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estofados e colchões

o mercado imobiliário
de Jaraguá do Sul registrou
nos últimos quatro anos

aumento demais de 150%

do número de oferta.

I PáginaS
.-'----.:.....__-----

Formada a comissão

provisória que vai formar o
comitê de gerenciamento da
bacia hidrográfica do

Itapocu. Página 7
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Frente de partidos prétende lançar
Mannes como candidato a prefeito

,

Lideranças do PFL, PPB,
PSDB e PPS de Guararnirim

articulam o lançamento da

candidatura a prefeito do

empresário Blasio Mannes
(PFL). Ontem, o Conselho

Suprapartidário esteve reunido
tentando definir o nome de

Mannes para encabeçar a chapa
majoritária

O vereador Altair Aguiar

(PPB) é omais cotado para ser
o candidato a vice.

O prefeito Antonio Carlos
,

Zimmermann desistiu de con

correr à reeleição. Os prováveis
candidatos são os vereadores
Sílvio Finardi e Osvaldo De

vegilli, o ex-secretário de Saúde
Nilson Bylaardt e o vice-pre
feitoFranciscoLuiz deSouza. '

Página3

Jaraguá do Sul é
campeão dos Jasc
Pelaprimeira vez, a delegação

de Jaraguá do Sul conquista o

título de campeã geral dos Jo

guinhos Abertos-de Santa'Cata
rina, fase Regional Norte.

Os jogos aconteceram em

Joinville, de 14 a 18 de junho. A
próxima será em agosto, em
Mafra. Página 12

Fotos: Edson Junkes/CP

Qualidade: indústrias de conservas vão criar selo. Página 9

PTB e PL confirmam

apoio a Irineu Pasold

Os diretórios do PTB e do PL

de Jaraguá do Sul oficializaram,
na tarde da última terça-feira,
apoio à candidatura do prefeito
Irineu Pasold (PSDB).

.Os presidentes locais da

legenda afmnaram que a opção
está baseada na aprovação da

,administração pública. Página 4

Guarani: Luís Karai, da reserva de Araquari, deu aula sobre cultura indígena na Escola Marcos Verbinnen. Página 9 '
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o que é prioridade?
, Enquanto o governo federal anuncia com pompas e cir

,cunstân�ias o Plano Plurianual, batizado de "Avança Brasil",
priorizando obras e investimentos em projetos de desen

volvimento, a saúde do País vai de.mal a pior. Apesar daCPMF,
que em tese deveria reforçar o caixa doministério, os recursos à

área de saúde são cada vez mais

minguados. Oorçamento daUnião
para este e o próximo ano retirou

valores substanciais de verbas do
setor. As mazelas e o descaso para
com a saúde são conhecidas em
todo o mundo. '

'Na terça-feira, a Organização
Mundial de Saúde, organismo da
ONU, divulgou relatório sobre o

sistema de saúde em 191 países do
mundo.O Brasil aparece na 12Y

posição, atrás apenas do Nepal,
China, Rússia, Camboja, Peru e

países da África. Na América

Latina, a Colômbia, que enfrenta
guerra civil há mais de 30 anos,

ocupa' o primeiro lugar (220 no

mundo). Isso prova que as ações de saúde independem de fatores

externos, sendo exclusivamentede ordempolítico-administrativa.
O estudo daOMS, inédito não apenas no âmbito da instituição,

mas em todo o mundo, leva em consideração não só a

disponibilidade dos serviços de saúde, mas também o acesso à

maioria da população e o respeito à dignidade dos pacientes,
além do grau de justiça no financiamento dos sistemas de saúde.
E nele o Brasil aparece muito mal. O governo destina menos de
3% do PIB para a saúde, enquanto que em outros países o

percentual atinge, emmédia, 20%. Éum dos fatores que explicam
a falência do setor.

A OrganizaçãoMundial de Saúde considera o Brasil como
um país de renda média, onde a população gasta muito com
assistênciamédica. "Isso significa que um número razoável de

família gasta uma fração de sua renda com assistênciamédica",
disse o diretor-executivo daOMS, Júlio Frenk. O relatóriomostra
ainda que a saúde e bem-estar dependemmuito dos sistemas de
cada país. A maioria usa de forma ineficiente os recursos

disponíveis, ocasionando grande número demortes e deficiências
que poderiam ser evitadas.

O diretor do ProgramaGlobal, ChristopherMurray, afirmou
que todos os problemas são responsáveis diretos pelos
sofrimentos desnecessários e.pela negação dos direitos individuais
à saúde. O relatório aponta como principal falha no sistema de
saúde a concentração das ações no ministério e nos setores

públicos, descuidando da assistênciaprivada. Por fim,aOMS
recomenda que os países ampliem a cobertura dos seguros, .de
forma a atender a maior parte da população, garantindo
assistênciaprincipalmenteaos pobres.

Os números queimam os olhos e deixam perplexa a população,
sabedora do potencial do'Brasilpara enfrentar os problemas e

assegurar assistência digna.A conclusão que se retira do-relatório
,

é que a social-democracia do presidente Fernando Henrique
,

,

Cardoso tergiversa aos problemas sociais. Embora os discursos
parecem convergir, as ações governamentais os contradiz. So
mente aparticipação popular e a conscientização eleitoral poderão
alterar o triste quadro e estabelecer as prioridades do País.

Durante a campanha
eleitoral de 1998, o dis

curso do atual governador,
Esperidião Amin, prome
tia resgatar a dignidade do

povo catarinense.

Assim o fez, mesmo'
com ordem contrária da

Justiça, como se acima de

la estivesse, continuou
descontando o Ipesc dos

inativos, emitiu notas

comprovadamente frias da

Casanpara aliberação de

financiamento internacio
nal.

Um balanço mais do

que maquiado do Besc,
com a finalidade de le

gitimar a federalização do

banco. Pelo que- acom

panhamos pela imprensa, o
governador exonerou a

Resgatar O quê?
* Luiz Henrique Caldar

coordenadora de Ensino

Estadual de Jaraguá do Sul,
motivo: ela tentava mo

ralizar e proteger de

políticos semi-analfa

betos a educação local e

essa classe tão explorada
que é a dos professores.

O senhor governador
tem como um de seus

assessores um funcicnário

que trabalha, quando
muito, três, dias por
semana. Agora tenta um

cargo no governo para o

ex-prefeito de Schroeder
,

.

HilmarHertel, somente

para ajeitar-uma situação
político-partidária. Aliás,
o 'líder maior do PPB do

governador Esperidião
Amin é o ex-prefeito de
São Paulo Paulo Maluf,

figura que dispensa co

mentários.
Onde está o compro

misso com o dinheiro

público, com a legalidade
e o respeito às normas? O

que era ilegal no governo

passado não pode tomar

se legal agor,a. Senhor

governador, seu governo

pode não ser pior do que

ogoverno Paulo Afonso,
mas está conseguindo não

sermelhor.

Nós ainda temos que
resgatar o orgul�o de ser

eatarinense e _esperamos
um dia ter governantes
que queiram servir o Es

tado e não servir-se.dele.

* Representante co

mercial
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+- "É mais fácil um boi voar

do que os trilhos do trem

saírem do centro de Jaraguá do
Sul e de Guaramírhn. Quem
quiser que se deixe enganar."
(Vereador em Guaramirim Ivaldo

Kuczkowski - PPB - criticando o

projeto apresentado pelas prefeituras
de retirada da ferrovia do centro das' cidades)

"Os recursos que o ministro da Educação, Paulo
, Renato de Souza, vai trazer para Jaraguá do Sul não
são caridade. São investimentos no 'ensino da região,
que fez por merecer, além de ser obrigação do

ministério." (Vereador Pedro Garcia - PMDB.- tentando

argumentar sobre a proposta de conceder ao ministro o título

de Cidadão Honorário)

Está fora: Zimmermann explicou os motivos da decisão em reunião com o diretório

Zimmermann desiste de tentar

.a reeleição emGuaramirim ..

PMDB precisará "redobrar as

energias" no Município, admitindo
que o prefeito era o pré-candidato
em melhores condições para disputar
as eleições. Vick vai iniciar ime

diatamente a, discussão com cor

religionários para a chapa majo
ritária, que ele q!-1er definir até o dia

30 dejunho, quando o partido realiza.
a convenção. São vários os pos
tulántes: os vereadores Silvio Finardi
e Osvaldo Devegilli, o ex-secretário
de Saúde Nilson 'Bylaardt, o vice

prefeito Francisco Luiz de Souza e o

empresário Lauro Fröhlich, além do

próprio Vick, entre outros. Zimmer
mann não ficará totalmente alheio ao

processo .

FRENTÃO - Pelo lado ad

versário, o empresário pefelista Bla
sio Mannes desponta com grandes
chances de ser confirmado candidato
a prefeito na chapa do frentão, que
aglutina o PFL, PPB, PSDB e Pf>S,

em Guaramirim. O nome do vereador
AltairAguiar (PPB) é comentado pa
ra sair candidato a vice de Mannes.

Ontem, o coordenador José Prefeito
de Aguiar reuniu o Conselho Supra
partidário para tentar definira ques
tão da confirmação dos nomes dos
candidatos da coligação.

O debate se arrasta há semanas

sem que os partidos alcancem o

consenso. No momento as difi
culdades estão dentro do PFL, que
discute a: candidatura de Mannes,
mas também quer preservar a

unidade interna do partido.
.

A preocupação dos pefelistas é

com a reação do presidente do

diretório e funcionário da Casan no

Município e pré-candidato, Mário'
Sérgio Peixer. Ele foi o mais votado
pelo diretório, quando Mannes ainda
estava distante da questão
sucessória.
(MILTON RAASCH)

'Prefeito comunicou
adecisão
ao Diretório
doPMDB

HA população está entregue à própria sorte, vivendo
esses espasmos de violência divulgados pela mídia

e os planos de fantasia que são apresentados sempre
que isso acontece." (Presidente de honra do PT, Luiz Inácio

Lula da Silva, criticando as declarações feitas pelo presidente
Fernando Henriq�e Cardoso'- PSDB -logo após a ação
desastrada da PolíciaMilitar do Rio de Janeiro na condução
de um seqüestro, quando umarefémmorreu)

Guaramirim - O prefeitoAnto
nio Carlos Zimmermann (PMDB)
desistiu de tentar a reeleição: Ele
comunicou a decisão terça-feira à

noite, em reunião do diretório e pré- .'

candidatos do PMDB no Parque de

Eventos. "Ele alegou os dois manda
tos já cumpridos � a existência de

vários postulantes à chapa rnajori
tária, além da necessidade de tratar

de negócios particulares", disse ao

final da reunião o presidente do par
tido, João Vick. Ontem, Zimmermann
não despachou no gabinete, dificul
tando os contatos com a imprensa.

O presidente disse que agora o

"No caso da queda do Edifício Palace II foi a mesma

coisa. O presidente prometeu mundos e fundos.

. Quando o assunto saiu do foco da mídia, arquivou
tudo." (Idem)

"Ie,
'"

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

o
.., Dois vereadores disputamindicação a vice

Abelino. o partido está convocando
o diretório para urna reunião neste

sábado, quando um deles será con

firmado para depois ser homologado
na convenção prevista para o dia 28
de junho. (MR)

interessados em concorrer a vice

prefeito, na chapa majoritária da

coligação com o PPB, com Odenir
Deretti na cabeça. As inscrições
começaram a ser recebidas segunda
feirapelosecretáriodo PMDB, Vilmar

Massaranduba - Os vereadores

DonatoPêiri eAlvair Ricardo Pedrini

foram os dois únicos inscritos numa
consulta feita pelo PMDB, esta

semana, dando oportunidade de

manifestação aos peemedebistas

FONE: 370-0606
Jornal
CORREIODOPOVO
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PTB e PL oficializam apoio à
candidatura de Irineu Pasold
Coligação realiza
convençao
conjunta no
próximo sábado

Jaraguá do Sul - As Exe

cutivas municipais do PTB e do
PL oficializaram, no início dá
tarde de ontem, no Restaurante

Pavanello, o ingresso dos par
tidos na coligação Mais Santa

Catarina, cuja chapa majoritária
é encabeçáda pelo prefeito Irineu
Pasold (PSDB), tendo como vice
o vereador Moacir Bertoldi

(PPB). O presidente do Diretório
do PSDB, Célio Bayer, classificou
o ato como "homologação de uma

expectati va que já existia". Pasold
agradeceu o apoio das legendas
e prometeu mais progresso,
saúde, mais trabalho e mais

qualidade de vida, caso vença as

eleições de outubro.
.

O presidente da comissão

provisória do PTB, Jean Leut

precht, que.anteriormente dizia

que a tendência era aliar-se ao

PMDB do deputado estadual Ivo

Konell, disse que a decisão de

coligar-se à frente de partidos foi'
do �rupo. Ele informou que

pretende incluir no programa de

governo da coligação as 14

propostas dó partido, entre elas
o projeto de geração de emprego
e renda e investimentos no

turismo.
Para o presidente do Diretório

do PL,Heins Raeder, a opção do

partido em aliar-se à coligação
Mais Santa. Catarina se baseou no

projeto administrativo, que

segundo pesquisa tem 82% de

aprovação popular, e pela pro
messa Oe participação do

programa de governo, com idéias
e sugestões, além de militantes

que poderão seraproveitados no

futuro governo.' "Se não for as

sim, o PL não quer", discursou.
Na opinião de Bayer, o ingres

so dos dois partidos reforça ainda
mais a coligação e facilita ca cam

panha. "Não se pode negar que
essa administração mudou a cara

de Jaraguá do Sul. Agora cabe aos

eleitores optar pela continuidade ou
pelo retrocesso", declarou.

CONSELHO - Segundo
Bayer, o próximo passo será a

definição da nominata de verea

dores e a composição da equipe
de campanha, composta por um

coordenador-geral; um coordena

dor político, Conselho Político,
integrado pelos presidentes dos

partidos e pela assessora de

Marketing, Nádia Kessler.

(MAURíLIO �E CARVALHO)

Fechado: prefeito Irineu Pasold agradece apoio dos partidos da coligação Mais Santa Catarina

PFL promove cursospara candidatos
Jaraguá do Sul- O Diretó

rio estadual do PFL promoveu na

sexta-feira passada, entre 13h30
e 21 h30, no Hotel Etalan, curso
de Capacitação aos candidatos a

prefeito e vereador.pela micror

região, ministrado pelo ex-pre
feito de Brusque Danilo Moritz.

Apenas 23 postulantes partici- ,

param do curso, 18 de Jaraguá
do Sul, um de Guaramitim e qua
tro de Schroeder. Os diretórios
de Barra Velha, Corupá, Massa
randuba e São João do Itaperiú
não enviaram representantes.

O curso contou com palestra

e dinâmica de grupo referentes
às atividades de campanha. Mo
ritz abordou temas como a res

ponsabilidade dos cargos de pre
feito e vereadores e pelos com

promissos assumidos durante a

campanha, "A intenção foi apre
sentar a responsabilidade ética.

Alertou para o víciode prometer
o que não poderá ser cumprido e

apresentar propostas que não

estão incluídas nó programa do

partido", lembrou a vereadora
ElisabetMattedi.

Moritz abordou ainda os

aspectos da lei eleitoral, multas e

punições, além de debater as

estratégias de campanha. Num
exercício de dinâmica, o can

didato deveria apresentar as

razões da candidaturae discursar

como se estivesse em campanha,
tentando convencer o eleitorado
de que é a melhor alternativa.
"Foi apresentado propostas
'interessantes de programa
eleitoral e de slogan de cam

panha", revelou Elisabet, acres
centando que o curso ensinou a

fazer política em benefício da
comunidade, "pelo compromisso
em realizar." (MC)

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2000'

Dividido

Apesar do presidente do PL
de Jaragua do Sul, Heins
Raeder, garantir que o partido

,

está coeso e "unido na

totalidade" em relação ao

apoio à candidatura do

prefeito Irineu Pasold

(PSDB), alguns integrantes da

legendajá declararam voto

aos adversários.

Aliás, a traição deverá ser a

tona destas eleições. Tem
muita gente descontente com

as alianças.

Tentativa

Suspensa a sessão para mais
uma rodada de negociações, o
impasse permaneceu, Alguns
vereadores, descontentes com

a forma como foi conduzido
o processo, foram embora.

Se a secretária propôs a

concessão do título minutos
antes da sessão, como o

projeto já estava pronto?
Cá entre nós, dar o título de

Cidadão Honorário a uma

pessoa que visita o Município
pela primeira vez e que, com

certeza, logo esquecerá, que
não vai fazer nada além da

obrigação, é muita demagogia.

O PMDB de Jaraguá do Sul aguarda a decisão do médico Edson

Schulz, presidente da Scar (Sociedade Cultura Artística), para
definir o candidato a vice na chapa majoritária encabeçada pela
ex-secretária doBem-estar Social Cecília Konell (PMDB). No

páreo está também o médico Nelsori Eichstaedt (PPS),
Antes do PTB e PL optarem pela coligação Mais SantaCatarina, o

PMDB trabalhava com seis possíveis nomes para compor a

chapa. Além dos dois médicos, aparecia o vereador Pedro Garcia
,

(PMDB), o diretor do Hospital Jaraguá, Lírio Utech, o
coordenador do Sesi (Serviço Social da Indústria), Leônidas Nora

(PL), e o industriário Arno Schreiber (PTB).
A direção municipal do PMDB promete definir o nome do

candidato a vice ainda esta semana,

Cidadão honorário
A secretária de Educação de Jaraguá do Sul, Isaura Silveira,
reuniu-se com os vereadores, minutos antes da sessão de

segunda-feira, para propor a concessão do título de Cidadão

Honorário ao ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, que
estará visitando o Município no dia 30,

Isaura não conseguiu unanimidade, Mesmo assim, o presidente
da Câmara, Afonso Piazera (PSDB), abriu a sessão com o projeto
prontinho pra ser votado, o que criou um qüiproquó danado.

Até tu?

O próprio Pasold, em
entrevista coletiva na semana

passada, admitiu que alguns
militantes do PSDB estão

insatisfeitos com a indicação do

nome dele para encabeçar a

chapa majoritária. "Alguns
, dentro do PSD� acham que eu

não sou amelhor alternativa do

partido", revelou.
O PPB também tem lá seus

descontentes. O PTB está tão

dividido que a decisão de

aliança saiu à fórceps.

Olho vivo

Apesar dos pesares, Jaraguá do
Sul se destaca no cenário

nacional pela qualidade de vida
e infra-estrutura. Não tem

como negar que as condições
do Município se deve muito

mais às ações de entidades,
associações e pessoas daqui -,

que deveriam ser mais

lembradas - do que dos

governos estadual e federal.
Título de Cidadão Honorário
deve ser concedido a pessoas
que se dedicam ao Município
ou realizam alguma ação em

benefício da comunidade que
merece honras.

egiãoAtende
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Niura dos Santos parabenizou o trabalho da direção, professores c APP do CAIC e da Escola
Renato Prade c das entidades ADAV c GAPA. Citou adiscussão da Comissão de Legislação c

Justiça presidida pelo vereador Lia Tironi com o promotor público Dr. Alexandre S. dos Santos,
sobre o ante-projeto de lei que limita a idade de menores em estabelecimentos públicos,
convidando dcmais vereadores para uma ampla discussão em âmbito das Comissões Anti
tóxicos e de Legislação c Justiça, com a promotora pública c a juiza Dra.Hil dernar M. de
Carvalho, em data a ser confirmada.
Maria E. Mattcdi enalteceu o trabalho das Sras. Arlete c Ines desenvolvido na área da saúde
em Três Rios do Norte. Agradeceu a votação ,ao projeto que limita o tcmpo de espera nas

filas dos bancos. Convidou dcmais vereadores para painel de debates sobre os loteamentos
irrcgularcs. Registrou a entrega de prêmio à Secretária Municipal de Educação Sra. Isaura da
Luz Silveira. por ser Jaraguá do Sul modelo para o Brasil. Elogiou c parabenizou o Sr.
Vicente Donini c dcmais diretores pela inauguração de mais uma unidade industrial da
Marisol. representando esta ação acreditar no Brasil c no seu povo. Registrou sua

participação no Painel de Debates dos Loteamentos Irregulares c falou da disposição do Dr.
João Pedro La 'Mana Paiva, cm se colocar a disposição para um debate mais espeeitico do

problema relacionado a Jaraguá do SuL
.

.

Carione Pavancllo registrou a presença do Sr. Douglas Boga. campeão catarinense de
marcas, dizendo ser um trabalhador incansável pela implantação de um autódromo público .

. A exemplo dos vereadores Lia Tironi c Afonso Piazcra Neto, para que a renda seja revertida
em prol das entidades filantrópicas do municipio.
Gilmar Mcncl solicitou o envio de oficio convite ao Delegado Regional de Policia de
Jaraguá do Sul, para falar sobre a questão da segurança, principalmente em relação as drogas
c roubo de automóveis. Também solicitou o envio de oficio a direção c APP da Escola Rio
Molha pela organização c trabalho da festa do último Sábado. Em nome da vereadora Lorita
Karsten solicitou ao líder do governo agilização nos trabalhos dc pavimentação da rua ao

lado do conjunto habitacional o bairro Amizade.
José Schimitt solicitou ao líder do governo providências quanto a iluminação da rua Bertino
Pctry, em atendimento à solicitação das 8 famílias ali residentes c solicitou o envio de oficio
dc pesar a casa paroquial pelo falecimento do padrc Oto Strobel.
Adernar Possamai manifestou.a preocupação de moradores e funcionários de estabelecimentos
comerciais da avenida Pref Waldcmar Grubba por melhorias na passagem dc pedestres c alertou
para a dificuldade do PROCON �uanto aocumprimento da lci de tcmpo de espera nas filas dos
bancos.
Afonso Piázera Neto agradeceu c parabenizou os vereadores Gilrnar Mcnel, Carione
Pavanello, Maria E. Mattcdi. Alcides Pavancllo c Gilda Alves pela participação na Comissão
Parlamcntar Externa dos. Combustivcis. com o deputado estadual Nelson Gerte, fazendo
exposição doque foi-tratado para os dcmais vereadores c dizendo da elaboração de moção a ser

votada nesta casa .soliciiando agilização do governo estadual na adoção do preço médio de R$
1,35 para o litro de combustível c estar à disposição na Câmara de planilha de valores para
análise dos intcressados.

N' as sessões dos dias .15/06/2000 e 19/06/2000 foram aprovados pelos vereadores as

seguintes indicações e projetos:
.

Executivo Municipal. autorizando o municipio a doar área de tcrra ao grupo escoteiro
Jacoritaba; ratificando termo dc rcsponsabilidadc entre a União, através do Ministério da
Previdência c Assistência Social/Secretaria de Estado e Assistência Social, e o Município;
acrescendo dispositive a Lei Municipal n" 1.133/97. de .13 dc maio dc 1997; concedendo
subvenção ao Círculo Italiano; autorizando o município, através 'do Fundo Municipal de
Assistência Social, a celebrar convênio com a A.lADEFI c a AADAV; que autoriza a adquirir por
permuta imóvel de Osnildo c Carmem Bento Reif; disposição sobre o atendimento ao público
nas agências bancárias do município e autorizando o município a celebrar convênio com o

.Colégio Evangélico Jaraguá.
Lorita Karsten solicitação de estudos para a implantação de uma incubadora empresarial no
município (' solicitação de iluminação pública na ruaOlivio Domingos Brugnago, esquina com a

WalterMarquardt. bairro VilaNova.
Moacir Bcrtoldi solicitação de estudos para a entrega a todo nacituro diploma de cidadão e

acompanhamento pós-pano. como orientação à mãe sobre aleitamento c primeiros cuidados
como bebê.

PALAVRALIVRE

CORREIO DO POVO

Novas construções aquecem
mercado imobiliário na cidade
Crescimento na
oferta reduziu

preço do imóvel e .

valor do aluguel
Jaraguá do Sul - Mesmo

sem precisar o número de novos

imóveis construídos nos últimos

quatro anos no Município, as

imobiliárias registram aumento
significativo nas negociações. A
Associação das Imobiliárias e

Corretores de Imóveis de Jaraguá
do Sul estima em mais de 150% o

aumento do número de transações
realizadas no período. A corretora

Isolete Carlini, da Imobiliária A

Chave, informou que, apesar da

procura pela locação ter crescido
., .

em torno de 30% somente neste

ano, as vendas têm superado as

expectativas e animado o setor.

Na opinião da gerente comer

cial da Imobiliária Séculus, Dalma
Salai, a facilidade de financiamento
e as taxas de juros mais baixas são

os principais componentes para o

aquecimento do mercado imobiliá
rio. Segundo ela, a procura 'pela
locação ou para compra de imó
veis é praticamente a mesma, com

uma ligeira vantagem para quem

quer comprar: "A pessoa que quer

comprarum imóvel pesquisa mais
que as que estão procurando um

para alugar; por isso as nego

ciações de vendas são mais efe

tivadas", contou.
Dalma informou que, quando

há lançamento de ernpreendimen
tos, as vendas de imóveis superam
as negociações de locação em mais
de 50%. De acordo COm ela, há

uma rotatividade muito grande no
setor, amédia de negociação de um

Edson Junkes/CP

Investimento: setor imobiliário cresceu mais de 150% nos últimos anos

imóvel para locaçãoé de 30 dias, e
para venda dois meses. "Os imó

veis acima de R$ 70 mil são mais
difíceis de serem vendidos, mes
mo assim, o tempo de negociação
mantém a média", afirmou, lem
brando que a imobiliária é re

presentante exclusiva da Constru
tora Prema, que construiu 12

prédios, com 200 apartamentos,
nos últimos quatro anos.

A Imobiliária A Chave aluga
cerca de 20 imóveis por mês, a

maioria casas com três quartos.
Nas vendas, a procura maior é por
terrenos de até 400 metros

quadrados, seguido de casas e

apartamentos. Para Isolete, muito
mais do que intermediar as nego
ciações entre proprietários e inqui
linos ou compradores, as imobi
liárias interferem nas transações.
"Os proprietários ainda não se

conscientizaram da realidade do
mercado. As ofertas superam a

demanda e reduzem os preços,
exigindo renegociação", alertou,
afirmando que, se um imóvel está

há mais de seis meses em nego-

ciação é porque está com o preço
acima do de mercado.

FINANCIAMENTO-Apon
tado como o principal fator no au

mento das negociações imob�
liárias, o financiamento de imóveis
é mais fácil de se conseguirdo que

parece. Segundo Dalma, a Caixa
Econômica Federal impõe como

condições apenas que o interes

sado não possua outro imóvel na

região e não tenha dívida de finan
ciamento com ainstituição.
<Nas vendas; o contrato de fi

nanciamento é feito pelas imo
biliárias. "O cliente vai à Caixa ape
nas para assinar. o contrato, todos

os trâmites são feitos pela imo

biliária", garantiu Isolete. Assim
como Dalma, Isolete acredita que.
a facilidade dos financiamentos

tem contribuído para o aqueci
mento do mercado.

Para financiamento com FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço), osjuros variam entre 5,1
a 6% ao ano mais a TR (Taxa de

Referência).
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Sociedade Acaraí promove,
neste sábado, uma mistura

especial de feijoada com

pagode. O clube convida os

sócios e o público para
participar desta festa que
será animada pelo grupo Art
& Manha. Os cartões custam
apenas R$ 4,00. Charlene Feldmann - Modelo e manequim Cekat-2000

PROGRAME-SE

O Café e Confusão apresenta"
neste sábado as perfor
mances dos DJs da Bali Hai.
Na pista pop DJ Fernando, da
Bali Hai de Piçarras, e na pista
techno DJ Spiga, de Guaratu
ba. Ingressos antecipados à
venda na Garage Best Audio
e Lojas Bandeirante.

Sábado, dia 24, tem festa

junina no arraiá daArweq, a
partir das 17 horas, com mui
to cachorro-quente, quen
tão, pinhão e as apresen
tações da dupla Sandro Luis
e Clóvis, os Nativos e a Ban
da 1000. Ah!, tem também
fogueira e show pirotécnico!

Duas peças continuam em

cartaz no recém inaugurado
Pequeno Teatro da Scar: às
20h30, toda sexta-feira,
sábado e domingo a comédia
Fulaninha e dona Coisa, e

aos sábados e domingos, às
16 horas, a peça infantil
Maria· Cata-vento. É ainda
uma oportunidade para
(quem não foi) conhecer o

Pequeno Teatro.

O Sítio Ámor e Tradição pro
gramou para este final de se

mana, dias 23, 24 e 25 de

junho, a 2a Festa Campeira
com excelentes atrações.
Abertura oficial será dia 23,
às 18 horas. Às 22 horas baile
com Os Garotos de Ouro, dia
24, às 22 horas, baile com

Porca Véia (1 a vez na região).
No domingo, dia 25, extensa
programação a partir das 7
horas.

'A dupla Madson e Alex é
atração todas �s terças
feiras, quintas-feiras e sá
bados na Praça de Ali

mentação do Shopping Cen
ter Breithaupt. Vale a pena
conferir!

Domingo, dia 25 de junho,
estará acontecendo a 3a
Feiso (Festa de Integração
das Sociedades). Este
evento vai ser realizado na

Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade. Vinte e

três sociedades esta rão
marcando presença.

Campanha do
Câncer sem dor

"Liberdade é não sofrer", é o tema da

campanha Câncer sem dor, da Rede
Feminina de Combate ao Câncer. A

camiseta da solidariedade custa R$ 12,00 e

está à venda na Mega Store Marisol.

Concurso
A Cekat-Agência de Modelos, juntamente

com a Elite Model, traz mais uma

oportunidade para moças e rapazes que
queiram atuar como modelos de sucesso.

Dakota-Elite Model Look 2000, é um
concurso para descobrir novos talentos.
Para participar, informe-se e retire sua

ficha de inscrição na Cekat, sem custos.

('J
LUNELLI
lIüiLitll,lgilil iii iM

SERViÇOS PREDIAIS

Rua Prefeito Jas
Fone: (047) 973-
CEP: 89254-100 • Jnr
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Circula toda

!l�".t,�!.sábado.
O fechamento.

se dá as 12 horas
do. dia anterior.

Jornal

CORREIO00POVO

Jaraguá do Sul, 22 de JUNHO de 2000

JARAGUÁ ESQUERDO-
R$ 28.000.00

Casa em alvenaria com 161 m2
de área construída, 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem pl 2 carros,
área. Terreno cl 550 m2, muro,
portão de alumínio. Pode ser

financiada ou parcelada.

ANA PAULA - R$ 28.000.00
Casa em alvenaria com 100 m2
de área construída, 3 quartos,
sala estar, sala jantar, cozinha,
área de serviço, 2 bwc, garagem
pl 2 carros, terraço. Terreno cl
muro, portão de alumínio. Aceita
casa na Vila LenzilÁgua Verde
ou outros bairros. Pode ser

financiada.

SÃO LUIS - R$ 39.000.00
Casa de Alvenaria córn 110m2,
toda com laje, piso cerâmico, ja
nelas em arco com venezianas,
2 quartos amplos, sala estar am

pla, escritório, sala jantar, cozi
nha, bwc amplo, área de serviço
ampla. Terreno com 453.60 m2,
todo murado. Casa nova, estru
tura para sobrado. Excelente

opção.

E\GE\HARIA E ARQUTETCRA
Projetos e Construções

Fone: (0**47) 275·3441 /9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul - SC

FIGUEIRA -R$35.000.00-c/2
suites (1 cl hidro)

. Casa de Alvenaria com 170 m2,
2 suites, sala estar, cozinha
ampla, área de serviço, dispen
sa, bwc, garagem, Terreno com

337 m2, todo murado.

CHAVE '275·1594
eREel 612·J

01 - Casa alvenaria Bairro São

Luiz 01 suite, 02 qtos, demais

dep. R$ 30.000,00

02 - Casa Levinus Krause/Prox.

Estofados Jardim. R$ 30.000,00

.

03 - Casa nova Loteamento

Belhing I Amizade com 01 suite,
02 qtos, demais dep.

04 - Sobrado Lot. Versailhes em

construção R$ 45.000,00

05 - Casa Lot. Versailhes em

construção R$ 40.000,00

06 - Sobrado Bairro Baependi
com 01 suite, 02 qtos, demais

dep. R$ 80.000,00

07 - Terreno Lot. Versailhes com

450,OOm" R$ 14.000,00 negocia
vel

08 - Terreno Loteamento Juven

tus com 375,OOm2 R$ 12.000,00
entrada + parcelamento

09 - Lotes Loteamento Miranda

após Malvee R$ 7.500,00 ou

entrada + parcelamento.

10 - Lotes Vila Rau I Prox.

Faculdade R$ 13.500,00 ou

entrada + parcelamento.

11 - Lote Estrada Nova/Prox.

Super Brazão R$ 7.000,00 ou

Entrada + parcelamento.

MARCATTO 371·1136
CRECI093

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

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

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade R$ tO.OOO,OO.

VENDE - TERRENO ocm 1.000m"
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus.

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

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

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

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

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

VENDE - CASA DE MADEIRA -

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

INTERIMÓVEIS 371·2117·
eREel 0914·J ,,{

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
01 - Sala comercial cl área de

103rTl2. Rua: Reinaldo Rau

(Antiga Gunther Haus) - Centro
Valor do aluguel: R$ 1.100,00

02 - Casa alvenaria, contendo
03 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, 01 bwc social, 01
bwc serviço e garagem. Rua:
Dr. Aguinaldo José de Souza,
81 (Próx. Posto Marcolla)
Valor do' aluguel: R$ 400,00

03 - Apto. contendo 02 dor

mitórios, sala, cozinha, lavan
deria, 01 banheiro e garagem.
Rua: CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 1473 - Ed. Maguillú
- Apto: 35 "A" Valor do aluguel:
R$ 250,00

04 - Apto. contendo 02 dormitó

rios, sala, cozinha, lavanderia,
01 banheiro e garagem. Rua:
Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário
Tavares - Apto. 101 (Centro)
Valor do aluguel: R$ 250,00

IMÓVEIS PARA VENDA

05 - Apto. cl área de de 87,00
m2. - Residencial Amaryllis -

Vila Nova - Preço: R$ 55.000,00

06 - Casa cl área de 260,00
m2 e terreno cl 269,00 m2.

Rua: Irmão Marista (Centro)
Preço: R$ 140.000,00

07- Apto. cl área de 200,00 m2,
mobiliado, Ed. Carvalho (Cen
troj Preço: R$ 110.000,00

08 - Casa de madeira, c/62,OO
m2 em. terreno cl 325,00 m2.

Próx. Malwee

Preço: R$ 18.000,00

RAU - R$ 25.000.00
Casa de Alvenaria com 113 m2,
3 quartos, sala estar, cozinha
ampla, área de serviço, chur
rasqueira, edicula, bwc, gara
gem, Terreno com 460 m2. Aceita
Carro como parte pgto.

RAU - R$ 42.000.00
Casa de Alvenaria com 80 m2,
3 quartos amplos, sala estar,
cozinha ampla, bwc, toda cl
piso, laje. + 75 m2 cl área de
serviço, quarto, bwc, garàgem
pl 2 carros. Terreno com 450
m2. Aceita Carro ou terreno
como parte pgto.

ANA PAULA - R$ 32.000.00
Casa de Alvenaria com 120 m2,
3 quartos, sala estar, cozinha
ampla, bwc, área de serviço,
garagem pl 2 carros cl churras
queira. Terreno com 450 m2.
Aceita troca por casa no Molha
ou Jguá Esquerdo.

ANA PAULA - R$ 16.000.00
Terreno com 350 m2. CI funda

ção para casa cl 3 quartos, sala
estar, sala jantar, cozinha bwc,
área de serviço, dispensa, va
randa. Temos a planta. Aceita
outro terreno de menor valor
como parte pgto.

CZERNIEWICZ- R$ 40.000.00-
3 SUITES (1 CI CLOSET)
Casa de Alvenaria com 1:51 m2,
3 suites sendo 1 cl closet cl
móveis, sala estar ampla cl va
randa, cozinha ampla, bwc so
cial, garagem. Terreno com 500
m2. Valor acima + financiamen
to. Valores negociáveis.

ESTAMOS DISPOSTOS A
NEGOCIAR COM VOCE - TRA

GA SUA PROPOSTA.

09 - Terreno cl 2.970,00 m2.

Rua: Ana Zacko (Centro)
Preço: R$ 80.000,00
10 - Terreno cl 800,00 m2.

Rua: Amazonas (Centro)
R$ 65.000,00

CHALÉ 371�1500
eREel 643�J

PARA LOCAÇÃO:
Sala comI. R.Walter Marquar
dt,2665 - R$ 500,00.

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

Imóvel comercial: R.Walter Mar
, quardt,697 - R$ 800,00.

Casa alvenaria R. Florianópo
lis,141 (03 darm.) R$ 550,00.

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

Apartamento R. Leopoldo J..

Grubba,97(02 darm. +dep.
empregada) R$ 250,00.

PARAVENDA:

Sobrado alvenaria R. João Pier

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

Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,SOm2 R$
110.000,00

02casas alvenaria R. CeI. Pro

. cópia G. 0liveira,696.e 741,
área de 2.560,OOm2. R$
350.000,00

Terreno R.Teodoro Acípio Fa

gundes - Água Verde - ,com
área de 450,00 m2' - R$
18.500,00.

CO.inputadpres
comi'ISÔI9;002 para
professores e
profissionais liberais
em até 36 vezes,
outros .em até 16 vezes

Moni�ores Sansung
com preços imbatíveis

- Móvei.s para ti!scritório em gel"a�
- Computadores/impressoras ,,:<'@�
- Fax - Máquinà de cupom fiscal.
- Relógios de Ponto
- Etiquetadoras - Scanner
- Check Pronto - Retroprojetor
- Calculadoras/Máquinas de escrever
- Suprimentos..p/ informática
... Papelaria e acessôrjos em geral
Rua Venâncio da Silva,Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá' do Sul- SC - E-màil: florianiequipamEmtos@netuno.com;br
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BARRA SUL 316·0CU 5,

.

,eREel 1589·'

VENDE-5E

TERRENOS:
1, Terreno cl 1,938,00 m2 (25,S x

76,00), Rua Pastor Albert
Schneider, na Barra - R$
70,000,00,

2, Terreno cl 608,00 m2, Rua

Pastor A, Schneider, na Barra,
defronte Papagaio - R$18,000,OO,

.

3, Terreno cl 397,50 m2, Rua

Constantino Rubini, na Barra - R$
15,000,00

4: Terreno cl 325,00 m2, lot.

Miranda, Lotes nº 6 e 7, R$
9,000,00 - cada em três parcelas.

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

SíTIOS:
1, Chácara com 158.690,00 m2

edificado com uma casa de

alvenaria cl 80 m2, com água e

árvores frutíferas, Ribeirão

Cacilda - Garibaldi - R$ 27.000,00.

CASAS:
1. Casa de alvenaria cl 192,00
m2, 03 BWC, cl teletons e antena

parabólica, Lateral Frida Piske,
terreno com 777,00 m2, (15x 1.8),
na Barra - R$ 65,000,00

2. Cada de ,alvenaria cl 130,00
m2, terreno cl 630,00 m2 (14 x

45), 01 suíte + 02 quartos, 02
salas,' copa, cozinha, BWC,

r

garagem, Rua Botafogo, 44, na
Barra - R$ 50,000,00

Apartamentos:
1. Apartamento cl 75,00 rnz, 2

quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio
Busarella, área nobre, na Barra -

R$ 33.000,00

GIRASSOL 371·�931
eRE.C1 1741·J

Cód. 1010 - VENDE uma casa

com 140m2" 4 qtos - Figueira -

·Rua Henrique Krause - R$
58.000,00 Troca por imóvel (+)
valor.

Cód. 1013 - VENDE terreno com

1000m2, casa com 230m2, no
centro. Aceita apto. - R$
150.000,00.

Cód. 2001 - VENDE apo com

96m2, 3 qtos - Amizade - Res.
Ami-zade - 1 º andar - RS
38.000,00 - Fica Cozinha sob
medida,

.' Cód. 2002 - VENDE ep. com

147m2 - 3 qtos - Baependi - Res,
Cristina - R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa: '

Cód. 3003 • 450m2, 15 x 30 -

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

Cód. 1005 - VENDE casa no São
Luís - 70m2, 2 quartos, próximo
Caie. R$ 36;000,00.

cöd. 1007 - VENDE uma casa
na Vila Lenzi - 115m2, 2 quar
tos, 2 vg. gar., R$ 55.000,00.

Cód.3001 - 483m2 - 14 x 34 -

Santa Luzia - Res. Geranium -

R$ 8.006,00 - Ent. R$ 200,00 +

R$ 150,00 mensais.

CÓD. 1Q01 - 60m2 - 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman -

R$ 20.000,00 - Parceladol
Aceita carro'

Cód. 0004· 741m2 - 13 x 57 -

Barra Res. Salier (Malwee) - RS
12.000,00 - Parcelado em 36x,

JARDIM 371·0768
4)

eREel 572�J
VENDE - GIARDINE LENZI -

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

quartos, sala, garagem pl 2

carros cl portão eletrônico -

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

VENDE - NOVA BRASILlA -

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

VENDE - VILA NOVA
SOBRA-DO EM ALV. cl 200m2
- terreno 778m2 - suíte + 2

quartos, 2 salas - R$
93.000,00.

VENDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO cl 3

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

\

VENDE - VILA LENZI- Ed. São
Gabriel - cl 72m2, 3 qtos,
cozinha cl armário sob medida
- R$ 30.000,00 + fino

VENDE - ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno cl 500m2 - próx. Cal.
Marcelino Gonçalves - R$
16.000,00.

VENDE - AMIZADE - Cond.
Versailhes - Terreno cl 420m2
- R$ 13.00�,00.

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

darm. cl garagem - R$ 310,00

ALUGA - VILA LALAU -

APTO. Próx, Lider Club - 2

dorm. c/.garagem - R$ 250,00.

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
- Ed. Giovana - suíte + 2 darm.,
cl garagem - R$ 330,00

VENDE - Chácara - com

16.850m2, com casa mista com

,120m2, na Rua Manoel F. da
Costa - RS 35.. 000,00. ,

VENDE - Rio da Luz - Chácara
com 37.000m2, com casa de
rnadaira com 180m2 - RS
32.500,00.

VENDE - Amizade· 13.000h12
na Rua Roberto Ziemann - R$
150.000.

VENDE - Amizade> 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000.

VENDE· Nereu Hamos- Ponto
Comercial próprio para Lan
chonete, com 170m2, na Rua
Luiz Sarti - R$ 40.000.

VENDE - Nereu Ramos •

65.000 m2 na Rua Luiz Sarti,
çom Bananal - RS 180.000.

VENDE - Rio Cerro· 1187m2

na Rua Pe�Aluisio Boening -

R$10.500,00.

VENDE - Praia de Itajuba -

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

VENDE - Nova Brasllia >

392m2, na Rua José Em
mendorfer - RS 25.000,

LEIER 371·9165
eREel 1462-J

ALUGA - Apto. 3 darms., R.

Dr. Waldemiro.Mazurechen. R$
335,00,

ALUGA - Apto. 3 dorrns. 2

salas, final da Ró Jorge
Czerniewicz. R'S 350,00,

ALUGA - Aptos. 3 dorms. Ed.
D Alzira, lateral Barão Brancal
Centro. RS 280,00.

ALUGA - Apto. 3 darms., Ed.
Neno Pradilfinal da Marechal.

R$ 330,00.

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

ALUGA - Apto. suíte + 2

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

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms, Ed. Dona Alzira, lat.
Bar-ão do Rio Branco, R$
330,00.

ALUGA - Apto, suíte + 2

darms., Ed, Schiochet R.

Barão do Rio Branco. R$
600,00.

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

ALUGA - Casa alv., 1 dorrn.

cozinha, bwc, lav., BR-280,
entrada Rodeio Crioulo. R$
150,00.

· RANCHO 371·8799
eREet 820·J

VENDE - Duas casas de ma

deira com 42m2 num terreno
com 397,5m2 - Ilha da Figueira
- R$ 25.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria
com 60m2 num terreno com

359,05m2 - Bairro Rau - Entra
da de R$ 10.000,00 + flnan
ciamento.

VENDE - Casa mista com

110,72m2 num terreno com

340,80m2• RS 35.000,00 - Vi

la Nova - Terreno cl 14.118,00
no valer R$ 55.000,00.

VENDE - Terreno com 600m2 -

Paralela Rua Domingos da
Rosa - Morro Boa Vista - R$
8.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria
com 320m2 dois lances com

sete quartos, dois banheiros.
Terreno com 600m2• .Iaraquá
Esquerdo- RS 55.000,00.

VENDE - Casa de alvenaria de
106m2 com 02 quartos, Terre
rio com 432m2. Localizado na

Rua Paulo Schmidl- Bairro AvaL

R$ 35.000,00 (Aceita carro

como parte do pagamento),

VENDE - Casa de alvenaria
com 128m2, três quartos,
te-rreno com 504m2
localizado na Rua João
Sottér Carrêa - Avaí - R$
45.000,00.

Necessitamos de casa

para locação. Temos
clientes cadastrados

VASEL 275-0153
eREel 1762-J

VENDE - Casa alv. 1422 - 3

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

R$ 63.000,00,

VENDE - Casa alv. 90m2 - 3

quartos + dep. + edícula cl 4

peças e bwc. Vila Rau. Terreno
412m2.

VENDE - Casa alv. 129m2 - 3

quartos + dep. Terreno 800m2
: Figueira - RS 53.000,00.

VENDE - Casa alv, 150m2 - 3

quartos + dep. Terreno 337m2
- V. Lenzi - R$ 47.000,00.

.

VENDE - Casa alv. 136m2 - 3

quartos + dep. Terreno 418m2
- V. Lenzi - R$ 48.000,00.

VENDE - Casa alv. 98m2 - 2

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

VENDE - Terreno 13x25 =

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

VENDE - Terreno 13x28 =

364m2 - Vila Lalau - RS
15.000,00.

VENDE - Terreno 19.500m2 �

Chico Paula, - RS 160.000,00

VENDE - Terreno 186.000m2 -

Lateral Walter Marquârdt - Vila
Nova - R$ 45.000,00,

MENEGOTlI 371-0031
eREe1550·J

VEJA ESTA OFERTA!
CASA NOVA CONTENDO 01

SUíTE, 02 QUARTOS E DE
MAIS DEPENDENCIAS.
LOCAL: PROXIMIDADES DA
WEG II. - R$ 48.000,00 (VA-LOR
PODE SER FINANCIADO)

CASA COM SALA COMER
CIAL 03 QUARTOS DE MAIS
DEPEN-DÊNCIAS. - CONTÉM
SALA COMERCIAL COM ÁREA
DE 24,00 M2 • LOCAL: R. ER
WINO MENEGOTTI 1996.

R$ 150.000,00

CASA EM ALVENARIA
03 QUARTOS E DEMAIS DE
PENDENCIAS - LOCAL :

ESTRADA NOVA - R$ 30,000,00

CASA EM MADEIRA
02 QUARTOS E DEMAIS DE
PENDENCIAS - LOCAL: VILA
RAU - R$ 15.000,00

APARTAMENTO NO CENTRO
EDIFíCIO GARDENIA - 02

QUARTOS, SALA, COPA, CO
ZINHA, LAVANDERIA, SACADA
E GARAGEM

TERRENO - CENTRAL LOCA
liZADO NA AV, MAL, DEODO
RO DA FONSECA - ÁREA DE
1.930,00 M2 - R$ 360.000,00

. OFERTADETERRENO
LOCALIZADO NA VILA RAU
COM ÁREA DE 300,OOM2 •

SOMENTE R$ 7.500,00 ou R$
,

3.600,00 MAIS 10 PARCELAS
FIXAS DE R$ 400,00.

TERRENO - LOCALIZADO NA
R. JOSÉ POMIANOWSKI
445,00 M2 - R$ 15.500,00

TERRENO - LOCALIZADONA
VILA RAU COM ÁREA DE

420,00 M2 - R$ 14.500,00 - OU

R$ 7.000,00 MAIS 17 PAR
CELAS FIXAS DE R$ 500,00

TERRENO - LOCALIZADO
NA ILHA DA FIGUEIRA COM
ÁREA DE 24.000,00 M2
R$ 70.000,00

ÓTIMA ÁREA NA VILA NOVA
TERRENÓ COM ÁREA DE

4.176,00 M2, - LOCALIZADO
NA RUA OLíVIO BRUGNAGO:
R$ 400.000,00

FUTURO 371-0696
eREel 8469·1

01) Apto. NOVO no Residencial

Ágata (101) com 3 quartos,
benheira de hidromassagem,.
água quentelfria, massa corrida,
cerâmica Eliane - R$ 90.000,00

02) Apto. com 3 quartos no

Edifícil Pérola Negra em

construção próximo ao

,Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio

03) Apto. 401 no Edificio

Topázio em construção
(Guaramirim) com 3 quartos -

Entrada e assumir Parcelas de
Condomínio.

04) Apto. 402 .no Edificio

Topázio em construção
(Guaramirim) com 2 quartos -

Entrada e assumir Parcelas do
Condomínio.

05) Apto. 101 no Residencial
Jade em construção com 3

quartos - Entrada e assumir
Parcelas de Condomínio

06) Apto, NOVO no Residencial

Ágata (501) com 3 quartos -

Edificio
.

com piscina, salão de

festas, elevador e somente 2

aptos. por andar - R$ 90.000,00.

07) Apto: NOVO no Residencial
Talismã (302) com 2 quartos,
massa corrida, água quente �

fria - R$ 65.000,00

08) Apto'"NOVO no Àesidencial
Talismã (301) com 3 quartos,
massa corrida, água quente e

fria - R$ 115.000,00.

09) Apto. 603 no Residencial
Clarice Koch em construção
com 2 quartos - Entrada e

assumir Parcelas de
Condomínio.

10) Apto, com 2 e 3 quartos nó

Residencial Esmeralda, na Rua
João Pícolli - Financiamento

,

Direto com o Condomínio,

SÉCULUS 371·8814
eREel 1873·J

VENDE - Casa alvenaria cl

150,00m2, suíte + 2 quartos e

demais dep. - Próx. Estádio
João Pessoa. RS 42.000,00.

VENDE - Casa madeira cl 3

qtosedemaisdep.-Loteamento.
Juventus - R$ 21.000,00.

VENDE - _Apto. c/3 qtos e demais
dep. - Rua Bernardo Dornbusch,
590 - R$ 55.120,00

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. cl suíte + 1 qto - R$

57.000,00 ou suíte + 2 qto - R$
75.000,00.

VENDE - Terreno cl 364,00m2 -

Rua Erich Sprung, Vila Rau - R$

15.000,00. .

VENDE - Terreno cl 462,00m2 -

Loteamento, Centenário - R$
15.000,00.

VENDE - Res. Maguilu, R,

Procópio G. Oliveira - Apto. cl 1

qto e de-mais dep. - R$ 26.500,00
ou 3 qtos e demais dep. - R$
38.500,00

VENDE - Terreno cl 441,00m2-
Rua Rudolfo Sansan, Figueira -

R$'19.000,00.

VENDE - Terreno cl 497,68m2 -

Rua Amábile T. Pradi, Jguá Es

querdo - R$ 15.500,00

VENDE - Apto. cl 2 quartos e

demais dep. - Condomínio Ami

zade - R$ 31.500,00

DEJA 275·2990
eREel 001770-J

VENDE-SE vários lotes próximo
a Metalúrgica Lombardi, com

uma entradads R$ 2.000,00 e o

restante parcelado - Barbada -

aceita-se veículos.

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

, VENDE-SE' uma área industrial

na BR-280, próximo a Rec.

Breithaupt - 26 parcelas de R$

2.500,00 - área de 3,800m2

VENDE-SE lotes no loteamento

Resdiencial Park, lateral da Rua

Walter Marquardt -' área de

722m2 - R$ 60.000,00.

VENDE-SE casas no Bairro São

Luis - Jaraguá Esquerdo -

Preços a partir de R$ 25.000,00
- todos em alvenaria - prontas
para financiamento.

Temos calpões Centrais para

locações.

'Vende-se várias chácaras a

partir de R$ 9.000,00.

Vende-se 2 lotes na Bua Egon
Kock, medindo 13,OOm x 30m,

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

l ENGETEC, �70-09'19
eREel '934·J·

�,

VENDE· VILA LENZI

Próximo ao Colégio Giardine

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

binar,

VENDE· BARRA DO RIO CER

RO - Sítio próximo a Malwee,
com 170.000,OOm2 - valor R$

90.000,00.

VENDE· VILA NOVA - Terreno

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1° Megafeirão de Jaraguá do Sul
. .(. , .',

reuniu sete concessronanas

Automõ'Vel
.

Restdenc:\lal
Vicia I s..w.

Detentor de 30% no

segmento de compacto
'esportivo e com mais de três mil
unidades vendidas ao mês, o
Astra amplia suas vantagens
sobre os concorrentes com a

linha Sport. O novo modelo está

mais personalizado e completo,
dispondo de teto solar

automático e airbag duplo.
Foi completado esportivamente
de faróis halógenos, com
molduras internas na cor cinza,
pneus 195/60 e rodas

esportivas aro 15, com o estepe
também de alumínio.

O pára-choques traseiro
recebeu uma saia, o porta-malas
aerofólio e as lanternas
traseiras tiveram inserção fumê.
Já a dianteira teve no

pára-choques a colocação de

faróis de milha e o incremento

de spoiler, os faróis e os

espelhos retrovisores são

de ajuste elétrico.
.

'

O interior, de alto estilo,
traz uma máscara
sobre o console central do

painel e entre os bancos na cor

JaraguádoSul-O 1°

Megafeirão de Concessionárias
de Jaraguá do Sul e região
aconteceu nesse final de semana,

no Parque Municipal de Eventos.
A feira reuniu sete

concessionárias, Regata, Javel,
Moretti, Emmendörfer, Kia,
Toyoville e Caraguá.
O gererite de vendas da Kia, Ivan
Pires Alves, diz que a iniciativa da

feira é válida e que vai participar
das próximas. "O evento superou.
as minhas expectativas,
considerando que o jaraguaense
não está acostumado a comprar
veículos em feiras, não esperava
vender tanto". Ele fala que expôs
seis modelos de carros diferentes,
com valores entre R$ 27,5 mil e R$

I

uto
CORREIODOPOVO Jaraguá do Sul, 22 de junho de 2000

Lançamento Esportivo

cinza, dando mais presença ao

modelo. A esportividade'
.

encontra-se também no painel

de instrumentos, na cor

branca, além do tacômetro -

conta-giros. O banco do

motorista dispõe de regulagem
de altura e sistema de
memória de posição, além do

volante, que oferece

regulagem de altura e

profundidade.

44,6 mil, eque conseguiu vender
12 veículos.
O superintendente da Caraguá,
Inrri Moscheto, fala que levou à
feira 25 carros entre novos e

usados. "Apesar do mau tempo,
as pessoas compareceram e a

empresa conseguiu vender sete

carros", comenta. Segundo a

vendedora da Javel, Deni Fachini,
a feira poderia ter repercutido
mais se o tempo tivesse
colaborado. "Quando a gente faz

plantão nos finais de semana, a

empresa consegue vender bem,
na feira nós expomos 32 veículos
e conseguimos vender apenas
cinco", explica.
O representante da Moretti

Automóveis, Sérgio Chiodini, diz

que a feira foi válida em termos de

divulgação, além de ter

contribuído para unir as
concessionárias num mesmo

espaço, possibilitando a análise
do produto da concorrência. "A

,

ferra foi uma experiência nova, as
"pessoas vieram, conhecer nossos
veículos, nossas condições de

pagamento e isso vai repercutir

durante a semana", considera
Chiodini. Ele fala que venderam
.três veículos e já estão

encaminhando mais cinco.
A funcionária daEmmendörfer

veículos,Maria Relinde, diz que
esperava concretizar número
maior de vendas. "A gente

sempre esperamais,
mas nós temos que
entender que o

jaraguaense não tem

tradição e hábito de

comprar veículos em
feira". Ela explica que a

qualidade dos veículos

expostos é amesma,
mascom valores
inferiores.

Megafeirão:
funcionários das
concessionárias
consideram feira ótima
iniciatica

-I..OJAPE, c.o.HVENlé";CIAJ·�'.
'

O'L.EO CENTER .'
.

LAVACÁO EXPRESSA
..

.
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Av. PREF. VllALoEMARGR.USBA. 1281
(ANTIGA RUA. JOINy,LI..E)
JAR.AO LIA 0051.1 L

TEL.275
0359
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL,22 DE JUNHO DE 20002 - Classi Auto

(à vista/não aceito
menos) Tratar: 9102-9857

Valor: R$ 7.200,00.,
Contato: 275-1835

Vende-se 0-20 Custon c/
ar e lóna marítima, ano

90, cor branca.
Valor: R$ 20.000,00.
Contato: 373-1881

Vende-se Voyage 86

prata. Valor: R$ 3.500,00.
Contato: 370-7954Compra-se moto CG ano

90 a 94. Contato:
372-0038

Vende-se Tempra 95,
4 portas motor 2.0

16 válvulas, com airbag
dianteiro e traseiro

completo, por apenas
11.500,00

Tratar: 3702517

Vende-se Fusca 77 cor

bege. Valor: 1.200,00.
Contato: 371-5588

Vende-se Vectra GLS
completo, prata.

Valor: R$ 27.000,00.
Contato; 9975-4858

Vende-se Parati CLano 88
cordnza. Vaior. R$5.500,OO.

Contato: 275-2135

I,

Vende-seCorsa ano 95 bran
co, a gasolina, c/ opcionais.

Contato: 9975�3191

Vende-se CG 125, ano
99, cor' azul met..
Valor: R$ 2.900,.00.

'

Contato: 370-8649

Vende-se Fusca 68
cor-branca ou troca-se

portobata.
Contato: 9973-8955

Vende-se Gol 1 .000 93
azul c/ aros esp ..

Valor:.R$ 7.000,00.
Contato: 9973-5158

Vende-se 0"20 Custam

Turbo, ABS, ano 95, cor
branca, a diesel.

Valor: R$ 28.000,00.
Contato: 373-1881

II FORD
Palio EX 2 portas,
98, vermelho.

Valor: R$ 12.500,00
.Contato:370-1724

Vende-se Scboter cor
vermelha ano 96, valor a

.

combinar. Contato 372-
1888 após as 1 8 horas

Vernde-se Verona LX 1.8
ano 94, c/ rodas esp.,

4 portas.
Valor: R$ 9.500,00.
Contato: 9975-1110

Vende-se Fusca 78
amarelo 1 .300L.

.

. Valor: R$ 2.200,00.
Contato: 373-1881

Vende-se Logus 1.8
gaso-lina, cor cinza.
Valor: R$ 9.800,00 .

Contato: 9975-4858

Vende-se Caravan
ano 88, completa,
6 cilindros, a álcool.
Valor: R$ 5.000,00.
Contato: 9975-4858

.

Uno 1 .000 Eletronic, cor
preta. Valor: R$ 5.000,00.

Contato: 275-2034

Vende-se Scooter
ano 97 amarela.

Valor: R$ 2.000,00 ..
Contato: 370-8649

[�� li: ii'Jit'H i I
Vende-se Monza Classic

90/90 - 4. portas,
gasolina, preto per.com.
95.000 kM originais -

Tratar: 3251749

Vende-se Fiesta 1.000
ano 97, 4 portas cor azul.

Valor: R$ 9.500,00.
Contato: 9973-5770

Vende-se GoI1..0 Mi ano

98, 4 portas, marrom.
Valor: R$ 14.000,00.

. Contato; 9962-7847II fiAI Vende-se Corsa Sedan
GL 1.6 ano 96,

com direção hidráulica
e trava elétrica,

impecável, cor azul.
Valor: R$ 14.200,00.
Contato: 9962-7846

Vende-se Gol ano 88, cor
preta, com rodas

esportiva 15" e película.
Valor: R$ z.ooo.oo.
Contato: 371-2829

Vende-se Escort XR3
conversível 2.0, completo,

cor branco, ano 94.
Valor: R$ 11.900,00.
Tratar: 373-0798

Vende-se Tempra 16V
completo com CD, único
dono, com todas as

revisões feitas. Está em
perfeito estado. Preco

R$15.000,00.
Tratar. 3723982

Vende-se Gbl Mi 97/97

branco, com rodas esp ..

Valor: R$ 11.000,00.
Contato: 9975-1110

Vende-se Monza
SL ano 93, cor verde

metálico.
Valor: R$ 8.000,00.
Contato: 9973-8955

Vende-se Santana 2000

ano 86 cor grafite em

perfeito estado,
Valor 4.800.00. Aceito
Carro no negócio.

Tratar: 47-9991-6429

Vende-se Gol Plus 96
cor verde met.

Valor: R$ 10.800,00.
Contato: 9973-8955

�,

IJ?](]))[}[)!1/[í(fJ)
veiclitlosPálio-EO mpi 1.0 Verme

Iho/4pneus novos/
Desembaçador/limpador
traseiro/Preparação som/
antena teto/ar quente/

somente hoje R$9.500,00

Vende-se Cálibra
ano 94, branco.

Valor: R$ 19.500,00.
Contato: 275-2135

Vende-se Gol 83, cor
cinza, em bom estado.
Valor: R$ 2.500,00.
Contato: 371-5588

Vende-se Saveiro ano 94,
cor prata. Vende-se Marajó 87

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

ANO COR
97 AZUL
97 PRATA
97

.

VERDE MET.
97 CINZA
97 BRANco
97 VERMELHÓ
96 VERDE
96 BRANCA
96 BRANCA
96 PRETO.
95 PRETO
95 PRATA
95 VERMELHO
95 PRATA
94 VERMELHO
94 AZUL
94 PRATA
94 BRANCO
94 BRANCO
93 BRANCO
93 AZUL
93 VERDE
93 VERDE
91 PRATA
91 AZUL
91 AZUL
90 CINZA
90 AZUL
90 PRATA
89 CINZA
88 PRATA
88 VERMELHO
87

.

VERMELHO
87 VERDE
85 CINZA
82 MARROM'

MODELO
F-1000 - COMPLETA DIESEL
FIESTA 4 PORTAS
MONDEOCLX
UNOSX4PORTAS
PÁLlOED

. 6�{���000'1
KOMBI
PIK-UP CORSA GL 16
OMEGA CD AUT.
CORSAWIND
POINTER GL'
POINTER GL
TEMPRA 16V
LOGUSGL
OMEGA SUPREMA
PAMPA GL GASOLINA 1.8
UNOELX4P
CALIBRA COMPLETO
GOLCL
GOL 1000
MONZA SL 2PC/ TRIO
PARAnCL
VERONA LX J.8
MONZ'; SLE COMPLETO
CHM'
IPANEMA GASOLINA

�EEP JAVALI
KADETIGS
MONZASLE
CHEVETE SLE
VOYAGÉ
MARAJO
D-20
OPALA4PORTAS
D-10 - DIESEL

Comércio de Motos e Peças Ltdp.

370-7922

Atendemos linha geral:
11��de4ee4�

�'»",< ' m�'!c.""" '" , , A m� '",,,, "'''''''''''''''''''' "., ." \�'" m "",,""=

Revisão geralHonda.125 cl fraca de óleo R$ 29,00
Revisão geral Yamaha afé 180 .R$ 35,00
Cilindro bengala CG " .R$ 15,90
Kif relação compl. Ref.i.Honda 1;5 colocada R$ 25,00
Baferia CG 12V , : .R$ 14,50
Pneu dient. Rinaldimo&, Orig : R$ 34,90

.

PD;utra_z. f?/naldimod Drlg ; R$ 39,90
'""

* Promoção válida até,�.O/06/00 ou· enquanto durarem os estoques
CONHEÇA A NOVA 'YBR 125 4TP DA YAMAHA'

COM PARTIDA ELÉTRicA

Telefone:
(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC Rua: Jcinville; nº 3573 - .Jaraguá '-do Sul - SC'

som tl\ alarmes 4) baterias
peças em geral para seu automóvel

tt\1
�

mmm\.,__R_u_a_B_e_r_n_a_r_d_o_D_o_r�n_b_u_s_c_.h�,_l_l_l_l_*__V_i�l_a_La_la_:..-,-u_�#:J'__J_a_r_a�g�u_á_d_o_S_u_1_�}_m_ .....J
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JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

MODELO
Corsa
Corsa 4p
Diplomata 4.1 compl.
Fiesta 4p
Fusca 1.5
Goi Mi Plus
Golf GL 1.8 4p comp.
Kadett GL 1.8
Palio EDX 4p comp.
Sportage comp. Diesel

Tempra Ouro 8V 4p comp.
Uno ELX comp.
Vectra GL 2.2 comp.
Veronc 2.0 comp.

ANO
95
98
85
97
75
98
95
95
97
96
93
95
98
94

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá do Sul

MODElO ANO COR. COMB ..

Corso Wind Sedon 00 Prato G MODELO ANO COR VALOR

Goi Special 00 Vermelho G Omega GLS 2.2 come. 96 verde met. 20.000,
S-10 Cabine Duplo 00 Prato O Temera 16V 2.0 com(2. 95 branco 15.500,
Vectro GlS 99 Verde G Tem(2ra 16V 2.0 com(2. 93 branco 11.000,

Kombi furgão 97 Bronco G F-l000 412 com(21. 93 (2reto met. 33.000,
Tiºo 1.6 comº. cl or 95 ºrata met. 10.500

Quantum 97 Cinzo G
Dielomata 6ce. come. 89 (2relomel. 6.700,

Vectro CO 97 Preto G
Di(2lomala 6cc com(2. 88 Azul mel. 6.300,

Vectro GlS 97 Bronco G Di(2lomala 6ce. Comº. 88 cinza met. 5.500,
Omega GlS 95 Azul G VOlage CL 1.6 93 azul met. 7.600,
Sontonà Cl1.8 95 Azul. G Vo�age CL 1.6 91 branco fi eco
SR Deserter 95 Vermelho O VOlage LSl.6 5 morchas 86 verde mel. 4.300,
Correto Groneleiro 94 Verona GLX 1.8 comº 91 bordõrnet. 7.900,
Tempro 94 Cinzo 'G Uno 1.5 CS 96 Vermelho 8500

Uno ELX 4p 94 Vermelho G UnoMille Hectronic 94 verde mel. 6.500

Verona 94 Azul G Gol GTS 87 vermelho 5.300

Monzo SVE 92 Azul G Che'!)' 500 SLIE 1.6 89 verde mel. 515Q

Pàroti Cl 89 Bege G Fusca 1.5 73 vermelho 2.500
Fusca 1.3 69 verm e branco 2.500

Saveiro Cl 89 Azul A
Escorf Hobbl' 1.0 96 (2rala mele 7.500,

Del Rey Ghio 86 Vermelho A Prêmio 1.3 86 -

. cinza met. 3.000,
Uno SX 85 Vermelho G ..................... ....................................

371 03:'7'3 O13(Jl
!

370' 7986371 I ',_"!'

. .
."

;

�
<

" ':: ;
� •

v

�

Av. Prel. Woldemor Grubbo, 2755 - Joroguó do Sul.
"'

FORD
VEíCULO ANO COR COMB O

IKA 97/98 Vermelha gasolina ,«
o-

Mondeo CLX FD 96/97 Verde gasolina � ,

Versailies 2.0i GL 94/95 Bege gasolina o J.
a: I

Escort L 91/91 Branca álcool a,
«

GM -c

S102.2S 96/97 Prata gasolina �
Kadett GL 95/95 Verde gasolina W

....,

Kadett GL 95/95 Vermelha gasolina ::l
(fJ

Monza GL 2.0 93/94 Cinza álcool O
YW f-

Ci
Gol16 V 99/00 Branca gasolina 'LU

er:;

"A satisfação do cliente
r

objetivo
" Goi MI 97/97 Cinza gasolina \-)e o nosso Santana 2.0 mi Excl. 97/97 Preta gasolina

Kombi 95/95 Branca gasolina
Santana CL 89/90 Verde gasolina

®�7® .�
GolLS 80/81 'Cinza gasolina
Fusca 1300 L 80/81 Branca gasolina

O
. O FIAT

\,_
Uno Mille SX 96/97 Vermelha gasolina
Uno Mille SX 96/97 Vermelha gasolina
Fiat 147 Racing 82/82 Cinza gasolina·

Rua Walter Marquardt, 1855
PEUGEOT

Peugeot 405 GL 94/95 Verde gasolina

MODELO ANO COR COM.
Corsa mpfi 4p 98 Azul G
Corsa Wind 2(2 rn(2fi 96 Bordô G
Corsa Wind 2(2 �4 Bordô G
Pick ue D-20 89 Branca D
Cheveffe 86 Morram A

Escorf GLX - 212 95 Cinza G
Escorf L - 2[:1 93 Cinza G
Escorf [- 2[:1 93 Cinza {;,
Escorf 88 . Azul �
Del Rel Ghia 2p - com(2. 87 Azul A
F-1000 95 Vermelha D
F-1000 93 Prolo D
F-l000 dupla Turbo Inlere. 90 Cinza D

Gol LO Mi 97 Branco G
Goi CL 1.6 96 Branco G
Paroli GLS - com(2. - 2(2 90 Cinza G
Brasilia 81 Branca G
Brasilia 80 Bege G

3702109

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

MODELO ANO COR VALOR MODELO ANO
Cheveffe SLIE 89 morrom 4.900
Corsa Sedan 8V Ok vermelho 17.500 Vectra GLS 98
Corsa Sedan GLS 99 ºrala ·21.000, 99Corsa SU(2er 98 prata 13.000 GoilO 16V
Corsa Wind Ok branco 14500 Gol Cli i.s 96
Escort GlX 16V 97 branco 16.700
F-l000 Galaxia 94 �rela 36.000, Gol Gti 2.0 89
F-l000 HSD XL 97 branca 33.500
Gol Clil.6 96 branco 11.500 Gol GL l8 88
Palio ED 2º 97 vermelho ro.ooo

Corsa Super 1.0 97Palio ED 4(2 . 98 azul 12.000,
Polio Weekend S�le 98 verde 21.000, Uno.CS i.s 91
Pamºa 97 branco 85ÓQ
Prêmio CS 1.5 89 azul 4.500 Palio EDX i.o 97
Santana GL 20001 95 cinza .13.50b 98Uno CS 89 ºreto 4 SQQ Palio EX 1.0
Uno Eleclronic ELX 94 ºrata 7.500

Fusca 76
Vectra GL 98 azul 25.000
Vectra GLS 99 (2rala 31.000, Fusca 74
Veclra GLS 97 branco 24.000,

�,�-�.�,� .. ,

Rua Reinaldo Rau, 794 . Centro
371-4233 371-9333 Jaraguá do Sul

Rua Reinoldo Rau, 395 - Centro . Jaraguá do Sul
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4 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL,22 DE JUNHO DE 2000

CHEVROLET

••

or er
COlllércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

e pintura

..Serviços1de la�a. ãe unnn pçao

Atendi lento;
.

2a á 6a feira
_

das 7:30 às � UJms
.

e das 13:30 às B {l)tas

sábados
,

das 8 às ,� O)ras

le1371 3655
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JARAGUÁ DO SUL 22 DE JUNHO DE 2000

�

CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

,

COMO ANDA A SAÚ'DE
DO SEU CARRO?

VEN'HA FAZER UMA
INSPECÃO VEICULAR GRÁTIS NA CARAGUÁ.

� ,

ACaraguá está oferecendo a todos os proprietários de veículos,
de qualquer marca ou modelo, uma inspeção veicular totaímente
grátis, seguindo os padrões do DETRANj ou seja, o seu carro vai
passar por uma bateria de testes:

.

'@, TESTES' DE AMORTECEDORES
'@ FREIOS DIA,NTEIROS E TRASEIROS
''@ TESTES NA SUSPENSÃO
"@; ESCAPAMENTO E BORRACHAS

'@ 'RE'GULAGEM DOS FARÓiS
,'@ TESTE DA PARTE ELÊTRICA,E'
'@ TESTE,DE FUNCIO'NAMENTO 0'0' MOTOR.

NÃO PERCA!
PARA TODAS
AS MARCAS
E MODELOS.

,Enfim, um check-up completo pra ninguém botar defeito. '

Afinal, com a saúde do seu carro não se brinca.
CARAGuA
Rua Bemqtêlo Pornbu$dl, SOG
föne: (41) 371-4000
Jaragu4 do Sul

Horário, de a,tendimentO:
De segunda CI sexta: 07hOOôs19hOO
SÓbâdos: oahon às 13hOO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2000

'velcu,los

. VEICULaS NOVOS E

USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX:

275-1132

�
CONSÓRCiO'

-

MOTOS

Rua Pref. Wa1demar Grubba
(antiga rua JoinviHe), 2222 .

3111311

,�
.

CONSÓRCIO DE

.MOTOS

CONSÓRCIO DE
./

- IMOVEIS,
a partir de .

R$13!7)84
. CONSÓRCIO DE a parti r de

AUTOMÓVEIS R$12O ,�Ps

FINANCIAMENTO DE ,

. :20intrada
saldo 36em até vezesMOTOS

Aceitamo,s sua usodo
como entrado

o F I C I.N A
Latoaria, .

Pintura e

Mecânica

M A R-I N G A
Rua Domin,gos R. ,da Novà, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Sul - sc

só juntar s p ntos

e trocar p r prêmios!

r $1,-00
.ern compras
-

-

I ponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



KIKAR AUTO CENTER

c JARAGUÁ DO' SUL, 22 DE JUNHO DE 2000
.

CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

�� ,'CaCsO,''�gÓ.RÇJ��, !,QtJ,1I�.L.: C CONSORCIONACIONA� CI r Cli IU t;
: asagranae

PROMoeÁo�DE
�

ESCAPAMEN70S

"""'1tMlm;;",�'�
-

J

Nós realizamos seu sonho!

Consórcio Mercedes
('asseA

a partir de�'
R

Consórcio de caminhões

Av. Juscelino. Kubistchpk, 41�Ce

a partir de .

R 4
�4!,��'E(r4, seg u ro

Consórcio ele mofos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2000

I

,I,; ,

I

I

I
I,

�
I
II

AC·IDENTES

·ACONTECEM •••

I'

II
I

r

•••MAS lO SEU AUTOMOVEL

PODE CIUNTAR COM A SENTE!

0)37'15057
OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE· Linha telefônica com

prefixo 372 . por apenas R$
400,00.

�::�.��.��.I??���:.��..��.�.���.?..��.�9�·�······:····CORREIO DO POVO···························�·············��::�?}�!��I??�.-.�
VENDE - AMIZADE - Aparta
mento com 3 quartos, demais
dependências e garagem, no

Condomínio Residencial Ami·
zade . R$ 22.500,00 entrada e

assumir saldo de R$ 300,00
mensais.

VENDE - ITAPOÁ - PRAIA

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

ções.

VENDE - BARRA DO RIO CERRO
. Terreno com 1.636,00m2, com
20,00 metros de frente para BR·

416 (Jara-quá-Pornerode l >

Preço. R$ 15.000,00.

VENDE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

Josephina Vavassori nº 1307,
com 800,00m2 no valer de R$
20.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM
Frente a tutura Prefeitura Mu

nicipal, 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$ 1"50.000,00 (Neqo
ciável)

VENDE·CENTRO
Edifício Gardênia, aparta
mento 108, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwcs, sala, copa,
cozinha, lavanderialárea de

serviço e garagem R$
48.000,00 à vista ou em

condições a combinar

VENDE·CENTRO
Casa cl aproximadamente
300m2, na Rua José Ernmendo

erfer, 311 . terreno com 337m2.

R$ 65.000,00.

ALUGA· Apto. Ed. Bartei .: Vila
Baependi • cl 95m2• suíte. + 2

dorm .. R$ 300,00,

ALUGA· Apto. Ed. San Raphael
. Centro· 2 dorm., 1 bwc . R$
330,00,

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

ALUGA - Casa mista cl 100m2•
Ilha da Fiqueira > 3 dorm . 1

bwc • R$ 250,00.

ALUGA - Sala comi cl 130m2'
Vila Baependi - R. Bernardo
Dornbusch - R$ 380,00.

ALUGA - Apto. Vila Baependi .

3 dorm. - R. Guilherme Kop
rnann, 68 - R$ 280,00.

ALUGA· Apto. cl 80m2 - R.

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

ALUGA· Casa alvo cl 60m2• Ana
Paula II - 2 dorm., piso cerâ
mico, murada- R. Victor Vitkos
ki, 245· R$ 220,00.

ALUGA - Casa alv. cl 68m2 -

Amizade· 3 dorm., 1 bwc , R.
Oreste Tecila, s/nQ - R$ 220,00.

VENDAS:

Cód. 3352 • Res. Arnarilys .

apto. novo cl suíte + 1 quarto,
sacada com churrasqueira ,e

garagem. R$ 54.000,00. Aceita

carro, parcelamento.

GÓd. 3313 . Res. Ilha dos
I

Açores· apto. novo cl suíte + 1

quarto. R$ 45,000,00 - entrada

+ financ. cl construtora.'

Cód. 3371 - Vila Rau - Apto.
novo c/2 quartos. R$ 45.000,00.

Cód. 2374 - Vila Rau - Terreno

cl 326,25 m2. R$ 13.500,00.

Cód. 2;360 - Vila Nova· Rua

Arthur Gumz - terreno cl 719,20
m2. R$ 39.000,00.

Cód. 2075 - Arniaade > Res.

Versalhes - terreno cl 450 m2.

R$ 16.500,00.

Cód. 2076· Amizade - Rua João

Batista Rudolf - terreno cl

386,37 m2. R$ 17.500,00.

Cód. 1376 - Vila Rau . casa,

nova cl 160 m2, cl suíte + 2

quartos, sala coj., sala TV,
churrasqueira. R$ 70.000,00 +

financ.

Cód. 1356 - lateral25 de [ulho
sobrado cl 246,95 m2 cl 4

quartos. R$ 65.000,00.

Cód. 1178 . Rua Guanabara

(próx. Colégio Alberto Bauer).
Casa cl 225 m2, sendo suíte + 2

quartos, bwc social, sala em 2

ambientes, copa e cozinha conj.,
lavanderia e garagem.R$
75.000,00 - Entrada de R$
30.000,00 e saldo em carros ou

terrenos.

VILSON VENDE CHÁCARA
Área 20.000m2, casa madeira
. Rua Antônio B. Schmith - Ilha
da Figueira - R$ 23.500,00

VILSON VENDE APTO
120m2, 1 suíte, 2 dormits.,
sala, cozinha, lavand., gara
gem. Edifício lsabela - Centro
- R$ 15.000,00 + finane.

NILSON VENDE APTO

103m2, 1 suíte, 2 dormits.,
cozinha mobiliada e garagem
, Resid. Bartel . Baependi -

R$ 45.000,00

VILSON ALUGA SALA COML.
Sala comercial com 25m2 -

Rua 25 de Julho· Vila Nova·
R$ 150,00

VILSON VENDE.SALA COML.

Loja com 70,00m2 + sobreloja
90,00m2 , garagem • R$
100.000,00 - Balneário Cam
boriú. Av. do Estado.

VILSON VENDE TERRENO
Terreno com 326,00rn2• Rua
248 - Gottlob Enke. Vila Rau -

R$ 13.500,00

VILSON VENDE TERRENO
Terreno com 450,00m2. Rua
Emília Hornburg - Amizade -

R$ 24.500,00
�

VILSON ALUGA CASA
1 suíte, 2 dormits, garagem,
demals dep.·· Figueira· Próx.
Homago - R$ 350,00

VILSON VENtE CASA
1 suíte, 2 dormits., garagem
pl 3 carros, churrasqueira,
portão eletrônico, etc.

Centro - Rua Argentina.

VILSON VENDE CASA
Terreno 1.200m2, 2 casas

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

REF.103·01 CASADEALVENA·
RIA SEMI-ACABADA COM
TERRENODE340m2,CASACOM
96m2 - VILA LENZI- R$ 40.000,00

REF.115·01 CASAALVENARIA
COM 150 m2· TERRENO COM
500m2· TODA MURADA - (RE
VESTIMENTOEMGESSO)-TRES
RIOS DO NORTE· R$ 33.000,00

REF.118·01 CASA MISTACOM
90m2 - SANTA LU.lIA - R$
10.000,00

REF.128·01 CASAMISTACOM
90 m2 - SANTA LUZIA - R$
10.000,00

REF.201-01 APTO.COM 120m2
. TODOMUBILIADO- MEIA PRAIA
- NOVO R$ 60.000,00

REF. 204 . 01 APTO. COM 91,26
m2 - BARÃO DO RIO BRANCO -

'

CENTRO· R$ 80.000,00 (R$
20.000,00 ENTRADA + FINANC,

24x) .

REF. 207·01 APTO. COM 175,15
, m2 . ED. MAXIMUM CENTER·
MAL, DEODORO R$ 86,000,00

REF.301·01 TERRENOCOM5.740
m2 (56x55) . PROXIMO JOÃO
PESSOA. R$ 70.000,00

REF.304-01 TERRENOCOM522
m2 (SCHROEDER)· R$12.ooo,00

.REF.308·01 TERRENOCOM3.061
rnz- RUABERTHAWEEGE ·.R$
65.000,00·COM 4 LOTES,

REF.309·01 TERRENOCOM1.180
m2· RUA JÃO PLANINCHECK .

R$ 45.000,00

REF. 311 ·01 CHÁCARA COM
204,250 m2 . LAGOA NOVA· .

ARAQUARIA· R$ 120.000,00

REF.315·01 TERRENOCOM580
m2 • ILHA DA FIGUEIRA· R$
18.000,00

REF.318·01 TERRENOCOM377
m2 . BAIRRO SÃO LUIS· R$
12.000,00

CHÁCARA cl 27,500m2, loca
lizada no Bairro Rio da Luz,
contendo casa, água nascen

te, laqoa- Valor R$ 27.00,0,00

TERRENO na praia de Nave

gantes cl 150m2 de área, edifi
cado com casa de alvenaria cl
60m2• Valor R$ 11.000,00.
Aceita automóvel no negócio.

CASA de alvenaria cl 140m2,
contendo 3 quartos, sala, cozi
nha, banheiro, localizada na Rua
Adenor Horongoso (Bairro Ana

Paula). Valor R$ 35.000,00

APARTAMENTO no condornl
nio Águas Claras, cl 50m2,
localizado no Bairro Vila Rau,
contendo 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro· Valor R$
10.000,00 + financiamento

TERRENO comercial· cl
'1200m2 de área '+ edificação
em alvenaria cl 100m2, loca
lizado na Rua João Planlns

check, defronte Sindicato dos

Metalúrqicos > R$ 70.000,00

CASA de madeira cl 50m2,
contendo 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro. Localizada
no loteamento Santo Antônio·
Bairro Nsreu Ramos· Valor
R$ 7.500,00 .

Ótimas salas comerciais cl

25m2, localizadas no melhor
Ponto Comercial do Bairro Vila

Lenzi, no Edifício Sônia Magali.
Valor R$ 15.000,00.

SOB.RADO cl 200m2, contendo
sala, cozinha, banheiro, 2

quartos, 1 suíte + 2 salas
comerciais cl 50m2 cada,
terreno de esquina cl 650m2.
Localizado em Schroedsr, na

entrada do Bairro Rio Hem.
.

Valor super-nepociável, ***

TERRENO cl 556m2 (15x41),
localizado no loteamento

Renascença, bairro Vila Rau,
Valor R$ 16.000,00,

lindos lotes no bairro Estrada

Nova, com toda infra-estrutura

necessária, próximos a

escola, creche, mercado.

Valor R$ Entrada + fínancia
manto.

HABITAI ,tt 371.8009
CRECI 1583·J

CASAS:
·02 Casas- terreno cl 701,1 Om2
• SCHROEDER· R$ 25.000,00.

· Casa eil) Alvenaria .

GUARAMIRIM (nova) . cl 02
suítes· bem localizada· R$
57,000,00.

• Casa CURITIBA (PR) . cl

260,87m2 • terreno cl 860,00m2
· R$120.000,00 (permuta por
casa aqui em Jaraguá do Sul).

APARTAMENTO:
· Apartamento- JOINVILLE • cl
01 suíte + 02 quartos· Entrada
R$ 21.000,00 + financiamento.

· Apartamento . cl 03 quartos .

Residencial Afl1izade • R$
11,000;00 + financiamento.

TERRENOS:
· Terreno cl 572,80m2 • nas

proximidades do Kol:llbaeh
· R$ 25.000,00.

· Terreno na Prainha I PENHA·
de esquina- R$ 27.500,00.

· Terreno Praia de Itaguaçu •

SÄO FRANCISCO DO SUL· cl

726,00m2 " Beira rnar > R$
60.000,00.
. Terreno cl 520,00m2 • na Rua
Leopoldo Mahnke • CENTRO.

. Terreno > na Rua Manoel
Póvoas Filho . JARAGUÁ
ESQUERDO· cl 429,00m2• R$
23.000,00.

Valor R$ 90.000,00 reais

parcelados. Tratar: 372·0633.

Vende·se uma casa qrande ,

mista, de 4 quartos, garagem
para 2 carros, demais depen
dências. Próximo Igreja São
Judas. Tratar: 372·0633. Valor

R$ 28.000,00 com Adriana.

Vende-se telefone prefixo 372,
no valor de R$ 200,00, falar
com Dera. Tratar: 371.·6726,

Vendo uma loja de roupas im

portadas (brechó), em Jara

guá, com clientela formada e

ótimo movimento, preço a,
combinar. Tratar: 371·6532.

Vendo uma lavanderia em

Jaraguá, com excelente ollen
tela com 10 anos de atividade,
preço à combinar. Tratar:
371·6532, com Nilson ou Inês.

Vendo excelente imóvel,
terreno com 1200 m + casa

alvenaria nova c/160m + 1
sobrado com + ou • 200m.
Situado na rua João Planln
check, preço camarada.
Tratar: Ademar • 99751299

[ � '-(IÜ'19 j f.
Aluga·se casa com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem, situada
na Barra. Valor a combinar,
Tratar cl Zilda.
Tratar: 376·1415.

Troca-se apartamento em

Curitiba, com 3 quartos,
telefone + dependências, 2Q
andar condomínio fechado

segurança eletrônica, com

Churrasqueira, play ground e

cancha coletiva, por casa em

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

Vendo loja de auto-peças
(estoue e instalação com

clientela formada) Av. Santa
Catarina, 247 . Bairro Flores

ta, Jolnviiíe. Tratar: 426·5966
com Alzira.'

Aluqa-se casa para fins co

merciais ou residência, na

Rua Epitácio Pessoa, 544.
Tratar: 372·0187

Vende·se próx. do Posto Mar

colla, um terreno de 8.700m2_.

Vende-se casa em

construção (fase de

acabamento), localizada
na Rua Domingos Rosa,
em frente a Real Vidros.

Área do terreno:

1.488,12m2 e 368,73m2
de área do imóvel.
Imóvel. com dois

pavimentos, exelente
ventilação e insolação,
ampla sacada com vista

privilegiada da cidade.
Valor: 130 mil

(aceita-se carro, moto,
.

casa ou terreno como

parte do pagamento).
Tratar com o

proprietário em horário
comercial: 371-9333.

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

�
Aqui no CP

você encontra.

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

371-1919

Quer uma dica para
vender seu possante'

mais rápido?
CU

ANUNCIE NO CP!
Toda .quinta e sábado.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ROTA

Aceitamos reservas para festas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2000 CORREIO DO POVO GERAL-7

Projeto garante rede de esgoto
apenasparaóâ'ã doMunicípio

Jaraguá do Sul- A instala

ção de rede de esgoto não será
feita em 35% da cidade devido à
falta de recursos. Aproximada
mente 140 mil metros de rede já
foram instalados em duas.bacias
de Jaraguá do Sul. A primeira
estação.ja finalizada, localiza-se
no Bairro Água Verde, e deve ser
testada no início do mês de julho.
O diretor do Samae - Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto -, Nelson Klitzke, diz
que a partir de julho serão feitas.
as ligações domiciliares, "Até

agora já foram gastos R$ 9

milhões, entre recursos próprios
e da Caixa Econômica Federal",
fala Klitzke. Ele comenta que, rro

total, serão aplicados R$ 15
milhões.

Outra estação de tratamento

.

de esgoto, no Bairro Ilha da Fi

gueira, está80% pronta, faltando

a montagem dos equi-pamentos,
"Faltam cem mil metros e, até

meados do ano que vem, deve

estar concluído", explica o

diretor do Sarnae. Ele fala que a

construção civil da estação de

tratamento de esgoto do Bairro
de Nereu Ramos, que abrange
também o Bairro Três Rios do

Norte, está pronta, faltando a
.

instalação do serviço hidráulico e,
.

a partir de agosto, já inicia a

instalação da rede de esgoto.
Klitzke diz que ao final do

projeto 65% da população
contará com rede de esgoto e que
35% ficará sem, enquanto não

conseguirem recursos. "A gente
sabe que a situação .está crítica,
existe poluição nos rios, mau

cheiro, mas para solucionar esses
problemas nós precisamos de

dinheiro", explica,
(FABIANE RIBAS)

Incentivo a alimentos orgânicos
Jaraguá do Sul .:_ A Secre

taria de Agricultura e Meio Am
biente e a Epagri trazem a Jaraguá
do Sul o engenheiro agrônomo
.Shiro Miyasaka para realizar a

palestra "Agricultura sustentá

vel". Aberto ao público em geral,
o evento está marcado para o

próximo dia 30, às 8h30, no

Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais, sendo que à tarde, a partir
das 13h30, haverá prática de

campo na propriedade do produ
tor Adernar Baumann, em Ribei
rão das Pedras.

O palestrante abordará di ver
sos assuntos relacionados à pro

dução orgânica de alimentos:

aproveitamento de recursos na

turais na agricultura; adubação
verde; aproveitamento de micro- .

organismos do solo; uso de Acti

nomicetos (um tipo de fungo) em
compostagem - tratamento

dado à matéria orgânica; extratos
(ácido pirolenhoso: mucuna;

cascas de crustáceos + ácido

pirolenhoso) para controle de

pragas e doenças.
INCENTIVO - Esta pales-

tra sorna-se a uma série de outras

ações da Prefeitura de Jaraguá do
Sul no sentido de incentivar os

agricultores ao desenvolvimento
da agricultura orgânica. "O apoio
técnico envolve ainda cursos e

fornecimento de màteriais - in

gredientes para biofertilizantes,
compostagem e sementes para
adubação verde", informa o en

genheiro agrônomo da Secretaria
de Agricultura, Roberto Nagel.
"Além disso, nossa equipe de

técnicos tem aprofundado co

nhecimentos sobre produção
orgânica, participando do curso

de Agricultura Biodinâmica",
acrescenta.

Roberto Nagel destaca que
este é o mercado que mais cres

ce no Brasil, porém, em Jaraguá
do Sul, ainda há poucos pro
dutores orgânicos, apesar de estar
aumentando a procura dos
consumidores jaraguaenses.
"Nos supermercados da cidade

já existem gôndolas com

produtos orgânicos, mas a maio
ria vem de outros municípios",
observa.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Palestra: a advogada Noemia Bahn repassou experiência desenvolvida em Blumenau

Encontrodefine comissão para
gerenciar a Bacia do Itapocu
ONGvai
trabalhar pela
preservação dos
recursos hídricos

Jaraguá do Sul- A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) e a Secretaria

de Agricultura e Meio.Ambiente
reuniram representantes governa
mentais e da sociedade ci vi I no

Encontro para Criação e Instala

ção do Comité de Gerenciamento

da Bacia Hidrográfica do Rio Ita

pocu, na terça-feira, no auditório
do Sesi. Da reunião saíram
nomes para uma comissão pro
visória que vai iniciar os-trabalhos
de formação do comité. obede
cendo a orientações da legislação
federal e estadual.

O comité será registrado
como ONG e vai trabalhar pela

preservação e gerenciamento dos
recursos hídricos da região.
"Depois do esgoto sanitário, o

comitê de bacias é o passo mais

importante para a região", avalia
o engenheiro f'lorestal Ingo
Roberto Robl, representante da

Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense). "Mas é
fundamental que ele seja coor

denado pela sociedade civil, não
por representantes governamen
tais", completa.

O encontro teve a partici
pação do procurador da Repú
blica, Com sede em Joinvi lle,
Cláudio Cristani, que falou sobre
a importância do gerenciamento
dos recursos hídricos. Outro pa
lestrante foi o secretário estadual
de Desenvolvimento Urbano �

Meio Ambiente, Rui Antunes, que
coordena as bacias hidrográficas
de Santa Catarina.

Representantes da Furb (Uni-

· versidade Regional de Blumenau),
os advogados Noernia Bohn e

Rolando Cordova. que coor

denam o Comitê do Rio Itajaí, o
primeiro projeto de microbacias
desenvolvido.noEstado, falaram
sobre a experiência de trabalho
em Blumenau. "Queremos
repassar informações sobre a

questão legal e os instrumentos

que a legislação nos proporciona,
· para que essa região possa trilhar
o seu próprio caminho", explica
Noemia.

A Bacia Hidrográfica do Rio

Itapocu é o maior circuito de

· águas da região. "É preciso
mostrar que a água não. é infinita
e que, mais do que manter a água
limpa para o consumo, é preciso
ter um uso racional desse

recurso, tanto doméstico quanto
industrial", lembra a secretária da

Amvali , Maria Tereza Nora.

(LISANDAEA COSTA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de.Taura

Rodeio no Sítio Amor e Tradição
Garotos de Ouro e Porca V.éia

Rio da Luz - Jaraguá do Sul

o patrão Adolar Hornburg abre o convite do rodeio deste jeito: "Nosso ser tradicionalista
tem a grata satisfação de convidá-los para a 2a Festa Campeira, a realizar-se nos dias 23,24 e 25

de junho de 2000. Contamos com a presença de autoridades, piquetes de toda a região e do povo
deste imenso território. Desde já agradecemos a sua presença. Sejam bem-vindos e fiquem a

vontade, a tradição gaúcha e a família Sítio Amor e Tradição os aguardam de braços abertos".
A Festa Campeira, que será realizada pelo Piquete Sítio Amor e Tradição, deverá ser um dos

maiores rodeios, de vaca mecânica e provas funcionais.já realizados em nossa região. Adolar
está colocando prêmios de grande valor nas provas campeiras, contratou, para o baile de sexta

feira, o que existe demelhor em grupo gauchesco da atualidade, Os Garotos de Ouro. Sábado

(24) quem anima o baile é Porca Véia, pela primeira vez na região, gaiteiro, compositor e
. vocalista, toca e interpreta músicas bem campeiras. Ébaile de levantar poeira, pois este é

considerado um dos melhores gaiteiros do Rio Grande do Sul.

Adolar, parabéns pela escolha dos artistas, que brilhem as estrelas para que você tenha
sucesso neste evento, pois o investimento está sendo bem acima damédia. Boa sorte, agradeço a

particularidade do convite que recebi e estaremos lá, com certeza.

aa,;,es j 1l1fl'lf:I{ff:JJ
DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2000 (RODEIO)

Rio da Luz - Jaraguá do Sul- SC (Defronte Salão Centenário)
Dia 23/06

_

Início às 18:00hs
AberturáOficial cl presença de autoridades
Janta (Risoto Grátis)
Baile às 22:00hs clGAROTOS DE OURO
Dia 24/06
Início às 10:00hs

,

Baile às 22:00hs cl PORCA VEIA (1· Vez na Região)
Dia 25/06 Fone pl Contato: (0**47)376-1555
Início às 7:00hs 9973-8373 clAdolar

H,!=p'em�t9R��á�S�d�G .'"'''
..

��'"-:":;;:;""'"
Janrgua do SUl· sc

Fone (047) 3·11-2511 •

..
·CARNES

�

DEMARCHICARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indústrias de palmito terão selo de qualidade
Empresários
discutirão o
'assuntoem
Guaramirim

Guaramirim - Empresários
do ramo de conservas de pal
mitos da Região Norte/Nordeste
do Estado estarão reunidos este

mês em Guaramirim discutindo
a utilização de um selo para
garantir produto de qualidade ao

consumidor. A reunião está sendo

organizada pelo Núcleo das Fá
bricas de Conservas da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim) e
ainda não tem data marcada. No
encontro serão analisadas tam

bém as principais questões que
preocupam os empresários do

'setor, como a produção e co

mercialização clandestina do
produto.

De acordo com o empresário
Wilson Tomelin, sócio-gerente da

Conservas Verde Vale, em

Guaramirim, hoje a grande
maioria do palmito oferecido no

Estado e até no País é prove
niente de fornecedores clandes

tinos, que operam ilegalmente e

sem atender os requisitos básicos
de controle sanitário, colocando
em risco a saúde dos consu

midores. Segundo ele, a idéia é

adotar o mecanismo do selo,
como já acontece em praças

como São Paulo eRio de Janeiro,
através da Anfap (Associação
Nacional dos Fabricantes de

Palmito) .

. A proposta é instituir uma

entidade semelhante que atuaria
em Santa Catarina e na Região
Sul do País. O selo só será

concedido àquelas empresas
devidamente estabelecidas e com

processos de i ndustrial i zação
compatíveis com as normas e

exigências do Ministério da Saúde
e que ficarão sujeitas a inspeções
regulares. O uso do selo seria o

meio de orientação do con

sumidor, para identificar o
produto de qualidade e em

condições de ser consumido sem

riscos à saúde.
O palmito deve ser preparado

dentro de requisitos técnicos

indispensáveis, com PB abaixo
de 4,5 e tempo de fervura de 60
minutos a uma temperatura de

95°C, diz o engenheiro de ali
mentos Rainizio Radünz, res

ponsável técnico e consultor de

empresas na região. Segundo 'ele,
só com esse procedimento, além
,dos cuidados adequados de hi

giene, podem garantir um pro
duto saudável e sem con

taminação pela bactéria Clos
tridium botolinium, que provoca
o botulismo, moléstia que afetao
sistema nervoso, podendo deixar
seqüelas graves e causar até a

morte.

(MILTON RAASCH)

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
Concorrência Pública N° 096/2000

Secretaria de Planejamento
OBJETO: Prestação de serviços de Gerenciamento, e
Controle de Infrações de Trânsito, através da utilização
de equipamentos específicos e de propriedade da

licitada, capazes de Sensoriamento e Detecção de Avanço
de Semáforo e Parada sobre faixa de Pedestres.
TIPO: Técnica e Preço, sob regime de Empreitada por
preço Unitário.
REGIMENTO: lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores
PRAZO e lOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até
as 9:00 horas do dia 5 de agosto de 2000, na divisão de
Protocolo desta P refeitu ra.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 9:30 horas do dia 5 de

agosto de 2000 na sala de reuniões.'

INFORMAÇÕES: A íntegra do edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt, n° 111, ou pelo fone (xxx) 47.372-8000 ou na

Secretaria de Planejamento,

Jaraguá do Sul (SC), 02 de junho de 2000
Irineu Pasold

\
Prefeito Municipal

Fotos: Edson Junkes/CP

Qualidade: somente empresas que respeitem o processo adequado de industrialização receberão o selo

/'

Indio guarani dá aula sobre cultura indígena
como acontece com a própria
comunidade de Araquari, com
posta de 40 pessoas, Os alunos

aproveitaram para recolher

donativos ein alimentos que
foram entregues ao palestrante,
para serem repassados aos

membros daquela aldeia. (MR)

Jaraguá do Sul - O índio'

guarani Luís Karai. da reserva de

Araquari, proferi u aula sobre a

cultura indígena, ontem, para os

alunos da 3a série da Escola
Mu n icipal Marcos Emilio

Verbinnen, na localidade de

Estrada Nova. A aula consistiu de

canções, palestra, informações
sobre a língua tupi-guarani e

trabalhos de artesanato. O índio
falou também sobre os conflitos
da nação indígena no Pais. As

atividades aconteceram pela
manhã e à tarde, como parte da

proposta Ensinando com

projetos, da Secretaria de Edu

cação.
A visita de Karai foi iniciativa

dos professores Daniel Francisco
da Silva Mendes e Antônio Osmir

Raimundi, que foram a Araquari
para fazer o convite. Karai é
natural de Ibirarna, Santa Cata

rina, mas permaneceu durante
vários anos em São Paulo e no

Rio de Janeiro, onde realizou

palestras e atividades educativas

semelhantes, com o apoio de

sindicatos e outras entidades.

Segundo o professor Mendes, a

escol ha do tema sobre os índios
foi sugestão dos próprios alunos.

Além dos aspectos inerentes

à cultura, os professores apro
veitaram para abordar os

problemas de sobrevivência que L::___ ___l+:______ _"'illlllllllII!ffiIl!� �

os povos indígenas enfrentam, Cultura: Karai revelou detalhes da vida dos índios aos alunos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Delegada apura abandono de bebê
Edson Junkes/CP

Examemédico
deve indicar

responsabilidade
da mãe no caso

Fórum para que fosse providen
ciado o envio do mesmo ao Lar da

Criança, quejá foi feito. A suspeita
de que o recém-nascido tenhasido
abandonado por Adriana, surgiu a

partir de informações fornecidas
pelo hospital de que ajovem deu à
luz no domingo, por volta de
13hlS. A mãe é de Canoinhas e

estava há 30 dias em Schroeder.
Adriana foi localizada ontem

pelos Bombeiros Voluntários de

Guararnirirn, que foram chamados
ao Bairro Schroeder I para atender
a um caso de urgência. O bombei
ro Nelson Gonçalves de Oliveira,
que estava de plantão, disse que
'ao prestar o socorro ficou consta

tado que se tratava de uma partu
riente. As suspeitas de que setrata
va da jovem que havia deixado o

bebê aumentaram quando Adriana
foi indagada e não soube informar
onde estava a criança. Adriana foi
encaminhada para atendimento no

hospital, onde permanece interna- ,

da. (MILTON RAASCH)

Arrombamento
na Notre

Jaraguá do Sul - O em

presário Luiz César da Silva, 46
anos, teve arrombada, às 2' ho
ras de segunda-feira, a Boate
Notre. Para entrarem na dance

teria, arrombaram a janela dös
fundos e furtaram um aparelho
MDS 501 Sony, uma potência
Machine 1.8 F.B, dois drives
médios e 30 litros de Bacardi li
mão.

Guaramirim - A delegada
Jurema Wulf aguarda o laudo de

avaliação médica para apurar a

responsabilidade dajovem Adriana
Barabacha, 18 anos,' acusada de
abandonar o filho recém-nascido
na Creche Bom Jesus, no início
da semana. Segundo a delegada,
só com a perícia médica a polícia
terá condições de avaliar sefoi um
caso de depressão pós-parto ou se

pode ser atribuída alguma culpa à
mãe pelo ato de abandono. O bebê,
com cerca de 3,1 quilos, foi encon
trado segunda-feira, no pátio da

creche, agasalhado com cobertas
e uma manta do Hospital e Mater
nidade Santo Antônio.

A direção da creche decidiu

pelo encaminhamento do bebê ao Investigação: delegada Jurema espera laudo médico do caso

Veículo sem dono
Jaraguá do Sul- A Polí

cia Militar encontrou um veículo
abandonado no pátio da Igreja
MatrizSão Sebastião, na segun
da-feira, às 16h40. Trata-se do

Chevette, placa LZE-37S4, de
Indaia1. Com licenciamento ven

cido, o veículo foi guinchado
até a Polícia Militar, e está à

espera do proprietário.

Polícia Civil recupera objetos furtados
de residência em Guaramirim

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
Tomada de Preços N° 107/2000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Tipo Menor Preço
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para
recapeamento asfáltico sobre base de paralelepípedos,
nas ruas: 08 - João .Januário Ayroso e 326 - José Narloch,
para um total de 32.657m2
TIPO: Menor, Preço
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até
as 9:00 horas do dia 10 de julho de 2000, na divisão de

Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 9:30 horas do' dia 10 de

julho de 2000 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt, n° 1.111 (Bairro: Barra do Rio Molha), rnediante
pagamento da taxa de R$ 10,00, ou via Internet no

endereço: www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

, Guaramirim - A polícia
recuperou diversos objetos
furtados da residência do
mecânico Ademar Korb, na

Rua Roman Haffermann,
durante o final de semana. Os

objetos, já entregues ao pro
prietário, foram dois televi

sores, um computador, um vi

deocassete, um aparelho de

som; duas caixas, um telefone
e um talão de cheques do

Besc, da Associação de Pais
e Professores da Escola Ger
mano Laffin, da qual a mulher

da vítima é diretora. A dele

gada Jurema Wulf instaurou

inquérito para apurar a parti
cipação de Rodrigo Xavier
Matias, de 20 anos, e do menor
de iniciais I.W., 15, vizinhos da
vítima, acusados de terem

praticado o furto.
De acordo com a delegada,

eles já confessaram a autoria
e Matias deverá responder por
furto qualificado. O menor

contou que' eles esti veram
duas vezes na residência de

Korb. A primeira vez aconte-

ceu durante a tarde de sábado,
quando foi levado apenas um

objeto. À noite, a dupla decidiu
voltar à residência" depois de
constatar que os proprietários
não retornaram, quando, com
pletaram o furto.

A identificação dos res

ponsáveis pelo furto foi pos
sível com a localização de um

dos cheques da escola, no

momento em que estava sen

do trocado pelo padrasto do

menor, no Salão Líder, domin
go à noite. (ILTON PIRAN)

Identificado envolvido em assalto a taxista
no pátio da delegacia de polícia.

O Santana cinza, placa AEM-
1739, São Bento do Sul, foi
encomendado pelo irmão do

Márcio, .Claudinei Marcelo de

Moura, 23 anos. "Cläudinei man
dou pintar o carro de azul, em

'Jaraguá do Sul, e colocou a placa
fria CBA-1211, de São Paulo",
disse o delegado IIson. Ele não

teve participação no assalto,
apenas na receptação. O delegado
diz que o reconhecimento feito
pelo taxista foi um equívoco, pois
os dois irmãos são parecidos. A
prisão temporária dos irmãos
Moura foi prorrogada por mais
cinco dias. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - O serra

lheiro Cleversan Martins Alirio
Alves de Lima, 21 anos, também
conhecido como "Quik", confes
sou que participou do assalto no

dia 9 de abril, em São Bento do
. Sul. Ele foi denunciado por Mar-
cio Aurélio de Moura, 22 anos.

Inicialmente, Moura acusou o

comerciante A1cione Coelho de

participar do assalto. O taxista
Antônio Lourenço de Lima, 36

anos, não reconheceu o comer

ciante. Moura desmentiu e afir
mou que foi induzido a acusar'
Coelho, mas que ele era inocente.

"O verdadeiro culpado é à

'Quik'", disse Moura.

Com a prisão temporária em

mãos, o delegado IIson José da

Silva efetuou aprisão de Lima na

manhã da terça-feira, "Quik"
confessou participação no assalto
e, afirmou que a namorada de

Márcio de Moura, Edi Iene

Raboch, estava com a dupla na

noite do ocorrido. "Ela ficou na

Sprinter branca, recuperada com.

Moura, que foi utilizada para ir a
São Bento do Sul", disse Quik.
As duas armas utilizadas na noite
do assalto, um calibre 32 e outro

calibre 38, foram recuperadas. O
revólver calibre 32 estava na casa

de Moura e o 38 junto com o

pneu reserva da Sprinter, que está

Jaraguá do Sul (SC), 09 de junho de 2000
Irineu Pasold

Prefeito Municipal

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN,
Dispomos do s seguintes serviços: ,

- lnjeçâoEletrônlca - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lá
nos segu,intes serviços: .

, - Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,
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Mesa-tenista disputa hoje
Campeonato Brasileiro

Atleta jaraguaense
pretende
melhoror'pcro a

próxima etapa
Jaraguá do Sul ---,- o mesa

tenista Guilherme Herzog
Schuenke, 11 anos, disputa hoje
e amanhã a 3a etapa do Campeo-'
nato Brasileiro de Tênis deMesa,
em Piracicaba (SP). Schuenke
disputará na categoria Mirim e

espera melhorar a classificação
na etapa disputada em abril, ein
Marília (SP), quando ficou entre

os 16 melhores. "Meu desern

pen h o será di feren te porq ue

agora eu conheço alguns adver

sários", diz Schuenke.
O técnico Marcos Albino vai

acompanhar o mesa-tenista, que
fortalece a esperança de uma

melhor colocação. na etapa de

Piracicaba. "Inclusive .para bus
car uma vaga na seleção brasi

leira", destaca Albino. Schuenke
foi campeão do Regional Norte
dos Joguinhos na última semana,

em Joinville, sem precisar jogar.
A cidade de Canoinhas desistiu
do playoff contra Jaraguá do Sul.
Estiveram com Schuenke na

equipe campeã: MichelEduardo
'

Skoula, André Luis Piccinini,
Jader Luiz Moreira, Charles

Peters e Leandro' Neto dos

Santos.

Edson Junkes/CP

Albino: técnico (E) vai acompanhar mesa-tenista nas competições

O técnico Marcos Albino

informa que 12 atletas irão

compor a equipe que estará neste

final de semana, em Brusque, para
disputar mais uma etapa da Copa
Hobby de Tênis, (AO)

Edson Zielhdorff continua em primeiro no
ranking estadual de Ciclismo

Jaraguá doSul- O ciclista

Edson Zielhdorff chegou em

primeiro nas provas Contra o Re

lógio e Circuito, categoria.Júnior.
As provas válidas pelo Catarinen
se da modalidade foram disputa
das no último final de semana, em
Joinville. O companheiro da

FME/Jaraguá do Sul Edmilson
Senff venceu a prova Contra Q

Relógio Master, e também lidera

a categoria. Senff venceu a prova
de Circuito, mas na categoria
Elite. "A participação na Elite tem

como objetivo me preparar para
as disputas dos Jasc", explica
Senff, que acumula D cargo de
técnico da equipe de Ciclismo da
FME.

Senff destacou o primeiro
lugarconquistado por João Pedro
de Carvalho na prova do Circuito,
e segundo lugar na prova Contra
o Relógio. Carvalho está em se

gundo no ranking nas suas pro
vas. Os demais destaques são

'Marciano Muniz, que conseguiu
um duplo quarto lugar na Cadete,

estando em segundo no ranking,
e o Claudernir Arruda, que ficou
em quinto na prova Contra o

Relógio, no Juveni I.
O próximo compromisso da

equipe FME de Ciclismo é com a

Volta de Santa Catarina de Moun

tain Bike, que ocorrerá de II a

15 de julho. A largada e chegada
da prova será em Rio do Sul.
Edson James Peiker, Edson Zielh

dorff, Marciano Muniz e Regi
naldo Francisco deverão confir-

.

mar presenças na prova. (AO)

Conscientize-se

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos

CP Comunidade

Jaraguá pode fechar futebol profissional
A rodada de domingo passado, pela Segunda Divisão de Santa

Catarina, pode ter marcado um novo desapareoimento dó futebol

profissional de Jaraguá do Sul. Depois da derreta para o Santa

Catarina, por 5 a 0, o diretor-executivo do Jaraguá, José Roberto
do Carmo, afirmou que só continua com o time em caso de

fechamento de patrocínio, como divulgamos na 'edição passada.

Lenzi x Malone

O jaraguaense Alessander
Lenzi perdeu a briga para o

. norte-americano Erick

Malone, que venceu o Aberto
de Jet Ski Free Style,
disputado em Houston, EUA,
no último final de semana.

Malone lidera a competição,
com 57 pontos, e Lenzi está
em segundo, com 54.

Campeonato Sênior
O congresso técnico do 140

Campeonato Sênior de Futebol
acoritecerá dia 7 de julho. O

início será às 19h30, no
audi tório da Liga Jaraguaense

de Futebol, no terminal
rodoviário. O presidente da

LJF, Rogério Tomazelli, lembra
que as inscrições vão até o dia

30 de junho,

Cruzeiro é o melhor da

primeira fase do Varzeano

Zielhdorff: primeiro lugar na prova Contra o Relógio e Circuito

Guaramirim - A equipe do

Cruzeiro Futebol Clube con

quistou o maior número de pon
tos disputados na primeira fase
do 8° Campeonato Municipal
y'arzeano de Guararnirirn, ter
minando com 100% de apro
veitamento, e conquistando o

primeiro lugar na classificação da

Chave B. As outras equipes clas
sificadas nesta chave são: Sere

nata.Reba's e Beko's. Na Chave

A, a melhor equipe foi Beira Rio,
em segundo ficou a Couve Flor,
terceiro pára Camarões e a última

classificada foi a equipe de Poço
Grande.

- - �-_:_- ---'----

A segunda fase começa neste

final de semana, com as equipes
classificadas distribuídas em duas

chaves de quatro, jogando entre

si, classificando duas para a fase O'

semifinal.Na Chave C estão: Beira

Rio, Serenata, Camarões e Be

ko's. Na Chave D, Cruzeiro,
Couve Flor, Reba's e Poço Gran-
de.

'

A primeira será neste sábado,
jogando no campo do Beira Rio.
Beko's e Serenata, Cruzeiro e

Poço Grande, a partir das 13h45.

. No campo do Avaí, Beira Rio e

Camarões, Couve Flor e Reba's.
(ILTON PIRAN)

Arquivo/CP: Edson Junkes
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.IaraguádoSulécampeãdos.IoguínhosRegionalNorte
Título de
campeã gerol
foi conquistado
pela primeira vez

Jaraguá do Sul- A dele

gação jaraguaense conquistou
de forma inédita o título de cam-

. peã geral dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, fase Regional
Norte. O título foi conquistado
em Joinville, entre os dias 14 a

18 desse mês. Jaraguá do Sul

alcançou 159 pontos contra 154
da cidade-sede. Foram quatro
troféus de campeões nas moda
lidades de Basquetebol, Futebol
de campo,Handebol e Tênis de
mesa. Além desses jogos, dis

putar�o a fase Estadual as mo
dalidades pré-classificadas de

Xadrez, Natação, Judô e Atle
tismo masculirio e feminino.

.. Futsal e Ciclismo disputarão no
masculino. A fase Estadual dos

.. Joguinhos aconteceráde I8a 27
de agosto, em Florianópolis.

- A conquista inédita é fruto

Edson Junkes/CP

Título: equipe jaraguaense de Futebol de campo é campeã dos Ioguinhos Regional Norte

de um trabalho que está sendo
desenvolvido há oito anos com
a valorização do trabalho das
escolinhas, nas diversas moda
lidades -, afirmou o presidente
da Fundação Municipal de

. Esportes, Luderitz Gonçalves
Filho .

O diretor-técnico da FME,
; HercílioMendonça da Rosa, diz
que os pais têm participação na

conquista dos filhos que

estiveram em Joinville, dando o
apoio necessário.

As modalidades como

Handebol e Voleibol feminino,
que foram vice-campeãs, Tênis
de campo e Vôlei masculino,

que ficaram em terceiro lugar,
tiveram participação importante
na conquista. O Handebol,
comandado pelo técnico Mar
celo Dias, disputou três jogos,
vencendo todos.

O.Futebol de campo perdeu
apenas para Joinville. "Foi o
último jogo da primeira fase,
quando já estávamos classifi

cados, e aí jogamos com o time

reserva", ressalta o técnico
. Beethowen Domingues.

A próxima competição de
Jaraguá do Sul será a fase

Regional dos Jesc - Jogos Es
colares de Santa Catarina _:_,
que acontecerá de 2 a 7 de

agosto, em Mafra.
Asmodalidades que buscam

vaga para a fase Estadual, que.
acontecerá em Rio do Sul, são
Basquetebol,Voleibol, Tênis de

. mesa e Handebol masculino e

feminino. O Xadrez e Atletismo
masculino e feminino, além do
Vôlei feminino e do Futsal, já
estão classificados para a etapa
na cidade de.Rio do Sul.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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