araucária), na segunda-feira, estaria
cometendo uma série de crimes ambientais no Município de Corupá.

A empresa diz que está sediada em área industrial regulamentada pelo
Plano Diretor de Corupá. definido pela Lei 546. de 12 de dezembro de

1985. e que todo projeto executado obedece à legislação pertinente, A
Lunelli possui, de acordo com o texto, estação de tratamento ele efluentes
de última geração, implicando no despejo dos resíduos líquidos em níveis

ele qualidade superiores àquele exigido pela legislação e nunca foi alvo de.

notificações ou sofreu qualquer rejeição nos relatórios apresentados aos

órgãos competentes.
Da mesma fOI11,la, a-empresa diz que a emissão sonora está de acordo

com as tabelas ela Fatma, fato constatado em perícia técnica. A empresa
também assegura não poluir o ar, estando equipada com filtro que impede
o lançamento de fuligem. e diz que as árvores cortadas serão replantadas,
de acordo com o previsto no projeto, que visa realinhar a ma para evitar
acidentes,
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Região tem o primeiro Centro Universitário
Horst Baúmle

Projetoé
oficializado
comfesto
no cornpus

agilidadee flexibilidade na adminis

tração -, comemora Carla.
A secretária estadual de Educa

ção,Miriam Schlickmann. diz que
esta autonomia é prova da maturi
dade da reitora ao conduzir seus

projetas. "A decisão da presidenta
da Ferj de trazer o primeiro centro
universitärio de Santa Catarina para
Jaraguá do Sul foi firme e sábia",
explica. Ela fala que 1/3 do corpo
docente deve ser pós-graduado
(nível de mestrado e doutorado) e
que a qualidade de ensino equivale
ao de universidade, mas não tem

obrigação formal de pesquisa e

extensão.

Após a solenidade houve quei
ma de fogos e apresentação da
banda Pop Band, com distribuição
de chopee salgadinhos para os alu
nos. Os convidados especiais reu
niram-seemjantar, na Associação
Atlética do Banco do Brasil. (FR) Centro Universitário: solenidade contou com a presença de liderançaspoliticas e empresariais do Estado

Jaraguá doSul-A transfor

mação do Centro de Ensino Supe
rior de Jaraguá do Sul em Centro
Universitário foi oficializada em so

lenidade na quarta-feira, com a pre
sença de lideranças políticas e em
presariais do Estado. A presidenta
da Ferj e reitora do centro, Carla

Schreiner, revela quea direção está
elaborando diversos projetos, entre
eles, a instalação de três novos cur
sos,Marketing, Comércio Exterior
e Tecnólogo em Eletroeletrônica.

- Como CentroUniversitário,
temos autonomia suficiente para
criar novos cursos, fazer revisões
de currículos, além de ter mais

CrecheConstânciaPiazera recebe verba estadual Amvali contrata técnico
Edson Junkes/C>

Jaraguá do Sul - A

secretária estadual da Edu

cação, Miriam Schlickrnann,
aproveitou .a vinda à região,
devido a inauguração do Cen
tro Universitário, para visitar
.a 19" CRE (Coordenadoria
Regional de Educação) e

assinar convênio com a Ação
Social de Jaraguá do Sul, na

quarta-fei ra, restabelecendo
a parceria com o governo do
Estado para repasse de verba.
O Centro Educacional Cons
tância Piazera, mantido pela
instituição, vai receber verba
anual de R$ 23 mil, divididos
em oito parcelas.

A presidenta da Ação So

cial, Sônia Marcatto, revela
que a verba doada pelo gover-

. no deve ser aplicada em re

cursos humanos, como o pa
gamento de professores e na

aquisição de materiais, sejam
pedagógicos 04 de limpeza e

manutençãü:'A"c'reche tem 36
funcionários e a te n de 203

crianças até 6 ;e1l10S.
Miriam Schlickmann reco

nhece que o valor doado pelo

aos que detêm funções em entida

des públicas e concorrerão a car

gos eletivos em outubro próximo.
Pasold entende que as prefeitu

ras da microrregião deveriam
utilizar as soluções por consórcio,
como no caso da contratação do

técnico para os assuntos ambien

tais, para solucionar também
outros problemas e encaminhar

propostas comuns aos municípios
no Vale do Itapocu, como na áreas

da saúde, turismo e até nas ativi
dades culturais. Segundo Pasold,
os problemas com a questão am

bientai estão entre os que mais

, preocupam no momento. Ele cita

Jaraguá do Sul como exemplo
onde a Prefeitura tem mais de 50

projetos para regularização de

loteamentos pendentes de avaliação
na Fatma, por falta de pessoal
naquele órgão.'

,

Aconteceu também umaexpla
nação do diretor do Badesc, Pedro
Ananias, e do presidente do Conse

lho de Administração daAssocia
ção de Microcrédito da Região
Norte eNordeste, Luiz Carlos Flo
ri an i, sobre o Projeto Casa do Em

preendedor. (MILTON RAASCHL

Massaranduba - A Amvali

(Associação dosMunicípios do Va
Ie do Itapocu) pretende contratar
os serviços de um técnico para
orientar as prefeituras e os agricul
tores dos municípios da micror

região nas questões ambientais,
como na realização de projetos de

regularização de loteamentos e na

exploração dos recursos florestais
nas propriedades rurais. Esta é uma'
das principais propostas deixadas

pelo prefeito lrineu Pasold, de

Jaraguá do Sul, para o sucessor

na presidência da Amvali, prefeito
Mário Sasse, de Massaranduba. A
transmissão de cargo na direção
da entidade ocorreu terça-feira à

noite, durante assembléia geral
realizada na Câ�ara de Vereado

res, em Massaranduba.
Sasse assumiu a presidência,

, dada a condição de vice-presidente
da Amvali, devendo completar o
mandatodo prefeito de Jaraguä do
Sul, que irá até o final do ano. Pa

sold assumiu a presidência no dia

29 de fevereiro e desincornpa
tibilizou-se da função após três

meses de trabalho, atendendo ao

que determina a legislação eleitoral

Convênio: autoridadesmunicipais participaram do ato de assiiza�ura ,

entidades. "Pensamos que os,
municípios ainda estão longe
de, poder assumir essas res

ponsabilidades", defende a

secretária.
O governo do Estado já

destinou R$ 3,2 milhões para
'este convênio, com 127 enti
dades comunitárias; de 51

municípios.
(USANDREA COSTA)

Estado é simbólico. "Sabemos

que a soma não é tão signi
ficativa quanto as instituições
desejam,' mas é o valor que
temos para destinar", diz. Há
um ano e meio o Estado não

repassava verbas às institui

ções comunitárias. Por deter
minação legal;' é r e s p o n

sabilidade dos municípios,
arcar corn as despesas dessas

, '

,

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCAD() GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIB'UTÁRIO

ras'suli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-8

'

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: '(047) 372-1820
'

,
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Debate: reunião teve várias consultas ao esboço preliminar

Campanha de vacinação
começamais cedo este ano
Jaraguá do Sul - A secre

tária de Saúde, Nanci Zimmer-'
!, ;

mann, informa que a Campanha
de Vacinação contra aPoliornielite
(paralisia infantil) - a ser

realizada em todo o País no dia
17 de junho, das 8 às 17 horas
-, em Jaraguá do Sul lião terá
Os tradicionais postos volantes:
Para vacinar os filhos, os pais
deverão procurar qualquer um

dos postos de saúde da cidade.

Entretanto, a vacina já estará

disponível em todos os postos de

saúde, nos seus horários normais
de atendimento, a partir do

próximo dia 12, A orientação da

Secretaria da Saúde é para que
Os pais procurem as unidades

próximas de suas residências. De
acordo com a secretária, a meta

do Município é imunizar cerca de
nove mil crianças. A vacina não

tem contra-indicações e é des
tinada a crianças de até 5 anos.

OUTRAS VACINAS - A

Secretaria de Saúde pretende
incluir nesta campanha também
a vacina contra sarampo, para

crianças até 4 anos. Além disso,
Nanci Zimmermann faz um apelo
aos pais para que vacinem seus

fi lhos contra a Haemophi lus
Influenza tipo B (meningite). A
secretária explica que "esta vacina
está disponível somente nos

postos de saúde com sala de

vacinação, onde pode ser feita

gratuitamente apenas em crianças
até 2 anos". Acima desta idade,
as vacinas devem ser compradas'
nas farmácias.

" 370-7919- 370-8649

Polêmica da ferrovia reúne
os prefeitos em.Schroeder

Projeto foi
discutido com

engenheiros e
a comunidade

Schroeder - Os prefeitos
Irineu Pasold, de Jaraguá do Sul,
e Antonio Carlos Zimmermann,
de Guararnirim, estiveram ante:'
ontem em Schroeder, atendendo
solicitação do prefeito Gregório
Tietz, para discutir o projeto do

futuro contorno da ferrovia Su I

Atlântico. Tietz não concorda
com o estudo inicial do projeto,
que deverá 'atingi r cerca de 50 re

sidências e lavouras .de arroz e

bananas, no Bairro Schroeder I,
o mais populoso do Município.
A reunião aconteceu na tâmara
de Vereadores e durante duas ho

ras os prefeitos discutiram com

a comunidade e os engenheiros
do consórcio Enefer/Prosul, res
ponsável pela execução do proje
to. uma saída para o impasse.

No início, da semana, Tietz

ameaçou iniciar um movimento
de boicote à i nstalação elo con-

torno no território ele Schroeder,
prometendo mobilizar a popula
ção elo bairro, Com cerca de cinco
mi I moradores, contra a execução
da obra, caso as ponderações ela

comunidade não forem conside
radas. O principal motivo da irrita

ção elo prefeito é que o projeto
foi evoluindo, com as equipes ele

topógrafos já trabalhando na

delimitação elo desvio, sern que a

população e as próprias autorida
des ele Schroeder fossem sequer
consultadas sobre o assunto.

Dos 27 quilômetros elo desvio,
seis atingirão o território ele

Schroeder, que hoje está fora elo
alcance ela ferrovia. Ç>engenheiro
Izaías Mai, responsável pela
execução do projeto, disse que o

estudo poelerá sofrer pequenas
alterações para evitar benfeitorias
e obstáculos, apontados pela
comunidade, mas não prometeu,
nenhuma modificação ele porte.
Ele preferiu não comentar as

alternativas sugeridas por popu
lares, como a colocação do con

torno nas proximidades da Bebi

das.Kienen, em Guaramirirn, pas-
-.

saneio perto da Ponte elo Portal

até ligar com a ferrovia em Nereu

Ramos, excluindo qualquer en

trada no território de Schroeder.
O engenheiro exclui de irne

diato qualquer sugestão que im

plique na construção de Um túnel,
alegando o alto custo desse tipo
ele obra, o equi valente para pagar
toelo o desvio, e disse que a tra

.vessia pelo Vale do Itapocuzinho
é inevitável para viabilizar o

desvio. Segundo o engenheiro, a
empresa só terá uma estimativa

precisa elo custo da construção
do desvio, elepois de concluídos -

todos os estudos.
SOBREAVISO - O prefei (o

Gregório Tietz encerrou a reunião
solicitando que seja mantido um

fórum permanente para a discus
são do assunto, até que seja en

centrada a melhor saída. O pre
feito IrineuPasold, que chegou a

ser vaiado, acusado pelo vereador
Valmor Striker de querer explorar
o tema na campanha eleitoral (o
que ele negou), disse cornpreen
eier a posição defensi va elo prefei to
de Schroeder. "Eu faria o mesmo
por Jaraguá do Sul", comentou
Pasold. (MILTON RAASCH)
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Desempregado é

preso ao furtar loja
Santosjá
tinha passagem
por furto e
estelionato

Jaraguá do Sul - A Polí
cia Militar deteve, às 9h30 de

quinta-feira, o desempregado
Claudecir dos Santos, 38 anos.

Ele foi visto furtando quatro pa
res de meia na loja R$ 1,99 Coi
sarada, na Rua Getúlio Vargas.

Depois disso, Santos es

condeu as meias embaixo do
casaco e saiu daloja para vendê

las, deixando no local, uma

bolsa contendo três latas de
cera polidora para veículo. Uma

testemunha viu a ação do la

drão, avisou o encarregada da

loja e João Carlos Cirino dos
Santos. A PM foi acionada e,
de posse das características do

ladrão, prendeu Claudecir dos

Santos, na Rua Reinaldo Rau ..
Na Delegacia de Polícia,

Santos confessou que ao sair
da loja escondeu as meias na li
xeira de uma lavação, localizada
no centro da cidade, sem que
ninguém percebesse. Mas
afirma que as latas de cera

encontradas na bolsa não foram
furtadas. Santos, que já tinha

passagem por furto em 1989 e

estelionato ano passado, foi
ouvido em inquérito e liberado.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Viciado foi preso e indiciado

por porte de droga
Jaraguá do Sul- Uma liga

ção anônima ajudou a Polícia
Militar na prisão do viciado e de

sempregado Ricardo Medeiros,
de 22 anos. Ele estava fumando
um cigarro de maconha, na Rua
Santilha Pires, lateral da Rua José
Theodoro Ribeiro, proximidades
daresidência onde reside com os

pais. Num acesso utilizado para
a retiradade areia do Rio Jaraguá,
o desempregado fumava tranqüi
lamente o cigarro de maconha,

às 10 horas de quinta-feira, quan
do foi surpreendido. Informou
que a droga foi adquirida na

manhã do mesmo dia de sua

. prisão, na Praça Ângelo Piazera.
A maconha foi comprada de um

rapaz de aproximadamente 18

anos, que conhece apenas por
Robert. Segundo Medeiros, esta
foi a quarta vez que adquiriu
maconha de Robert, pagando R$
2,00. Ele falou ainda que é viciado
há três anos. (AO)

Classificados

CORREIODOPOVO

371-1919
370-7919

.

370-8·649 -

Polícia apreende 135 quilos
de maconha em Araquari

Joinville - A Polícia Fede
ral apreendeu, na madrugada de

quinta-feira, 135 quilos de

maconha e prendeu uma qua
drilha suspeita de tráfico de

drogas. De acordo com o

delegado Marcelo Mosele, a

maconha foi encontrada em

duas chácaras na estrada geral
de Porto Grande, em Araquari,

. no Norte do Estado.
A polícia perseguiu e retirou

a droga do porta-malas do
Vectra MIL-3535, de Blumenau,
guiado por José Olavo Jaques,
de 35 anos, e do Kadett LYJ- .

2199, de Blumenau, conduzido

por Iremar Booz, 37, que se

guiam para chácara de Osni

Forte, na localidade de Ponte

Alta, estrada geral de Porto

Grande, guiados por Pedro de
. Oliveira. Segundo o delegado
Mosele, Forte tem duas con

denações por tráfico e, atual

mente, cumpre pena em regime
domiciliar. A esposa dele,
Adriana da Silva Forte, 26 anos,

que estava no Fiesta LBN-53,92,
de Curitiba, também foi presa.
Ela é responsável pelo trans

porte de Osni, que é para

plégico. Todos foram autuados
em flagrante.

Punguistas roubam lojas de
R$ 1,99 no centro da cidade
Jaraguá do Sul - Duas

mulheres que estavam fazendo

compras em lojas de R$ 1,99
ti veram suas cartei ras furtadas,
na quarta-feira. O primeiro furto
aconteceu às 17 horas, na Loja
de R$ 1,99 localizada na Rua

Getúlio Vargas.
A educadora Nilvia Zech, de

39 anos, que mora na Rua Pa-
. trimônio, em Massaranduba,
fazia compras em Jaraguádo Sul,
quando teve sua carteira furtada.
Foi furtado o Título de Eleitor,
Carteira de Identidade, Carteira.
Nacional de Habilitação, CPF,
cartões magnéticos do Besc e

Itaú, além de R$ 112,00.
Às l7h30 foi a vez da dona

de casa Marlize Pinter, 36 anos,

ficar sem sua documentação.
Marlize fazia compras na Loja de

R$ 1,99, localizada no Calçadão,
quando furtaram sua carteira do

interior da bolsa. Além de um

cheque preenchido, no valor de

R$ 1.100,00, em nome de Valdir

Feltrin, roubaram sua Carteira de

Identidade, CPF, Certidão de

Casamento, Título de Eleitor e

cartões de visita .

A delegada de plantão, Fedra
Luciana Konell, alerta as pessoas
para que tomem cuidado quando
transitam por lugares de grande
movimentação. "Este local é o

preferido pelos punguistas, que
com um simples esbarrão, furtam
carteiras sem serem percebidos", _

diz a delegada. (AO)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

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

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão. - Direção
, -Toda linha dé reparo de rnotor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos .

f� CP :

·

�@�[Q)ti\
Furto em 8-10
Jaraguá do Sul - A S-

10 de cor branca, placa
MAQ-0570, de propriedade
de Augusto Demarchi Jr, 35

anos, foi arrombada. Furta
ram da caminhonete um apa
relho de CD, marca Pioneer.
O furto aconteceu no dia 11

.. de maio, às 3 horas, na gara

gem da residência do empre
sário, no Bairro Nova Brasília.

Furto em obras
Jaraguá do Sul - Pela

segunda vez consecutiva
assaltaram as obras do
condomínio residencial Dom

Lourenzo, localizado-na Rua

Marina Furtuo so , esquina
com a Rua Leopoldo Malheiro,
no centro da cidade. Os
ladrões lavaram dez metros de

cabos de extensão elétrica. A

polícia está investigando o

caso.

I\dOS
·

� dOS t4��O��O'. .

� BriEn�HÄüPT
Romântico, tímido, sensual,

ciumento, carinhoso ou .apaixonado .
.

Seja qual for o seu tipo preferido,
para fazer bonito no dia dos namorados,

conte com as ofertas Breithaupt.
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Barrichello é tema central no L'Equipe da França
Piloto diz que
a sátira
brasileira
é cruel

Mônaco - Rubens Barri

chello foi o tema central da prin
cipal reportagem sobre Fórmula

I I no "L'Équipe", o, mais impor
tante jornal esportivo da França:
Numa entrevista que ocupa a

contracapa do diário, o brasileiro
diz que "a gente .brasileira é

cruel", referindo-se especifi
camente às sátiras levadas ao ar

pelo programa humorístico

"Casseta & PI aneta", dá TV

Globo. O piloto da Ferrari é uma
das vítimas preferidas da turma

de Bussunda & cia. Já há alguns
anos ele é chamado de Rubinho
"Pé-de-chinelo" no-programa da

emissora, que detém os direitos

exclusivos de transmissão da F

I para o Brasi I.
Num dos programas mais

recentes, o pessoal do "Casseta"
fez uma paródia do "Tema da

"Pé-de-chinelo": Rubens Barrichello é tuna das vítimas prediletas da turma do "Casseta & Planeta"

Vitória", substituindo o "tã-tã-tã"

por "vai quebrar". Barrichello foi
lembrado também, na semana

passada, pelos humoristas da
Rádio Jovem Pan FM, que
fizeram uma paródia de um

conhece, é problema hidráulico,
ou motor que aquece",

Bai"richello enfrenta um

momento delicado na Ferrari. Ern
seis corridas disputadas pelo time
italiano, somou 16 pontos e não

sucesso do grupo "As meninas"

com refrões que ironizam o

desempenho do pi loto - a

música diz que Rubens está

"sempre atrás do alemão" e que
"a desculpa todo mundo já

Hakkinen garante que
continua motivado

Mônaco - Dois dias de

pois de ler nos jornai s os conse
lhos de Niki Lauda, ex-piloto e

lricampeão mJndial de F-I,
sugerindo que ele devia mudar

de equipe, Mika Hakinen res
pondeu ao austríaco que sua

motivação está intacta e que não
lern razões para deixar o time

que defende desde 93.
O finlandês da McLaren

disse em Mônaco, essa semana,
que "a McLareri está fazendo

Um grande trabalho", que se

Sente "confiante" que sua situa

ção na equipe "é confortável".

DIÁRI0;lliDE MÔN
Jenkins fora

Para Lauda, o fato de estar há

oito anos no mesmo time estaria

desmotivando Hakkinen.

"Lauda disse aqui lo sob seu

ponto de vista, mas esta é a

visão dele", falou o piloto, vice
líder do Mundial. Como em

Nürburgring, Hakkinen evitou

dar declarações sobre uma

possível gravidez: de sua

mui h e r, E rj a.
" Vamos fa I a r

sobre a corrida e sobre os

pontos fortes e fracos da

McLaren, não sobre a barriga
da minha mulher", pediu o

finlandês. (FL)

O diretor-técnico dá Prost, Alan Jenkins,está
deixando a equipe. O time negou a informação;
mas avisou que ele não estará em Mônaco.
Jenkins, insatisfeito com o time francêSiL�stá
acertando seu ingresso na Jordan, que Ptitª'eu

;',:,:;:

Mike Gascoyne para a.Benetton. ""

ganhou nenhuma, contra 46

pontos e quatro vitórias de seu

companheiro, Michael Schurna
eher. Na última prova, em

Nürburgring, Rubens criticou a

estratégia da equipe de três pa
radas para ele, contra as duas de

Schumacher. O estrategista da

Ferrari, Ross Brawn, defendeu
se dizendo que os três pit stops
eram necessários para que Bar

richello ganhasse a posição de

David Coulthard.

O escocês chegou em terceiro

e Barrichello foi o quarto colo

cado. "Era uma tática arriscada,
mas não tínhamos nada a perder.
Não contávamos com o aumento

da chuva", disse.
No início da semana, Barri

chello foi criticado por Jean Todt,
diretor-esportivo da Ferrari. "Não

acei to certas acusações", falou o

francês, sobre as queixas do bra
sileiro. Todt, porém, admitiu que
o time teve sua responsabilidade
nas quebras de Barrichello em

Interlagos e Silverstone, as duas

provas que o brasileiro não ter

minou nesta temporada.
(FLAVIO GOMES)

Michelin testa
.,

A Michelin voltou a testar seus pneus. Qa
semana passada em Miramas, com o

dinamarquês Tom Krisrensen guiando um

Williams híbrjdo. A fábrica francesa já aC'irtou
contratos com Williams, Jaguar e Toyotapara'
O anO",GJHe yem.":Daqui para a frentelpas�
saremos a estudar soluções específicas para
cada traçadq", disse Pierre Dupasquier.
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O Bangu, da Vila Lenzi, alcan
çou a classificação no sábado,
quando empatou em 1 gol, no

tempo normal. Nos pênaltis, vi
tória do Bangu sobre o Amizade,
por 5 a 4. O Atlético Paraná teve

de passar pela atual campeã,
Kiferro EsporteClube. No tempo
normal, empate em 2 a 2. O Atlé

tico vencia por 2 a 0, com gols
de Osmar e José. Mafra e Éver
son empataram para o Kiferro, Na

prorrogação, o técnico Sebastião

Decker, da Kiferro, foi para cima
e foi surpreendido pelo gol assina- .

lado por Silvio Melo, dando a

classificação final ao Atlético.
à presidente da FME, Lude

ritz Gonçalves Filho, fala que terá
festa na Arsepum, com presença
da Caravana daAlegria e do Gru

po Musical Portal Gaúcho, além
de policiamento reforçado. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, '3 DE JUNHO DE 2000
Edson Junkes/CP

Divisão Especial: Futsal de Iaraguâ do Sullidera o Campeonato Catarinense, com 20 pontos

Equipe de
Palmitos vem

comquatro
reforços.

FME defende liderança do
Futsal contra a Agroeste

Jaraguá do Sul - A PME/

Breithaupt/Caraguá vai defender a
liderança do Campeonato Ca
tarinense de Futsal Divisão

Especial, hoje, às 20h30, no

Ginásio deEsportesArthurMüller.
O adversário será a Agroeste, de
Palmitos. Enquanto a PME lidera

a competição com 20 pontos, a

Agroeste está em 6° lugar, com 8.
No entanto, o time dePalmitos vem
num crescente, informa o técnico
de Palmitos, Luiz Carlos Fracaro.
Para o returno, a Agroeste vem

reforçada de quatro jogadores,
Jairo, de 27 anos, revelado pelas
categorias de base da Sadia e que
atuou em quatro jogos do turno,
além das mais recentes contrata

ções, o goleiro Dunga, 25 anos;

pivô Diogo, 23, e Cristiano, 25 ..
A fortemarcação é a principal

virtude de sua equipe, diz Luiz Car-

los. O único desfalque da equipe
será o técnicoManoelDalpasquale,
que cumprirá suspensão automáti
ca pelo terceiro cartão amarelo.

Maneca será substituído pelo
auxiliar técnicoAugustinho Ferrari,
técnico das equipes de base do

Futsal. Maneca diz que não haverá

problema, pois manterá contato

pelo celular.
Demais jogos: Seara x Gabo

ardi/Curitibanos, Unoesc/São Mi

guel x Unisul/Florianópolis e Tu

per/São Bento do Sul x AABB/

Chapecó. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Açougue do Zinho é campeão do Futsal Sênior
Schroeder - Foi disputada na

sexta-feira a final do 9° Cam

peonato Municipal de Futsal

Sênior, de Schroeder.A campeã
foi a equipe do Açougue do Zinho,
que venceu o União.EsporteClube.
Na preliminar, a Desportiva
enfrentou a Marjan, ficando com

o 3° lugar. O União Esporte Clube
recebeu o troféu Disciplina, pois
teve apenas três cartões amarelos

em toda a competição.

: II·
i

O goleiro menos vazado

também foi do União,AdemirZilse
sofreu 22 gols durante o cam

peonato. O artilheiro foi Amarildo

Homburg, assinalando 16 gols. No
sábado foi disputada ala rodada
do Torneio de Inverno de Futsal
feminino de Schroeder, com os

seguintes resultados: Panteras 17
x 3 Zilse, União 2 x 9 Desafio, e

Geração.20004 x 4 Amazonas.

Cinco cidades da região participam

do torneio, Zilse, de Pomerode;
Desafio, de Joinville; Amazonas,
de São Bento do Sul; Beira Rio e

Geração 2000, de Jaraguá do Sul,
e Panteras e União, de Schroeder.

PeloCampeonato de Futebol de
Campo, as semifmais acontecerão
domingo, no EstádioMunicipal de
Schroeder, com jogos a partir das
l2h30. União x Deportivo e

Comercial x SportlRancho Bom,
decidem as vagas para a final. (AO)

Final doCampeonatoVarzeano
Jaraguá doSul-A decisão

do Campeonato Varzeano Taça
Raul ValdirRodrigues acontecerá
hoje, no Estádio da Arsepum. Na
preliminar, a partir das l3h30,
Kiferro e Amizade decidem o 3°

lugar, com arbitragem de Simão
Saturnino. A partir das l5h15, en
tram em campo Bangu e Atlético

Paraná para decidir o título de

campeão da competição. Apesar
de sugestões para a contratação
de um árbitro da primeira divisão
do futebol do Estado para apitar
a final, o diretor de eventos da

PME, Caius Ananda Xavier dos

Santos, elogiou o comportamen
to dos árbitros dos quadros da

Liga de Jaraguá do Sul. "Alguns
jogos difíceis foram bem coman

dados por estes árbitros. Seria in

justo numa final trazer um árbitro

de fora", diz o dirigente.

Jaraguájoga pela Segundona
Jaraguá doSul- O Jaraguá

Futebol Clube enrraem campo pela
Segunda Divisão, amanhã. A.

partida, válida pela T' rodada do
returno da segundona, será às 10

horas, com o Camboriú, no Está

dio Dr. Hercílio Luz. O técnico
Aroldo Duarte terá a volta dos

goleiros Éder eRodrigão e do meia
-.

Souza, que cumpriram suspensão
pelas expulsões ocorridas na

partida com o Tiradentes.

Apesar de ter levado 13 pontos
no lábio inferior, depois da briga
no [mal da partida com a equipe
de Tijucas, Rodrigão deverá
constar na lista dos reservas, até

por falta de opção. Nenê, de 17

anos, que jogou como goleiro na
.

vitória sobre o Curitibanos, por 3
a 1, volta para a equipe Júnior. A

posição original de Nenê é meia,

que atuou improvisado em

Curitibanos. (AO)

'Jeep Club
1) Recebemos correspondência do ·nosso amigo Flávio José

Marcatto solicitando o seu desligamento do Jeep Club em virtude
de compromissos particulares..

2) Foi bemmovimentado o Torneio de Sinuca no dia 26, entre jipeiros
e familiares. Novas promoções virão.

3) O meu muito obrigado ao nosso amigoWilsonMüller, o popular
Carneiro, que fez um gostoso arroz carreteiro na terça-feira.

4) A próxima saída para a trilha será no dia 17 de junho.
S) Recebemos de Albino Rosa, um conjunto, uma grelha e quatro

ganchos para facilitar o churrasco na trilha. Ao Albino, o nosso

muito obrigado.
6) O próximo responsável pelo bar será o Lauro Marquardt, e pelo

jantar o Roberto Mannes.

7) O Vilmar Cattoni patrocinou a caixa de número 1 pela passagem ,

do seu aniversário, dia 29.

8) Neste final de semana tem Jeep Raid na cidade de Itajaí, nos dias
2 e 3. Nossos jipeiros estarão lá.

iWElLi
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