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Carlito Merss nega articulação para
aproximar PT e PMDß no Município
o deputado federal Carlito

Merss (PT) negou categorica
mente que esteja em andamen
to qualquer tentativa de apro
ximação com o PMDB de Ja

raguá doSul e que fez contato
com a pré-candidata aprefeita,

. CeciliaKonell, conformedivul
gou o presidente do PMDB,
vereador JoséAntônio Schmitt.

. SegundoMerss, o contato
. foi feito pelo também vereador
Pedro Garcia (PMDB), que
insistiu para que ele interferisse

.

no diretório pata viabilizar a
aliança. Página 4

Empresas analisam
criação de consórcio

Cerca de 20 empresas, entre
elas oitode Jaraguá do Sul, ana
lisam a proposta de criação de

consórcio para fretes marítimo.
O objetivo é realizar negocia

ções conjuntas com armadores
internacionais para reduzir o

custo das exportações, que em

alguns casos chega a 60% por
contêiner embarcado. Página 5

FlávioUela

Público: espetáculo marca a entrega parcial do Centro Cultu�al. Página 9

Juíza discute
lei eleitoral
com partidos
Página3

Futsal defende

liderança no

Estadual

Igreja �
arrombada
no Jaraguá 84
PáginalO Página 12
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Hipocrisia parlamentar
o descaso demonstrado pelos vereadores deMassaranduba

com relação à agressão sofrida pelo parlamentarAlmirTrevisani
apenas reforça as críticas da população sobre as ações dos ditos
representantes do povo. Ao considerar "caso típico de início de

campanha eleitoral", a vereadoraMargareth Roza confirmou o

tom de ironia que se pretendia dar ao episódio. Nenhum
parlamentar teve a coragem e a decência de defender o colega e

alertar para os perigos dacampanha política enveredar pelos
caminhos da violência.

Ao registrar queixa naDelegacia
de Polícia, Trevisani acusou o irmão
e o sobrinho do ex-prefeito Odenir
Deretti pela agressão. Apesar de

pertencerem a partidos afins

(Trevisani . é do PFL e Deretti do

PPB), interesses pessoais separam os

políticos. O vereador é autor das

d�núncias de irregularidades na

gestão do ex-prefeito, que podem
prejudicar o projeto de administrar

o Munícípioçoutra vez. O que está

eH1 jogo é a disputa pessoal pelo
poder, custe o que custar. Não têm

sequer noção do que é espírito
público.

Num momento de inspiração,
Antonio Tomio declarou: "Não estava no meio desse rolo". O
nível do palavreado é suficiente para qualificar o parlamentar.
Entretanto, o absurdo maior ficou por conta do vereadorDonato
Petri, que classificou a baixaria como coisa normal em ano eleitoral.

,

Para arrematar o festival de besteira, recomendou: "Os homens
de bem devem colocar a cabeça no lugar". Alvair Pedrini disse
que a Câmara não é o locai ideal para tratar do assunto,
demonstrando pouca afinidade com a função que exerce.

Margareth completou a bobagem dizendo que se colhe o que
se plantou, fingindo não se lembrar de que, quando na oposição,
ajudou a levantar os fatos que incriminam Deretti. Não se trata

aqui de defender umou outro envolvido no lamentável episódio.
Ocerne da questão é a displicência com que foi tratado o caso,

revelandomuito mais do que ingenuidade. A população quer que
os homens públicos pautem sua vida profissional com a mesma

responsabilidade com que defendem seus interesses pessoais.
O termo hipócrita soa forte, mas é o único que traduz

exatamente a discussão na Câmara. Os vereadores sequer se

preocuparam em explicar que as declarações foram apenas "força
de expressão", que não deveriam ser tomadas ao pé da letra.

Até que o Legislative encontre tempo para fazer o exame de

consciência, poderia poupar a população de novos palavrórios
sem nexo e voltar-se ao exercício da atividade parlamentar. É
inadmissível usar de ironia, na tribuna da Câmara, para tratar de
assunto tão sério.

Às portas do terceiromilênio, resolver as contendas na base
de sopapos é de uma ignorância sem limites. E a reação dos

nobres vereadores frente ao episódio não tem classificação. O
fato é grave e merecia análises sem paixões. Todavia, não
perceberam o rumo dado à campanha eleitoral pela falta de

seriedade em tratar o caso, não conseguiram visualizar o futuro

do processo político. Na outra ponta, está a população, em
especial os eleitores, que poderá dar um basta a toda essa

bandalheira, se quiser.

De mais a mais
* Coordenação Regional do Sinte - Jaraguá do Sul

A gestão democrática do

ensino público estadual, princípio
inscrito no Artigo 206, inciso VI

da Constituição federal; no artigo
162, inciso VI da Constituição do

Estado, e Artigo 3",. inciso VI do

Sistema Estadual de Ensino será
exercida na forma desta Lei e

obedecendo os seguintes pre
ceitos:

I - autonomia dos esrabele- '

cimentos de ensino no que lhes

couber pela Lei, na gestão admi

nistrativa, financeira e do seu

projeto político-pedagógico, sob

responsabilidade do seu Conselho
Deliberativo, com representação
eleita entre todos os segmentos
da comunidade escolar;

II � sistema eletivo para indi

cação dos dirigentes dos estabe
lecimentos de ensino;
III - respeito à autonomia e

liberdade de organização dos seg
mentos da comunidadeescolar;

IV - participação dos profis
sionais da educação na elabo

ração do projeto político-peda
gógico da escola;

V - transparência nos meca

nismos pedagógicos, adminisrra
ti vos e f nancei ros de forma a as

segurar a participação da cornu-

nidade escolar';
VI - garantia de descentrali

zação do processo educacional."
Essa é a transcrição dos

objetivos do Projeto de Lei 31/
98, regulamentando a LDB no que
trata da gestão democrática do
ensino público estadual. Como se

vê, da maneira como estão sendo

direcionadas as decisões nas

nossas escolas, impondo no

ensino médio gradecurricular que
penaliza em25% a carga horária

de disciplinas essenciais, com

redução das obrigatórias para
75% - isso é urna forma

implícita de pri varização -,
adoção e imposição de sistema de

avaliação prejudicial ao aluno, -

sem antecipádamente ter sido
.

dada autonom ia e I i berdade de

organização aos segmentos da

comunidade escolar (profes
sores, pais, alunos) para discus

.

são do assunto; promovendo, ao
invés de eleições, indicações para
direções de escola; entre outras

questões, provam, assim, serem
mais do que justas as reivin

dicações dos professores da rede

estadual, levando-os à greve e

dernais mobilizações - atos

públicos, abaixo-assinados,

esclarecimentos nas escolas -

por entenderem eles que a

sociedade não pode mais sofrer
perdas na educação. Educação
não pode mais ser considerada

despesa, é investimento. Dela não

sé pode tirar valor, antes, agregá
lo. Tudo isso já está previsto;
bastando que haja um melhor

entendimento do que está no

papel.
Tantas e tão distintas são as

formas de "matar" as boas idéias,
a iniciativa e a coragem daqueles
que lutam por um futuro mais

justo, que acabam sobrevindo
ambientes e situações de onde os

próprios detentores das "armas"

não conseguem sair. Depois,
querem ressuscitar os mortos.

O melhor a fazer é apropriar
se do conhecimento, imbuir-se
de urna cultura que equaliza,
agir com eficiência, proprieda
de e consciência coletiva, dei
xando de lado o partidarismo que
só se justifica enquanto não

estiver na vez. Tal postura seria
o reflexo de LIma ampla COI11-

preensão de quem sabe que de
mocracia não acontece no papel.
No papel, fica a história. Apren
de-se na escola.

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Ruowal ter Marquardt, 1.180. As cartas devem co/Her

110 máximo 30 linhas; com 70 loques, o endereço ou telefon e para- CO/Halo, O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
.

' .
.

'Gráfica eEditora Cl'Ltda. - CGC 00.1 05,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 ° CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 � Jaraguá do Sul-'SC

.

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370°8654 - 370-8649

Os textos. e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não.refletindo, necessariamente, a opinião do jornal:
,

'
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 10 DE JUNHO DE 2000 CORREIO DO POVO POLíTICA-3

+- "Schroeder, como capital
ecológica catarinense, merece
ser preservada, e não rasgada
ao meio por uma ferrovia que
não vai trazer nenhum benefí
cio." (Ex-prefeito de Schroeder

Hi ImarHertel- PFL - justi ficando
a rejeição doMunicípio ao projeto que'
desvia os trilhos da ferrovia Jaraguá
do Sul-c-Joinville passando pela
cidade)

''Fui informado que tinha que ve
tar a criação do cartão de meia

hora porque era inconstitucional. Depois, me informaram
que o projeto poderia valer para o futuro contrato." (Prefeito
de Jaraguá do Sul, lrineu Pasold - PSDB -, sobre o veto ao

projeto do Legislativo que cria o cartão de meia hora para o

estacionamento rotativo e imediata suspensão do veto)

"Não estou filiado a nenhum partido, por isso, não sou
candidato a nada. Meu mandato termina dia 31 de
dezembro deste ano, mas a luta pela melhoria de

atendimento médico continua." (VereadorGildo Alves - sem

partido - sobre as acusações de que estaria usando as críticas
sobre os atendimentos médicos em Jaraguä do Sul para se promover
em ano eleitoral)

Juíza orienta partidos
sobre lei eleitoral

Guaramirim - A juíza da

60" Zona Eleitoral, Sônia Maria

Mazzetto Moroso, está convo

cando os presidentes dos-partidos
dos três municípios sob sua ju
risdição (Guaramirim, Schroeder
e Massaranduba), que disputarão
as eleições municipais em outu

bro. para a reunião prevista para

segunda-feira. às 16 horas, na

Câmara de Vereadores. Ajuíza vai

discorrer sobre os aspectos legais
relacionados COm a campanha
eleitoral que está se definindo na

microrregião. A técnica Sandra

Dias fará explanação sobre os

procedimentes de prestação de

contas dos gastos de campanha.
Conforme a técnica, que es

teve participando de treinamento
ministrado pelo TRE (Tribunal
Regional Eleitoral), em Joinville,
novas ex igênci as estão- incorpo
radas e precisam ser comunica
das aos responsáveis pelos parti-

rvrPANY S01\'1 E
ACESSÓRIOS LIDA.

dos políticos. No total, oito presi
dentes de partidos foram convida
dos em cada um dos três mu

nicípios.
A explanação versará sobre os

limites de contribuições finan
ceiras de pessoas físicas e jurídi
cas para os partidos, planos de

gastos, documentos que deverão

constar para comprovações e

prazos que deverão ser cum

pridos nesses procedimentos,
antes e após o pleitó eleitoral. As
irregularidades eventualmente

detectadas nesse processo serão

encaminhadas para a apreciação
no Tribunal. Os candidatos

poderão optar entre a abertura de

contas bancárias ou a utilização
de livros-caixas para registrar o

movimento dos gastos. O TRE

também estará recomendando o

uso da informática para a

prestação de contas, através de

disquetes. (MR)
,

Toda linha de som automotiva,
pluq's e transformadores

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

PMDB ainda sem definição de
nomes para a eleiçãomunicipal
Ex-pefelista

, Lauro Fröhlich
reclama o que
foi prometido

Guaramirim - A poucas
semanas do término do prazo

legal para a realização das

convenções que homologarão os
f

'

nomes que os partidos políticos
apresentarão nas eleições
municipais, a situação continua
indefinida no PM OB. Nem

mesmo as freqüentes reuniões

de cúpula, entre os próprios
postulantes à indicação para as

candidaturas a prefeito e vice,
resolveram o impasse. A inde

cisão do prefeito Antonio Carlos
Zimmermann, sobre se sairá ou

não candidato à reeleição, con
tribui muito para isso, aumen-:

tando a expectati va entre os pe
ernedebistas.

Um fator cornpl icador é a in

definição em relação ao ex

pefelista Lauro Frohlich, que
,

durante a semana disse ter cer

teza de que o compromisso as

sumido com ele, na época em

que ingressouno PMDB, de que
teria espaço na chapa majo
ritária, "será honrado". Fröhlich
deixou o PFL no ano passado,
justamente porque não vinha

tendo o mesmo espaço que está

reclamando agora, como pe

emedebista. O problema é que,

com a aproximação das elei

ções, vários outros pretendentes
começaram a despontar, como
o ex-secretário Nilson Bylaardt,
o vereador Silvio Finardi e o

vice-prefeito Francisco Luiz de

Fotos: Edson Junkes/CP

À espera: Lauro Fröhlich espera que acordo seja honradopelo PMDB

Souza, instalando o ambiente de

competição. O presidente do

diretório, João Vick, espera
discutir o assunto com o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann,
tido como o mentor da adesão

de Fröhlich, e outros líderes,

para discutir a questão. Segundo
o presidente, a data da con

venção ainda não foi marcada

,
e também não está acertado

como o PMDB indicará os

nomes da majoritária, se através
de pesquisa, votação no diretório
ou escolha por consenso.

P'ÊNDULO - Mas a

grande incógnita entre os

peemedebistas, admite o

presidente, é a posição definitiva
do prefeito sobre a reeleição,
pelo fato de que Zimmermann

funciona no momento como um

pêndulo para as decisões do

partido. Se sair candidato a

prefeito, o PMDB disputará
com o nome que detém a maior

representatividade na legenda.
no momento. Caso contrário, o

partido terá que optar pelos
nomes que disputam espaço na

majoritária, com Lauro Fröhlich

entre eles. (MilTON RAASCH)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e

Prata EM DOMiCíLIO!!
Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

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

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, €statuetas, 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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Zimmermann dá carta branca

paraPfB negociar coligação
Partido tez
reuniãocom
filiódos para
decidir aliança

marin foi taxativo quanto à política
de aliança. "A direção estadual vai
dar total apoio à decisão do diretó
rio local", declarou, afirmando que
a intenção é reconstruir a legenda
noMunicípio, referindo-se a desfi

liação de vários petebistas, em se

tembro do ano passado, "perderam
a identidade", classi ficou.

Na opinião de Zimmermann, o
PTB é um partido "do meio, do
povo". "Não somos nem de direi

ta, nem de esquerda e também de

centro", completou. Sobre a possi
bilidade em integrar a aliançaMais
Santa Catarina, afirmou: "Política
se faz com estratégia", lembrando

que faz palte do Conselho Político
da coligação no Estado.

DECISÃO - Leutprecht
disse que a decisão de coligação
dos partidos será realizada através
de votação secreta entre todos os

filiados da legenda. "A comissão

provisória decidiu delegar a

responsabilidade aos filiados do

partido; até para ser mais demo

crático", desconversou, reforçan
do declarações anteriores que a

tendência é aliar-se ao PMDB do

deputado estadual Ivo Konell. "A

decisão do diretório será soberana
e respeitada por todos", assegurou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Francisco Alves/CP

Jaraguá do Sul - O presi
dente estadual do PTB, Roberto
Zimmermann, deixou a cargo da

comissão provisória do partido no

Município a decisão pela política
de aliança. Ele esteve reunido com
a Executiva local da, legenda, na

tarde da última quinta-feira, no

Hotel Etalan, quando ouviu dos dili
gentes a avaliação do quadro polí
tico. O presidente da comissão

provisória do PTB, Jean Leutpre
cht, enviou correspondência aos

540 filiados do.partido para reunião,
que acontece na próxima terça
feira, às 20 horas, na Sociedade

Esportiva Acarai,
Ontem, Zimmermann partici

pou de reunião em Blurnenau, onde
o partido integra a coligação PT!

PMDB, que administra o Muni

cípio e lidera as pesquisas de inten
ção de votos. O encontro de Blu
menau acabou antecipando a reu

nião de Zimmermann com lide�
ranças de Jaraguá do Sul, marcada
para acontecer ontem. Zimmer- Reunião: Zimmermann '(de temo) discute coligação

Merss nega interferência no PT de Jaraguá do Sul
Joinville - o deputado

federal Carlito Merss (PT) negou
categoricamente, na manhã de

ontem, que esteja em andamento

qualquer tentati va de aproximação
com o PMDB de Jaraguá do Sul e

que fez contato com a pré-can
didata a prefeita, Cecilia Konell,
conforme di vulgou o presidente da
legenda, vereador José Antônio
Schmitt. SegundoMerss, o contato
foi feito pelo também vereador
Pedro Garcia (PMDB), que insistiu
para que ele interferisse no diretório
para viabilizar a aliança.

- Disse a ele (Garcia) que se

tivesse vonlade política do Di-

retório do PT de Jaraguá do Sul
em aliar-se ao PMDB, estaria dis
posto a ir até aqueleMunicípio par
ticipar das negociações. Nunca
disse que era para o PMDB pror

rogar o anúncio do candidato a vi

ce, como alguns jornais noticiaram.
Não sou interventor do partido e

nem quero ser. No PT não existe
isso -, afirmou o deputado, ga
rantindo que à decisão tomada pelo
diretório, em abril, é irreversível.

Schmitt disse que recebeu a

informação do contato de Merss
com Cecília Konell do colega
Garcia. "Pois é! Hoje (ontem): li

o fato. Volta tudo à estaca zero",
declarou. informando que o PMDB

já descartou a possibilidade em

coligar-se com o PT. "Se não existe
a disposição por pane deles.
infelizmente. não há nada que'
possamos fazer"; lamentou.'

Garcia negou que tivesse dado
tal informação. Ele, no entanto,
admitiu que fez contato com

Merss. "Enquanto não houver a

homologação das candidaturas,
vamos insistir no diálogo. Sou

amigo do Carlito e sempre con
verso com ele", afirmou, lem

brando que o diretório tem auto-
nos jornais que o deputado n.egou· nomia. (MC)

A Anistia Internacional acusou a Otan (Organização do Tratado
Atlântico Norte) de violação criminosa das leis que regem atos de guerra,
durante o conflito da Iugoslávia, entremarço e junho do ano passado.
O relatório "Danos colaterais" ou morticínio ilegal?, apresentado esta

semana ao Tribunal Internacional da ONU (Organização das Nações
Unidas), aponta violações das leis de guerra pela Otan durante a

.operação Força Aliada.
.

Nas ruais de 38 mil incursões aéreas de aviões, entre 400 e 600 civis

iugoslavos foram mortos.

A Anistia Internacional afirma que a Otan ignorou alvos civis e que
muitas ações militares a esses alvos foram ruais do que "erros".

. Duplicação
Confirmada.a inclusão de R$ 20
milhões no PPA (Plano Plurianual)
da União para a duplicação da BR-
280, no trecho entre a divisa de

JaraguádoSul eGuaramirim até a
BR-I O I. O anúncio foi feito esta

semana pelo deputado federal

VicenteCaropreso (PSDB)� ga
rantindo que "isto tornará possível
incluir no orçamento federal de 200 I,
através de emenda parlamentar".

Orçamento
Segundo Caropreso, o melhor seria

se a obra entrasse no orçamento
do Ministério dos Transportes no

próximo ano, "porque aí teríamos
garantia verdadeira da execução" ..
Quanto à conclusão do trevo no

entroncamento das BRs 101 com a

280, Caropreso informou que o

edital sai em breve e que o BID

(Banco Mundial) já assegurou os

recursos necessários à obra.

Comérciomilionário
O comércio de drogas mundial movimenta anualmente US$ 400 milhões, o

.

mesmo valor gerado pelos produtos siderúrgicos.
Os números explicam os motivos de tanta guerrapelo controle do tráfico

ele drogas no Brasil.

Aliás, o mercado da droga arrasta consigo o tráfico de armas, cada vez

ruais sofisticadas e mortal, que também movimenta mi Ihões de dólares.
O problema maior, entretanto, é a constatação do envolvimento de

menores no submundo das drogas.

Jogo feito
Depois de muito discurso sobre

coligações e promessa de

lançamento de candidatura

própria, o PL de Jaraguá do Sul

bateu o martelo. Vai disputar as
eleições deste ano aliado à

coligaçãoMais Santa Catarina.
O presidente local da legenda,
Heins Raeder, disse que a decisão
será anunciada na próxima
semana.

Resistente

O Diretório do PT de Guaramirun

.

confirmou a pré-candidatura de

MoacirMafra, o Zuco, para
disputar o Executivo.

Apesar da resistência do Diretório

estadual, o partido negocia com o

PPS a possibilidade de coligação.
Entretanto, o PPS participa da

articulação de uma frente de

partidos, que inclui PSDB, PPB e

PFL.

ijADD/Makler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os /lOSSOS serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
NO\'O�o

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

�N\)f,'Rf, Fone: 370-0047 - Jaraguó doSul- SC

Av� Mal., Deodoro da Fonseca, '961
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Empresas jaraguaenses devem
integrarconsórcio deexportação

r- ���@��� �,� -----"------,

I _ I
IDAs associações comerciais de Jar'agu

ä

do Sul, 'I
I Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massaranduba estão I
I encaminhando ofício conjunto ao presidente da Amvali, I

.

I prefeito de Massaranduba, Mário Sasse, com cópias para os I
I demais prefeitos da região, propondo que seja feito um I
I convênio entre os municípios para que os produtos fiscalizados I
I pela Vigilância Sanitária de cada cidade sejam aceitos nas I
I demais. I
I I
IDAs entidades justificam a iniciativa afirmando que I
I as indústrias do ramo alimentício, principalmente I
I.microempresas e pequenas empresas, que são

I fiscalizadas pelos agentes da Vigilância Sanitária, estão
Ilimitadas à comercialização de seus produtos somente

I no âmbito do município de origem, tendo dificuldades
I para suportar o ônus da fiscalização estadual e federal,
I a exemplo das grandes indústrias localizadas na região.
I '

I O Segundo as associações comerciais, a medida contribuiria
I para o crescimento das indústrias do setor, gerando aumento

: de arrecadação de impostos e geração de empregos.

I O O Núcleo de Automecânicas da .Acijs (Associação
I Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) participa,

.: hoje, do ?" Encontro Estadual de Automecânicas, que
acontece em Blumenau.

: A órganização do evento espera reunir aproxima

I
damente 800 profissionais.

I
ßstão previstas palestras com os seguintes temas: I

I "Plano diretor de reparação de veículos", "Vendas" e I
I "Gerenciando crises no Brasil", além de visita à Feira I
I Automotiva, instalada na Proeb, I
I .

..

d J i d S I
I

I O O Núcleo de Cabeleireiros e aragua o u programou I
I o 16° aperfeiçoamento técnico, um curso de Maquiagem I
I Corretiva e Artística.

, I
I O curso de Maquiagern' será realizado no Senac (Serviço I
I Nacional de Aprendizagem Comercial), com duas turmas.' I
I I
I O O presidente da Farnpese (Federação de Asso- I
I ciações de Micro e Pequenas Empresas de Santa I
I Catarina), Luiz Carlos Floriani, faz palestra sobre o I
I Simples 'na próxima segunda-feira, no auditório do Sesi. I
L �_--------�

Iniciativa reduz
em até 60% o

preçodo
contêiner

Jaraguá do Sul - o Ciesc

(Centro das Indústrias do Estado
de Santa Catarina) esta viabi-.
lizando a formação do consórcio

para fretes marítimo entre as em

presas exportadoras do Estado.
O objetivo é realizar negociações
conjuntas com armadores inter

nacionais para reduzir o custo das

exportações. Para discutir a' ini

ciativa, o Núcleo dc Comércio
Exterior da Acijs (Associação Co
merciai e Industrial de Jaraguá do
Sul) promoveu. na iarde dc quin
ta-feira. no auditório da Caraguá
Veículos. en�ontro dos represen
tantes das empresas jaraguaenscs
com o assessor da Unidade de
I nrcgração I nternacional ela Fiese

(Federação das I ndústrias do

Estado de Santa Catarina). Mauro
Silveira do Souza.

Há 20 anos. o Sindicato das
IndúsrriasTêxreis e do Vestuário

, da Região do Vale do Itajaf im
plantou projeto scrncl harne. cujo
centro operacional csiã instalado

em Blurncnau. "As empresas têm

conseguido reduzir em até 60%
os custos do coniêincr embar

cado", informou Souza. lem

brando que. para pequenas e mé

dias empresas do setor rle con

fecção. o consórcio "pode repre
sentar a chance de vencer os obs-

Consórcio: Souza aponta a redução de custos como principalfator

táculos para entrar no mercado
internacional.

PROJETO _:_ Cerca, de 20

empresas. entre elas oito dc

Jnraguá do Sul. jä manilcstaram
i ntcresse em integrar () consórcio.
Dc acordo com o asscssor da

Fiese. a primeira etapa será a con

erotização da idéia e a constituição'
jurídica do consórcio, que deverá
acontecer nas próx i mas duas

semanas. Depois dc criado o con

sórcio, as empresas elegem um
, técnico para negociar com os ar

madores Ç) volume de carga a ser

embarcado e o custo da opera
ção.

O consórcio deverá apresen
tar a programação da exportação,
com .o número dc contêineres a

ser exportado e o destino. "O
consórcio só lerá credibilidade se

cumprir a prognll,l1<lção apresen
tada aos armadores". alertou Sou

za. informando que a empresa que
não cumprir a programação estará

sujeita a multa Cl ser estipulada
pelo consórcio.

Ele informou ainda que a or

ganização do consórcio vai traba

lhar com pelo menos três ar

madores. não tendo nenhuma
exclusividade de exportação. e

que o custo operacional do con

sórcio é de aprox imadamenie R·$
3 rni I. raleados entre as empresas

participantes. Com rc lação �l

po ss ib i l i d a de das empresas
agregarem novos conrêineres ao

volume programado. Souza disse
que cabe ii empresa comunicar o

gerenie 30 di as antes da data

prevista para o embarque.
BRETZKE- O responsável

pela área Internacional da Bretzke

Alimentos. Guido Bretzke, disse

que o' intercsse da empresa em

participardo consórcio está dire
iamente ligado ao projeto de cres

cimento da empresa. No ano pas
sado. a Bretzke exportou 7% ela

produção. estc ano, a previsão é

exportar I S%, e a empresa traba
lha com a hipótese de aumentar

, para 40% o volume de produtos
exportados.

- A empresa está voltando

para o mercado internacional->.
resumi u. Sobre a preocupação em

não ler a carga embarcada, Souza

assegurou que o contrato entre o

consórcio e os armadores prevê
também penalidades. para as

cargas programadas não ernbar-

,

A

•EMERGENCIA.• ODONTOLÓGICA
'

.

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz cadas.

(MAURíLlO DE CARVALHO)

Exames com oito
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DI: Mario Sousa )1:

ljac@netuno,com,br Horário de Atendimento: Seg, a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Cf
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

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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CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

o Residencial Tulipa possui
20 apartamentos e 4 salas
comerciais. 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.

a

·Em maio aP
dois nov

Com a c

Residen

Magnólia, a
um total de

de obrasjá
�

excessao

obras; q
processo d

todas

correspon

apartamen
comer

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - saia 102 - h
CREA/SC 32.786-7 • e-meu.prome êprome.co

A QUALIDADE DE

NOSSOS PRODUTOS

COMEÇA PELA

QUALIDADE DOS NOSSOS

FORNECEDORES,
SÃO ELES QUE FAZEM

A DIFERENÇA

FONE (0--47) 371-0380
Fone: (0--47) 433-6380 CASADAS TINTAS

Lü<qllUIÜgá)S
Fone: 465-0026

[ffiCASAS
l!t:::I DA ÁGUA
FONE: (0--47) 275-0204

ELEVADORES SUR
Fone, (0--48) 248-7244

/

IY"UANO.$erviço de.Pintura.Ltdª,
Fone, (0--47) 371-615�

Fone:(O--47) 275-2992

ARTE CALHAS LTDA.
.

�O--47) 275 -2993FONE (0--47) 438-0050

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

Faces deuma

dupla dinâmica
Quem respira o or da cultura, jamais consegue se

livrar do cheiro, Esse, perece ser o destino da Dupla
Abstrato, que trouxe da capital gaúchá traços de
uma geração que fez boa música, Maria de Fátima, a
mãe, e Liza Maria, a filha, encaram qualquer desafio,
mas não abrem mão da MPB de quólldode.

.

Elas procuravam um rumo para mudar de atividade,
depois de um fracasso comercial, e encontraram

naquilo que mais gostavam, Fátima estudou. canto em

Porto Alegre e foi da turma de Cláudio Vera Cruz e

Cleiton & Cledir, antes de mudar-se para Florianópolis
e cantar rios bares da cidade, lizc. que não por
acaso nasceu no dia música, 23 de novembro,
estudou na Casa da Música de Florianópolis e

dedicou-se ao violão,
Com um violão e duas vozes, a Dupla Abstrato (que
reside em Jaraguá do Sul há oito anos) toca em

bares, faz shows e anima eventos e promoções, No
campo das artes plásticas, Fátima especializou-se em

paredes decorativas, Ela faz poredes. póinéis e

restauração de móveis, usando texturas e técnicas
como pátina e decapê, além de técnicas em rerro.
Já executou trabalhos para a maioria dos arquitetos
de Jaraguá do Sul e agora desenvolve projeto para
criação de painéis com a arquiteta Luciane Toftoll. da

Edson Junkes/CP

Atividades: a Dupla Abstrato canta em bares e anima eventos, preservando a qualidade da MPB

SPL Arquitetura,
. - O importante é a criatividade, Fazemos tudo sem recursos, inventamos,

. encontramos outros materiais, mas garantimos a qualidade -, assegura
Fátima que, com dinamismo, tem encontrado fórmulas para animqr eventos
de empresas e particulares, "Preparamos sempre um elemento surpresa, É a

criatividade que nos diferencia", Além de convenções de grandes empre
sas, como a Weg e a CSM, a dupla já preparou os corais da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), formado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, e da
Casa de Apoio ao Adolescente, através €Ie projeto da Secretaria da Família,

o maior e melhor Parque Aquático de Jciraguó do Sul.
. PARQUE AQUÁTICO
'KRAUSE

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

Mer-gu'''e no natureza.

1IJIi1111l1�� Estofados. .

14 .�� 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!

R.ua Rodolto Hutenüssler, 104. - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Rua Águas Claras - Ilha da Figueirà
Jaraguá do Sul - SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TRADIÇAo GAÚCHA Sábado, lOde junho de 2000 '2· CORREIO DOPOVO
Marcon • Piquete Estampa de Taura

Marcon, que humildemente vos escreve, auxiliado pelo "gateado" de nome Scheck, e
'

uma pitada de sorte, conquistou o terceirolugar, entre 180 participantes, na categoria
laço individual cidade de Luís Alves, durante o 4° Rodeio Crioulo do CTG Elizeu

Schmitz. Título esperado, garimpado e merecido para o Piquete Estampa de Taura, que
levou ao pódio a camisa verde do CTG Laço Iaraguaense. Agradeço a Deus poresta
oportunidade e a todos que somam na tradição gaúcha. Disse um pensador: "A

,

felicidade está nas pequenas coisas."

Everton Steilan, 11 anos, filho de Valdir (Tigrão) e Eliane, é aluno da Escola de
Música Tiãozinho do Acordeão .. Everton, nDS concursos de gaita, foiprimeiro lugar no
Rodeio do CTG Amor e Tradição, Rio Negrinho, e segundo 110 CTG Laço Iaraguaense,
Iaraguá do Sul. Aos tradicionalistas gaúchos Tigrão e Eliane parabéns pelo filho
querido e simpático, continuem incentivando este cabeça branca, pois a tradição

gaúcha é uma boa OPÇãD de esporte e Lazer. Capricha, Tigrinho.

CRÍTICA � ,"" � :, /1
I � eTG DO TROTE AO GALOPE I
r 'OOiTIWTE AO� �'Piquete Marcas das Tradições"
I PRO.Nl.O"VE 1'11.,W

I
Dias 11 e 18 /06/2000 ii.

Tl!!!�!J!���!.�,!:.�fO .�.
.' Chácara Nossa Senhora Aparecida - Parque de Eventos Juliano Junckes

[ ,

Três Rios do Norte - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

, �.$ABADO'''''7j06!2q(JOf 17h Vaca Gorda
'

�; 23h Baile no CHOPP CLUBE,

ti' ", ,conjunto Marca de Galpão

f @DOMINGO 18/0(i/20PO
f 8:30.'1 LAÇO PATRÃO CTG /PIQUETE
I, 1º Lugar Troféu + R$ 50,00 2º Lugar Troféu + R$ 30,00 '

9:00h LAÇO PIÁ /GURI
.

1º Lugar TroféU 2º Lugar Troféu
10!00H LAÇO INDIVIDUAL: para todos será cobrado uma taxa

de R$ 5,00 uma rodada e acompanha um churrasco.

"I
1 º Lugar Troféu 2º Lugar Troféu
12:00h VACA PARADA PIÁ E PIAZITO
1 º Lugar Troféu + Laço 2º Lugar Troféu
1,3:00h INíCIO DAS DUPLAS (R$ 20,00)
1 º Lugar Troféu + TV 14" 2º Lugar. Troféu +R$ 200,00

,INDIVIDUAL DE DUPLAS
1 º Lugar Troféu + Carneiro 2º Lugar Troféu + ,R$ 50,00
Será. válida a Armada Tirada. Os ORGANiZAdOREs dESTE EVENtO NÃO SE RESpoNSAbiliZAM POR

�. No local completo serviço de Bar e Cozinha QUAlQUER AcidENTE QUE VENhA A ,OCORRER NO PARQUE de EVENTOS

tntormeçõe«: JUca 9963-1980 - 370-2335 APOIO:
ou C/lo 91m-3013 - 275-2779

•

9! RT Coordenador. Vilson Ribeiro

Como eu tenho dito, estar com o

microfone ou COIll a caneta na mão, às
vezes, é duro. mas, profissional e

" pessoa são coisas distintas, portanto,
temos o dever de falar. Infelizmente.
nem todos os alunes estão seguindo os

ensinamentos que receberam no curso

de Laço, Tem um aluno que respondeu
corretamente todas as 15 perguntas da

prova escrita deste curso, Ele, seu pai
e seu patrão já foram chamados a

atenção três vezes por mim, mesmo
assim continua participando de uma

categoria que, pelo regulamento do
MTG. sua idade não permite, Ponham
a mão na consciência e lembrem-se

daquela criança, lá na cidade de Luís

Alves, que ficou em quarto lugar, e,
portanto, não recebeu o título e o

troféu tão sonhado e esperado que ele

mereceu.porque foi roubado por um

marmanjo que está abusando da

confiança dos organizadores. Por
favor, Jaraguá do Sul. muito bem

representado na tradição gaúcha pelas
entidades Laço J araguaense e Do Trote
ao Galope, prima. briga e faz cumprir a
ordem e bons costumes, Espero que

este assunto esteja encerrado!

Gerson Boger (D) conquistou seu primeiro troféu e mostra para o tio
e professor Evandro. Gerson foi aluno do curso de Laço que o CTG

. Laço Iaraguaense ofereceu este ano e, CDm esforço e dedicação,
apenas dois meses após venceu o individual da sexta-feira da

Tradição Gaúcha, em Massaranduba. Gerson, continue este trabalho:

quieto e sério que os titulos virão CDm o tempo. ADS outros alunos,
fica aqui o exemplo.

Agenda Gaúcha
10 e i I de junho - Rodeio CTG Sítio Novo - Joinville
10 e II de junho - Rodeio CTG Rancho das Palmeiras - Camboriú
17 e 18 de junho - Torneio de Laço - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguä do Sul
23 de junho - Baile com Os Garotos de Ouro - Sítio Ainor e Tradição - Jaraguä do Sul
24 de junho - Baile com Sul Encanto - CTG Do Trote ao Galope _..:. Jaraguá do Sul
24 de junho - Baile com Porca Véia - Sítio Amor e Tradição - Jaraguä do Slil
23 a 25 de junho - Festa Carnpeira - Vaca Mecânica - Sítio Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
7 a 9 de julho - 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

Gaúehota) deidade nova

MariaPincegher - Popa (12), Antônio José Spézia (13),
Eduardo Gasda (13), Virgílio e Marli Nones (15), Flávio
Ribeiro (16), Cristiane Pedrotti Demarchi (20), Andrea H. "

Leigue (21), VanessaRaquel Pedrotti (25).

...
CARNES

I�

DEMARcmCARNES
AT

FON'E: (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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'-"t{),�l\� Lisandrea Costa

Talento e

audác!a
No início da semana,

elas 'invadiram' o gabine
te do prefeito com violão
em punho e vozes afiadas
para mostrar o trabalho e

solicitar patrocínio. A Dupla
Abstrato não tem medo de
nadq e não se acanha
diante de convenções,
quer apoio. Todo músico
que se preze sabe que
qualidade de som é
fundamental. Por isso Liza e
Fátima fazem urno romaria
em busca de patrocínio
para comprar equipa
mentos. "Não queremos
nada de graça, queríamos
que a Prefeitura nos desse

oportunidade de fazer um
show na praça, e con

seguimos", esclarece Fáti
ma..

Cada música que a

Dupla Abstrato apresenta
tem uma pltodo pessoal.
"Não fazemos cover. sim

plesmente. As músicas têm
nossos arranjos", explica
Liza. Mãe e filha, perfei
tamente integradas, con
vocam equipe de apoio e

bailarinos para eventos de

porte maior. "E pagamos
bem, porque entendemos
que todo profissional se

MPB: Liza e Fátima fazem questão de manter a qualidade

dedica duranteanos para
fazer um bom trabalho",
complementa a mãe. Ter
urno banda e compor
canções próprias é um

sonho que se aproxima,
ainda inviável.

.

Bom senso, exigência de
qualidade e vontade de ir
atrás para abrir portas são
elementos que ajudam a

obter sucesso. "A gente
precisa ter coragem e fazer
as coisas porque senão·

CORREIODO POVO· 3·

Artes plásticas: Fátima está sempre aberta a novos desafios

vem outro e faz", incentiva
Fátima. Uma de suas

recentes invenções foi a

inauguração, em Jaraguá
do Sul, do serviço de
Disque Serenata, com
repertório adequado a

cada ocasião.
Contatos com a dupla

podem ser feitos pelo
telefone 370-4247, ou con
sultando a página na In-

.

fernet, pelo endereço
www.duplabstrato,cjhneí.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2000,

Flashes da· inaugura
Chegou no cidade mais uma opção paro quem gosta de se vestir bem.e estar por d
LO)A.com, que foi inaugurada na quarta-feira é reuniu grupo de pessoas em um co

revolucionar o conceito de multimarcas, a loja éomercializa as coleções das marcàs
VRom, além dos produtos dos estilistas Caio Gobbi e Mário Queiroz.
O proprietário da loja, Jae Gieseler, diz que A LOJA.com é a única em Santa Catarin'a
envolve movimento. liA matéria-prima está baseada na criação, nas idéias, no desej

CINEMA Iiii
JARAGUÁDOSUL
Cine' l : Gladiador (14 anos)

Horários: 14h45, 17h45, 20h45
Cine 2: Astérix e Obélix contra César (livre)

Horário: 14h30, 18h45

� reconquista (14 anos)
Horário: 16h30, 20h45

Ciue 3: Vovó ... Zona (12 anos)
Horários: r 5h, 17h, 19h, 21 h

ßLUMENAU

eine /: Gladiador(14anos)
Horários: 13h30, 161i30, 19h30, 22h30

Cine.Z: Vovó... Zona (livre)
Horário: 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21 h45

eine 3: A reconquista (14 anos)
Horários; 14h, 16h30, 19hOO, 21 h30

JOINVILLE
Ciue /: Gladiador ( 14 anos)

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

Horário: 14h 15, 16h45
A reconquista (14 anos)
Horário: 19h, 21 h 15

Citie 3: Vovó... Zona (livre)
Horários: 13h45, 45h45, 17h45, 19h45, 21 h4

PROGRAMAÇÃO - 9/6a /5/6/2000 'PROGRAMAÇÃO - 9/6 a /5/6/2000

DISQUE
,LANCHEQUICK

DOG 371-5309
CD's - DISCOS - FITAS

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

PROGRAMAÇÃO - 9/6 Cl /5/6/2000

KIBARATO
:'j/é:J./iur/rP ,%(�{{/ a. Jla,Jlu'/i{{/
'* Confecções em geral

* Cama- Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35
.
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2000

Troca-se apartamento em Curitiba, com 3 quartos, telefone +

dependências, 2º andar, condomínio fechado, segurança eletrônica,
com churrasqueira, play ground e cancha coletiva, por casa em

Jaraguá, vaíor aprox. 25 e 30 mil reais. Fone: (0....41 )246-8184.

Vende-se casa

alvenaria 180m2, com 1

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

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

VENDE-SE
Apartamento próximo a rodoviária com 1
suíte + 2 quartos. Acabamento de 1 a,

mobiliado ou nõo. Sem mobilia. Entrada
RS 30.000,00 + saldo.

Aceita-se carro. Tratar nos fones 371-5054
em horário comercial

ou 9984-1308.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1ª Vara

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
TROCO UM LOTE
POR UMA LANCHA
BOA QUE ATENDA

AS MINHAS

NECESSIDADES.

PRAZO DO. EDITAL: dias

OrAl Doutor(a) Márcio Renê Rocha. Juiz(a) de Direito.

FAZ SABE'R que. no dia 10/JULHO/2000, às 14:30 horas. e. em segunda
oportunidade. no dia 20/JULHO/2000, às. 14:30 horas, neste Juízo de Direito.
situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen. 87. Vila Nova. CEP 89259-
300. Jaraguá do Sul (SC) .. será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(s) descrito(s).
consoante detérminação constante dos autos nº 036.96.001385-2. em que
figura(m) como exequente(s) Bilton Carlos da Silva. tendo como executado(s)
Albrecht Kreutzfeld e outro. Bem(ns): Um veículo Fiat Uno-s. placas OS-4405.
cor branco. cornb. álcool. chassi- 9BD146000H322-5176. Avaliação: R$ 5.500.00
(Cinco mil e quinhentos reais). em 04/novembro/1997. cujo valor será corrigido
monetariamente até a data dota) leillão/praça. seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou pendências: Não há. salienta-se

que .. em primeiro leilão/praça. o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação
efetuada. sende que. não ocorrendo a venda neste(a). será levado à segunda
oportunidade. onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686. VI. do

CPC): Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es). ficatm) o(s) mesmo(s) ciente(s),
por meio do presente. da realização da hasta pública acima descrita. E. para
'que chegue ao conhecimento de todos. partes íl terceiros, eu, Eliane Aparecida
Stinghen Rausisse .. o digitei. e eu. Claudia Jenichen Janssen. Escrivã(o) Judi
cial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 5 de Julnho de 2000.

-

Contato 9973-9089 ou

275-2990

URGENTE
Preciso de Corretor(a)

de lmóveis
Necessário:

- Inscrição no CRECI
- Veículo próprio
-Dinamismo

275-0051 / 9102-1110,
Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

Costu rei ra com
mais de 10 anos
de experiência

I

,

oferece-se para
trabalhar com

facção.

CASA DE
ALVENARIA
(VEn:bootroco)

JaraguóEquerdo,Mfrn2, 3
s.âes finamente rnoIjIbc:Ia,
pfdna.Aceltoterreno,
q:x:;rtarentooocaroro

� rEgX:b.
Tratarno telefOne

370-1521 ou 9973-9433.

Possuimáquinas
overlockedecobertura.

Tratar: Rua Carlos
Zemke, 125 - Rau

Telefone: 9969-0912

,

- Móveis para escrltórío ell1?g\��al
- Computad,oresli'mpressoras" /t"
.. Fax - Má91Ji:n�' qe c:.4pomifiscal
- Relógi.os·CI�'Po:n.tô;

,.
,

.; Etiquetad;oras.H S'canneli'
- Check ·,Pro,Rt.<?":';:,�etrop.roj;f;!.to,w
- Calculadora§� ':�nJi·nas C!(e esceever
- Supriment�S1:�'<' .<J\nt�,rmáti:ca

'

- Papelarta e acess6.r.íDS em ge.ral
';� ;2';�

" i�'-,�

em<a ,'l,vezes,cA �.): ":;,i
�""'Á' -,

otl;tr· ; até 16.vezês

M,�!li1+.;!,es.�â{,lstlng' r>
"

C!:'� Qteçqs imbatíveis.,
,. ::,Utitq- ;�. . ".

Rua Venâncio da Silva, Porto, 353 -.Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC- E-mail: flori-aniequipamentos;@netur:io,�co.m.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. ? � .C;�!.'��If.I�t:��� � coRREIo DO POVO :."':��<?��. p.� .��.�'..l.� .l?� .��.�.��. ��. ?�9�

Intermediária

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

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

VENDE: Alvenaria cl 268,00m2,
terreno çl 269,751112• Rua Irmão

Marista - Centro.

Preço: R$ 150.000,00 (Negociáveis)

VENDE: SáIa comercialcl42,OOm2• Av.
MarechalõeodorodaFonseca - Ed:

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

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

anda;. R$ 250,00

VENDE: Apto. contendo 1. suíte +

1 dormitório. Residencial

Amaryllis - Apto. 102 - Bloco "E"

(Vila Nova) - Preço: RS 55.0()O,O()

VENDE: Terreno cl836,OOm2• Rua José
ElIllllend(/e1fer(Nova Brasília)

Preço: R$ 42.000,()()

VENDE: Terreno cl 2. 655, 001ll2. s..«
Preso Epiiáçio Pessoa (Prôx. Kohlbach)
Preço: R$ }30.()OO,OO

VENDE: Casa altopadrão.c!área
350,001112, terreno cl 900,001112• LateralAv.
Marechal Deodoro (Centrai- Negociáveis

VENDE: Casa alvenaria cl 120,OOm2, e terreno

cl 525,00m2• Rua Onélía Horst, 447
(Vila Lenzi).

Preço: R$ 35.000,00'

VENDE: Terreno cl 448,00m2• ',

Rua Adolpho A. A. Ziemann

(Prôx. Canarinho)
Negociável

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

Preço: R$ 90. 000, (){)

VENDE: Apartamento classe "A"
Ed. Carvalho - Centro

Mobiliado

Preço: R$ 1l0.000,{)0

VENDE: Terreno cl2.655,00m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach). Preço: R$ 130�000,00

.

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

http://www.imoveis.netlinter .. CRECI 0914..J ti 371 -211 7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO. Barão do 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 dorm + sala + cozo +

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

garagem cl 2vagas - R$ 119.000,00
.

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

Imóvel Comercial - a combinar

VENDE-SE
Casa mista; área

[construída de 60m2
- terreno 435,75m2.
Rua 931, nº 6·2 �

Jaraguá Esquerdo.
'Valor: R$ 20�OOO,OO

Casa comerciallresidencial, Rua Ida
Bona Rocha, 310 - 8 salas, 1 dep., 2
recepções, 2 banheiros, 1 cozinha.

Valor: R$ 600,00

APARTAMENTO - CeI. Proc. Gomes de

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

Sobrado alvenaria. Rua 753, nQ 27 -

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

CASA ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área

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

garagem. Valor: R$ 71.000,00

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

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

R$ 1.800,00

+ 2 darm. +

dep.
empregada,
cl garagem -

R$ 450,00

Apartamento, Av. Mal. Floriano Peixoto,
35 - 1 dormitório sem garagem.

Valor R$ 225,00

LOCAÇÃO, VENDA,
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br Apartamento: Walter Marquardt, n" 2820 -

Barra do Rio Cerro - 01 suíte + 02 dormitórios
+ garagem. Valor: R$ 350,00PLANTÃO: 9975-1500

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: ençetecjtãzee.com.br
Rua Padre Francken, 253

Engetee ..
CRECI934-J VENDE Engetee

EXCELENTE CHÁCAR:A - o 1500m do Centro de Gua- +
miranga - próximo de supermercado,. igreja, contendo 2
casas mistas, lagoa, aviários produzindo em torno de
22.000 frangos, lagoa de peixe, pastagem, toda
cercada, com telefone - Área de 55.266m2 - Valor

R$ 85.000,00 à visto ou estudo-se proposto em condições'

.

Terreno· com 3.280m2, edificado com

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

instalações sociais, onde funcionava o

Restaurante "Monjolo", e no porte íntimo do
coso, + 4 suítes, amplo cozinho, churrasqueira,

lavanderia, demais dependências, etc.

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 180.000,00 sendo: .

R$ 80.000,00 de entrada e saldo
em até 10 parcelas corrigidas.

ACEITA IMÓVEIS OUAUTOMÓVEIS DE MENOR VALOR

� NEREU RAMOS - Terreno com "aproximadamente
31,OOO;OOm2, fazendo frente poro 2 (duos) Ruas,
(Luiz Sorti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos

com uma coso em alvenaria em ótimo estado,

R$ 115.000,00 (Em condições estudo-se propostos)

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: enqetecjcõzee.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 Jquá cl 3 qtos (1 suite) + dep. empregada + garagem - Próximo ao Bradesco,
Telesc - Ótima localização.
Valor R$ 70.000,00.

3-CENTRO

Apto no Ed. Minner contendo 3 quartos em frente ao "Foto Lass" (sem garagem) - R$
45.000,00

4-CENTRO

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

5-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suite, + 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 MESES DE R$1.250,00 ORRIGIDO
PELOCUB.

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein, esquina com Rua Ernesto Bruns, hO 27, com 114,00m2
de área construída em terreno de 379,00m2 - R$ 40.000,00

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

OPORTUNIDADES DA ·SEMANA:

15 - JARAGUÁ ESQUERDO
Lotes financiados, R$ 2.00?,00 entrada saldo em 50 meses

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

890,00m2 com PrédioNovo contendo +> 900,00m2 constítuído de salas comerciais e um

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

10 - ITAPOÁ - PRAIA

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

11 - BARRA DO RIO CERRO

Terreno com 1.636,00m2, com 20,ÓO mettos de 'frente' para BR-416 (Jaraguá-Pomerode)
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 localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com 800,00m2 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

15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um galpão e um sobrado
- R$ 150.00Q,00 (Negociável)

16 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
Terreno caril 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio Cardozo da Silva,
nº 246 - Preço: R$ AO.OOO,OO

CONDOMíNIO�
RESIDENCIAl:AMI'ZADE
·3 quartos - Resld'encial Amizade

(quitado)
Apartamento .. no 2º andar com 3' quartos,

piso, novo em cerâmica, totalmente pintado,
demais dependências e .qaraqern. 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
V
>

Edifício com 7 andares, somente 2 aptos. por andar,
com elevador, salão de festas e piscina
·':"«�m;:::;;:::-:::x.::::3:�:::�»3lli33;::::-,:;:;'<::3::-::3;'�3:::':"<W«'::3�'::�'::�,:r{"(@;,,':"r::*".:m,,:;:m3mmm.��":i!;mlli�"..m3�M·.m:....W'�'=.. =.=m===m......................................;;".".""..................... _

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*

,,,..l .. �:::�'t$.f.%f,\,
Residi<.W"::"�7!lqia I

�dl
cerâmica Eliane ... RS 90.000,00

* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento neste mês

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

Apto. 3 quartos' com 190,9Im2
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 piscina.
Apto. 3 quartos com 173,30m2

Entrada + assumir parcelas de condomínio

. Construção pelo Sistema
�

de Condomínio Fechado a preco de custo �
_______............................................,.,.�=�%'.@'«�«@i«�-w:::::M»?'.;:W,:»:<<<<<lf.,r.-4<�@?.;:;::.::�<:r-::w::::,<:;r.;r"':�"'«'<=�':.;"'"-$':,-. �

Localizado na Rua João Picolli, em área totalmente '�'
'Q;

residencial, no centro da cidade.
t . i

Apto ..
3 quartos com 21 O,34m2 - Financiamento direto com o condomínio; 1

Apto. 2 quartos com I05,73m2 - Financiamento direto com o condomínio. 'I
�
'"

{l
o
'Cl>
u.

ê
.l:!
e!
�
o
'Cl>
u.

w fEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Cl

Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 /9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC � CREel 8469-1 - futuro@netuno.com.br

Líder de mercado em edifícios com 7 andares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

,

IMOBILIARIAS LTOA.

Caixa Postal 482

REPRESENTAÇÖES 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 dorm.,
R$ 55.000,00 terreno com

ótimo para 450m2•
indústria CENTRO - c/ R$120.000,OO

191,10m2, 4

äorm., senda 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, 1 bwc

Terreno com social, dep.
emp cl bwc,

2.500m2• sacadas,
Alto padrão. CASAIBOA garagem.
consutte-nost VlLA 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 + tinenc.:

RIVIERA, com Toda cem piso CASAALV.
170,90m2 -

cerâmico
AMIZADE -

suíte + 2 De fronte a

äorm, Escola Max

R$ 80.000,00 Schubert, c/
Prédio c/ APTOS EDIF. 98m2 - cl 3
elevador, 2 JARAGUÁ - dorm, 1 bwc-
vagas de Centro. R$ 28.000,00
garagem * 1 Apto cl �

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

CASAlavand., dep.
TERRENO emprego cl bwc, '

ALVENARIA.

gar. - R$ BOA

311,42m2 48.000,00 -
CHICODE

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

Jangada casa até dorm., 2 bwc.

R$ 68.000,00 R$ 40.000,00

CASA MISTA
Nova Brasília,
cl 94m2 - 2

dorm., 1 be-,
nheiro e de
mais depen
dências. Valor

R$ 26.500,00.
Aceita carro

CASA MISTA
JARAGUÁ
ESQUERDO
com 106m2 - 3
äorm,
R$ 25.000,00

Guaramirim

R$ 30.000,00
+ sx de R$
5.000,00 fixos

PRÉDIO .RESID.
ESTRADA NOVA
- c/ 3 aptos, 1

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

CASAALV.
Santa Luzia - cl
120m2, terreno
cl 675m2-3
darm., 1 bwc,
cozinha cl
armário
embutido, sala
estar, garagem.
R$53.000,00

TERRENO

ESQUINA
VILANOVA
com 800m2•

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R� DOMINGOS DA NOVA, 449

Irolla
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep.
empregada, garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2·qtos - R$ 25.000,00
+ financ.
Cód. 3029 - Ed. Agata - Novo c/ suíte, 2 qtos, sacada
com churrasqueira - R$ 90.000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2 qtos, sala,
2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód. ,3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, d garagem -

RS 55.000,00 - aceita casa de menor valer na praia de
ltapoá .

Cód. 3038 - Ed. Jacó Emmendoerler - 2 quartos, 2 bwc,
d garagem - RS 53,000,00 '.
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suíte, 3 quartos,
salas d sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte c/ hidromassagem, 2
qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$
106·000,00.
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte + 2 qtos, dep. de
empregada - R$ 38.000,00 e assumirfinanciamento
Cód. 3045 - Ed, Florença - 2 quartos, dep. empregada
com bwe, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3046 - Ed. Jaraguá - 2 qtos + dep. de empre-gada
dgaragem, RS 50.000,00 - aceita casa
Cód. 3098 - Ed. Mariana Cristine - 3 qtos, 2 bwes, d
garagem - R$ 55,000,00
Cód, 3217 - Ed. Hortêneia - 3 qtos, 2bwcs, d garagem,
semi-mobiliado.
Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suíte, 2 qtos - R$
40.000,00
Cód. 3311 - Res. SaQ Gabriel - 3 qtos, bwcm garagem
- R$ 22.000,00 + financiamento
Cód, 3313 - Res. Ilha dos Açores - aptos novos com
suíte + ,I quarto - R$ 45.000,00
Cód. 3314 - Cond. Floresta -2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. Entrada + finane ..

Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condomínio fechado, c/ 1 suíte + 2 qtos, sacada c/
churrasqueira delevadar
Cód. 3352 - Ed. Amarilys - novo, d 1 suíte + 1 qto, d
garagem - R$ 54.000,00 - Aceita carro, e parcelamento.

CASAS DEALVENARIA

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 275-0722

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

CRECI 001367 - J

Vila Lenzi - Sobrado ct- 345m2, cl suíte
+ 3 qtos, churrasqueira, piscina,

garagem p/2 carros - R$ 140_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

TERRENOS
CM. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m' - RS
60.000,00
Cód. 2013 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975m' - R$ 280.000,00
Coo. 2014 -Centro- 421m'- RS 30.000,00

.

Cód. 2051 - Água Verde-d 400m2- R$16.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m'- RS 150.000,00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m' - R$
'16.500,00

.

Cód. 2076 - Amizade - cl 386,37m', próx. Cond. Amizade-
R$17.5OO,00

.

Coo. 2097 - Próx. futura Prefeitura d 1.018m' - RS 150.000,00
Cód. 2099 - Baependi - com 879,90m2 - RS 60.000,00
Cód. 2112 - Barra - d 300m' - R$ 13.000,00 - próx, Sup.
Breithaupt

.

Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - d 420m' - R$
22.500,00d astalte
Coo. 2151 - Chico de Paula - d2.500m' - próx. Posto Maroolla
- RS 60.000,00

.

Cód. 2175 - Czemiewiez - d 1.141 ,40m' - RS 25.000,00
Cód. 2177 - R. RobertoZiemann -áread8.658m'
Cód. 2292 - R. Waldemar Gruöba- próx. Met. Trapp c/
409,50m'- R$ 50.000,00
Coo. 2317 - VilaLenzi-581 ,65m'(18,50 x20,50)- R$27.ooo,00
Cód. 2358 - Vila Nova - d338m' - R$ 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m2 - próximo Fonum - R$
39000,00
Cód ..2373 - Vila Rau - d 350m'- R$13.00Q,00
Cód. 2374 - Vila Rau- d337m'- R$13.500,00 aeeitaparc.
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Meneqotti- esquina d
581,85m'- R$25.000,OO
Cód. 2446- Estrada Nova- d 1.155,OOm2- R$24.500,OO
Cód, 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,OOm' - RS
25.000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agostod445m' - Entrada
de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/49.872,OOm'- R$
40.000,00
Cód. 2986 - Guaramirim - Estrada Rio da Prata c/
135.ooo,OOm'- R$ 50.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
RS 35.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar e/2
garagens. Entrega p/ Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00-
Entrada + parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 42 andar - 44,59m2
+ garagem - R$ 35:000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil - Centro
Comercial d 7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

CÓd. 602 - Casa de alv. d 3 qtos - Rua José Emmendoerler
- Nova Brasllia. RS 400,00

.

Cód. 603 - Casa de madeira c/ 3 qtos - Água Verde - R$
220,00
Cód. 604 - Casa alv. com 2 quartos, próx, Hospital Jaraguá
- R$275,OO
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg 11- R$ 350,00
Cód. 6W - Casa alv. com 3 cômodos - próx. a prefeitura
R$I30,OO
Cód, 611 � Casa NOVA de alv. c/ suíte + 2 qtos, próx. ao
Móveis Pradi. R$ 380,00
Cód. 6_13 - Casa alv. cl 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00

Apartamentos
Cód. 625 - Apto, c/ 2 e 3 qtos - Ilha da Figueira. A partir
de R$250,OO
Cód. 626 - Apto. c/ suíte + 2 quartos, dep. de empregada
- Ed. Carvalho - R$ 450,00
Cód. 627 - Aptos novos e/2 e 3 qtos - próx. APAE. A
partir de R$ 250,00
Cód. 628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado - RS
480,00
Cód. 629 - Ouitinete p/ 1 pessoa - Nova Brasília - R$
120,00 -

Cód. 630 - Apto. c/ 1 quarto - próx. a Weg 11- R$ 200,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx, ao Breithaupt da
Reinaldo Rau - RS 350,00
Cód. 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt, a partir de R$
180,00
Cód. 636 - Apto. c/3 qtos + 2 bwc's - ao lado do Posto
Marechal- R$ 400,00
Cód. 637 - Apto. c/2 e 3 qtos - Av. Getúlio Vargas - a

partir de R$ 300,00
Cód. 650 - Apto. c/2 qtos Ed. Caetano Chiodini - em

cima da Bike Trilha (entrada do Hospital São José) R$
290,00
Cód. 655 - Apto c/ suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha
- RS360.00
Cód. 660 - Apartamento c/3 quartos no calçadão - R$
350,00

Salas comerciais
Cód. 668- Sala comI. C/60m'- próx, Angeloni - RS290,00
Cód. 670 - Sala comI. c/70m', carpet, c/ divisória. São 2
ambientes, recepção, 2 bwe's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cód. 683 - Sala comi e/50m' na R. Jorge Lacerda. R$
180,00 - 22 piso

.
.

Cód. 687 - Sala comI. c/90m2 (incluindo mesanino)
lateral da Marechal- R$ 650,00

Galpões
COd. 802 - Galpãodmesanino - R$ 990,00 - Próximo Florisa
Cód. 804 - Galpão c/15 x 15 -em terreno d 1070m'- Rua
Barão do Rio Branco - R$ 1.500,00
Cód, 806 - Galpão c/ 260m' em terreno e/500m' - próx.
Terminal Rodoviário - R$ 560,00

Sobrado novo c/258,72m2, cl su íte cl
closed, 2 qtos, lavabo, escritório,
churrasqueira, garagem pl 2 carros,

PARA AQUISIÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Cód. 1003 - Centro - e/190m', 3 qtos - R$
73.000,00
Cód. 1016 - Centro - c/ 331 m', c/ suíte + 3

qtos, piscina - R$ 260.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet c/
1.292,OOm', edificado c/ casa de alvenaria
R$ 180.000,00

.

Cód. 1030 - Centro - c/230m' - suíte + 2

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

quartos, terreno c/ 1.140m' - R$ 130.000,00
Cód. 1079 - Amizade - e/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 ein .Joinville (B.
Atiradores, América ou Saguaçu).

• Cód. 1113 - Barra - c/147m', suite c/ elossed,
2 quartos, cozinha mobiliada. Aceita troca c/
casa de maior valer c/ piscina
Cód. 1118 - Barra - c/ 150 m', suíte + 2

quartos - R$ 85.000,00
Cód. 1175 - c/205m' - suíte. + 2 qtos, terreno
c/ 1.220,00 - 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 c/160m',
c/ 4 qtos - R$ 50.000,00

.

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

quartos, 2 bwe's, terreno com 450,00m' - R$
45.000,00.
Cód. 1214 - Nova Brasilia - c/230m', c/
suite, 2 quartos - R$ 96.000,00
Cód. 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur.,
piscina, semi-mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 sutte » 2
quartos - R$ 49.000,00
Cód. 1223 - Jaraguá E..squerdo - 70m' - 3
quartos, 1 bwe - R$ 22.000,00 +finaneiamento
Cód. 1232 - João Pessoa> 3 qtos, 2 bwe,
sala, copa, co.zinha, lavanderia e garagem -

R$ 50.000,00. Aceita apto de menor valor.
Cód. 1233 - João Pessoa - 150m', suite + 2
quartos, garagem para 2 carros. R$
50.000,00, aceita 'terreno como parte pagto.
Cód. 1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com

elosed, 2 quartos, sala intima, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930,li'.
Cód. '1352 - Vila Nova - c/376m', c/ suite, 2

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

2 qtos. - R$ 11.0000,00 + finane.
Cód. 1375 - Vila Rau - c/80m2, c/ 3 qtos, +

edícula c/ 78m' • R$ 42.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa
Breithaupt - 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00
+ financ.
Cód. 1984 - Corupá - c/298m', c/ suíte + 2

qtos - R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim --15'6m' - 3 qtos, 2
bwc, terreno com 1.250m' - R$ 90.000,00

DISPOMOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRI_O JUNTO AO HSBC

Amizade - suíte cl hidra, 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 +

fi nanciamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
,

,IMOVEI.�

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

flPABX

SCHROEDER

(CENTRAL)

Centro - terreno com 1 OOOm2, casa com

230m2, Aceita apto. - R$ 150,000,00

Vila Lenzi - 115m2, 2 quartos, 2 vq, gar"
R$ 55,000,00

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

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

R$ 34.000,00

CÓD m2 aTOS. LOCALIZAÇÃO PREÇO INFORMAÇÕES
�(VENDA)
1001 60 Schroeder - Prox. Cayman 19.000.00 Parcelado/Aceita carro

1002 113 Charnpaqhat - R. Irmão Leão 65.000.00 Troca por apto (.) valor
1004 70 Figueira - R. Av.elino Borba 18.000.00 Aceita imóvel (.) valor
1005 70 São Luiz - R. Cristina Pereira 34.000,00 Troca - imóvel em Joinville

1007 115 l.enzi- Rua Elpídio Martins 55.000,00 Negociáveis / aceita carro
1008 300 Centro - Próx. Scar (antiga)

,

130.000.00 Neqociáveis
1009 200 3 (suíte) Amizade - Rua Guanabara 125.000.00 Troca por imóvel (+) valor
1010 140 Figueirs: - Rua Henrique Krause 58.000.00 Troca porírnóvsl (+) valor
1011 280 3(suíte) Amizade - Rua Guanabara 100.000,00 Aceita irnóvelí-) valor Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
1013 230 4 Centro - Rua Epitâcio Pessoa 150.000,00 Em frente Posto Mime Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais
1014 70 3 Garibaldi - Próx. Salão 25 30000,00 Troca pl terreno comercial
1015 70 Nereu Ramos - Centro 35000.00 Troca p/ casa em Jaraqua

CRECI1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 680m2 (esquina),
próximo Cayman Malhas

R$ 19.000,00

APARTAMENTOS (venda)
3

3

4 (suíte)
3 (suíte)
3

Amizade - Res. Amizade -1º andar 38.000.00 Fica Cozinha sob medida

Baependi - Res. Cristina - 29 andar 55.000.00 Aceit� troca por casa

Centro - Ed. Athenas '230.000.00 Troca pl imóvel- Balneário
Centro -Ed. Amaranthus 125.000.00 Acabamento a ser feito

Centro - Ed. Carlos Spézia - 2º andar 48.000,00 Aceita troca por casa

2001 96

2002 147
2004 273

2005 306.

2006 132

li;ilils��.�l (venda)
3001 483 14 x 34 Santa Luzia - Res. Geranium

3002' 3366 66 x 51 Centro - R. LeopoldoJanssen
3003 450

.
15x30 São Luiz - R. Arduino Pradi

3006 880 15x58 São Luiz - Próx. CAie

3007 867 17x51 Nereu - R. André Voltolini

3008 460 14x28 Nereu - R. André Voltolini

3011 720 15 x 48 Schroeder �R. Valentin Zoz

3012 9000 65 x 138 Figueira - Após Elite Móveis

3013 833 28x30 Jaraguà Esq. - R Victóno Pradi

3014 600 12x50 Rua Preso Epítácio Pessoa

8.000.00 En!. 200.00+ 150.oomensais

16.5.000,00 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
27.000.00 Aceita carro/parcelar
65.000,00 Em frente ao posto Mime

CHÁCARAS/síTIOS (venda)
10Ha

7.6Ha

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

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

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

Nereu - Ribeirão Grande (tem casa)
Massaranduba - Salão Aluísio.

4001

4002

100000

76000

l!tra·'S
0004 1QO Água Verde - Próx. Shopping

Santa Luzia" Rua 950

230.00 Casa - alv. 3 quartos.
150,00 Próx. Frigumz0021 56

PONTOS COMERCIAIS E INSTALAÇÕES (VENDA)
Panificadora Pão Quente - Loja Rua Pres .. Epitàcio Pessoa (Próx. Bombeiros) - R$ 8.000,00

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

Odeio elevadores! 1'1e
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o 'ENDEREÇO CERTO 00.5

r� PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Z{l; Terraplenagem
Areia

�$ Borro
Brito

Rua Adolfo Augusto Ziemaoo, s/oº', Amizade

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

• \)\\J\llbt\\lc)

'. �OHOIl
• t\lt�'ell.
• �\IlO 'J,\\\\\to
'. �\l\J\\\e'1.. e
• �\l\'le\ ne�\ltene

Comél'cio dc tinias cm "cl'al c accssól'ios

PI;cstação-dc mãe-de-ebra nos serviços de

pilltm'a na consü'lIçäo civil
(1471

'2.i'5-1;�lO
'2.7'5-41:0'2.

\à.c\\o.�o."::,
CC)i.\�\\o."::,
\_"::,co.l:\.o."::,

Regina

Av, Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371 :9243/371-1515/9973-8196

Comél'cio dc matm'iais dc consü'lIçäo cm gm'al
llevendeder de Tintas COI'al / Daca!'

EMPÓI<IO DAS
PEDI<AS

DECOI<A"-'VAS

���\\\C)��"::,
��o.'\\\\C)"::,
'V\"::,C)"::,

Decorar é unir cores, texturas e

objetos namedida exata das
suas �Il'l0§ões.A Casa Bonita

aUxilia você nessa tareJa.
yenha conh�çer nossaloja e

consulte n<;issos ,serViços sem.
cOír;ptomisso e seu; custp

adicional, Afino/,"a 'j-l'te da vid.�
consiste em fazer d'ÍI vida \Ímá

obra de arte" .. (M. Ghandi)

Doe. ShowBoom Tel.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso. 1 80 - Centro' - JÇlraguá do Sul - SC

'AR1ELAJE

• Laje pré-moldada -

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

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

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

Loja III: Rua José T. Ribeiro, 100Ó, Figueira /. Tel. (47) 3.70-4021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEícULOS NOVOS

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132
I

Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2000
I '\

Nova Cherokee Laredo
A versão responsável por 64%

das vendas da Grand Cherokee

no mercado nacional está de

visual novo. A Laredo, a versão

mais "chula" da Grand

Cherokee, chega de visual e

espírito novo no mercado

trazendo linhas mais ousadas e

modernas, sem contar com o

motor de 4.0 de seis cilindros

mais forte. Grade dianteira

cromada e pára-choques na cor

cinza realçam a versão na parte
exterior. O motor ficou 13

cavalos mais potente, com

modificações nos coletores,

escape, cabeçote e nova bomba

d'água. Mais potência,
entretanto, mais segurança.
Sistema antitravamento (ABS) e

distribuição eletrônica de

frenagem (EBS) estão mais

eficientes, assim como suspensão,
freios e direção foram revistos.

O câmbio automático de quatro
marchas, com a marcha

overdrive, que gera mais

economia e l,11enOS ruído, e o

sistema de tração permanente
Quadra-Trak II, que distribui

eletronicamente a força nos eixos

dianteiro e traseiro, mantendo a

segurança mesmo em críticas

situações.
Os bancos de couro com

\

regulagem elétrica, o

computador de bordo e a central

de informação veicular, onde

pode-se checar 11 funções do

veículo. são confortos

consideráveis que o veículo

proporciona.
O porta-malas ficou mais amplo
com a mudança do pneu
socorro para baixo do porta
malas.

O Grand Jeep Cherokee Laredo,
sem dúvida, é um excelente

carro, contudo, quem quiser
adquirir-lo irá pagar R$ 99.900.

S'howkda FÓlimula Truck
segue paraCuritíba
O Circuito Internacional Raul Boesel, em
Curitiba, Paraná, se prepara para receber a

quarta etapa da temporada 2.000 da Fórmula

Truck. A prova estará encerrando a primeira
mêtade do campeonato, que até aqui m�strou-se
extremamente competitiva, tanto é que nas seis

baterias realizadas até aqui foram quatro vence

dores diferentes. A prova terá transmissão ao

vivo pela TV Bandeirantes, a partir das 13h de

domingo (11/6). Mas quem quiser conferir de
- ._- _<

perto, várias vans estão sendo fretadas para ir

até a prova, sendo que o bilhete custa R$ 10,00.

,..

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

Ra/�\\ , /

"�- �"

11eulta �()u�e'ti't U()d-d-()d- d-e't()-iç()d- ·

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!

R$l,OO
em compras
-

-

Iponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - VEíCULOS - JARAGUÁ DO SUL, lODE JUNHO DE 2000

[HEVROlET

I �

Fotosmeramente ilUstrat'ivas,

CONSÓRCIO ECONÔMICO
CHEVROLET

60% do Corsa Wind 1.0 2P

Crédito R$ 9.543,00 (60x)_.

Pessoa Jurídica - R$ 184,50
Pessoa Física - R$ 191 ,62 .

••

EMMENDORFERCom. eVeículos

Av. Mal_ Deodoro da Fonseca, 557
- do Sul -'se

'

JARAGUÁDO SUL, lODE JUNHO DE 2000 - VEíCULOS - 3

Veículos novos e usados você

compra mais barato na

Emmendörfer Com. de Veículos
-

PROMOÇAO
Valor da

nota fiscal

+ impostos
,

e fretes

A

malher

opção
em taxa

prazo
de

financiamentos

I
[HEVR[]lET

'
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4 - VEíCULOS CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO su.i O DE JUNHO DE 2000

FO RD

Vende-se Verona LX 92, cor
vermelho, valor R$ 6.900,00

ou R$ 3.600,00.
Entrada + 18x R$ 280,00.

Tratar: 9973-0867

CHEVROLET

Vende-se Carava�
Diploma SE 88/89,
gasolina, marrom,

completa.
Tratar: 376-1557

Vende-se Chevette 89,
modelo 90, valor
R$ 4.300,00.

Tratar: 9101-9406.
Aceita-se metade do pgto

em mão-de-obra de
construção civil.

Vende-se Palio 98, EX 5

portas, vermelho ·cordoba.
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

V�nde-se Voycqe verde
\

metálico, ano 93, 1.8.
Entrada de R$ 4.000,00 + 15

deR$ 197,00. Maiores
informações nos telefones
371-706.1 e 375-1772,

com Cristiano

vende-se Santona 88, 4
portas, excelente estado.
Valor R$ 4.900,00.
Tratar: 372-3922

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!} (jJJ[ff)/1/Z((jJJ

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

FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

MONDEOCLX 97 VERDEMET
UNO SX 4 PORTAS 97 CINZA
VECTRAGLS 97 VERMELHO

GOL BOLA 1000 I 96 VERDE
KOMBI 96 BRANCA
PIK-UP CORSA GL 1.6 96 BRANCA

OMEGA. CD AUT. 96 PRETO
CORSA WINb 9:\ PRETO
POINTER GL 9:\ PRATA

POINTER GL 95 VERM .. 95 VERMELHO
TEMPRAI6V 95 PRATA

UNO ELX 95 AZUL

LOGUS GL 94 VERMELHO
OMEGA SUPREMA 94 AZUL
PAMPA GL GASOLINA 1.8 94 PRATA

CALIBRA COMPLETO 94 BRANCO
GOLCL

�,
93 BRANCO

GOL 1000 93 AZUL

VERONA LX 1.8 91 PRATA

UNO 1.6R 91 BRANCO
MONZA SLE COMPLETO 91 AZUL

CHEVY 91 AZUL

IPANEMA GASOLINA 90 CINZA

JEEP JAVALI 90 AZUL

MONZA SLE 89 CINZA

CHEVETESLE 88 PRATA

VOYAGE 88 VERMELHO
MARAJO 87 VERMELHO
D-20 87 AZUL

OPALA 4 PORTAS 85 CINZA

D-IO-DIESEL 82 MARROM

LEIA -

LIGUE -

Não.
fique

sonhando
aoordado ...

uM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!

ANUNCIE -

Fone/Fax:

370-7919 - 370-8654 - 370-7944

FORO

VEíCULO ANO COR COMB
I"íesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98 Cinza gasolina
KA 97/98 Vermelha gasolina
Fiesta 97/97 Verde gasolina
Mondeo CLX FD 96/97. Verde gasolina
Verona LX' 91/91 Verde gasopna
Escort L 91/91 Branca álcool

Pampa 1.13 GL 90/90 Azul álcool
G'v1

5102.25 96/97 Prata gasolina
VW

�

Gol16 V 99/00 Branca gasolina
Kombi 95/95 Branca gasolina
GolGL 90/90 Azul gasolina
Santana CL 139/90 Verde gasolina
Fusca 1300 L 80/81 Branca gasolina
Brasilia 77/77 Marron gasolina

FlAT

Uno Mille SX 96/97 Vermelha gasolina
Fiat 147 Racing 82/82 Cinza gasolina

PEUGEOT

Peugeot 405 GL 94/95 Verde gasolina
TOYOTA

Hilux 2 CD DLX 97/98 Verde diesel

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

Comércio de Mofos e Peças Ltda.

370-7922

11��de4eea�
n��� m,\\n� w��!?') , )�\ 'm" \���� \ \ \ W \\� , �"1,' \ 'n \< \, > "", '\ \ \'

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

COM PARTIDA E/,..ÉTRICA

Revisão geral Honda 125 cl troca de óleo .R$ 29, 00
f1evisão geral Yamaha até 180 R$ 35,00
Cilindro bengala CG : .R$ 15,90
Kit relação eomp/. Ref Honda 125 eoloeada .R$ 25, 00
Bateria CG 12V _ .R$ 14,50
Pneu diant. Rinaldimod. Orig R$ 34,90
Pneu traz. Rinaldi mod. Orig : R$ 39,90

�
G .......
� 11'--

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
tlU'lft:IID 2. IID"S
372-3210 I 975-0109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LHORES PRODUTOS PARASEU LAR!
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ICHEN,

'r:ozinnas
Venda e Mamiténção de Portões Eletrônicos';
vídeo porteiro. alarmes sem fio e interfoijes

111111 HDL 41"4111'1. fif+Ü'lii
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Itaúba - Peroba Financiamentos: /� Assoalhos - Forros ''''''\,
Cambará - Pinus """""",,,:/ , Caixa Econômica - Construcard \,,"',""', Divisórias - Portas0",,,,,)

.

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

CHEN - eLOSEO - BATH

Fone: 373-1010

Tel. (Oxx47) 275-309a
Rua Walter Marquardt, 131 - sala 5

Jaraguá do Sul, SC

órias • Forros
r

Parede • Toldos
\ .

onadas • Pers�nas

Box para banheiro
Facha.das
Janelas

Vidros para decoração
Lapidação Bisotê

R. Henrique Fernando G. Milke, nO 75
Vieiras - Próx. Direção GeralWeg II

Fone: 370-2647

arquitetura
.design

'7..wx-=

,Rua Filipe Schimidt, 279 - Centro

Jaraguá do Sul - sc

'WiSDEÄL
.

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

Consulte-nos

CONSTRUTURA

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

275-3123
275-3544

Rua João Januório Ayroso, 521 - Jaraguó Esquerdo
Jaraguó do Sul - sc

R, Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

Beneficiamento de madeiras em geral" caixarias e madeiras para cobertura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R_ EPITÁCIO PESSOA, 42'1 - SALA '103 - FONE: 37'1-88'14

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ 55.000,00,
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demais dep., com duas

vagas de garagem -

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

preços a partir de: R$ 38.000,00

Residencial Amaryllis,
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de:

garagem - suíte + 1 quarto
e demals dep, R$
59,000,00 c suíte + 2

quartos e demals dep. -

R$ 75,000,00

Residenciàl Sunflower
Rua José Emmendoerfer

(Próx. a Marechal)
- Aptos. nº 101 e 105 cl suíte + 1

qto. e demais dep. Entrada de R$
7.252,34 e assumir parcelas de
R$ 7;;'5,84 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 305.00m"', com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., cl 2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
.

Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz,

.

Vila Nova (Próx. ao Fórum)
- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 40.735,74 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de 945,42).

Coridomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

,Branco
- Apto. nº 202, cl 15'3,45m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada
de 44,705 Cub's (R$ 21.719,48)
e assumir parcelas de.
condomínio de construção de

.. R$ 1.217,03 até final de obra.
. Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entra,da
de 47,550 Cub's (R$ 23.105,55)
e assumir parcelas de
condomínio de construção de
R$ 1.297,75 até final de obra.

Casa de madeira - no

loteamento juventus, 3

quartos, sala, cozinha,
área. serviço. R$

21.000,00

Casa em alvenaria cl

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

R'$ 50.000,00 - Aceita sítio

.Jaraquá do Sul ou região

CASAS E APTOS
AVENDA

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

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

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

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

garagem) - Hua Guanabara 529,
Czerniewiez, próx. Colégio Alberto
Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cl 212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 101, próx. ao Acaraí,
Jaraguá Esquerdo R$
120,000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demais dep. - Rua Clemente
Baratta - Centro - R$ 180.000,00.
e Apto. com 3 quartos .e demais

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

R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

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

250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85,000,00.

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 -

Rua638, LaI. Píeolli - VilaRau- R$
22.000,00 (cada).
- Terreno çorn 550,00m2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 462,00m2 - Lotea
mentoCentenário- R$15.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro - R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao
Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,00m2
de áea construída - Rua 'José
Theodoro Ribeiro, 4420.
c Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto e/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 su íte + 2 quartos e demais
dep. - Rua 25 de Julho 170, Ed.
Alberto Marangoni - R$ 430,00.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Ru

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

demais dep., sacada e/ehurras

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

demals dep. (Mohiliado) - Rua

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

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

garagem e box para depósito) -

Rua Emil Burow, 223, Res.

Tulipa.
- Aptos novos eil 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.

- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno c/Zôü.Oôrns- Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua -Júlio

Tissi, Nereu Ramas - 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

.Jcinville, próx. Persianas Enqler.
- Terreno cl área de 102.752,00m2
- Rua Walter Marquardt, próx. ao
Posto Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 - Barra
do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50,000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2 - .Rua

.

Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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________ VEND E
Edifício Mônaco
Aptoscentrais
RuaJcx50Mar
cattopróximoPosto
MimeReinolcbRau
comle2dor
mitórosedermis
�,
Entrada+
p::tCetrrentoc:telo
ccrnoccrstukro.

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

Fone: (047) 275-1594
EDIFICIOKLElN-Aptosprontosp:Jra

morar - RuaE'arãodoRioBranco,
e:qunacomFerdinarcbFradtcom 1
suite, 2qtos. dermisdep9rdêncb3,
chum:::r,qu::liraindfvdualnas:x:adae

c:cI31ivo,Entrada+p:::rcebrrenfodreto
ccrnoccrsnrcuOJ1h:n:::k::rrenlop::b
C.EJ, ou pelo HSBC (BAMERINDUS),

CcmcomOl
surre, 02 ctos

ca-rb;
�
chUlTasqueJra
g:To;;:)8mp/CI2
carros, Bairro

Arrizade,Vaa

reg:::x:bv61,

EdifícioMathedi 11- Rua João
Planinscheck -E'airroNova
Brasilia, com 3qtos, demais
deperdêncb3,Entrada+
p:JCetrreriIoc:íetOcoma

construtora.OJfinarromentopeb
C.E,F, ou peloHSBC

(BAMERINDUS),

Sotradobteral
fVbhJ
FruIuc:rooom

03qtos, dermis ,

�
chUITO:queira,
escritóro,
g:JCQSmpao
02carros, ótima

b:alzc::çSo,
R$ 115.000,00
cx::eitore
c:h:x:aú

Ccrobteral
Rua Epitácio
Pessoa;Ol
surre, 02qtos
c:I:rn::t

.

�
g:JCQSmpao
CI2carros,,kJrdim
inverno,
churrasqueira.
'i/ctx
ioIdTEnIe

re;;p:j:Jv'EJ,

CasaVila Lenzi, com 11Om2comO-3qtos, demais
cJer:;erdencb3, garagemp:JraCI2corros. ficandüno

iTóvelarcondiCicncx::b,cozinham
mecida. ValorR$ 35.cxD,OOnegocbvel.

IMOBILIÁRIAACHAVE AGORACOM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2158 OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti Iído,
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

FONE: (047) 371-0031IMOBlllARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

CASACOMSALACOMERCIALVEJA ESTAOFERTA! TERRENOS
, '�CASA COM SALA

COMERCIALc 03 QUARTOS
DE MAIS DEPENDÊNCIAS,
CONTÉM SALA COMERCIAL
COM, ÁREA DE 24,00 M2
LOCAL: R, ERWINO
MENEGOTTI 1996,
R$ 150.000,00

TERRENO - CENTRAL
LOCALIZADO NA AV
MAL, DEODORO DA
FONSECA
ÁREA DE 1,930,00 M2

R$ 360.000,00
,

CASANOVACONTENDO
01 'SUíTE, 02 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDENCIAS,
LOCAL: PROXIMIDADES
DAWEGII.

R$ 48.000,00 - VALOR
PODESER FINANCIADO CASA EM ALVENARIA

TERRENO
LOCALIZADO NA VILA RAU
COM ÁREA DE 420,00 M2·

RS 14,500,00 - OU RS
7 000,00 MAIS 17

PARCELAS FIXAS DE
R$ 500,00

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL:
ESTRADA NOVA
R$ 30.000,00

CASA DE MADEIRA
ÓTIMA ÁREA NA VILA
NOVA
TERRENO COM ÁREA
DE 4,176,00 M2,
LOCALIZADO NA RUA
OLíVIO BRUGNAGO .

R$ 400.000,00

02 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL: VILA RAU

R$ 15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se 02 coberturas no Edifício Residencial Morada do

Sol, no bairro Vila Nova - Preço Especial - eceite-se carro

I
. I

I
I
�
I
t

I

I
I

I

Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990
r - 275-2920

Realizando seu sonho imobiliario
- 275,;.2777

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

I I

I� V_E_N_D_A � �I
I j
B �IW..I
�

'"'

:i !
�
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COMPRA

VENDE
ALUGA

CRECI8489

Casa em alvenaria com 150m2 (Laje), lote com 675m2
(15x45), escriturado, localizado no Bairro Nereu Ramos,
ao lado do Campo do Estrela. Preço: R$ 42.000,00
OBS.: Aceita troca por casa de menor ou igual valor,
desde que seja ponto comercial. .

* Aceita também troca por estabelecimento comercial.
(Bar, lanchonete, mercearia oumini-mercado)

Rua José Emmendoerfer, 704
Fone (047) 371-2507

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NEREU RAMOS

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os moradores do Bairro Nereu Ramos a comparecerem
no dia 17 de Junho de 2000, às 20 horas em primeira convocação, com a

presença de 2/3 (dois terços), dos associados, ou meia hora após, com a

presença de qualquer número de associados, com previsão de término

para as 22 horas, nas dependências do Salão da Comunidade Nossa Senhora
do Rosário, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, com a

seguinte:

ORDEMDODIA
• Leitura do, Edital de Convocação;
• Apreciação e Votação do Estatuto da Entidade;
•

Eleição da 1 ª Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação de

Moradores, dentre as chapas previamente escritas, para o' biênio 20001
2002,
Para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, deverão ser

regi?tradas chapas compostas de 16 (dezesseis) membros dentre os

associados em pleno gozo de seus direitos, até o dia 10 de junho de 2000,
às 17 horas, no sequinte endereço: Rua Albino Zanghelini, 382, com a

senhora Anita Lúcia Marquardt Berdt, ou com o sr. Lorival Dionísio Demathe,
na Sorveterla Kactu's, à rua Luiz Sarti.

,

Todos os moradores-do Bairro poderão exercer o direito de voto désde que
tenham idade igualou superior a 16 anos, residam a mais de 2 meses no

bairro e estejam muriidos de cédula de identidade ou título de eleitor e

comprovante de residência.

Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 2000.

A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO OE ASSEMBLÉI,A GER,AL EXTRAORDINÁRIA
DA UNIMED,JARAGUÁ DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO

o Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso

das atribuições que lhe confere o Inciso III, Artigo 42, do Estatuto Social,
convoca os senhores cooperados para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no Auditório do Centro de Profissionais
Liberais - CPL, sito à RuaDonald Gehring, 175, às 17:30 horas do dia 20 de
Junho de 2000, em primeira convocação, com o mínimo de dois terços dos

cooperados, Às 18:30horas, em segunda convocação, com metade mais
um dos cooperados, às 19:30horas, em terceira e última convocação, com
a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para discutir de deliberar
sobre o seguinte:

' ,

ORDEMDODIA
1 - Rateio e transformação dos recursos financeiros disponíveis em Capital
Social (Quotas partas).
2 - Regimento Interno da Cooperativa,
3 - Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva, bem como o

valor da cédula de Presença dos Consellhos de Administração, Conselho
Fiscal e Conselho Técnico e Ética;
4 - Diárias de Viagem à serviço da cooperativa.
Observações: ,

a) O número de cooperados, para efeito de cálculo de "quoium" de instalação,
é nesta data de 105 (cento e cinco) pessoas,

Jarr:tguá do Sul(SC), 02 de Junho de 2000,

Ademar Nardelli
Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul

Informativo
Imobiliário
AIJS

I TERRENO,

ITERRENO com 2.400m2 (60x40) suo na Bairro Jaraguá
Esquerdo R$ 30.000.00 ,

'

TERRENO de esquina com4.200ni2 -Fazendo frente com a

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

I
Amizade R$ 10,000,00

ITERRENO coin 1.0001112 de esquina- Rua João Carlos Stein
- Próx. Juventus

,TERREN� c01114761112 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n°

15 I - R$ 1_.500,00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO I,

PROPRIO
ENTRADA + 50 MESES

RESIDENCIALFJRENSE

I
OUROVERDE

I
ClRILO ZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIO FECHADOFLAMBOYANT

- ,CASAS'

'I'I C,ASA,DEALVENARIA C01l189m2,
- Sito.a Rua Hórácio ,

Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32,000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins -.
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00

.

CASA DEALVENARIA com90rri2 - Rua João Franzner
- R$ 25.000.00
CASA DE ALVENARIA com 60m2• ern.construção,

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

I. 63 - toda murada - R$ 30.000,00
CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

.

Rodrigues (Financ. de 16x R$ 160.(0) - R$ 15.000,00

-

ELEIÇOES CRECI - SC

Convocamos a todos os Corretores de
Imóveis de Jaraguá do Sul e região.a
participarem das eleições do CRECI-
SC, que ocorrerão no próximo dia

15.06.00, entre 9:00h e 17:00, na Rua
Getúlio Vargas, 621, novo prédio da
Câmara de Vereadores de Jaraguá.

Haverá uma chapa única de
consenso, liderada pelo Secretário
Geral do CRECI, Sr. Gilmar dos
Santos, e tendo como conselheiros

dois representantes de .

Jaraguá do Sul, Sr ..Almir Ideney
Menegotti Rocha e o Sr. Luiz Sérgio

de Assis Pereira.

Segundo os estatutos do
COFECI -'Conselho Federal de
Corretores de Imóveis, o voto é

obrigatório. Quem não votar, deve

justificar sua ausência até 30 dias
após, por carta ou e-mail.
Amulta para quem não

cumprir esta regra é de anuidade.
A.I.J.S.

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

CRECI4855-)

Sobrado com 2'1 Om2, conten'do sar::�·,\
.

cozinha, banheiro, 2 quartos, 1 suíte. ;

+ 2 salas comerciais com 50m2,
.

cada terreno de esquina com 650m2•
Localizadoem Schroeder na entrada
do bairro Rio Hern
Valor: SUPER-NEGOCIÁ VEL

Terreno cl 1200m2, localizado na Rua João Planinscheck, defronte ao Sindicato
Metalúrgico. Valor R$ 70.00Q,OO supernegociável

Rua João PIaninCheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�7�'! I m rITAtiiJ I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo á Caixa Econômica Federal

-VENDA
*

Apto novo (Catarina Ershing) Centr�1 -

Proximo a, pizzaria Caneri 96m2 R$
65,000,00
* Ref. 119 - Sobrado ct 325m2 Central (ótima
casa) terreno com 540m2 (03 suítes) - oferta
R$ 160.000
* Ref. 309 - Terreno João Planichek com
1.180m2 R$ 45,000,00'
* Ref. 315 - Terreno com 580m2 Figueira
(Próximo a Indumak) R$ 18.000,00
* Ref. 10 1 - Vende-se Sobrado com 391 m2 e
terreno com 960m2 (ceniTa� valora combinar
* Ref.l 04 - Casa alvenariacom 175m2 e 3
dormitórios R$ 58.000,00 (negóciavel)
* Ref. 115 - Casa de alvenaria com 150m2
toda murada terreno de 500m2 R$
33.000,00
r
-

Precisa-sedeCorretor
-

-,

L _j_f�e_!e�ntat.!?._9991-9829)_ .J

LANÇAMENTO
,ELE CHEGOU
PARA BRILHAR

Consul'e-nos

�....._.................•
• CRECI Nº 1589 J

.
'

•

: Barra Sul :
•• •

: Imoveis:
•• •
• FONE: ( o * * 47) 37 6 � o o 15 •
• •

: VEND5 :
• TERRENOS: •
•

* Terreno cl368,00m2, lot. Jardim Hruschka II, Bairro São Luis - 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 São Luis - 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 •
• CASAS: •
.' Casa de alvenaria c/70,00m2, 2qtos,garagem, sala, cozinha. BWC , terreno (15x29) 438m2, R$.19.000,00, Rua Domingos Vieira, sln º .Aceita carro VOLKSVAGEN, a partir 95 .

• ' casa mista cl aproximadamente 70,00m2 (dois quartos e demais dependências), terreno cl 500,öOm2 •
• (frente 20,00m: lados 25,00) Rua 1002, lote n2 09, Lot. Salier, 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 Rubini, na Barra - R$ 90.000,00 .

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

lot. Ceclllo Steinke, na Barra - R$ 45.000,00 .

•APARTAMENTOS: -

•
'

Apartamento cl 75,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarella, área.
•

nobre, na Barra - �$ 33.000,00 _ .•LOCAÇAO:'
.

.' 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 •'

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

• '

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

'

�P9rta�ento cl 02 quartos, garagem.e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, 210 - R$ 250,00.(dlsponível em Junhol2000)
.' Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Gustavo Marquardt, sln º, iot •

Reichow - R$ 200,00 .

.

• ' Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências,Rua B, lot. Lindonor Miranda, Jaraguá 99 - R$ •
.• 180,00

.

. .' _.

'.
. •

•
' Casa mista c/03 quartos, garagem e dernais dependénctas, Rua AbrarnoPradi, 174 - R$ 200,00

•(disponível em 30/06/00) - ". ,

•
* Casa de madeira c/04 quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini, 1365, na •Barra - R$ 270,00 .'

• ' Casa mista cl 02 quartos e demais dependências, Rua 1002, lot. Satter, na Barra - R$ 160,00' •
.' Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais dependências, RLla João Maass, lote 43, lot. Ouro •Verde - R$200,00· ..:
.' Galpão em alvenaria pré-moldado com 350,00m2, Rio Cerro li, Próx. Nanete Malhas - R$ 500,00 •
•

' Terreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na -Rua José Narloch, São l.uls - 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 RUBINI, 1224 - SALA 09

barrasul@netuno.com.br

, .'

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Corni. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

l!Ä3�1.)#I
• ReL 022 - Casa alv 120m' - suíte cl móveis, 2 quartos e demais dep. + edícula 61m' - Terreno 378m' - Czerniewicz - Próx.
Escola Alberto Bauer - R$ 80.000,00

.

• ReL 028 - Casa alv. 134m' . 3 quartos, 2 bwc e demais dep. + edícula cl 24m'. Terreno 15x28=420m' - Figueira - Próx.
Mercado Anoréia- R$ 50.000,00
• Ref, 094 - Casa alv, 100m' - 3 quartos, sala, sala TV ß demais dep. + edícula cl 70m'. Vila Nova. Próx. Igreja. Terreno
361 m' - R$ 47.000,00
• Ref. 035 - Casa alv 120m' - 3 quartos, 2 salas, coz., 2 bwc, varanda, garagem + sala comI. de 25m' - Terreno 350m' - Jguá
Esquerdo - R$ 42.000,00 '

• RéL 041 . Casa atv, 91 m' - 3 quartos e demais dep. Terreno 350m'. Ana Paula- Próx. Colégio - R$ 21.500,00
• ReL 006 - Casa de madeira 81 m2, 3 qtos, sala, coz., bwc, 'área serviço, garagem - Terreno 337,5Óm' - Figueira - Casa nova
- R$ 21.500,00

.

• ReL 012 - Apto 94m2 - 2 quartos, bwc, sala, copa, coz., área serviço, garagem - Centro -'R$ 42�000,00
• ReL 020 - Terreno 25.000m2 pl indústria - Barra - R$ 90.000,00
• ReL 099' Terreno 364m2 - Lot. Papp- Barra - R$19.700,00
• ReL 032 - Terreno comercial 462m2 - Chico de Paula - R$ 16.800,00
• Ref. 028 - Terreno 420m2 - Próx. Prefeitura - R$ 16.000,00
• ReL 070· Terreno 525m2 - Jguá Esq. Lot. Juventus- R$13.000,00

129m2 - 3 quartos,
sala, copz, cez., A.S.,
2 bwc, dispensa,
garagem. Terreno
800m2 - Figueira
R$ 53.000,00

I !.re[;lê[;l••
• Casa de madeirn.ô qUaJ10S - próximo Prefeitura - R$ 200.00 mensal

• Ref. 082 -

Casa alv. 140m2
- 3 quartos. sala,
copz, cOZ., A.S.,
bwc, 2 qaraqens
- Figueira - R$
50.000,00

• Ref. 046 - 2 casa de alv.

1,ª cl 115m2, 3 quartos, sala,
copa, COZ., bwc, A.S.
2ª cl 65m2 - 2 quartos, sala,
coz., bwc, A.S. garagem
Terreno 570m2 - Água
Verde - R$ 58.000,00

Fone 371--2357

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

REF. 146 - TRÊS RIOS
NORTE - Casa alvenaria com

100m2, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, garagem.

Rua Domingos Anacleto
Garcia

R$ 18.000,00

REF. 152 - SOBRADO FIGUEIRA
Soorodo alvenaria com 200m2,
térreo, 2 kitinetes com garagem,
churrasqueira. Terrenocom

380,00m2. Rua JoséTheodoro
.

Ribeir;D, 5494.
R$ 55.000,00 ,

REF. 155 - JOÃO PESSOA
Casa em alvenaria com 150m2,
Terreno com 450m2, 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, lavan
deria, garagem pl 2 carros .

Rua Fritz Setter, 178
. R$ 42.000,00

REF. 110 - VILA LENZI
Casa em alvenaria com 190m2, 3
quartos, 2 banheiros, churrasqueira,
garagem 'pl 3 carros, etc. Terreno
com 420m2 - R$ 65.000,00.
Rua Marcelo Barbi, 47

REF. 134 - ILHA DA FIGUEIRA
Casa alvenaria c@m6Om2,

2 quartos, sala, cozinha, bwc.
Rua: 980- Loteamento

Heineck
R$ 20.000,00

REF. 151 - CASA CZERNIEWICZ
Casaatvenariocom 197m2,com 1
suite, 2quarios, sala de estar, jantar,
g:ragempaa3carros terrerocmi
400m2. Rua Joõo Batista Rudolf,
161-R$ 25.000,00entrada+
frrr'c:i:::rre'

LO,CAÇÃO
-----'-----_._--.----------------

5 FIGUEIRA - 1 quarto. sola. cozinha. banheiro. garagem ....

5 NEREU RAMOS - 2 quartos. sala. cozinha. banheiro. lavanderia. garagem .

5 FIGUEIRA - 1 suíte. 2 quartos. sala. cozinha. garagem ..

5 VILA NOVA - Sala comercial. com 25m'... .. .

sGUARAMIRIM - Galpão com 1200m2• salas ot escritórios. próx. Portal ..

. RS 220.00'
. R$ 150.00

. R$350.00

Necessitamos de imóveis para locação, temos clientes cadastrados.

.. R$ 150.00

.. R$ 1.600.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HAB/TAT
IMOBILIARIA

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

VEN'DAS
CASAS'

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

quartos + 1 bwc, salas jantarl estar cl lareira, permuta cl
apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de-Carnboríú.
103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHROEDER - R$
25.000,00
104 - Mista - VilA lAlAU - cl 100m2 - cl 3 quartos - R$
32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER cl 108m2, terreno cl 450m2 - R$
12.500,00 - ofertão
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA e/2 suítes - bem

localizada - R$ 57.000,00
107 - Imóvel Residencial/comercial - CENTRO - R$
250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado

R$ 55.000,00
109 - CENTRO - cl piscina - R$ 140.000,00 + R$ 60.000,00
Financiamento
110- MISTA - cl 3 quartos - no lOTEAMENTO SANTO

ANTONIO - R$ 10.000,00 + pare. finane. do terr.
111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno e/688,00m2
112 - Terreno no alto, cl 16.000m2 - casa cl 320m2 - e/2

suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2_ R$

3�.000,00
114 - Semi-acabada - Curitiba - PR - cl 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$ 35.000,00
117 - Casa mista com 3 quartos no alto - na R. da Caixa

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

268m2 - terreno cl 1.202,00m2 - próximo Duas Rodas

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

APARTAMj:NTOS
202 - CI 1 suíte + 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 DO SUL

, 207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PlACE - cl vaga
de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl" Próx.

Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - Ent. 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 83,00m2
215 - APTO cl 2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS
. 301 - RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA cl 600m2 - próx.
Prä Munieipal- R$ 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m2-
Edificado com casa antiga
303 - Área de 440,000m28m SANTA lUZIA - R$120.000,00
304 - Na RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO - cl galpões e
casa de madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00
305 .,' TERRENO cl 572,80m2; nas proximidades do

K9HlBACH - R$25.000,00
306 - SCHROEDER com 1470m2, eomercial- R$ 20.000,00
307 - CI 557,00m2 na Julius Verch - CZERNIEWICZ - R$
22.000,00 .

308 - PRAINHA/PENHA - de esquina - R$ 27.500,00
309 - SCHROEDER cl 1.1 00,00m2 - R$ 8.500,00

.
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com

726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00
311 - CI520,00m2 na RUA LEOPOLDOMAHNKE - CENTRO
312 - ComercialWALTER MARQUARDT 660m< cl22m de
frente pl asfalto - R$ 30.000,00
.313 - JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m2 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 453,60m2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUA AlOíSIO BOEING NA BARRAcom

546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - lOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m2, NA RUA
EUGÊNIO BERTOLDI- R$15.000,OO
320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi

e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,00m2 - R$18.000,00
322 - Chácara cl 25margos - cl casa + rancho + RIBEIRÕES
NO TRÊS RIOS DO SUL
323 - Lateral da RUAMARINA FRUTUOSO - CENTRO - R$

40.000,00
324- TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m2

.

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. 1.092,00m2, de esquina - CHICO DE PAUlA

R$ 45.ÓOO,00
328 - CI 880m2 de ãrea, cl 670m2 de área construída na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO
'

329 - CI 1.180,00m2 - 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, cl
429,00m2 - R$ 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área
de 1.133,00m2 - R$ 60.000,00
333 - Com 3300m2 - VilA NOVA - R$ 59.000,00
334 - CI 18.000,OOm2_ na VILA NOVA com vista espetacular
- R$ 25.000,00
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sarnpiero ll - 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 ver a maquete
do EDIFíCIO GEHRING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo
pontualidade nos pagamentos.

PROCURE-NOS!

337 - CI 392,00m2 - Na frente da DG da Weg (Morro)
- R$ 7.000,00
338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - cl

449,40m2 - R$ 16.000,00
.

.

339 - Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBAlSÃO
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 1.200,OOm2 CADA
-CENTRO
342 - Rua EXP. ANTÕNIOCARLOS FERREIRA, esquina
com Tomaz Francisco de Góes - Com 2.648,25m2

ALUGUÉIS
401 - APTO. cl 1 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 1 suíte + 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

.

407 - APTO. e/2 quartos - próximoWEG I - R$ 280,00
408 - APTO e/3 quartos - SANTA lUZIA - R$ 280,00
409 - APTO cl 1 suíte + 1 qto - NOVOS - ED. TALISMÃ
- CENTRO - R$ 350,00
410 - SALA COMERCIAL - Av. Prefeito 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 C/2 quartos - Loteamento .

Corupá - Chico de Paula - R$ 160,00
414 - APTO cl 2.qtos - Ed. Florença/Centro - R$ 310,00
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 'quartos - mobiliado -

Centro - R$ 800,00
416 - CASA EM AlV. cl 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 cl 300,00m2 - Felipe Sehmidt
.

-CENTRO

420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,00m2 - 1º
andar - llha da Figueira - R$ 600,00
421 - Salas comerciais cl 50m2, 120m2 e 150m2 - na

RUA JOSÉ EMMENDOERFER - Próx.Weg I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL cl 200m2 - trifásico -

CENTRO - R$ 350,00
423 - APTO - e/2 qtos - Ed. ProcópiolCentro-R$ 360,00
424 - Salas conjugadas - Centro - cl mobília - Para
consultório ou escritório

425 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo
Rua Reinoldo 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 cl 1 suíte + 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 
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IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

ALUGA-SE - Galpão comercial cl área de
350.00m2 + 2 bwc + estacionamento.

Rua JoãoMarcatto - Central.
R$ 800,00

ALUGA-SE - Casa alvenaria ct 1 óO.OOm2-
ct estacionamento.

Rua JoãoMarcatto : Central.
R$ 650,00 - Aceita-se proposta.

ALUGA-.5E - Casa ernolvenorío ct
200.00m2, ct. 1 suíte + 3 dorms. Rua
João Zopello. 88. R$ 800,00.
Aceita-se proposta.

>M g ,\;w;:;;pwwtIlWilllmuw.. ... ... . "'.

�ESPECIAL TERRENOS _... _

No ;é� de junho comprando o €: PROMOÇÃO )
terreno na MARIMAR, você leva o projeto desua casa dê graça. Isso

mesmo, DE GRAÇA! Feito por um dos melhores arquitetos de Jaraguá'l
"Dispomos de facilidades como financiamentos, parcelamentos e aceitamos seu veiculo. ,�
iREF. ..121',,�VILÃW'ãVÀt� Terreno 'com 646m2 � Rua Waldemar Rebella - ao lado Gatos & fI}i
Atos.

"

R$22.000,OO ",. .. i��
iiEf,;IFÂ,O'síI'GiliiB»!lJililw Excelente terreno com' 368m2 edificado com casa mista Rual I

Bertha Weegua - Próx. Agropecuária Vida - R$ 19.000,00' W'@:U?
IREF,j02':::'MÔifiííi.1Lindo terreno com 451.50m2, esquina, todo murado com pedras, llf
edificado com casa mista + fundação para sobrado. R$ 26.000,00.
NEGÓCIO DE OPORTUNIDADE.
REF. 404'- GARIBALDI

,

METALÚRGICA EM PLENO' FUNCIONAMENTO - C-ÚÉN:r;ESE 'BOM FA'FURAMEN-ro::l '

Excelente cesemist« c/ 120m2 + galpão em elvenetiecom escritório e bwc CO"92m2, instalação completa para metalúrgica, máquinas e equipamentos, coI11
!li clienteia formada e bom faturamento. Apenas R$ 65.000,00. Aceita terreno�i el :b

� ceseçomo parte de pé;Jgamentol. v '��;� �"4: �iÉF.:23I:tJGt!l�E:sIW,igt>j2 Excelente casa em alvenaria cl 130m2, 3 quartos, 2 salas, �:
cozinha, bwc, garagem oete 2 carros cl churrasq. Terreno cl 364m2, todo murado. Rua �
Tereza Hruschka. R$ 65.000,00 - Pode ser financiada.
%RE"F.,236%· ÄNA'tiJ�'íTi(J Casa alvenaria cl aprox. 120m2, 3 quartos, 2 salas, cozinha
ampla, garagem cl churrasq. Terreno lodo murado. R$ 32.000,00. Próx.: Ao Colégio. �

III
..

' IREIP. 238.- JGUAlIilBSGtJERDO � ,

Q" lcasa
em alv [lo!Tk 161m2, toda c II)

e portão e cen uminio. Com .03 qua
� Escritura.na mãosSó 8$\22.000,00.

, , .',' ....."..... , �� -

W'%\'j �
Procuramos casa,de alvenaria • VILA RAU ou AGUAVERDE, temos clientes. ,d ::

Procuramos terreno - CENTENÁRIO E VILA".��LA,U. .'

,j,J g.�
.!!!
.5
E
'C.
o:t
Vende • Aluga • Administra •

Dispomos de excelentes opções em imóveis para lhe proporcionar excelentes
negócios, trabalhamos cl financiamentos, parcelamos ou em alguns negócios
aceitamos seu veículo. Ligue hoje mesmo.

:to
c
�

Vende • AlugaCompra •

RANCHO
-.......-IMOVEIS

Ulnaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

W371-B799
Barão do ,Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

W373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centrà

GUARAMIRIM

ranchoi moveis.com.br

Cód. 468 - Casa com

120m2 com dois

quartos e demais

dependências -

Terreno com

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

coo. 140- Casa de
alvenaria de 160m2
com uma suíte e 2

.�/ wtr�mitJ
mos outras opçõeS'!,,$'c:"

CONSULTE-NQfj.!'

GUARAMIRIM
Cód. 715 - Casa de alvenaria
de 106m2 com 02 quartos.
Terreno com 432m2. Locali
zado na Rua Paulo Schmidt -

Bairro AvaL R$ 35.000,00
(Aceita carro como parte do

pagamento)

Cód .• 469 - Casa de
alvenaria com 32,Om2
dois lances com sete

quartos , dois
banheltos. Terreno com

600m2 - Jaraguá
Esquerdo- R$ 55.000,00

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

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

Cód.150· Terreno com 22,000m2 - unada 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 60m2 num terreno com 359,05m2 "

Bairro Rau - Entrada de R$ 10.000,00 + financiamento.

Cód.148 " Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2 ·R$
35.000,00 • Vila Nova- Terreno cl 14.118,00 no valor R$ 55.000,00

Cód. 470 " Terreno com 600m2" Paralela Rua Domingos da Rosa·
Morro Boa Vista" R$ '8.000,00

'

Cód. 363 " Casa em alvenaria com 98m2, com tres quartos, dois BWC
e demals dependénclas > Balneário Barra Velha _, R$ 25.000,00

quartos. Terreno
. cöe. 471. Casa mista com 130m2, terreno de esquina com 515m2.

com 539m2 - Vila Rau Em ótima conservação . �arra do Rio Cerro - R$ 40.000,00.
- R$ 60.000,00.

RANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J
.

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE"OUTRAS OPÇÕES A.SUA ESCOLHA.

Cód. 144

• 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 Jàcobs
Vila Lenzi

R$ 280.000,00

Cód. 476 -Lindo chalé moderno de alvenaria com 120m2, terreno
medindo 752m2, contendo tres quartos, dois BWC, lareira e demais

dependências. Na praia de Araranguá • SC • R$ 52.000,00.Troca cl
imóvel em Jguá do Sul. ..

Cód. 473-Casa de alvenaria com uma suite, dois quartos e outras
dependências, terreno com 548,62m2 " Vila Rau - R$ 48.000,00.

Cód. 472- Duas salas comerciais com 43,99m2, COJl1 uma casa de
madeira nos fundos medido 44,00m2 - Vila Lalau » R$ 28.000,00

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 
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•••••••••••••• SERVIÇOS
�------------------�------------�--------------------� �--------�----------------------------------------------�

.
, .

FIESC
SESI

SESI' - Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá äo Sul

O SESI - Jaraguá do Sul oferece às empresas da
micro região seus serviços do Núcleo de Saúde
Ocupacional:

• A valiação Ambiental

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais •

• PCMSO - Programa de Controle Médico da
Saúde Ocupacional

• Audiometrias

• Curso para formação de CIPA

• Exames complementares: espirometria e

acuidade visual

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

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

,

SERViÇO SOCIAL DO COMERCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃOMÊSDE JUNHO DE 20()()

I·I;\.BILIDA DES DE ESTlJI)O USUÁRIO:

CONVI'NIAI)():

J x semana: R$ J().(H)

:2", _J" � (1" '1 (ih �s 17h -

R$ 17,00 2",..:1" c 6"

USUÁRIO: ,.' c �., IX

2 x semana: R$ 2:..1)/
\" L' )" I Xh 1:\ às [1.)1

C()NVENI,\I)(): .1"

na: R$ 17.(11)

,ísic,lS

GINASTICA GERI:
C( )I\·II'I{CIÁI{ IO/IJI'1

ju Bntixru c Escola Elisa

USUÁRIO: '2 x scuun

CUNVI'NIAI)(): 2 x

Dc 2" ii (," Iciru

Cl)M I:RC IÁR I()/DI:I'ENDENTE: COMEHCIÁ R 10/1)1·:1'1 :N-

DENTE: 2 x 'semana: R$ .lii.OO

nu: R$ 2:1.1111 USUÁRIO:
I x scmu- INFORMAÇÕES: (47) 371 K9.iu (III (47) 371 9177

Ecmatl: cajaraguedosuuêsesc-sc.com.br

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguádo Sul- SC
Tel: 47 371,..8�30 - Tel/Fax 47 371-9177

CLASSiFiCADOS - 19

SENAI
JARAGUÁ DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS PARA 2000

FIEse
.SENAI

--

(J? INSCRIÇOES ABERTAS. PARA: .

• TÉCNICO EM ESTILISMO

• TÉCNICO EM ELETRÔNICA

• TÉCNICO EM E-L.ETROMECÂNICA
• TÉCNICO EM VESTUÁRIO

• MECÂNICO GERAL

• SOLDAGEM INDUSTRIAL

SENAI - CET .Jaraguádo SUl
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

·E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br.

HABILIDADES EM

TÉCNICAS DE VENDAS
APRESENTAÇÃO • Q ;t·re •.'J'MM"
SILVIO PATERNO

Formação Superior em Filosofia, Diretor
da SIL TEe Treinamento & Consultoria.
Docente em âmbito nacional nas áreas
de vendas, atendimento, comunicação,
desenvolvimento gerencial, quelidede

total e telemarketing. Consultor de
Empresas.

* O Vendedor na rua em busca
do cliente;

-

* Quebrando paradigmas e

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

venda e o pós venda);
* Superando objeções e

vendendo com eficiência;
* Negociação, argumentação
e oratória;

.

* Planejamento das visitas;
* A utilização do
telemarketing corno

ferramenta de vendas;
* Planejam�nto do tempo e

.

das metas.

PÚBLICO AL VO - Profissionais de
Vendas Externas, Industriais e

Representações Comerciais

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula

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

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

LOCAL: SENAC

NOVO ENDEREÇO
,

Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi
Prédio ao lado Regata Motos - Jaraguá do Sui - 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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FONE: 371- 3 349

ALUGUEL

DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, 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° 22.762 de 05-06-2000

Cópia recebida do cartório de Barracão, Paraná
CARLOS TOMAZOSOVSKIEMARILEI SALETE ROSA

Ele, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Qúedas do Iguaçi, Paraná, domiciliado e residente na

RuaTifaMartins, nesta cidade, filho dePedro Estanislau Osovski e Rosalina Sczepanhak.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Barracão, Paraná, domiciliadae residente em LinhaPindorama,
Bom Jesus do Sul, Paraná, filha deJoséMaria Rosa eMaria Trindade da Silva Rosa.

EDITAL N° 22.763 de 05-06-2000
MARCELOMEDEIROS E HELIANEMARTINS

Ele, barsileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Hermann Schultz, 57, VilaLenzi, nestacidade, filhodeOsnilto MedeiroseMaria SildaMedeiros.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de SantaTereza do Oeste, Paraná; domiciliada e residente naRua
Roberto Ziemann, nesta cidade, filha de PauloMartins e Ivany Martins.

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 IS (quinze) dias.

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:

Adriano Aguila Lima - R.,Mal. Deodoro da Fonseca, 159 - Apto 303 - Nesta;
Aluisio Schiochete - R. 956. Lot. Zancheline, U. 148 - Nereu - Nesta;
Alvaro Estevano - Nesta;

.

Amarildo Tomazelli - A. 3 de Outubro, s/nQ - Schroeder:
Anildo Jacob - R. Vila Carolina 32 B· Rio Branco - Guaramirim;
Claudiomir Valter Tribess - R. João Planinscheck, 1424 - Nesta:
Claudionice Dollen .:_ R. Herman Schutz, 169. apto 105: cond. Fio - Nesta;
Claudionice Dolleri - R. Herman Schutz, 169, apto 105, cond. Fio - Nesta;
Comércio de Gessos Jaraguá ME '-!Lot. João Gualberto Rocha. Lt. 26 - Nesta;
Comércio de Gessos Jaraquá ME - Lot. João Gualberto Rocha. Lt. 26 - Nesta;
Comércio de Sucatas Mader Ltda. ME - R. Dona Matilde, s/nº - Nesta;
Coraldino Gaivão - R. Friedrisch W. Sonnenhol. 279-lIha da Figueira - Nesta;
Domingos Alves Barros - R. Ernesto Emílio Horst, 34 - Vila Baependi - Nesta;
Edegar Malli - R. Nereu Ramos, 98 - Nesta;

.

Elisete de Cássia Baumer - R. Metoluja Niquelati - Rio Molha 111- Nesta;
Ernami Massaia -_Av. Getúlio Vargas, 26. sala 1 - Nesta;
Ernestina da Silva Alves..;_ R. Jorge Lacerda, 522, ap. 202 - Nesta;,
Fabiane Taicht- R. José Picolli, 660 - Estrada Nova - Nesta;
Flávia Beatriz Miorelli - R. Piçarras, 255!_ Nesta;
Gilberto Busklevlcz - Br. 280 Km·46 - Bairro Corticeira - f':Jesta;
Hospital e Maternidade São José - R. Waldomiro Mazurechen, 80 - Nesta:
Iduino Pereira - R. 956. Lt. Zangheline, Lt. 157 - Nereu Harnog - Nesta:
Jackson Dirceu Tecilta - R. Ana Muller Enke, 341 - Nesta;
Jackson Dirceu Tecilla - R. Ana Muller Enke, 341 - Nesra;
Jackson Dirceu Tecilla - R. Ana Muller Enke. 341 - Nesta;
Jackson Dirceu Tecilla - R. Ana Muller Enke. 341 - Nesta;
Joarez Tadeu Ceelho dos Santos - R. Procópio Gomes de Oliveira, 80 - Centro - Nesta;
José Uno Faustino - R. Pedro Avelino Fagundes, s/n2 - Nesta;
José Vümar lork - R. 25 de Julho, 994 - Centro - Nesta;
Lavação e Borracharia Amizade - R. Januário Ayroso, 2485 - Nesta;
Marcelo Adriano Nunes ME - R. Joinvíue. 5070 - Nesta;
Marcia Osni Wackerhage - R. Luis Satter, 388 A - Nesta;
Marco Antonio Santos da uva ou Flavia H.S. da Silva - Nesta;
Marcos Antonio Martins Lanchonete ME - Av. Procópio Gomes 559· Bar Lanch. Marquinh - Joinville;
Metatúrgica JR Lida. - R. Rudi Voigt, 125 - Nesta:
Obelair Pereira de Souza - R� Carlos Hardl. szne , Nereu Ramos - Nesta;
Osmar José Caso! Ind. Com. - Av. João Pessoa, 700 - Nesta;
Paulo Enrique Hossettt - R. Luiz Alves, 82 - Nesta;
Paulo Enrique Hossettí - R. Luiz Alves', 82 - Nesta;
Pre Maid. Agha Ltda. __. R. Ela Ida Therezas Hanemann, 120 - Nesta;
Rei dos Zíperes Com. de Aviam. Ltda. - R. Adollo Tribess. 355 - Vieiras - Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro 81, CX.p. 27 - Nesta:
Binaldo Nunes Teixeira - R. Bernardo Dornbusch, 503· ao. 103 - Nesta:
Rozzaco Comércio de Pneus LIda. - R. Barão do Rio Branco, 125 - Nesta:
Sandra Regina Alves - Gov. Jorge Lacerda. 552/202 - Nesta;
Silvia Gomes - R. Paulo Kraemer, 143 - Nesta;
Sollo Serviços de Estamparia LIda. _:_ Estrada Lado 'PEqueno s/nº, Rio Cerro 11- Centro - Nesta;
Vinicius Samuel Fagundes - R. Joaquim Francisco de Pauta. 4344 - Nesta;

E, comoosditos devedores não foram encontradosouse recusaram a acemtradevida intimação, faz por
interinédiodo presente Edm.l, paraqueosmesmoscompareçam nesteTabelionatonaRua:ArthurMüller,
nO 78, no prazo da lei, a fim de üquldaro seu débito, ou então, dar razão porque não o faz, sobapena de
serem os referidos protestados na fonna da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 07 de Junho de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

VENDAS
ILHA DA
FIGUEIRA,

ILHA DA
FIGUEIRA,
Casa
comercial cl
106m2
emalv. +

casa mista
cl 60m2,
toda murada

, Rua José T Ribeiro, Frente Indumak '

Terreno 1.100m2 , Valor R$ 65,000,00

Casa alvenaria
cl 85m2 +

Edícula cl
42m2, 2

quartos, sala,
COZ" cl
armários sob'

medida,. bwc, lavand. ' Terreno cl 455m2,
Valor R$ 37.000,00 (Próx. Salão Vitoria)

ILHA DA
FIGUEIRA, Lot

Bromélia,
Casa Alv. cl
112m2,3

quartos, sala,
COZ., bwc, lav.,

garagem (si
acabamento) ,

Terreno ·cl
380m2, Valor

R$ 23,000,00 ' Próx. Ped, Rio Branco

VILA LALAU
, Casa aiv,

(semi-nova) -

cl 83m2 +

Edícula cl
50m2, casa

c/3 quartos +

dep. -

Terreno cl
480m2, Valor

.

R$ 85,000,00 (Próx. Marisol)

,

", �% '"

": �_" ,\ � ·"N':;.

. ,.1
411

'

VILA NOVA,
Sobrado em alv.
cl 345m2 - suíte
cl closet + 2
quartos, 3
salas, garagem
pl 2 carros,
churrasq. '

piscina ',

terreno 900m2, Valor: R$ 250,000,00 (Próx.
Forum)

SANTA
WZIA,
Chácara cl
42.000m2 +

casa em

alv. cl
'176m�, 4

. quartos, 2
salas,

churrasq. + dep. ' Valor R$ 65.000,00

LOCAÇÃO
01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - 3 darm. e/2 bwcs, cl garagem - R$

300,00
02, VILA LALAU - APTo.'Próx. Lider Club - 2 darm. cl garagem - R$ 250,00
03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dOIl11., cl garagem - R$ 310,00
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, IMPERADOR - 2 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
07 - VILA NOVA - ED, AMARILYS - suíte + 2 dorm, cl garagem - R$ 400,00
08 - NOVA BRASíLIA - APTO. PROX .. WEG I - 3 dorm., + 2 salas- cl garagem - R$

330,00
J

= 09 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento
, R$ 650,00
= 10- NOVA BRASIUA - CASA ALV. (Próx. Lux Cant.) - 3 dorrns, 2 bwes - c/garagem
- R$420,00

,

= 11 - BARRA DO RIO CERRO - CASA ALV. (Lado Posto Cidade) - 4 dorrn., cl garagem
- R$ 330,00
= 12 - RIO DA LUZ -·CASA MISTA (Próx. Ceval) - 3 dorrn., cl garagem - R$110,00
= 13 - GUARAMIRIM - BR 280, Galpão com. cl 1200m2 - 5 salas pl eser. + estc. p/30
carros - R$ 1.800,00
= 14 - CENTRO - GALPÃO COM. - cl 200m2 - sala pl esc. + estac. - R$ 1.300,00
= 15 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwe + depósito -. R$
380,00
= 16 - CENTENÁRIO - KITINETE - Próx.Weg 11- 1 dorm., sala, eoz., bwe, garagem - R$
180,00
,= 17 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA -1 dorm., cl garagem - todo mobiliado - R$
330,00

18 - NOVA 'BA·ASíLlA - Casa mista - próx. Móveis Gomes - 3 dorrn., 2 salas,
garagem, A$ 270,00
= ! 9 - VILA NOVA - Casa mista (próx. Prefeitura) , 4 dorrn., sala cl garagem - R$
335,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o da A LOJA.com
da moda. É A
I. Com proposta de
lhE Do Padre, Siam,

tende trazer tudo que
a visão do futuro."

.�,

,

Diogo Maul e Luciana Tecilla

/,

Líder �Clube
Hoje, o agito no Líder Glube é em homenagem

ao Dia dos Nomorcdos. As pessoas que
fizerem a melhor leueuro de ornor vão receber

prêmios como choeolotes. do Casa do
Chocolate; perfume da: L'acqua di Fiori e flores

da Floricultura Florisa.

Ingressos a R$ 5,00 para
homens e R$ 3,OP para mulheres.

Mix 34-Bod�l Pump
A Academia Impulso está convidando a todos

para participar da aula de lançamento da
mais eficiente modalidade já criada em todo o

mundo, o Mix 34-Body Pump. Será na própria
academia - próxima ao Ginásio Arthur Müller

-

, hoje, a partir das 9 horas.

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves,
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Proteseore 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. Prel. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

,_I_I
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

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

fio o fio, mega hair

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

terra

• Caixas postcls ilimitadas para e-mail • Suporte técnico 24 horas por dia, 0800 47347'37 dias por semana ., Curso básico gratuito sobre Internet • Instalação
gratuita do kit de acesso. Tarifa telefOnica local em mais de 150 cidades www.terro.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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princezinha Marina M. Bogo.
Filha de eófanes Djimi Rogo e

N TMazurechem
.

;
.

tski completa hoje (10/
Parabéns dos p 's,
r'(Raquel) Krisn

Felipe Augusto da Silva completa,
no dia 16/6, 8 anos. Parabéns dos

pais e da Milena Roberta

Numa pose especial para a coluna,
a gatinha Isabela dos Sautos

Sempre alegres,
os irmãos
Bárbara e

Rodrigo Gomes

o'

. , . ,
o

: 26/5 Guilherme Roberto da Silva"

: 26/5 - Tainara Simon Glráidi
o 27/5 Adriano Batista

: 27/5 Ana Laura Hornburg
: 27/5 Leonardo Hoffmann

: 28/5 Samela Cristina FerrEilira de

: 28/5 Luís Gabriel Claudino
o

: 28/5 Mariane Safanelli

: 29/5 - Lucas de Borba Trancoso
: 29/5 ' - William Leo.�ar�o 9à�tana :.
: 29/5 Heloísa Birtencourt Paulista:
,,!

: 29/5 Eduarda' do Nascimento
: 29/5 PabJo Mârcelo FaLer dos Santos

: 29/5 Milena Emmendo�rfer da' siivà··.···· .... · ...•.·.<:·,«··
: 29/5 Eduarda ApaJeCida,BOrb�(I� Sil�<l:::: ..... o

o

031/5

31/5

Larissa Jandrsy Voss
Gabriela Leoni

Matheus Alecrim

Carolina Bast

João Augusto Deluca

Gabriel Correia Farias

lur] .Junkes
'

Lucas Sabei Correia de N

Luana Felippi da Silva

'o

....
,

.. ,.- ..•

-"-'-' ..
-. o

ilia Machado Moreira COI

meses no dia ,18/6. Ela é fi
.Juliano Moreira e Terezit

CLfNICAo?� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua WalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ábado, 1 (j de junho de 2000 FERI CORREIODOPOVO·7

,
,

VESTIBULAR ESPECIAL
. .

2º Semestre 2'000
Cursos oferecidos

*Marketing * Comércio Exterior * Tecnologia em Eletroeletrônica

VESTIBULAR ACAFE / FERJ - RELAÇÃO CANDIDATO VAGA
2º Semestre 2000

Nome do Curso' Turno Candidatos Vagas índice

Administração Matutino 88 50 1,76

50 4,68

40 1,00

50 . 2,08

40 '4,68

45 1,20

40 1,27

Administração Noturno 234

Arquitetura e Urbanismo Vespertino 40

Noturno 104

Matutino 187

Matutino 54

Noturno 51

Ciências Contábeis

Direito

Pedagogia - Educ. Infantil e Séries Iniciais

Tecnologia em Mecânica - Modalidade
Processos lndustrlais

'

Palestra ressaltá importância do
sistema de tratamento do esgoto
Na Serncno do Meio
mbiente, o Centro

Universitário de

araguá do Sul
romoveuuma

alestra com O

ng�nheiroe
uncionário do Sistema
utónorno Municipal
e Água e Esgoto
Samoe), Vereador
fonso Piazera Neto, a
espeito do sistema de
ratamentoque vem
endo implantado na

cidade. Piazera
r mostrou a importância
do sistema e fez um

balanço do estágio
atual das obras que
deverão estar
concluídas até o
próximo ano.
O Engenheiro e
Professor Ingo Paulo
Roblque coordenou a

realização do evento,
informou que, com a

entradaem
funcionamento do

sistema, 50% do
volume da carga de

poluição despejada
nos rios de Jaraguá do
Sul estará equacio
nado. "O sistema de
tratamento de esgoto
fará com que 80% da

população de
Joroouó do Sul esteja
atendida. Este
números são superiores
a BCllneário Camboriú,
Joinvillee

Florianópolis" .

Começam as obras
da nova biblioteca

.
omeçaram nesta
emana as obras da
ova Biblioteca Podre
lemarScheid do '

entro Universitário de

araguá dó SuL que
icará localizada entre
s blocos B e C e terá
erca de milmetros
uadrados. O prédio
em planta baixa ílvre
orn suas paredes

recebendo tratamento
de proteção térmica.
A biblioteca contará
com hall de entrada,
seis salas de estudo,
videoteca, setor infantil,
livraria, guarda volu
mes, quotro sanitários e
salas de diretoriq, se
cretaria, reunião, infor
mótlco iseleção e aqui-

.

slçöo. setor técnico,

depósito, conforto e
restauração.
Catálogo
Já está disponível para
público em g�ral a

. Consulta On Une ao
. Catálogo da Biblioteca
Padre Elemar Scheid.
Ela pode serfeita
através do site http://
www.ferj.rct-sc.br/
biblio/biblio.html

Inscrições permanecem abertas
Na sociedade globalizada em,que vivemos,

asmudanças no conhecimento são cada vez

mais aceleradas e o dinamismo possou.o ser

uma das principais exigências do mercado de
trabalho ..

Por este motivo, tornou-se màior também a

preocupação dos profissionais de todas as

áreas em desenvolver suas habilidades e

competências para que possam acompanhàr
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 corn maior qualidade, abre
inscrições para os seguintes cursos de Pós
gràduação:
*

Ma.rketing, Propoçondo
e Vendas

.

.* Gestão de Negócios e

Finanças
Obs: Cursos oferecidos
em convênio com o

Instituto Brasileiro de
Estudos e Pesquisas Sócio
Econômicas.
NQ de vagas: 45
Aulas às sextas-feiras à
noite e sábados pela
manhã
Investimento: 18 x RS 186,67
*

Educação Matemática
NQ de vcqos: 45

.

Inscrição: RS50,ào
Investimento: 16 x R$159,50

NQ de vagas: 35

Inscrição: RS 60,00
Investimento: 1. + 17 x

R$1l7,00
\

,* Psicologia e Saúde
Mental
NQ de vagds: 35
Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x RS
197,00

*

Ploneiornento, Execu

ção e Avaliação de
Políticas e'Serviços So
ciais: área pública e pri
vada
NQ de vagas: 35

Inscrição: RS 148,00
Investimento: 15 x RS
148,00

* Contabilidade Geren
ciai e Controladoria
NQ de vagas: 35

Inscrição: RS 30,00
Investimento: �5xRS178,50

Maiores informações a

respeito dos cursos

poderãO ser obtidos junto
à Coordenação de PÓS'

Graduação e Pesquisa
ou na home page http://

. www.ferj.rct-sc.br.

* Currículo Escolar na

Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por
Projetos de Trabalho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Erico Vericimo e Feres Campos, parceiros no empreendimento

BOX 21-
Foi badaladíssima a inauguração do Box 21 -

restaurante.com.bar - no térreo do Edifício Market

Place, quarta-feira (7), às 21 horas. Centenas de

convidados, embalados ao som de Daniel Lucena &

Cia., com transmissão ao vivo pelo Canal 21,
conheceram o novo point. O local oferece Bar,
restaurante, lanchonete, doceria e cafeteria com

atendimento 24 horas. Totalmente vip.

A bela modelo
.'

Maria de Lourdes

Pelense, secretária-executiva da

Studioshop, acaba' de assinar contrato
com a conceituada agência

Ferrett's, de Ioinville. Em breve entra

em estúdio para produção de comerciais

para a televisão e a galera terá

oportunidade de conferir o desempenho
da moça na telinha

INAUGURADO
PEQUENO TEATRO 'DA

SCAR'

A Scar (Sociedade Cultura Artístí
ca) entregou na quinta-feira (8) à
comunidade o Pequeno Teatro do
Centro Cultural, com' capacidade
para 250 pessoas e completa infra
estrutura. O local foi palco de um

espetáculo multimídia, envolvendo
orquestra, coral, dança, artes plás
ticas, folclore, teatro e outras

manifestações artísticas. O espe
táculo será reapresentado hoje, às
20 horas, aberto ao público.

.

Quem está com a bola toda neste

domingo é Ingaberta Tribes .(GT Futebol
Soçaite). Comemora idade nova com os

filhos e amigos. Parabéns!

Caio Mandolesi (assessor de imprensa) e Gilmar
Moretti (vice-presidente da Scar) em pose especial
para a coluna no Pequeno Teatro, inaugurado

esta semana

� Floricultura

Florisa

W (047) 371-8146
W (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Inauguração
A Associação de Moradores do Rio Molha

preparou uma grande festa neste final de
semana para inauguração do complexo

esportivo do bairro, totalmente
remodelado. Neste sábado, às 16 horas,
acontece o jogo entre Os Amigos do

Nardela, de Joinville (ex-atleta do JEC),
e os amigos do Rogério, de Jaraguá do

Sul (ex-presidente da Fundação Municipal
de Esportes). A inauguração oficial está
marcada para este domingo, às 10 horas,

com a presença de autoridades e

convidados.

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Festival
A 1 a etapa do Festival Sesiano da Canção será realizada hoje à

noite no ColégiO Holanda Marcellino Gonçalves, na Ilha da Figueira.
Será uma das atrações da festa junina do colégio, a mais

tradicional e movimentada festa do gênero em Jaraguá do Sul.

(1)
LUNELLI
4""I.",ii "'"MUIi.CW

SERViÇOS PREDIAIS

RESTAURANifE CLUBE ALEGRE
O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Ri'Ü 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.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

Corupá
375-1948

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, 1 a

comunhão, batizados e

todos os tipos äe. eventos.
Servimos

almoço executivo.
De segunda a sexta-feira.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
(Rua da CEF) - Centro

Fone: 371-3121

Restaurante Itajara
Atende de segunda a sábado
Para almoço llh30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ma entregou
difícios.

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

usão do'

Tulipa e

ma atingiu
.124.00m2

luidas. Com

tas duas

crituração,

tes a 217

e 26 salas

estão

das.

(0-�47) 371-6310 - Jaraguá do Sul- sc
isite nosso site www.proma.com.br

111&LIL-w�

Edifício

Ma
/

no

o Edifíöo Magnólia possui 20
. apartamentos e 2 salas comerciais.
Está localizado na rua Padre Pedro '

Francken, nO 174. O edifício foi

projetado com porteiro eletrônico,
,

garagem individual, antena
, parabólica, tv e cabo, fio terra para
computador, salão de festas com

churrasqueira na cobertura.

Apartamentos de um quarto e de

.

dois quertos com suíte.

Iii: ilydramarll
• Louças • Metais •
Fonoa: (0--47) 340-,3166

�r.\\!�;':r" �m !'>h,J�lr", ,b,d� 1�,l4
FONE (0·-47) 370-1170

ALUlAUEN SIEMENS
ENGENHARIA De AI..UMINIC
FONE: (0--41) 373-0371. Fone: (047) 372-0060

II TEC�ÇI;:R
n;C\�l;"ÜGL� };_M ;:�RA!'-HC:'!

FONE: (0--48) 257-0101
Fone: (0--47) 327-7500

RISCHBIETER Séculos Empreendimentos Imobiliários
Creci 1873-J

Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 - 1° Andar - Sala 103
.

FONE: (0--47) 371-8814

� �����a���L�
lVt Fone:(O--48) 237-4206 .GERDAU

NOSSO PRODUTO t AÇO. NOSSO FORTE lO VOCIÕ.
Fone:(0-47)433-3122

Eng"nharlalndú.'rla"CamitrclaUda.
F.one: (0--47) 335-0033 FONE: (O�-47) 371-3522

Agii1)Uq�igj�
FONE: (0--47) 346-1133

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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que não estaval� sendo usadas,

em função do processo de nu

cleação. Bernardete explicou que
esta é a única manei ra encontrada

para oportunizar o ensino aos

moradores da zona rural.
- Na maioria são trabalha

dores que dificilmente poderão
c ornp at i b i l i z a r o serviço no

.campo com os' horários dcs :

,

ôn i bus q ue raiem o transporte
escolar -. explicou a secre-

tária, ju st i [ic ando os inves

timentos para levar o programa
à população do interior.

Por outro lado, os índices de

procu ra regi srrados na sede do

Ceja, na Rua Roberto Seidel, na
área urbana. têm sido muito

positivos, com m ai s de 400

alunos inscritos nos dois níveis
de ensino. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 10 DE JUNHO DE 2000

Edson Junkes/CP

Obras: prefeito quer melhorar as condições de circulação no trânsito, no centro de Guaramitim

Proposta inclui
estudo para
desafogara
Rua 28 de Agosto
Guaramirim- A Prefeitura

vai priorizar os investimentos na

urbanização da cidade até o final
do ano.' A posição foi manifes-,
tada segunda-feira pelo prefeito
Antonio Carlos Zimmermann.
duranie a reunião do Conselho de

DesenvolvimentoMunicipal que
avaliou o cumprimento das metas

.prcvistas no PEG (Plano Estraté

gico de Guaraminm). As obras
consistirão na pavimentação de
vias centrais. arborização e cons

trução de passeios e de esgotos
pluviais. O prefeito também estu

da a construção ele um contorno

para desafogai" o tráfego de veí

culos da RLI<1 2X de Agosto; no
Centro.

Zimmermann vai consultar
técnicos do planejamento urbano
de Joinville sobre a viabilidade

técnica de in�talação do contorno
para dim i nu i r o tráfego no Centro.

'

A idéia é definir uma via alter
nativa na região compreendida
entre as ruas 28 de Agosto e a

BR-280. aproveitando o traçado
das ruas João Butchardt, Silveira
Júnior. Antonio Zimmermann.
Atanásio Rosa e Irineu Vilela Vei

ga, até completar o circuito. O
crescimento da cidade concen

trou excessivamente o fluxo de

veículos na 28 de Agosto, ele
vando também o índice dc aci

dentes de trânsito.
Na opinião do prefeito. tor

nou-se urgente a necessidade de

Guaramirim planejar o cresci
mento. "O Monicípi<;? tem regis
trado índices significativos de de

senvolvimento e não pode ruais
crescer desordenadamente. sob

pena de ter muitos problemas",
comentou o prefeito. Com esse

intuito. ressaltou.ja foi encomen- ,

dado o levantamento serofoto

gramétrico de Guaramirun. que
ficará à disposição da Secretaria

Municipal de Planejamento e da

Prefeitura prioriza as obras
de urbanização até o fim do ano

Aciag (Associação Comercial.'
Industrial e Agrícola dc Guara

mirim). como lonte permanente
de consultas,

Referindo-se ao PEG, o prc
leito garantiu ter cumprido cerca

ele 60% elas metas previstas. com
ênfase para os setores elo dcscn

vo.lvimcnto econômico e de apoio
à agropecuária.

REIVINDICAÇÕES - O
vereador Altair Aguiar(PPB)está
solicitando a instalação de oito

luminári as n a Estrada Ponta

Comprida. iniciando péla Estrada

Bananal do Sul. Aguiar apre
,sentou a reivindicação na sessão

do Legislative da última segunda
íci ra. destacando que a passagem
de pedestres naquela via aumcn

tou consideravelmente. princi
palmente ele rrahalhudorcs. razão

pela qual LI providência sc laz nc
ccss.iria. Já o vereador Jaison
Bat istu (PPB) sol ici rou a i nsia

lação de placas denominando e

concedendo numeração ús' ruas

na Vila Eccel.

(MILTON RAASCH)

Prefeitura adquiremerenda escolarparatrêsmeses
l'citura concluiu terça-feira a

licitação pública para a compra
da merenda escolar necessária

para abastecer as escolas da rede

municipal ele ensino nos pró
ximos três meses.' Hoje, o

Conselho de Alimeruação Escolar
do Município devera se reunir

para definir o cardápio que será

Massaranduba - A Pre- oferecido aos alunos. Com estas Escolar). O abastecimento

providências, o abastecimento
das escolas estará normalizado
nos próximos dias, in formou a

diretora municipal de Educação:
Maria Régia Fadul.

Trata-se da primeira aqui
sição de merenda feita este ano.

com recursos cio PNAE (Pro
grama Nacional de Alimentação

registrou a falia ele alguns pro
dutos na rede municipal. porque
as escolas atrasaram a entrega
elos pedidos ele reposição, expli
cou-Maria Régia. O programa de

merenda escolar fornece a

alimentação para o recreio dos

187 alunos das escolas munici

pais. (MR)

Educação de adultos chega ao

interior de Corupá

INFORMATIVO PAROQUIAL -1 o e 11/6/2000

MISSAS

NOSSAMENSAGEM
O Espírito Santo é a vida da família do Pai

É importante celebrar o Pentecostes, não simplesmente como

recordação da descida elo Espírito Santo sobre os apóstolos. Temos'
ele celebrar o Pentecostes como festa do Espírito Santo, hoje,
presente e atuante na vida da' Igreja e em cada um de nós, como o

Dom ele Cristo ressuscitado, para instruir-nos na verdade, fazer

nos viver intensamente o nosso batismo e nos impulsionar no

cumprimento ele nossa missão.
É hora de todos os cristãos descobrirem o Espírito Santo e

deixá-lo agir em nós, para nos transmitir viela e nos enriquecer
com seus dons: sabedoria, entendimento, ciência, conselho,
fortaleza. piedade e temor de Deus. Principalmente, peçamos ao

Espírito Santo que inflame nossos corações no amor a Deus e aos

irmãos, que com certeza iremos cumprir bem nossa missão e

ajudaremos a transforrnar o mundo. (10 20, 19-23)

Apoio:

COrUI)á -:- A Secretaria de

Educação. iniciou a descen

'�tral i zação dos cursos de 10 e 20

Graus elo Ceja (Centro de Edu

cação de Jovens e Adultos), Na
'próxima scgunda-Ieiru. às 19

horas. os cursos serão instala
elos na Escola Lauro Müller. na
localidade de Rio Paulo, com 26

a l u n o s pré-inscritos. Outra

dessas unidades já funciona na

localidade de FaxinaI. 'com 19

alunos. e uma terceira está pre
vista para funcionar em Isabel
Alto. Com a descentralização,.
a secretaria espera dar melhores

oportunidades de formação
escolar à população rural.

Conforme a secretária Ber

nardete Hilbrecht. nesse pro
cesso serão aproveitadas as

instalações de escolas rurais

Sábado
15hOO - Matriz.
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz - Festa

19hOO - São Benedito

TAFAC - TAVARES
F. F. COML.- LTDA.

Assessorin Comercial

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz

8h30 - Molha
I OhOO - São Luiz - Festa

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

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

�
niaDa

CASA DAS TINTAS

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

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

'it'"'_ _ .,.:' �;;-j*.
.�%.�CY:::��'M<-�:::;<�.
\li W

370-7919
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Fotos: Edson Junkes/CP

Em pé: Amarildo Giacomozzefoi oprimeiro a experimentar o invento

Cadeiradeixadeticientefísicoempé
Jaraguá do Sul- Há apenas

dois meses no mercado, a cadeira,
de rodas Movimento, que permite
aos deficientes físicos, manter-se
em posição ortostática (em pé), foi
desenvolvida e patenteada por
alunes da Escola Técnica Federal
de Santa Catarina. O representante
regional do produto, Sérgio Rodri
gues Lisboa, diz que os fisiotera

peutas aprovaram a idéia. "A
cadeira é bem simples, totalmente
segura, o mecanismo não é com

plexo e é de fáci l manutenção".
Amarildo Giacornozze foi o

primei 1'0 jaraguaense a experimen
tal' a nova cadeira e aprovou a idéia,
pois facilita a locomoção dentro de
casa. "É um ótimo projeto, a cadei
ra é ruais ágil e me permite alcançar
objetos guardados em lugares al
los. além de beneficiar a circulação
sangüínea", comenta.

O diretor-tesoureiro da Ajadefi

ço�?s�1J!l
OAB/se 3437-B

'

,

" ,

Centro Cultural faz espetáculo
"

,

paramostrar a casa ao publico
Eventomarca

. , ..

o oruversono

de44 anos

da Scar

Jaraguá do Sul - Todas as

alasda Scar (Sociedade Cultura

Artística) foram convocadas

para compor o espetáculo que
marca a entrega dos dois pri
mei ros pa vimentes do Centro
Cultural. O evento comemora o

aniversário de 44 anos da socie
dade' e de 26 anos do Coral da

Scar. Duo de dança, número de

mímica; coral. orquestra de cor

das, cameraia, grupo folclórico,
duo de MPB e clown animam a

noite de hoje, a partir das 20 ho

ras, quando a comunidade é con

vidada para con hecer as novas

instalações do espaço que pre
tende concentrar o maior número

de atividades culturais da região.
A entrega oficial dos dois

primeiros andares do prédio
aconteceu na noite de quinta-

feira, com a participação, em

primeira mão. dos doadores

(pessoas físicas e jurídicas) que
contribuíram para a realização da

obra. "Foi uma forma que
encontramos para homenagear
os doadores, com uma bela

apresentação cultural", diz o

presidente da casa, Edson Schulz.
Ele prevê que em 12 meses, se a

construção continuar no mesmo

ritmo, todo o prédio esteja
concluído, mas a prorrogação do

prazo para captação de recursos

através da Lei Rouanet ainda não

foi oficializada peloMinistério da

Cultura. Na última fase, está

prevista a conclusão do grande
teatro. com capacidade para mi I

pessoas.
, O espaço concluído abriga

teatro para 250 pessoas, com
infra-estrutura técnica (som,
iluminação e camarins). salões
multiuso e espaços para ati vidades

musicais, cênicas e oficinas de

arte. Cerca de R$ 4 milhões já
foram gastos na obra, desde que
o projeto foi iniciado, com

suporte da Lei Sarney (que
concedia isenção fiscal a quem
investisse no setor cultural), em
1988. Depois de oito anos para
das, as obras foram reiniciadas,
em 1994, beneficiando-se de um

novo programa de incentivos, a
, Lei Rouanet.

Para tornar o espaço acessível
ao maior número de pessoas, a
diretoria da Scar planeja convênio
com a Fundação Cultural, para o

ensinamento da cultura a alunos
de escolas municipais. "Quere
mos que as pessoas de baixo po
der aquisitivo também tenham

acesso ao Centro Cultural. Atra

vés dessa parceria com o Muni

cípio, todas as crianças podem
aprender música, dança e arte",
argumentá Schulz, Ele diz que o

Centro Cultural possibilitará
sempre atrações sern custo (ou
com valores baixos), para que
todos sejam favorecidos. "A cul

tura não pode ser de uma classe,
tem que ser aberta a toda a popu-

.

lação", defende.
(LiSANOREA COSTA)

(Associação Jaraguaense dos

Deficientes Físicos), Afonso Petri,
diz que estão elaborando projeto
para adquirir duas cadeiras e em

prestá-Ias para deficientes durante
período de uma semana. "Assim"
pessoas que não têm condições
financeiras de comprar a cadeira"

terão oportunidade de utilizá-Ia e

manter-se em posição vertical, o
que vai contribuir com a saúde".
A cadeira de rodasMovimento traz

benefícios aos deficientes físicos,
como manutenção da elasticidade

muscular, prevenção de defor

midades em membros inferiores,
melhora, a circulação sangüínea,
reduz a degeneração dos ossos,

favorece funções renais e intes

tinais, contribui para manutenção
das alterações cardiorrespiratórias

Feita somente sob medida e

encomenda, a cadeira possui ver-
são em aço e alumínio. (FR) Espetáculo: apresentado aos doadores na quinta-feira, Centro Culturalserá aberto à comunidade, hoje,

.'

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCAD()'GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CE]!> 89251-470'- Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820,
, Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassuli.com.br-e.:.rnail:cassuli@cassuli.com.br
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Igreja é arrombada no Bairro Jaraguá 84

ê
Arrombadores

queimaram a

fiaçãoda
igreja

Jaraguá do Sul � A Igre
ja do Evangelho Quadrangular,
localizada no Bairro Jaraguá
84, foi arrombada na madru

gada da quarta-feira passada.
O pastor da igreja, Nildo Bor

chardt, informou que foram

furtados duas mesas de som,

com seis canais cada, uma

caixa de som .de 500 watts,
que foi encontrada mais tarde,
quebrada, em um bananal pró
ximo à igreja, cónta o pastor,
Os arrombadores queimaram
a fiação, os cabos utilizados

para ligar a aparelhagem e ris-

cararn as paredes com giz,
além de outros danos na igreja,
fala Borchardt.

Testemunhas, que prefe
rem ficar no anonimato, viram
pessoas próximas à igreja

fazendo macumba e, depois,
com .as mesmas caracte

rísticas, saindo da igreja, diz o

pastor. Dentro da Igreja do

Evangelho Quadrangular
foram encontrados bonecos

queimados. Foi deixado no lo

cal um.bilhete com o seguinte
recado: "Mais segurança na

igreja."
No mesmo bairro, foi ar

rombada na última terça-feira
a Escola de Ensino Funda

mental Jaraguá 84. Da escola
furtaram todo o equipamento
de informática, além de

praticarem vandalismo, como
aconteceu na Igreja. Outro

furto aconteceu no Centro

Municipal de Educação Infan
til Daniel Carlos Pretti, loca
lizada em Santa Luzia. A dire

tora da Creche, Adriana De

retti Oeschler, 27 anos,
, informa que furtaram R$
864,00 do arquivo da escola,
que estava COI11 a chave na

fechadura.
'

(AGOST(NHO OLIVEIRA)
,

Jovenssãopresosfumandornaconha VeículoéfurtadonoPostoMime
Jaraguá do Sul - A Polícia

Militar prendeu, às 13h30 de

quinta-feira, dois jovens fumando
maconha. Foram detidos o auxi-,
liar administrative Saulo Wen

ningkamp, 19 anos, e o estudante

Daniel Bornholdt de Oliveira, 18.
O dois foram detidos embaixo de

um pé de Cerejeira, na Rua Leo

poldo Janssen, no centro de Ja

raguá do Sul, próximo àDelegacia
de Polícia Civil.

Wenningkamp relatou que

adquiriu a droga no Bairro
Czerniewicz de um homem
chamado "Mauro" e que ele não

conhece. "No momento em que

levantávamos para ir embora,
chegou a �iatura da Polícia

Militar", disse o auxiliar adminis
trativo. Segundo o estudante Da
niel Bornholdt de Oliveira, neste
momento um dos policiais per
guntou o que estavam fazendoali,
no que seu companheiro respon
deu que tinham acabado de fumar
um baseado.

Foi encontrado com Wenning
kamp aproximadamente cinco

gramas da droga. Os dois afirma
ram' que não são viciados e que
são raras as vezes que consomem
maconha. Os dois foram autua

dos por porre de droga. (AO) ,

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS,
A Empresa BAR E RESTAURANTE IRMÃOS
WEGNER LTOA-ME, estabelecida em

Jaraguá do Sul (SC), CNPJ 82.889.650/
0001-02-I.E. 252.106.725, comunico que
foi extraviado 02 Blocos de Notas Fiscais
Série 0-1 de n° 900 a 950 e 951 a 1.000

, Jaraguá doSul- Na quarta
feira passada, foi furtado ruais um

veículo em Iaraguá do Sul. Desta
vez a vítima foi Nilvo Henrichsen,
39 anos. Ele estacionou seu veí

culo, às r 8h40, no pálio do Posto

Mime, na Rua Epi·tácio Pessoa,
deixando o carro trancado e com

alarme ligado. Quando voltou pará
pegar o veículo, havia sido rouba
do.

Segundo Henrichsen, eram 20
'

minutos depois de ter estacionado
o v�ículo. Foram furtados objetos
que se encontravam no interior do
Kadett. como aparelho de CD,
marca JVC, 50 pares de talheres,

dois casacos, um par de tênis, brin

quedos avaliados em R$ 292,48,
farolete, bloco de rifa, caixa de

ferramentas, dois óculos e três

chaves' de portão e porta. Além
disso, levaram a carteira de. tra

balho de Henrichsen, 'que também'
estava no interior do carro

roubado.
Dentro do carro, o proprietá

rio encontrou o miolo da fechadura

quebrada e, curiosamente; à
alarme não havia disparado. O
veículo furtado é um Kadett GLS,
ano e modelo 1998, cor prata,
placa LZQ-6454, de Jaraguá do
Sul. O Kadeu estava segurado. (AO)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

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

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

Ir') CP ..

�@�[Q)�
Operador fica sem

salário
Jaraguá do Sul - O opera

dor de prensa Roberto dos

Anjos, 35 anos, ficou sern R$
500,00 do seu salário. O dinheiro
estava no armário da empresa'
onde trabalha. Mesmo assim,
arrombaram o cadeado, abriram a

porta do armário e furtaram o

dinheiro. No local, foram deixados

R$40,OO.

Curto-circuito causa

incêndio
.

Jaraguá do Sul --' Parte da

residência do motorista Neri José

da Rosa, 36 anos, localizada na

Rua Expedicionário Fidélis

Stingen, no Bairro Centenário, foi
destruída pelo fogo. O motorista

,

acredita que o fogo teve início no

curto-circuito da máquina de lavar:
A suspeita é porque apenas a

máquina estava ligada', e que
havia retornado do conserto.

Além da máquina de lavar, foram
destruídos a centrífuga, ferre
elétrico, secadora e forno elétrico.

Mega Sena (sábado)'
concurso:222

05·19·30·48·52-55

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 401

1ª faixa:
04'-07·19·23·31·37

2ª faixa:
08·18·29·30·33 - 42,

concurso: 402
l' faixa:

01·16·28·31·36·43
211 faixa:

09·11·16·37·39·45

. Quina (quinta/sábado/terça).

concurso:705
36·37·51·54·67
concurso: 706

27 ·33·56,- 57· 73
concurso: 707

01-52·53· 57. 80

Lotornanla.
(sábado)

Loteria Federal
, (sábado/quarta)

cone, 3461 cone, 3462
l' - 19,272 l' . 68,776
2,' - 32,385 2' . 17,693
3' . 43,762 3' . 35,537
4' • 70,084 4' . 57,104
5' . 56,083 5"· 52,601

concurso: 35
05·09-16-17
43-50·51·55
56·51·58 -'65

,

69·71·76·78
85·86·88 ·89

CORREIODOPOVO

u
x:
u

.

·

-.

JQS tl�({\Q���QSO'� (J .

� BReEffHAÜPT
. Romântico. tímido. sensual,

ciumento, carinhosö ou apaixonado.
Seja qual for o seu tipo preferido,

para fazer bonito no dia dos namorados.
conte corn as ofertas Breithaupt.

...
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Mika Hakkinen éo piloto mais rápido emMonza
Finlandês tez
volta mais

rápida em
1 min24s518

São Paulo - Mika Hakkinen

foi o.mais rápido quarta-feira no

segundo dia de testes coletivos
da Fórmula I em Monza, na

Itália. O finlandês da McLaren

marcou I min24sS 18 em sua

melhor voltá, OsS67 à frente de

Pedro Paulo Diniz, da Sauber, o

segundo colocado. larno Trulli,
da Jordan, foi o terceiro, seguido
por Rubens Barr iche l l o , da

Ferrari, que simulou um GP e

completou 70 voltas - a corrida

da Itália tem 53.
A equipe italiana voltou a

testar quinta-feira, mas em

Fiorano, sua pista particular. Luca
Badoer andou sexta-feira e

Warm up

F-I: piloto finlandês [e; o melhor tempo /10 segundo dia de testes coletivos em Monza, na Itália

Barrichello ficou encarregado do susto do dia em Monza foi de Ri- leiro ficou sern freios na entrada

trabalho no período da tarde. O' cardo Zonta. da BAR. O brasi- da curva Parabólica, provocou

Reba's é campeã da 3aTaçaCidade deGuaramirim
Jaraguá do Sul - Com pre

sença de um bom público no Giná

sio de Esportes Rodolfo Jahn, foi
realizada a decisão da 3" Taça
Cidade de Guaramirun de Futsal.

A campeã foi a equipe do Reba's,
que venceu a Beko's/Employer,
por 3 a 2.

Foi um jogo equilibrado, mes
mo vencendo parcialmente no pri
meiro ternpo por 2 a O, gols de

Duna e Celico, o Reba's cedeu o

empate logo no início do segundo
ternpo, quando Ricardinho fez 2 a

I. aos três minutos, e o goleiro
Etson, que já havia marcado gol
de placa na competição, com o gol
de cabeça de dentro da suá área,
encobrindo o goleiro adversário.

Na decisão, voltou a marcar, com

o pé direito encobriu o goleiro San
dro. e empatou o jogo.

Aos IS minutos do segundo
ternpo, Duna, o melhorjogador do
jogo.' prendeu a bola no setor de

Francisco Alves/CP.

Título: equipe Reba 's venceu a Beko 's/Employer, por 3 a 2

defesa até que a equipe adversária
abrisse a marcação. no meio da

quadra, fez passe para Celico, no
lado direito da quadra, que só

completou, para o gol do título.
Os torcedores do Beko's, que

haviam pintado rosto e cabelo de
azul e branco e estavam em maior

número, tentaram empurrar a

equipe. mas a lieJerança ficou
mesmo com o Reba's. O Bekc's

ficou em 2°, o goleiro da equipe
(Etson) recebeu troféu de menos

vazado. Em 3° lugar ficou Águia
. Motos, que teve também o

artilheiro, o jogador Elói. com 28

gols. e4° lugar ficou Rozzaco/The

Fox. (ILTON PIRAN)

uma rodada e bateu de traseira
no guard-rail. O disco dianteiro

esquerdo de seu freio quebrou.
"No momento da batida,

tínhamos passado o lastro para a

parte da frente do .chassi",
explicou o piloto. Ele bateu o

joelho direito no painel do carro

e a região está bastante dolorida.
Só vai testar se as dores

diminuírem. Mas garantiu que

participa normalrnente do GP do

Canadá, dia 18.
O mesmo não se pode dizer

ainda de Ralf Schumacher, que
continua se recuperando do

acidente que sofreu domingo em

Mônaco, um corte de sete

centímetros na perna esquerda
depois de bater na curva Sainte

Dévote. Se Ralf não puder
participar da prova de Montreal,
seu substituto deverá ser o

brasileiro Bruno lunqueira.
(FLAVIO GOMES)

.,Jeep Club tO

I) O meu fraternal abraço ao sr. Amadeus Mahfud, leitor assíduo ela

coluna elo Jeep Club. O sr. Amadeus já andou muito ele Jeep nos

idos iempos que ele e sua tchurnia iam caçar, quanelo era permitido.
2) Na próxima semana o responsável pelo jantar é o Moacir Parisi, e

pelo bar o Luis C. Gieseler (Zuza).
.

3) De acordo com o Estatuto foi eleito o novo Conselho Fiscal: Vilmar

Cattoni, Roberto Mannes e Carlos Isaias da Silva.

4) Nosso diretor-social anda a dois mil com os preparativos da Festa

Junina, dia 24 próximo.
S} Final de semana que passou o pessoal foi até Itajaí participar ela SO

etapa elo Campeonato Catarinense ele Jeep Raid, Cláudio Finta e

Alexandre Katcharowski ficaram.em S° lugar ria categoria Estreante,
e o Isaias e o Elvis Hilelebranelo em S° na categoria Júnior. Teve

jipeiro que foi a ltajaí para comer camarão, só qúe não sentiram
nem o cheiro.

6) O responsável pelo jantar ele terça-feira passada, o Beta Mannes,
preparou uma' gostosa ovelha.

7) O Isrnar Kannenberg solicitou o seu desligamento elo clube.

8) Recebemos correspondência do Clube Carangos, que vai realizar

o I ° Speed Cross, dias 17 e 18, no RioCerro II.

9) O Clube Bicho ela Lama realizou o eneluro de regularidade com a

participação ele 120 motos, no dia 4 passado, com muito sucesso.
10) Sábaelo, elia 10, tem feijoada no Jeep Club, mas cartões somente

com os associaelos, comprados antecipadamente, pois será número
limitado para 300 pessoas.
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FME defende invencibilidade com a AABBlRotesma
Problemas de

lntoxlcoçôo
atrapalharam os

treinos da semono

Jaraguá do Sul - A equipe
da FME/Breithaupt/Caraguá
defende hoje, às 20h30, a liderança
do Campeonato Catarinense de

Futsal, no Ginásio. de Esportes da
AABB, em Chapecó. A adversária
será a AABBlRütesma, penúltima
colocada com 5 pontos. Jaraguá
do. Sul lidera o. campeonato, com
23 pontos, e é a única equipe in
victa da competição. A preocu
pação. durante a semana foi a

recuperação. dos jogadores, que
tiveram intoxicação alimentar.

Os jogadores passaram mal

depois de participarem da festa de
aniversário. de Igor, da equipe
Juvenil de FutsaI. "O goleiro.
Paulinho, Alexandre e Patrick não.

tiveram intoxicação", informou o.

auxiliar técnico. Augustinho Fer-

rari. James não. pôde atuar frente
à Agroeste, na vitória por 3 a 2, na
rodada passada. Júnior e Chico.

.

foram para o. sacrifício. e não.

renderam bem. Ninho, James,
Luisinho eDedé sequer fitaram no

banco, contra Palmitos. "Apenas
na quarta-feira à tarde pudemos
treinar com os outros, que sen

tiram-se mal, inclusive na quinta
feira, . Luisinho, 'Ninho. e Chico

voltaram a sentirem-se mal, e

foram medicados", diz o. técnico.
Manoel Dalpasquale.

A preocupação. para o. jogo em

Chapecó é a resistência dos joga
dores que' está debilitada, segundo.
Maneca, mas todos estão. liberados
e viajarani ontem pelamanhã para o.

Oeste do. Estado. Maneca volta a

comandar o. time do. banco, depois
de cumprir a suspensão. no jogo com
aAgroeste. AequipeJuvenil daFME

. jogapelo.Estadual comaAABB, em

Chapecó. Demaisjogos: Agroeste/
Palmitos x Unoesc e Gaboardi/
Curitibanos x Tuper/Planot
(AGOSTINHO OLlV�IRA)

Jaraguá cumpre tabela com
Blumenauense pela Segundona

Jaraguá doSul- O Jaraguá
Futebol Clube cumpre tabela pela
SegundaDivisão do Futebol de
Santa "Catarina, amanhã, no

Estádio. João Marcatto. Enfren

tará o Blumenauense, também
desclassificado, 'a partir das
15h30. O tricolor vem de derrota

para o Catarinense, por 3 a 1. O
time de Gaspar lidera a Segun
dona, com 18 pontos. Dutra fez
o. único. gol do. Jaraguá, cobrando
pênalti aos 32 minutos do.' se

gundo. tempo, quando o. time per
dia por 3 a O. O técnico. Aroldo
Duarte não. suportou a falta de es

trutura, condições de trabalho e

material humano. oferecido para
trabalhar, conforme falou em

diversas entrevistas, e deixou o

time no início da semana.

No seu lugar assumiu Agnal
do. de Souza Pinto, 34 anüs. Ag
naldo. treinava time de uma em-

presa multinacional de São. Paulo,
onde foi pentacampeão.

JUNIORES - Na partida
preliminar de quarta-feira, a

equipe de Juniores não. passou de

empate em 1 gol, na estréia na

Segunda Divisão. da categoria, O
adversário foi o. Catarinense. O

jogo. de volta foi transferido de

sábado. para quarta-feira, em Gas

par. O time que vencer no tempo
nürmal ou na prorrogação estará
classificado, O Catarinense terá
a vantagem de jogarpor dois em
pates, no tempo normal e na

prorrogação. No primeiro jogo,
Marco. Antônio. fez 1 a O pata o.

Jaraguá, aos 14 minutos do. se

gundo. tempo. Aos 25 minutos,
Daniel cobrou pênalti e empatou
para o Catarinense. Dionei e Jonas
foram .expulsos e desfalcam. o.
time comandado. porWallace düs

Santos, o Tinga. (AO)

NOTAS
Feras no Rio Molha

Verdadeiras feras do. futebol como

Lico, campeão mundial pelo. Fla
mengo, Bonamigo, Fontan, Joel
Mendes eNardela estarão hoje, às
16 horas, participando da inaugu
ração. do. Estádio. do. Rio Molha E
C. Do. outro lado, jogadores com

passagem pelo. Juventus como

Ricardo, Gomes, Nei, Biro-Biro e

o. presidente da Liga de Futebol,
RogérioTomazelli. Vale conferir,

Handebol no Sesi
,

O Ginásio. de Esportes do. Sesi se
rá sededo Campeonato Estadual

'

Cadete de Handebol masculino e

feminino, com jogos hoje e ama

nhã. Hoje Jaraguá do. Sul enfrenta
aADIEE, de Florianópolis, a partir
das 18 horas, nas duas cate

gorias. Amanhã, as meninas en-"
frentam Tubarão, às 9h3Q, e üS

meninos jogam com aACME, de
Içara, às 11 horas.

Edson JunkeslCP

Futsal: equipe de Iaraguâ do Sul é a única invicta e lidera o campeonato com 23 pontos

Fios
,

enae lãs

Y-ang Fashion

. Conhecendo os caminhos da moda, e as novas tendências para as

estações outono/inverno, a Yang Fashion, com sua loja à Rua Max

Wilhelm, 837, está lançando �ma varjadíssima colecõo de artigos
femininos em fios e lãs, de diversas cores e modelos, que vai

esquentar a moda neste inverno. Uma coleção que é indispensável
para .os pessoas que valorizam qualidade e beleza.

A grande tendência hoje é por roupas portcdoros de conforto,
versatilidade, performance e os .ortiqos em fios de modal,

buclê; elastano, reunem todas estas' quolidodes.
volorizondo-desso forma a silhueta feminina.

Uma ótima opção para
presentear no Dia dós Namorados
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