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Edson Schulz decide hoje se aceita
ou não ser vice de Cecília Konell

Francisco Alves/CP

o médico Edson Schulz

(PMDB), presidente da Scar
.

(Sociedade Cultura Artística),
anunciahoje se aceita ounão ser
candidato a vice-prefeito na

chapa encabeçada pela ex

secretária de Bem-estarSocial
CecíliaKonen.

Apesar dadecisão sercomu
nicadaoficialmentehoje, durante
encontro com a cúpula peeme
debista, Schulz deixou escapar
que não aceitará oconvite.

Caso se confirme, as aten

ções voltam ao tambémmédico
NelsonEichstaedt (PPS), único
partido coligado ao PMDB.
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Futsaljaraguaense
joga com o Seara

Líder do campeonato com
29 pontos, a equipe de Futsal

FME/Breithaupt/Caraguá .

enfrenta hoje, às 20h30, o

.

Seara, lanterna da competição,
com três pontos. Patrick e

Júnior estão à disposição do
técnico Maneca. Página 12

Fiéis: cerca de cinco milpessoas participaram da procissão de Corpus Christi, na quinta-feira. Página 9

Polícia prende
traficantes. em
Guaramirim

Zimmermann pode
rever decisão e sair

candidato

Luteranos querem
restaurar órgão
de origem alemã
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Pêndulo político
A decisão doSenado em liberar as 170mil Letras Financeiras

do Tesouro de Santa Catarina é uma clara demonstração de
incoerência e injustiça dos parlamentares. Quando foramemitidas

pelo ex-governadorPaulo Afonso, a mesma Casa de Leis, sob a

liderança dos ex-senadores Vilson Kleinübing eEsperidião Amin,
considerouoprocesso fraudulento e bloqueou os títulos, avaliados
em aproximadamenteR$ 403 milhões. Agora, sem que houvesse

qualquer alteração nos trâmites burocráticos, foram liberadas.
Não cabe aqui nenhuma defesa à

àdministração Paulo Afonso. O

próprio ex-governador admitiu
irregularidades na emissão das letras,
os famosos precatórios. Em

entrevista ao Jornal CORREIO DO

POVO, emjulho de 1'998, informou
que o Estado devia cerca de R$ 125

milhões em precatórios, mas emitiu
R$ 650milhões em títulos. "Nada foi

entender,

porqU!],Q
Senado,

feito à revelia. A emissão foi
autorizada pelo Senado", defendeu
se. Todavia, ° que levou ao bloqueio
foram as nogociações, consideradas
prejudiciais aos eofres públicos:

Investigações comprovaram que
as instituições financeiras que
comercializaram os títulos ganharam

muito dinheiro. Na época, o valor calculado foi de apro
ximadamente R$ 180 milhões. As denúncias correram o País e

o azar de Pétain
* Fritz Utzeri

.não
Não sei se a história. fará justiça a

FH e a percepção de seu governo irá

mudando à medida que o tempo passar e

que formos tendo noçãode que as coisas
não eram tão ruins como parecem hoje.
Se isso for verdade, poderá ser lembrado
como o homem que transforrnou o País,
inserindo-o no mundo moderno. Mas

poderá ser visto como o presidente que
nos introduzíu de vez no andar de baixo
da globalização, novo nome para a velha
divisão internacional do trabalho, no qual
nos caberá mero papel de coadjuvantes
e explorados, toralmente inadequado para
um país como o Brasil.

Teria quase certeza da primeira
hipótese, se FH houvesse largado o

governo no primeiro mandato, como
determinava a Constituição, e. depois de
controlar a inflação, não tivesse passado
o resto de rernpo cabalando a própria
reeleição, mas cuidando de alguns
projetos na área sociat.,o que evitaria o

vexame de termos um dos piores
sistemas de saúde do planeta, pior que o

do Butão!
O segundo período é uma sucessão

de escândalos e de meias-medidas, como
a que acaba de ser anunciada para a

segurança, e na qual se acredita que,
iluminando ruas e aplicando a lei a quem
a cumpre, vai resolver alguma coisa. O
Judiciário continuará aos pedaços, as

polícias disputando um torneio de

corrupção e incompetência. A PM tem

mais mentalidade militar do que policial,
verdadeira tropa de ocupação para
manter o povo pobre, submisso e

da Primeira Guerra, o homem que não

deixou os alemães passarem por Verdun.

Morreram um milhão de combatentes,
mas a França resistiu. Se Pétain tivesse

morrido entre as duas guerras, seria

reverenciado em toda a França como.

herói e seu busto e monumentos

enfeitariam as praças.
.

Anticomunista, contra o governo da

Frente Popular, preferia os alemães à

"desordem vermelha". Mesmo com essa

cabeça, imaginem se tivesse sido morto
no dia da invasão alemã. Seria canonizado:
Não morreu e em lugar de manter-se

alheio e recluso, cedeu à tentação e voltou
à cena, achando que, ao colaborar com

às alemães, melhoraria a sorte dos

franceses e eliminaria o comunismo.

Tornou-se o títere dosboches (maneira
.

depreciati va que os franceses se referem
. aos alemães). Deportou judeus e

promulgouleis raciais, Com a libertação,
sua república de Vichy caiu e o marechal
foi julgado e condenado à morte, pena
comutada. Morreu em infâmia e está

enterrado em túmulo simples.
O que tem isso a ver com FH? Do

ponto de vista ideológico, nada. FH não

é fascista. Apenas me deu uma vontade
danada de contar uma história que
poderia acabar diferente se o

protagonisra principal tivesse sorte ou

bom senso e soubesse a hora certa de

sair. (E não precisava nem morrer... )

controlado.
Nem todo pobre terna-se CI; mi noso.

Sobre o seqüestro do ônibus no Rio, a

jornalista Magdalena de Almeida disse

que: "A violência em si, venha de onde

vier e de como vier. jamais pode ser

justificada. Mas as cenas do seqüestro
precisam ser refletidas. Sandro do

Nascimento não nasceu bandido. Nasceu

como todas as crianças. A transformação,
certamente, se deu quando negaram-lhe
o direito a uma vida decente. Preto.

favelado, miserável. excluído. Pais

.
ausentes. família idem. Oportunidades,

, zero, Ambiente social. contlagrado. O
que fez foi horrível. Mas também o que
fizemos com ele".

Como os governos autoritários que
o precederam. o de FH não 'ouve a

sociedade. O Congresso é pego de

surpresa por' pacotes prontos,
exatamente como Iaziarn os militares. A

sociedade também não se pronunciou
sobre as medidas de segurança. Ao

assumir o primeiro mandato, no dedo da

segurança havia um projeto detalhado..

Foram precisos cinco ános e meio de

inação governamental e um seqüestro
para deixar evidentes a omissão do

governo. o despreparo da polícia e as

mazelas sociais.
Mas. por que falo de Pétain no título?

Falo para dar um exemplo histórico que

espero não se confirme com o ternpo, o
do desgaste pela má escolha do momento
de sair de cena. É apenas observação e

não vai nela qualquer desejo. Marechal
Philippe Pétain. Um dos grandes heróis

arrastaram outros processos, desvendando a "fábrica" de

precatórios. O Senado, que deveria ter analisado com mais

atenção as razões apontadas parájustificar os pedidos de emissão
das letras, se viu obrigado a corrigir a bobagem. Entretanto, usou
critérios diferentes para julgar cada caso.
A "fonte de inspiração" dos govemos estaduais emunicipais

para emitir letras foi São Paulo. ACPI dos Precatórios indiciou
o prefeito Celso Pina, ex-secretário de Finanças no govemo de
PauloMaluf, e o assessor direto dele,WagnerRamos, mentor
intelectual do processo de emissão das letras. Mas não passou
disso e ficou tudo como dantes, sem nenhuma punição. Todavia,
a perseverança dos senadores catarinenses conseguiu que o

. Senado agisse com mais rigidez no julgamento dos títulos do

Estado, bloqueando-os.
Os "tribunais" políticos do País usam critérios vesgos nas

análises de ações consideradas lesivas aos cofres públicos. Não
há como negar que os julgamentos obedecem interesses de

grupos políticos, segundo a ótica do poder. É difícil entender
porque o Senado considerou ilegal em 1998 e, dois anos depois,
não. A resposta está talvez na forma encontrada pelos senadores
para premiar quem levantou a lebre. Por outro lado, ao

govemador Amin só resta cumprir a promessa de queimar os
títulos em praça pública, para ser coerente.

'

Não se trata de defender essa ou aquela posição, mas
provocar a discussão sobre os critérios usados nas análises de

processos envolvendo dinheiro público, além de alertar para as

artimanhas do poder. Por que os títulos eram irregulares antes e
agora não sãomais?O que levou ° Senado a liberá-los? OEstado
ficará sem as respostas, mas com a certeza de que algo mais
influenciou na decisão. As letras foram mais do que uma ação
fraudulenta do governo passado, eram a tentativa em manter os

privilégios com recursos públicos.

I
I
:

I

II
II
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MannesePeixer conversam e

tentamsuperar impassenoPFL� "O PT está levantando

docurnentação sobre o

aterro sanitário de Blu

menau e de Chapecó para

provar que, riessas cidades,
as obras custaram muito

menos do que se pretende
aqui." (Candidato a prefeito pelo
PT de Jaraguá do Sul, Dionei da

. Silva, dando o ponta-pé inicial na
campanha política doMunicípio)

Edson Junkes/CP

Indefinição do
partido atrasa
formaçãoda
chapa majoritária

Guaramirim - o presidente
e pré-candidato do Diretório do

PFL, Mário Sérgio Peixer, o

Dêgo, esteve reunido ont�m com

o empresário Blasio Mannes na

tentativa de se chegar a um

entendimento sobre quem sairá
finalmente candidato a prefeito
pelo frentão (PFL, PPB, PSDB e

PPS). Não houve acordo. Mesmo
sem o apoio de parcela do PPB e

do PFL, Peixer insiste na candi

datura, alegando a indicação re

cebida do diretório e pelo desem

penho em pesquisas. Já Mannes
diz que não quer transpor o que
a direção municipal decidiu, mas
não vai deixar de se mani fesrar

. quando convocadopelo partido,
. como está acontecendo, e,

principalmente, considerando que
Pei xer não tem tido todo o respal
do necessário na coligação.

Hoje, Peixer conversa com o

vice-presidente do PPB, Esmera]
do Chiodini, que.está na coorde

nação do Conselho Suprapartidá
rio da coligação. para discutir o

apoio do partido. O presidente do
PPB. José Prefeito de Aguiar, li
cenciou-se da direção do conse
lho e está afastado das negocia-

"O Simples é um grande avanço em relaçãoao que
existia antes. A proposta do imposto é acabar com a

sonegação, com o caixa dois e todas as artimanhas

para burlar o fisco." (Presidente da Fampesc - Federação
das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa

Catarina -, Luiz Carlos Floriani, em palestra sobre a

implantação do imposto no Estado)

Retafinal: reunião entreMannes (D) e Peixer não conseguiu o consenso

disputa interna, sob ameaça. de
rompimento do bloco. Nesse ca-'

so, o vereador Ivaldo Kuczkows

ki poderá voltar à cena política e

sercandidato a prefeito pelo PPB,
numa composição com o PSDB

e o apoio da ala pefelista que está
se opondo à candidatura de

Peixer.

Já o presidente do PPS, Rei
naldo SafaneJli, ainda não sabia

até o final da tarde de ontem ,qual
a pósição a ser tomada pelo parti
do. Segundo ele, a questão do

'apoio do PPS a uma eventual can

didatura a BlasioMannes "não es

tá ainda bem resolvida". Safanelli
ficou de anunciar na manhã de

hoje se o PPS permanecerá no

bloco da coligação ou se ai i ará ao

PT, cuja convenção está prevista
para a tarde de hoje, na residência
de Moacir José Mafra, o Zuco.
(MILTON RAASCH)

ções.
Mannes admite explicitamente

que tem interesse em ser candi

dato e entende que não pode sim
plesmente ficar omisso num mo

mento em que a existência da coli

gação. que ele entende ser a me

lhor opção para os partidos da

oposição no Município, no mo

mento, e que começa a ficar

ameaçada.
- Sou um soldado do partido

e não vou me ocultar -, frisou

Mannes, reiterando que está à

disposição do bloco da coligação
para discutir essas questões. Na
opinião dele, a coligação não tem

mais tempo a perder, já que o

prazo final das convenções se

encerra na próxima semana.

PRESSÃO - Por outro

lado, o PFL começa a sentir a

pressão do PPE, que deu prazo
até hoje para que seja resolvida a

"Estou à disposição do partido, mas acredito que o

candidato a vice deva ser de outra legenda para
somar." (Vereador Pedro Garcia:- PMDB - s?bre a

discussão em torno do candidato a vice-prefeito na chapa do

partido)

.OMPANY SOM E
ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

.

. Fone/Fax (047) 275-3978
. Rua Reinoldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul PMDB insiste na candidatura de Zimmermann

.
.

.

disposto a fazê-lo, apesar do

anúncio em contrário feito ante

riormente.
Vick tem pressa em definir o

nome do candidato a vice-prefei
to do PMDB e vai reunir os postu
lantes para uma reunião na próxima
segunda-feira. "Se a disputa persis
tir, não restará outra alternativa ao

partido a não ser a indicação do

candidato a vice por votação,
durante a convenção do partido,
no dia 30 de junho", revelou. (MR)

Guaramirim - Os peerne
debistas do Município ainda não

descartam a possibi lidade do pre
feito Antonio Carlos Zimerm
mann rever a decisão de não con

correr à reeleição, anunciada na

noite da última terça-feira. durante
reunião d_Q partido. e voltar a dis

cutir a candidatura. O comentário

circula com insistência desde

quarta-feira entre correligioná
rios, dando conta de que Zirn-

·mermann teria mudado de idéia

em função dos apelos i nsistentes
recebidos dentro do próprio par
tido e após conversa com o pre
feito de Joinville, Luiz Henrique
da Silveira, também do PMDB.

O presidente do Diretório do

PMDB. João Vick, confirma os

comentários. Segundo ele, o

prefeito teria deixado o assunto

inteiramente para a decisão da

direção municipal do partido, in
formando que, se for novamente
chamado para concorrer, está

Classificados
CORREIODO POVO
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EdsonSchulz anuncia hoje se

aceita ou não ser vice- do Pl\1DB
Médicotem
encontro com a

candidata
Cecília Konell

1- Jaraguá do Sul- A cúpula
do PMDB aguarda com ansieda
de a decisão do médico-gastro
enterologista Edson Schulz se

aceita ou não ser candidato a vi

ce-prefeito na chapa majoritária
do partido, encabeçada pela ex

secretária de Bem-estar Social
Cecília Konell. A decisão será
anunciada hoje, durante encontro
com membros da Executiva.

Mesmo sem afirmar, Schulz dei
xou escapar que deve recusar o

convite, feito pela própria Cecília
e pelo vereador Pedro Garcia

(PMDB).
Presidente da Scar (Sociedade

Cultura Artística) e membro da
comissão de-construção do Cen
tro Cultural, Schulz é filiado ao

PMDB desde 1992 e foi incluído
'numa lista com mais cinco nomes
para compor a chapa majoritária
da legenda. "O convite me deixou
muito envaidecido, mas ainda
tenho uma meta a ser cumprida,
a conclusão do Centro Cultural,
oque, em princípio, me impede
de assumir outro compromisso
com a comunidade jaraguaense",
argumentou.

A especulação em torno do
nome de Schulz voltou a movi
mentar a bolsa de apostas política
do Município. Mesmo liderando
as pesquisas de intenção de

votos, o PMDB não esconde a
,

preocupação com a formação da

coligação Mais Santa Catarina,
formada pelo PSDB, PPB, PFL,
PTB e PL. "Pelos serviços pres
tados por ele e pelo profissio
nalismo sério, ele (Schulz) é um

candidato em potencial e bom
nome para compor a chapa do

PMDB", avaliou Garcia, também
contado para o cargo. Garcia

Edson Junkes/CP

Decisão: Schul: não deve aceitar o convite candidato a vice do PMDB

afirmou que o partido trabalha

com a hipótese de indicar o

médico Nelson Eichstaedt (PPS)
para ser o candidato a vice.

Segundo Schulz, o que está
dificultando a decisão são os

compromissos já assumidos.
"Minha profissão ainda me exige
muito tempo, além disso,
compromissos famili ares me

impedem de assumir um cargo

público", justificou, acrescen

tando que "para ser vice-prefeito
não é só ter o cargo, é exercê-lo

ativamente no que for possível".
"E isso ainda não me é possível",
reforçou, adiantando qual será a

decisão a ser anunciada hoje.
ELOGIOS - Mesmo dei

xando transparecer que não deve
aceitar o convitepara ser candi

dato a vice-prefeito na chapa do

PMDB, Schulz não poupou
elogios à candidata a prefeita
Cecília Konell. "A estimo muito
e a considero extremamente

competente e apta para ocupar o

cargo a que se propõe", afirmou,
lembrando os trabalhos desen

volvidos por ela na Secretaria de

Bem-estar Social.
- Não tenho nenhuma pre

tensão política. Não milito politi
camente. Me filiei ao PMDB em

decorrência de um convite para

participar do governo do partido
-, revelou Schulz. A frase refor

ça as argurnentações para descar
tar o convite. No entanto, deixou
no ar a possibilidade de assumir
uma candidatura no futuro. "Talvez
no futuro exista outra oportunida
de para contribuir com a cidade",
declarou. (MAURíLIO DECARVAL.HO)

Há muito mais do que análises do quadro político atual e de
decisão da maioria, como disse o presidente dá comissão

provisória do PTB de Jaraguá do Sul, Jean Leutprecht, para o

partido ingressar na coligação Mais Santa Catarina. Interesses
maiores e pessoais foram decisivos.

O próprio Leutprecht estava indeciso. Chegou a declarar por
diversas vezes que a tendência da legenda era aliar-se ao

PMDB do deputado estadual Ivo Konell.
Justificava a opção alegando que o PTB não teria como

explicar ao eleitorado a união com o PSDB,
que "roubou" quase 80% dos membros do diretório e outros

tantos filiados, no ano passado.

Aliás
Na reunião da comissão

provisória com filiados, uma
semana antes de-oficializar a

inlusão na coligação,
Leutprecht sentiu que a

maioria dos militantes queria
a aliança com' o PMDB.

Entretanto, a opinião de

membros da Executiva

acabou invertendo a

"tendência" .

Leutprecht tem ainda a

oportunidade de cumpriruma
outra promessa, de não se

candidatar.

Na veia
Talvez o que levou o PTB a

.

optar pela aliança com PSDB/
PPBIPFL tenha sido o

"alerta" feito pelo presidente
do PL, Heins Raeder, na
reunião do PTB com os

filiados, quando participou
como convidado. Num bom

português, Raeder disse que
aos pequenos partidos a

questão financeira é essencial.
- Temos que pensar que
estrutura de campanha é

fundamental. E isso, sabemos
quem tern==, declarou.

Atrasado
A assessoria do deputado federal Vicente Caropreso (PSDB)

-

distribuiu esta semana o boletim "Atividades Parlamentares", de

julho do ano passado, divulgando as realizações dos primeiros
quatro meses de atividades na Câmara Federal.

A capa traz a foto da reunião entre o ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, o prefeito Irineu Pasold (PSDB), a

- reitora da Ferj, Carla Schreiner, e o empresário Durval
Marcatto. Será que é somente erro da assessoria ou falta do

que divulgar? j

[[ADD!Màkler]
•
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I O Na próxima quarta-feira, dia 28, a agência da Caixa I
I Econômica Federal de Jaraguá do Sul realiza, entre 10 e 15 I
I horas, o terceiro leilão de jóias. Estarão à disposição dos I
I interessados cerca de 50 lotes, cujos contratos, não resgatados I
'lau renovados, venceram no dia 3 de maio.

.

I
I Os lances serão feitos por meio de propostas fechadas. I
I Mais informações pelo telefone 371-0211. I
I' I
I O' Os conselheiros do TCE (Tribunal de Contas do I
I Estado) reúnem-se na próxima semana para discutir mais
I uma vez o processo de concessão dá BR-470.

,

I A tendência é manter a posição de 29 de dezembro do
I ano passado, quando consideraram irregular o contrato
I com a Ecovale (Concessionária de Rodovias' do Vale do
I ltajaí). .

: C;so seja confirmada a decisão, o contrato será anulado e

I
a estrada voltará para a jurisdição do gove�no estadual.

: O A Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuáriae Extensão

I Rural de Santa Catarina) vai fazer a monitoração dos recursos

I hídricos e ambientais no Rio Canoas para a construção da usina

I hidrelétrica de Campos Novos.
I O Programa de Monitoração dos Recursos Hídricos da Usina

I Higrelétrica de Campos Novos, no valor de R$ 450 mil, será
I executado nos próximos cinco anos' e deve gerar, até 2006, 880
I MW�

.

I A obra, orçada em R$ I bilhão, está sendo construída pela
I Campos Novos Energia.
L � �

Nota de Agradecimento
e Convite para Culto

Os familiares enlutados de NORBERTO

BARG, ainda profundamente consternados pelo seu

falecimento, ocorrido no último dia 15 de junho, com
a idade de 67 anos e oi to meses, agradecem a todos que
enviaram flores, coroas e que acompanharam o extinto
a sua últimamorada.

Agradecem em especial aos que prestaram apoio
neste momento tão. difícil, aos parentes, amigos e

vizinhos, dra. Nanci Barbi, Hospital e Maternidade São
José, Hospital e Maternidade Jaraguá e enfermeiros,
Sociedade Barg e Sr. Adernar Duwe, pela linda'

homenagem, ao Pastor Anildo pelas palavras de

conforto:
Convidam para o culto em memória, que .será

celebrado domingo (25 de junho), às 9 horas, na Igreja
Evangélica da Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul.

Â família enlutada

Empresa de auditoria investe
em programa de qualidade

Audiconti já
registra os

primeiros
resultados

Jaraguá do Sul - Desde ju
lho do ano passado, o Programa
de Qualidade Total faz parte da ro
tina da Audiconti (Auditoria e Con-

'

tabilidade). Implantadocom auxílio
do Sebrae (Serviço de Apoio às
Micros e Pequenas Empresas), que
ministrou cursos de orientação e

desenvolvimento, o programa já
apresentou os primeiros resultados,
considerados pela assistente admi
nistrativa Márcia Goreti Fragoso
e pelo contador Roberto Kuttert,
como positivos. Há 25 anos no

mercado, a Audiconti é uma das

pioneiras na implantação do pro
grama, que visa a eficiência dos

serviços e a satisfação do cliente.
De olho no mercado, cada vez

mais competiti vo e que tem exigido
das empresas mudanças radicais
na estrutura administrativa e fun

cional, a empresa está em contí-
.

nuo processo de aperfeiçoamento.
"Se as empresas não se atualizarem
serão atropeladas pela concorrên
cia", alertou Márcia, lembrando

Layout: programa exigiu alterações 110 espaço físico da empresa

que, desde o início das atividades, biente de trabalho e a relação entre
a Audiconti não promoveu qual- os funcionários melhoraram

quer mudança de ordem metodo- significativamente.
lógica. "Agora, a mudança na em- Márcia disse ainda que o pro-
presa foi tão radical que até o espa- grama conseguiu atingir o principal
ço físico foi alterado", completou. objetivo: "Buscar a máxima satis-

Segundo Kuttert, os primeiros fação do cliente", "Em pesquisa,
resultados da Implantação do Pro- os clientes informaram que estão

grama de Qualidade Total foram satisfeitos com as alterações im-
sentidos pela empresa no início plantadas", afirmou, informando
deste ano. "Foi preciso conscienti- que, após a implantação do progra-
zar os funcionários sobre a neces- ma, a Audiconti registrou acrésci-
sidade da reciclagem e do com- mo de aproximadamente 20% no

promisso com a eficiência. O pro- número de novos clientes. "Os

grama é um eterno aperfei- funcionários estão mais conscien-

çoamento, entretanto, osprimeiros tes da responsabi lidade e do

resultados foram sentidos interna- comprometimento na execução
mente logo depois de implantado", das atividades", c�mpletou.
assegurou, revelando que o am- (MAURíLIO DE CARVALHO)

. Mesmo com 'os resultados
satisfatórios registr�d(js em

menos de um ano, a Audicont]

pretende promover, treinarnen-
tos semanais. aos funcionários, deve ser agradável para que todo�i
dando continuidade' às inova/

.

ções implantadas pelo progra
ma. \:A atualização é quesito es

sencial na busca dos certifica
dos ISO, que esperamos ganhar
em brey�", declarou Márcia,
lembrändo que a empresa vai (

"manter as pesquisas de campo
. para avaliar os resultados. '

Segundo Kutten, a implan�,n
tação do Programa de Qualidade

.

Aceitamos reservas para festas

Rua Walter Marquardt 470 - Vila Nova - Jaraguá do Sul
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Em maio aP
dois novo

A
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Residencial

�---�lil2ª
. Com a co

Residene

. Magnólia, a
um total de

de obras já c
IV

excessao

obras, qu
processo de

todas a

correspon

apartamen
comere

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

porteiro eletrônico, garagem
individual, antena

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

churrasqueira na cobertura.

Apartamentos de dois e três,
quartos com suíte e

churrasqueira na sacada.

n

PL�
_ CONSTRUÇÃO E PLANE

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

A QUALIDADE DE

NOSSOS PRODl,lrOS

COMEÇAPELA

QUALIDADE DOS NOSSOS

FORNECEDORES,
SÃO ELES QUE FAZEM

A DIFERENÇA

���&
"v' CASA DAS TINTAS

FONE (0--47) 371-0380

ITIlLIANO.$erviçlJ.dlt.pln,turíl.Ltda.
.

Fone: (0··47) 371-6759�
. Fone:{O--47) 275·2992Fone: (0--47) 433-6380

ARTE CALHAS LTDA.

�(0�7) 275 -2993

'''vómFiÃ"r
FONE (0--47) 438-0050

� LüQllUIHg(áíS
Fone: 465-0026

[ffiCASAS
I.!E:I DA ÁGUA
FONE: (0--47) 275-0204

FON':: (0-47) 375-11

ELEVADORES SUR
Fone: (0 .. 48) 248.7244
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cultura - lazer - entretenimento

Francisco Alves/CP

Relíquia germânica
J

A Comunidade Evangélica Luterana de Guaramirím quer salvar uma relíquia
alemã trazida para o Brasil há mais de 100 anos. A história do órgão
fabricado peloPicnohcus Fleisher & Möller, de Hamburgo, perdeu-se no

tempo (estima-se que o instrumento tenha 130 anos). Ninguém sabe direito
como ou através dé quem chegou ao Brasil. A ação dos anos e dos fungos.
deteriorou o instrumento - tanto aparte de madeira quanto a mecânica
precisam de restauração - mas ele continua instalado no igreja. Para
recuperar o órgão (tocado por diversas gerações) que animou as celebrações
da comunidade por mais de um século, formou-se um grupo encarregado de
arrecadar doações para arcar com os custos do trabalho, estimados em R$ 3
mil.
Membro da comunidade, Margarida Dobrawa lembra que a mãe, Frida Paula
Kohn, tocava o instrumento. Hoje é difícil encontrar instrumentista capaz de
fazê-lo, dado o peso dos pedais. Um restaurador do Rio Grande do Sul,
contratado para restaurar a parte mecânica, vai fazer uma adaptação no

órgão, para transformá-lo num instrumento elétrico, sem lhe alterar as
características. "Assim poderemos vê-lo funcionando de novo. Esse órgão é um
patrimônio histórico", valoriza a presidenta da comunidade, Heldraut Cord.
Marceneiros de Guaramirim já se comprometeremc colaborar na restauração
da parte de madeira, corroída por cupins, para que a igreja tenha um custo
mais baixo. "A nossa comunidade é pequena, temos dificuldade para fazer as
reformas", lamenta Margarida. Um membro da igreja vai visitar empresários
de Guaramidm para que colabor.em com uma parte da verba. Traudi lembra
que o custo da restauração é muito pequeno, considerando-se o valor histórico
do instrumento, uma das únicas peças que os descendentes alemães conservam
na igreja .

Merg .... 'he na natureza.
Requinte o seu Bom Gosto

.

O maior e me\hor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5ut

PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Hestaurante, Churrasqueiras,
Estacionamento Seguro e Grande Area Verde

ta=1111� Estofados

ta �� KRAUSE
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

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

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

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

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se
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Cilo Iunkes, patrão do CTG Do Trote ao Galope, e fandir Kruguer, patrão do

,

CTG Laço Massarandubense, que veio convidar para o 3° Rodeio Criou/o

Interestadual, em Massaranduba, dias 7, 8 e 9 de julho. O CTG do Trote ao

Galope realizou, um torneio de laço regado a chuva com sabor de sol, ê isto,
como todos estavam ansiosos por unta chuva, ela foibem-vinda. Cilo disse:

"Não é verdade que choveu porque eu fiz o torneio, e sim, eu fiz o torneio para
chover". Cilo sempre recebendo estes desafios com bom humor, característica
necessária para 'quem realiza eventos desta natureza. fandir veio para trazer o

convite do rodeio, mas não perdeu a viagem, levou o printeiro lugar na categoria
Patrão de CTG. Quero mandar um grande abraço a todos os gaúchos de

Massaranduba, indiada simples, hospitaleira e do coração grande. Senhor
prefeito e' autoridades de Massaranduba, divulgo aqui, setn medo de errar, que

estes filhos da !erra levam com disciplina, garra e emoção o nome de

Massaranduba de cidade em cidade. Parabéns!

-.'

Marcon » Piquete Estampa de Taura

Hilario Kinis (dir), com o amigo
e parceiro de dupla, Alessandro.
Hilário, laçador do Piquete
Laço Laraguaense, defendeu
com categoria as cores do nosso

CTG durante o torneio de laço
do CTG Do Trote ao Galope. De
armada em armada o título foi
chegando e, num grito de quase
já, o alemãozinho conquistou
seu primeiro grande troféu e

título. Está aqui mais um

exemplo de dois meninos, que
ainda jovens, já tem claro na

cabeça o trabalho e, o estudo, é,
/10 coração, a dedicação a um

esporte sadio. Aos pais destas

crianças eu digo: "Parabéns
pelos filhos, pois são meninos

dedicados, responsáveis e

colaboram com a organização e

realização de eventos, portanto,
continuem incentivando-os. O cavalo" que cada 1.11/1 dos senhores deu a eles, abriu caminho para boas amizades".
Tradição gaúcha é cultura, tradição gaúcha é um trabalho comunitário e social.

Ioão Paulo Franzner, CTG Laço
Iaroguuense, i3 anos, filho do Guida
'e Marlene, foi campeão do laço Guri,
12 a iS anos, durante o 1" Rodeio do
CTG do Vado, em Camboriú.
Camboriú é terra de laçadores de alto

nível, até profissionais existem lá, mas

Ioãorinho foi firme nas cordas e

arrancou, setn pena dos guris do

litoral, o primeiro iugar limpo, solito e

'mereci:do. Parabéns, fatio, e "meta"
corda nas nelores do Mato Grosso.

Pai e filho, 'dois campeões. Assis
Martins e o filho, Raviele, Piquete
Raízes da Tradição, eTG Laço
Laraguaense, conquistaram dois

troféus no torneio de laço do eTG Do
Trote ao Galope. Raviele, 5 anos, foi
o primeiro colocado na prova de
Vaca Parada" categoria até 7 a/los, e

Assis socou uma dúzia de cordas nas

charolas, deixando a tubiana
banhada de suor e lama, mas
levantou o' troféu de primeiríssimo
lugar no individual e Duplas.
Também do Piquete Raízes da

Tradição, Rafael Nanes' foi o segundo
lugar na categoria Piá, até 12 anos.

Que Deus proteja estas crianças de

qualquer acidente, e que a tradição
gaúcha co/;tinue sendo esta opção de

esporte e lazer saudável e alegre.

Gaúcho(a) de idade nova
Vanessa Raquel Pedrotti (25), Aline Franzner

(26), Leila Modro (30), Arnanda Gonçalves (30),
Salete Mesch (2), Fernanda Haufine (7).

Agenda Gaúcha
23 de junho - Baile com Os Garotos de Ouro - Sítio Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
24 dejunho - Baile com Sul Encanto - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul.
24 dejunho - Baile com Porca Véia - Sítio Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
23 a 25 de junho - Festa Carnpeira - Vaca Mecânica -Sítio Amor e Tradição - Jaraguá do Sul
08 de julho - Baile do rodeio com Portal Gaúcho - Massaranduba
7 a 9 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba
15 e 16 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves
15 e 16 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves
29 dejulho - Baile Gaúcho - Os Mateadores - CTG Laço Jaraguaense

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARiAS PARA CAVALOS

E ARTiGOS DE COURO

E LÃ EMGERAL

Fone/Fax:(O**47)370-7976
Rua Waiter Marquardt, 2820 - Saia 3 - Próximo Ponte da Argi

Jara uá do Sui - Santa Catarina
-

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

�
CARNES

I�

DEMARCHICARNES

\

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Textos com
Fotos: Edson Junkes/CP
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msprrcçco
regional

A Apeijas (Associação dos
Poetas e Escritores
Independentes de Jaraguá
do Sul) está preparando a

quarta coletânea de contos
e poesias, com textos dos
27 membros da entidade,
além da participação
especial de convidados. O
livro está em fase de digi
tação e a expectativa da di
retoria é de que esteja
pronto até agosto, para o

lançamento na Feira do,
Livro.
O professor e presidente
da Apeijas, Daniel Mendes,
explica que os recursos

para a confecção dó livro
são provenientes das
contribuições mensais dos
próprios associados. "Todos
os recursos que obtemos
com a venda dos nossos
livros são guardados para a

edição do próximo".
complementa Mendes. A

ossocicção, além de ser
entidade semfins
lucrativos, não tem
patrocinadores ou outra
forma de obter verba.
O primeiro livro da Apeijas,
lançado em 1995, chamava
se "Dez poetando e dez

contando", uma referência
ao número de associados
que participou do trabalho.
A nova coletânea, prestes a

ir para o prelo, será a

terceira edição com o título
"Poetando e contando".
Além de poesias e contos,
inclui crônicas. A idéia de
convidar pessoas de foro
para participar do novo

número surgiu da
necessidade de expandir os
contatos da associação.
"Convidamos várias pessoas
da região. Até agora, três .

nos enviaram seus textos",
revela Mendes. O diretor
do CORREIODOPOVO,
Eugênio Victor Schmöckel,
preparou texto inédito

para a coletânea. "Narrei a

passagem do Visconde de

Taunay por Jaràguá do Sul,
no tempo dos empreen
dimentos de Emílio Carlos

Jourdan,quandoistotudo
ainda era uma vila sem

recursos. É um texto que
eu guardava para publicar
numa oportunidade futura",
adianta.
O presidente da Apeijas
garante ser boa a procura e

aceitação pelos escritos
jaraguaenses, principal
mente nas escolas. "Esta-

'. mos começando um inter
câmbio com outras associa

ções, mas ainda é pequeno",
lamenta. Uma vez por mês,
a entidade participa da Fei
ra de Arte e Artesanato,
na Praça Ângelo Piazera,
onde faz o varalliterário,
criação do diretor da
Editora da UFSC (Univer
sidade Federal de Santa
Catarina), Alcides Buss.
A associação foi formada
em 1991 e reconhecida
oficialmente a partir de
1994, mas há divergências
sobre a sigla escolhida poro
denominá-Ia. O próprio
presidente já sugeriu que o

nome da entidade seja
mudado. "O nome é
redundante porque poetas
e escritores não são coisas
distintas. Todo poeta é um

escritor", explica. Todo
escritor também é (ou pelo
menos deveria ser)
independente, o que
aumenta ainda mais a

redundância da sigla.
A ossociação aceita
sugestões da comunidade
na busca de um novo nome

(que não precisa ser
necessariamente uma

sigla). Qualquer escritor ou
aspirante ao ofício que
deseja entrar em contato

com a Apeijas pode tomar
parte nas reuniões que
acontecem nos 2°5 e 4°5
sábados de cada mês, a
partir das 14 horas, no
Centro Cultural.

Rosemarie

Borgmann Secco.
usa o estilo

impressionista
nas telas que

expõe no Espaço
Cultural do Sesc,

até o dia 3 de

julho

Imaginando arte

A artista plástica
Rosemarie Borgmann

Secco expõe suas telas
até o dia 3 de julho no

Espaço'Cultural do Sesc.
Rosemarie é membro da

Ajap (Associação
Jaraguaense de Artistas

Plásticos) e define seu

estilo como

impressionista.
A 'proposta do Sesc é

levar a arte mais próxima
da população. "Não

queremos simplesmente
trazer as telas, mas
também promover a

interação com o artista e

o conhecimento da arte",
explica o diretor da

Divisão de Cultura, Sérgio
Pedrotti. Para aproximar

as crianças desse
universo, Rosemarie

Borgmann comprometeu
se a realizar série de três
oficinas aos clunos do

Projeto Habilidades de
Estudo, crianças de 1 Q

a

4Q série que desenvolvem
atividades extra

curriculares no Sesc.
A terceira etapa da

oficina de artes acontece

segunda-feira à tarde e é
aberta a outras crianças
que queiram se iniciar na

educação artística.
(Informações pelo
telefone 371-8930).
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Hoje(24j6}
Café Confusão
Ent_rada R$ 10,00
masc. e fem.
Notre
Festa daMenegotti
(particular)
D"artagnan
Festa do Planeta

Noite, ingressos R$
5,00 masc. e R$ 3,00
fein.

Dom·ingo(25j6}
MetrQ Night Club
Show:Grupo Pixote
Quinta-feira(29j6}
Notre

Ingresso R$ 5,00
masc. e mulher entra
de graça até às

23h30, depois elas
pagam R$ 1,00

genda

Caso queira fazer

cobertura de sua

festa particular,
mande um e-mail

para nós:

nageral@uol.com.br

QUICK
DOe

DISQUE
LANCHE

371-5309

* Confecções em geral
* Cama: - Mesa - Banho

Av. Mal. Floriano, 35

_...--1

.......
-�

Rua Mal. Deodoro I�
da Fonseca, 1452

s�.�
Fone/Fax: 372-3306 �

iDO_v'"
Jaraguá do Sul - SC 5!�

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
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ACJ INTERATIVA,

PELA HORA DO ESGOTO
Um total de 80% dos recursos hídricos de Santa Catarina

estão comprometidos, poluídos ou contaminadospor um com

posto de poluentes ambientais gerados pelos esgotos urba

nos, esgotos industriais, pela drenagem inedecueâ« das chu

vas e, em alguns casos, pelo lixo.
Ainda que não seja o único vilão da poluição domeio am

biente, o .esgoto sanitário doméstico com coleta e tratamento·

dos detritos começa a ser visto como prioridade nacional.
Em Santa Catarina, segundo a AssoClação Brasileira de

Engenharia Sanitária (Abes), 6,79% da população urbana está
coberta por rede coletora coletiva de esgoto sanitário. Um ín

dice que coloca o estado na 21 ªposição do ranking nacional,
ainda que indicadores da ONU dêem a 2ª posição brasileira

em qualidade (je vida aos catarinenses.

O baixo investimento em esgotamento sanitário, na verda

de, é um comportamento nacional: cerca de apenas 34% da

população urbana brasileira é coberta por redes de esgoto do
méstico, com índices que sobem para 85%, no Distrito Fede

ral; 70,8%, em São Paulo, e 61 %, em Minas Gerais.

Esta realidade sanitária é resultado da diretriz quepriorizou
o abastecimento de água e a garantia imediata da saúde daspopulações urba
nas. Para isso foiprecisopoluir omeio ambiente. Agora, com os recursos hídricos

comprometidos, encareClmento do tratamento da água e com a ameaça à saúde
lá na frente, os agentespúblicos que lidam com a área de saneamento invertem

prioridades.
A Companhia Catarinense deÁguas e Saneamento(Casan), traça a meta ou

sada de passar dos atuais 8,7% para 32% de cobertura de esgoto sanitário do

mésticopara aspopulações urbanas das áreas dos 219municípios em que atua

até 2003, e 50%, índice indicado como mínimo pela Organização Mundial de
\ ,

Saúde, até 2005. A.Abes argumenta que luta pelomínimo da OMS há décadas e

aponta como solução global o planejamento integrado com visão ambiental.
Já a secretaria de estado do Desenvolvimento Urbano e-Meio Ambiente

acredita que o sistema de gestão amblental pormicrobacias pode reverter o
comprometimento hidrico do estado, enquanto a secieteiie de estado da Saú

de reforça quetemos um dosmenores índices demortalidade infantil dopaís
e considera o esgotamento sanitário um resgate para com omeio ambiente.

Existe, portanto, um consenso entre' os vários atores que atuam nesse

cenário: estamos pela hora do esgotcJ. ( continua na página 4 l.

Equacionamento de recursos
As companhias estaduais chegavam aos estados vinham tura de esgoto sanitário dos ela está indiretamente ligada duais em Florianópolis, mas a das atividades de entidades

de saneamento foram criadas, priorizados para abastecimen- atuais 8,7% para 32%.até o fi- e vai trazer problemas futu- implantação efetiva dos proje- públicas, a Casan centra a

na década de 70, à luz da to de água, considerada um nal de 2003, o que agrega 1 ras à saúde pública. tos desta primeira etapa de re- expectativa de alavancar recur-
definição das bases de um necessidade mais urgente, milhão a mais de pessoas em O diretor-presidente da es- versão do sistema de esgotamen- sos em outras alternativas de
modelo de saneamento que ti- dentro de um contexto que cobertura de esgoto sanitário. tatal, Aristorides Stadler, ar- to sanitário de Santa Catarina financiamento junto a parce-
nha como gestor dos recursos posiciona o esgoto como um De acordo com a Casan, se gumenta que 'esse é o grande está na fase de captação de re-. rias e investimentos privados:
federais o BNH. A meta era subproduto da água. o atual índice de cobertura de

.

resgate que vamos começar cursos e investimentos:" No " A Casan está buscando for-
levar abastecimento de água Com resultado, hoje, de esgotamento sanitário não ehe- pelas principais cidades do caso da Lagoa da Conceição, em mas legais que preservem o

em níveis de 80% de cobertu- 94% de cobertura de abasleci- ga a se constituir num proble- estado". Para isso, a Casan já Florianópolis, que é emer- patrimônio estatal da empresa
Ta das populações dosmunicí- mente de água às populações ma de saúde, o baixo índice lem os projetos de engenharia gencial, há um esforço conjun- e, ao mesmo, viabilizem a cap-

pios brasileiros e uma cober- urbanas', a Companhia Ca- de mortalidade infantil e in- de implantação de sistemas de to estadual e federal para bus- tação, junto ao mercado, da
lura de esgotamento sanitário tarinense de Águas e Sanea- dicadores daONU que colo- esgoto sanitário em 33 cidades car linhas de crédito especiais parceria de investidores pri-
de 50%.O modelo acabou es- mento defineo esgotamento cam Santa Catarina como o que concentram asmaiores po- e tão logo seja equacionada a vados interessados na garan-
gotado pela incapacidade fi- sanitário doméstico comometa segundo estadodo Brasil em pulações e, por conseqüência, captação a obra começa". tia. da receita futura que es-

nanceira dos estados e-pela prioritária da empresa num qualidade de vida compro- as maiores cargas poluidoras. Com os projetos aprovados ses investimentos possam ge-

extinção do BNH e não deu planejamento até 2005. O in- varn, a poluição ambiental Stadler informa que algu- contingenciados há dois anos rar, sem mudar as regras fi-

sustentação financeira para vestimenta previsto é da ordem reforça a necessidade da cons- mas dessas obras já estão em pelo congelamento do Banco nanceiras já estabelecidas

atingir as· duas metas ao meso. de R$ 330 milhões e estima a trução de um sistema coleti- \ andamenlo, como Chapecó, Central dos recursos do FGTS com o mercado consumidor",
mo tempo. Os-recursos que elevação no índice de cober- vo de esgoto sanitário, j'á que Lages e vários sistemas indivi- destinados ao financiamento explica Stadler.

Folha da Cidade/Caçador; O Planalto/Canoinhas; O Tempo/Capinzal; O Fato/Catanduvas; O Jornal/Concórdia; A Semana/Curitibanos; Iomal da F;()n�eir;;m!oBí�i� Cerqu��a; i'
IornaldoVale/Cuaramirim: Nosso Povo/ Imbituba; O Atlântíco/ltapema: Força D'Oeste/Itapíranga: Jornal Volta Grande/Jacinto Machado; Correio �o Povo/Járaguá doSul;Q
Momento/ Lages; Expresso D'Oeste/Palrnitos: Jornal do Comércio/Píçarras: NovaEra/Rio do Sul: Teia Cultural/Santo Amaro da Imperatriz: Informação/São Bento do Sul; FoTha"
do Oeste/São Miguel do Oeste: O Seareiro/Seara: Jornal doMédio Vale/Tímbó: CorreioNideira, e Folha do AltoIreni/Xanxerê.
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RCJ NOS BASTIDORES

,MILHO
o Palácio Barriga'Verde busca

junto ao ministério da Agricultu
ra e à Conab medidas preventivas
para a estocagem de milho na re

gião Sul, e especialmente em San
ta Cata�ina. O deputado Moacir
Sopelsa (PMDB) lembra que nos

.

anos anteriores houve dificuldades
na aquisição do produto e argumen
ta que a falta de milho estocado

implica em aumento de preço, o
que fez do preço catarinense omais
alto praticado no mercado no perí
odo da entressafra.

PELA.VIDA
As pessoas físicas que doarem

voluntária e sistematicamente san

gue ao Hemosc e as jurídicas que
apoiarem campanhas de doação re
ceberão oDiplomaBenemérito por
Serviço Relevante pelo projeto, do
deputadoJaimeMantelli (pDT), que
dá nova redação à Lei 9.815 de de
zembro de 1994, aprovado em ple
nário. Com asmodificações na lei,
receberão o diploma as pessoas fí-

sicas que doarem sangue pelome
nos três vezes por ano, integrarem
associações de doadores e contribu
írem para estimular, direta ou indi
retamente, a

.

doação voluntária. Es
tão incluídas na hainenagern, tam- .

bém, as pessoas jurícticas que envi
arem omaior número de emprega
dos ou colaboradores para doações,
ou que auxiliaremmaterialmente a

realização de campanhas.

DIREITOS
Assembléia aprova projeto de

lei do govemodo estado que insti
tui o dia 24 de setembro como dia

. estadual demobilização pelo fim da
violência sexual infanto-juvenil.
Fela legislação aprovada, sempre que
a data coincidir com sábados, do
mingos e feriados, amobilização
será realizada no dia ú.til subse-

qüente. O projeto do governo prevê
uma ampla participação das redes
pública e privada de ensino e saú

de, com a promoção de atividades
voltadas à conscientização dos di
reitos das crianças e d'os adolescen
tes e, em especial, ao combate à
violência e à exploração sexual
infanto-juvenil. .

NA C:HINA
Missão catarinense, inte

grada pelo presidente da As
sembléia, Gilmar Kna

esel(PPB), e os deputados
João Rosa (PTB), Id e li
Salvati (PT) e Lício Mauro
da Silveira (PPB), visita fá
brica da EMBRACO na Chi
na. Instalada, desde 95, na-

quele país, a empresa
catarinense é hoje líder no
mercado de compressores. A
visita da missão catarinense
tem o objetivo de estimulai'
a aproximação e incre
mentar as relações comerci
ais e culturais entre Santa

Catarina e a China.

EXPLOSIVOS
Os jovensMaríliaMetzler e

GabrielMetzler, do grupoAler
ta Vida, da cidade de Porto'
União, serãohomenageados em
sessão solene pelaAssembléia
Legislativa do Estado de Santa
Catarina. O presidente do Palá
cio Barriga Verde, deputado
GilmarKnaesel (PPB), explica

que a homenagem é justificada
pelo importante papel que o gru
podesempenhou emcampanha
de prevenção contra o úso de

explosivos, premiada pelo pro
jeto Sonhadores do Milênio da
UNESCO.A homenagem acon

tece na sede do Legislativo, no
dia 27 de junho, às 18h30min.

ORIGINAL
Se depender da Comissão de

Justiça da Assembléia Legislativa,
até o fim do semestre, vai a plenário
o projeto original do governo que
cria oRefis Estadual. Os deputados
da comissão, depois de terem apro
vado o substitutivo global ao proje
to do governo, voltaram atrás, com
exceção do deputado NeoctiSaretta
(PT), aprovando também as emen

das do deputado OnofreAgostini
(PFL), presidente da comissão. "O
substitutivo globalmudava com
pletamente o projeto. O veto do go
verno traria muitos prejuízos à so
ciedade catarinense. Com as emen-

das esta possibilidade está afasta
da", argumenta o parlamentar. O
presidente da Fampesc, empresário
LuizCarlos Floriani, acrescenta que
a elaboração do projeto do governo
incluiuuma ampla discussão entre
'0 Conselho das FederaçõesEmpre
sariais e a secretaria da Fazenda:" O

projeto, como está, resolve o pro
blema de 75% das empresas que
hoje estão inadimplentes", afir
ma Floriani, que faz as contas de .

que 60 mil empresas estão em

débito com o governo do estado,
numa dívida que sorna cerca de
R$ 2 bilhões.

RCJ PARCERIA·

Calcário mais perto
dos produtores

(Caçador)Estão em fase final
de construção os dois terminais
de distribuição de calcário da

administração regional de Ca

çador da Cidasc. Um deles está
instalado na sede domunicípio,
na Linha Cará, e o outro ein São
Cristóvão·do Sul.A obra vai eli
minar custos com deslocamen
to e frete para os produtores TU

tais, que precisam buscar em

Curitiba o calcário que utilizam
nalavoura.

O gerente regional da
Cidasc, EvandroMartins, afir
ma que a previsão é de que
"em 30 dias os terminais pos
sam entrar em atividade. No
terminal de Caçador, com a

terraplanagem concluída, a
empresa contratada já iniciou
a construção. Em São Cristó-

vão, as obras estão em fase de
conclusão das fundações.

Evandro informa que "na

primeira etapa de distribuição,
serão disponibilizadas 2,4 mil
toneladas, em Caçador, e 2,7
miltoneladas, em São Cristó
vão. A distribuição do calcário
na região vai ser viável atra
vés· de um acordo de coopera
ção. A Cidasc constrói os ter-

Na primeira etapa de distribuição, serão disponibilizadas 2,4 mil toneladas,
em Caçador, e 2,7 mil toneladas em São Cristóvão.

RCJ" CONTAS PÚBLICAS

minais e a Coopervil e o go
verno do Estado, em parceria,
fornecem o calcário.

A inscrição e cadas
tramento dos produtores serão
feitos pela Cidasc e pela
Epagri. Cada produtor terá
direito a 20 toneladas. "Quan
do a produção for de milho, o
produtor poderá pegar até 30

toneladas", acrescenta e expli
ca o gerente" que está é uma
forma de incentivar a produ
ção do grão, que não cobre a

demanda interna". O custo

para o produtor será de 1,5
saco demilho por tonelada, o
que poderá ser pago pelo sis
tema troca-troca,

Martins esclarece, ainda,
que uma das condições bási
cas para ser beneficiado pelo
programa é a análise do solo,
"

que pode ser feita pela
Cidasc". Segundo ele, quanto
antes os produtores agilizarem
esta etapa de cadastro, mais
cedo receberão o calcário. A
distribuição pormunicípio.
será proporcional ao número
de produtores.

O terminal de Caçador vai
atender às cidades de Calmon,
Lebon Régis, Macieira, Matos
Costa, Timbó Grande e Caça
dor. Já as municípios de
Curitibanos, FreiRogério, Ponte
Alta, PonteAlta doNorte, San
taCecília, SãoCristóvão doSul
emais 13 cidades que integram
a regional de Lages da Cidasc
serão atendidos pelo terminal
de São Cristóvão do Sul.

Contas de 99 do governo
sob exame do legislátivo

(Florianópolis)Chegou esta
semana às mãos da Comissão
de Constituição e Justiça da
Assembléia o parecer prévio
das contas do governo do esta

do, relativas ao Exercício de
1999. Oparecer, emitido pelo
conselheiro Antero Nercolini,
analisado em sessão especial
do Tribunal de Contas, foi

apreciado e as contas aprova
das, com a constatação de al

guns procedimentos imprópri
os por parte de alguns órgãos.
da administração direta.

Segundo o Tribunal, fica
comprovado o aumento das

despesas orçamentárias de
1999 nas áreas de administra

ção, planejamento, saúde, sa-

neamento e desenvolvimento

regional. Outra comprovação
é de que o governo do estado

comprometeu 67,95% da recei
ta com a folha de pagamentos,
embora o índice registre uma
grande queda. Outros dois

procedimentos destacados pelo
Tc' são a aplicação de apenas
44% das receitas de impostos

em ensino, quando a Consti

tuição prevê 60%, e a realiza

ção de gastos sem o devido

empenho legal.
Depois daComissão de

Justiça, a parecer prévio do
Tribunal de Contas passa à

apreciação da Comissão de

Finanças e, então, à ordem do
dia do plenário.

.
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Imobiliária, Jardim
Jaraguá Ltda, CRECIW572-J

VENDAS
ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alvenaria
cl 85m2 +

Edícula cl 42m2
- 2 quartos,

-

sala, coz., cl
armários sob
medida, bwc,

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa
comercial cl
106m2ema
Iv. + casa

mista cl
60m2 - toda
murada -

'Rua José 1. Ribeiro - Frente Indumak -

Terreno UOOm2 - Valor R$ 65.000,00

VILA LALAU
- Casa alv.

(semi-nova) -

cl 83m2 +

Edíeulà cl
50m2 - casa

cl 3 quartos +

dep. - Terreno
cl 480m2 -

Valor

Próx. Ped. Rio Branco
. R$ 85.000,00 (Próx. Marisol)

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2000

VILA NOVA
'Sobrado em

alv. cl 345m2 -

suíte cl closet
+ 2 quartos, 3
salas,
garagem p/2
carros,
ehurrasq. ,

piscina - terreno 900m2 - Valor:
R$ 250.000,00 (Próx. Forum)

CASA DE ALVENARIA
(Vendo ou troco) Jaraguá Esquerdo, 440m2, 3 suítes; finamente mobiliada,

piseins. Aceito terreno, apartamento ou carro no negócio .

. Tratar no telefone 370-,1521 ou 9973-9433.

Nosso novo e-mail:

correlodopovo@netuno.com.br

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

lavand. - Terreno cl 455m2 -

Valor R$ 37.000,00 (Próx. Salão Vitoria)

ILHA DA
FIGUEIRA - Lot.
Bromélia - Casa
Alv. cl 112m2 - 3

quartos, sala,
eoz., bwe, lav.,

garagem (si
acabamento) -

Terreno cl
380m2 - Valor
R$ 23.000,00 -

GIARDINE
LENZI
Casa em alv.
(semi-nova)
e/210m2-
suíte cl hidra
+ 2 qtos,
sala,
cozinha, 2.

bwes, área de serviço, garagem pl 3
carros cl portão elet. - Terreno cl 450m2:
Valor R$ 60.000,00 (Frente ao colégio)

fl:0IUÄWlEQI1IPAMENTOS PA�ESC
anos a��ndendo bem para

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
) 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Cristine - 3 dorrn. c/2 bwes, cl qaraqern - RS 300,00

)
.

02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Lider Club - 2 dorm, cl garagem - R$ 250,00
) 03 - VIL.A LALAU - APTO - ED. GIü;VANA - suíte + 2 dorm., cl garagem - RS 300,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. REBELO (Calçadão) - 3 dorrn, cl garagem - R$ 320,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorrn. e/2 bwes, garagem - R$ 400,00
) 06 - CENTRO - APTO - ED. SAN RAFAEL - 2 dorrn, cl garagem (Próx. Corsário) - R$ 300,00
) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suíte + 2 dorm. c/garagem - R$ 400,00

08 - NOVA BRASíLIA - APTO. PROX. WEG I - 3 dorm., +2 salas - cl garagem - R$ 330,00
) 09 - CENTRO - APTO - EDIFíCIO FLORENÇA - 1 dorm. cl garagem - todo mobiliado -.R$ 330,00
) 10 - CENTRO - APTO - ED. TULIPA -suíte + 2 dorrn, (Piso em granito)" R$ 500,00
) 11 - CENTRO - APTO - ED. ISABELA - suíte + 2 darm. (se'7ni-mobiliado) - R$ 450,00
) 12 - CENTRO - APTO - Sobre Imob. Jardim - 2 dorrn., + 2 bwes - si condomínio - R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS
) 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel - 4 salas cl estacionamento - R$ 650,00
) 02 - ÁGUA VERDE- - CASA MISTA - Próx. Ferj - 3 darm., cl garagem - R$ 230,00
) 03 - BARRA R. CERRO - CASA ALV. - Lado Posto Cidade - 4 dorm - cl garagem - R$ 330,00
) 04 - VILA NOVA - CASA MISTA - Próx. Prefeitura - 4 dorrn, sala, CI garagem - R$ 335,00

05 - CENTRO - CASA MISTA - R. João Picolli - 3 darm. - cl garagem - R$ 300,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIA�S
) 01 - CENTRO - SALACOMERCIAL - NOVA -sala cl 50m2 + bwe + depósito - R$ 300,00
) 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 -antigo Senae - R$ 330,00

) 03 - CENTRO - GALPÃO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento -

;;:;<'� ;,t, '

<

- Mó
,............. a\r� escritório em g�ral

- Co",·putado'res/impressoras'i�4Íl�;.
- Fax-:;:,M�quina çle cupom-fiscal
- Reló.gio�'f�e �,ontq., .'

'

- Etiquetdd_õra Scanner"
- check Pronto i_ Retroprojetor
- Calculadoras/Máquin'as de escrever
- �upriment�sHPI't�fnf?[,má,�ica �%
- Papelaria e ace��9rlos e.fl:1 geral

"�",��;\Oi�'- -

("
"

Rua 'Venâncio daSilva porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275�1492 - Jaraguá do'Sul- SC - E-mail: florianiequipamÊmtos@netuno.com.br

prófessores-e
-_,_ :,.<;:,

profissloeais liberais
, ...

"

em até 36 vezes,
,

cA,' , t

outros .em ate 16 vezes,

Moni�pres Sans�ng
c()m preços lmbatívels

J. �A
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Intermediária

Rua João Picolll,.1 04 - CEP 89251-590 - Jaragua do Sul - SC

http://www.imoveis.netlinter .. CR.ECI0914-J • 371-2117

VENDE: Alvenaria cl 140;00m2,
sito à Rua Henrique Krause, 174

. (Ilha da Figueira).
Preço: R$ 60.000,00

VENDE: Alvenaria cl 268,0011l2,
terreno cl 269, 75m2• Rua Irmão

Marista - Centro.

Preço: R$150.000,00 (Negociáveis)

VENDE: Sala comercial cl42pOm2• Av.
Marechallleodoro dalionseca-Ed.

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

ALUGA: 1 suite + 2 dorm., sala, coz.,
lavand., bwc social, sacada cl

churrasq., e garagem. Ed. Onix. Apto.
202. RS 400,00 (Próx. Augeloni)

VENDE: Casa alvenaria cl200,00m�
terreno cl350,00m2• Rua João
Batista Rudolf, 161 (Amizade].
Preço: R$3.0.000,00 +financ.

VENDE: Terreno cl836,OOm2• Rua José
Emmendoerfer (Nová ßrast1ia)

Preço: R$ 42.00'0,00 .

VENDE: Casamadeiro cl 62,001112, terreno
cl 325,001112• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(Barra do Rio Cerro). Preço: J6.000,00

VENDE: Casa alto padrão, cl área
350;001112, terreno cl 900,001112• LateralAv.
Marechal Deodoro (Centro) - Negociáveis.

VENDE: Terreno cl 448,0011l2•
Rua Adolpho A. A. Ziemann

(Próx. Canarinho)
Negociável

VENDE: Apartamento classe "A",

Ed. Carvalho - Centro
Mobiliado

Preço: R$ 110.000,00

VENDE:Terren'o cl 833,00m2• Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00

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

VENDE: Casa alvenaria cl 120,OOm2, e terreno

cl 525,OOm2• Rua Onélia Horst, 447
(Vila Lenzi).

Preço: R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALA COMERCIAL - RUA 266, Nº 30-
sala 01. 85,OOm2 - Valor: R$ 250,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

garagem c/ 2 vagas - R$ 119.000,00

TERRENO - Rua João Franzner - Jaraguá
Esquerdo. Área 418,60m2.

Valor: R$ 15.000,00

Imóvel Comercial - Rua Walter Marquardt·,
nº 69? - Valor R$ 800,00

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

Valor: R$ 600,00

APARTAMENTO - CeI. Proc. Gomes de
Oliveira, 1320. 1 suíte + 2 dorrn., c/ garagem
mobiliado. R$ 500,00

Rua Gustavo Hagedorn, n9 42 -

Vila Lenzi. 3 suítes 4- 2 dorrn.,
2 bwc c/ garagem. R$ 1.112,00

CASA. ALVENARIA - Rua Maximiliano

Hindelmeier, 41. Constr, 128m2, área
451,?1m2, 3 dorrn., + dep. empregada c/

garagem. Valor: R$ ?1.000,OO

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nº 499 -

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

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

Valor R$ 200;00

-

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

PLANTÃO: 9975-1500

Sala comercial - R. Bernardo
Dornbusch, nº 486, +Ol.I'' 60,OQm2.

Valor R$ 300,00

Casa madeira - Rua Tereza H. Hruska, nº
351 - 3 dorm., cl garagem - Valor R$ 200,00

Casa alvenaria - Rua Augusto H. Pereira, nº
33 - Czerniewicz - 1 suíte + 2 dorm. + dep.
emp. c/ churrasq. e garagem. R$ 683,00

Apartamento: Walter Marquardt, n° 2820 -

Barra do Rio Cerro - 01 suíte + 02 dormitórios
+ garagem. Valor: R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terreno com 3.280m2, edificado com excepcional
construção em alvenaria, com área de aproxima
damente 520m2, contendo amplas instalações

sociais, onde funcionava o Restaurante "Monjolo", e

na parte íntima da casa, + 4 suítes, ampla cozinha,
churrasqueira, lavanderia, demais dependências, etc.

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

. ACEITA IMÓVEIS OU AUTOMÓVEIS
DE MENOR VALOR

Engctec

o.
Enget<:C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 - CENTRO 9 - RUA JOINVILLE

Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar', próxima sede nova da APAE,
terreno com S90,00m2 com Prédio Novo contendo +> 900,00m2 constituído de
�alas comerciais e um exceleníe apto. - R$ 250 . .000,00 (em condições)

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

Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1. suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao

Bradesco, Telesc - Ótima localização.
.

Valor R$ 70.000,00.

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

3-CENTRO 11 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá
Pomeröde) - Preço R$ 15:000,00

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

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

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

-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70.000,00 13 - VILA LENZI
Terreno localizado na Rua Josephina Vavassori nº 1307, com SOO,00m2 no

valor de R$ 20.000,.006-CENTRO
. CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO - CONSULTÓRIOS - sala S03 - (sala de

espera, dois consultórios, banheiro, salinha de apoio e garagem -

aproximadamente 100m2), ENTRADA R$12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESES
DE R$1.250,00 ORRIGIDO PELO CUBo

14 - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney
Franco e 1S,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo
um 9alpão e um sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)

7 - ILHA DA FIGUEIRA
15 - JARAGUÁ ESQUERDO
Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

Casa em alvenaria na Rua José Panstein, esquina com Rua Ernesto Bruns, n°
27, com 114,00m2 de área construída em terreno de 379,00m2 - R$ 40.000,00

16 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio
Cardozo da Silva, n9. 246 - Pre o: R$ 40.000,00

S - VILA LALAU
Sobrado na Rua Afonso Bartei, 139, com 21Sm2 de construção. Valor: R$
95.000,00

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

IMÓVELCOMERCIAL-
Sobrado + galpão em terreno'com> ,

aproximadamente. 1.0QQm2 de esquif1�{com
frente para futura da,sed��a�:F?fef�itúra Municipal
de Jaraguá do Sul. CQfJt;orrr;lé�c.r()qui'ao lado

'<�c'
-

:: �-:- -;

TERRENO SITO A.RUA MAX WILHELM, ESQUINA COM A RUA NEY FRANCO
•

Area aprox. = 1.000,OOm'
CONSTRUÇÕES: CASA EM.ALV. = 1 Bg,67m'

GALPÃO = 336,OOm'

Engetee

/IV
�ngetee

/ IV,
Engetee "

, , ,

.

/ tvIVIVIV�'�" ,

Engetee Engetee 'Engetee Engetee . Enge.ee Engetee
,
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Antes de comprar um apartamento
.

,

N
V
>

Edifício com 7 andares, somente 2 aptos. por andar,
com elevador, salão de festas e píscína
":'::::':::::::',;:::::::�.::!,,:::::::�::::':::�:::�:�::;�,:�::;:;-:;:m�::m,:::::::::::::::!:::::::::::::::::::::.�.::;�::::::::::::�:;:::::::�m�:�:::;:::::�mm�.<::::�mm�:::::�-=::"x:x:::;:::,::mm:tmm::.::;":.��m�:�m:,��re:':!'.:::::":.::::�<"W.:::"""",,>__ ........;. _

Apto. 3 quartos com 162',30m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 64,00*
.

Apto. 2 quartos com 1 03,54m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 40,00*
.. ,·,',"{l

lol

cerémica Eliane - RS 90.000.00
* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento rieste mês

Localizado na Rua João Picolli, em área totaímente

ifício
Negra

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

� "

Apto. 3 quartos com 190,91 m2

Taxa de condomínio de apenas R$ 68,50*
Apto. 2 quartos com 123,59m2

Taxa de condomínio de apenas R$ 40,05*
* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento neste mês

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

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

Entrada + assumir parcelas de condomínio

, Construção pelo Sistema
de Condomínio Fechado a, preço de custo

• ""'-m::m;w'.@'@1:;(�;:m,w;,*,:t,<::::"{�«-f(::mra:::�,:;:��::�«;��:;:;:::;:;:::�::i";j:�'��.,:f,:;:::::<::,::;;::;:,:::::�:::::::::�<;;;;;:�;:;-,;�<:;��;�:::;::;<::::i�;::':::: '
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS �

Rua Iluintino Boceiúv«; 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - CRECI 8469-1 - futuro@netuno.com.br

'ii;
-.J

cu

s
oE

Apto. 3 quartos com 21 0,34m2 - Financiamento direto com o condomínio; 8

Apto. 2 quartos com 105, 73m2 - Financiamento direto com o condomínio .. :1
{5
c:

8 '

�

residencial, no centro da cidade ..

Líder de mercado em edifícios com 7 andares
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci.1749� 275-3412
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

,..,

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

Caixa Pastal 482

LTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

CASA MISTA
Nova Brasília,
cl 94m2 - 2

darm., 1 ba
nheiro e de
mais depen
dências. Valor

R$ 26.500,00.
Aceita carro

<l'
Terreno c/
186.800m2 -

Guaramirim -

BR-280, - R$
45.000,00
parcela e

aceita carro. '

Ótimo pI
reflorestament

TERRENO
COMERCIAL
NEREU
RAMOS'eom
10.123,75m2
R$ 55.000,00
ótimo para
indústria

PRÓX. DUAS
" RODAS

. CENTRO
Terreno com

2.500m2•
Alto padrão.
Consulte-nos!

APTO.
CENTRO - ED.

RivIERA, com

170,90m2 -

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

vagas de

CASA MISTA
JARAGUÁ
ESQUERDO
com 106m2 - 3
dorm,

R$ 25.000,00

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

Terreno
Comercial - c/
832m2 - Rua
João
Planinscheck

R$ 50.000,00

CENTRO - cl
191,10m2, 4

dorm., sendo I,

suíte, sala em

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

CASAIBOA
VILA RAU - com

221m2, 4

dorm.,
garagem para
4 carros,'
terreno com

560m2•
R$ 23.000,00
'sinal + finane.
Toda com piso
cerâmico

'SOBRADO -

'

Centro c/
347m2, cl 2
resido + sala
comi. c/ 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
äorm. e dep. ,
gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

CASAALV.
Santa Luzia - cl
120m2, terreno
cl 675m2-3
dorm., 1 bwc,
cozinhe c/
armário
embutido, sala
estar, garagem.

, R$ 53.000,00

TERRENO

ESQUINA
VILANOVA
com 800m2•

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada'
Parcela e
aceita-se
carro

CASAALV. c/
100m2 -

Amizade -

.terreno c/
498m2, 1
suíte + 2
darm., sala
estar,
cozinha,
garagem,
ehurrasq., 1
bwe - R$
39.50000

APTOCENTRO
- Edif.
Mendonça -:

c/ 165m2,
,

suíte + 2
dorm, 1 bwe
'social, dep.
emp cl bwe,
sacadas,
garagem.
Apto muito
bem acabado
cl piso, R$
85.000,00

Sobrado Vila Lalau,
cl 205m2, 1 suíte cl
banheiro, hidr.,
sacada, closet + 2

'

darm., 3 bwc, sendo
1 banheiro hidr.,
cozinha clmóveis
sobmedida, salas
em vários
ambientes - salão
defestacl
ehurrasq. e dep.
empregada - R$
138.000,00.Aceita
apo demenor valor

TERRENO
CENTRO - com'

311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

- cl 90m2, 2
darm., 2 bwe,
terreno comi
6.200m2 -

R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R. DOMINGOS DA N'OVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

Iro a
IMÓVEIS LTDA

VENDAS'
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep.
empregada, garagem, R$ 53,000,00
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25,000,00
+ financ.
Cód. 3029 - Ed, Agata - Novo c/ suite, 2 qtos, sacada
com churrasqueira - R$ 90,000,00
Cód. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 2 qtos, sala,
2 ambientes - R$ 50,000,00 + finan ..

Cód,3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, c/ garagem
R$ 55,000,00 - aceita casá de menor valor na praia de
Itapoá
Cód, 304 t - Ed, Atenas - Mobiliado, suite, 3 'quartos,
salas c! sacada, 2 vagas garagem,
Cód, 3043 - Ed, Florença - suite cl hidromassagem, 2
qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$
106,000,00,
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suite + 2 qtos, dep. de
empregada - R$ 38,000,00 e assumirfinanciamento
Cód. 3045 - Ed, Florença - 2 quartos, dep. empregada
com bwc.çaraçern - R$49,000,OO,
Coo, ;3046 - Ed. Jaraguá - 2 qtos + dep. de empregada c!
garagem, R$ 50,000,00 - acena casa
Cód. 3098 - Ed. Mariana Cristine - 3 qtos, 2 bwes, cl
garagem - R$ 55,000,00
Cód. 3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwcs, c! garagem,
semi-mobiliado,
Cód, 3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$
40,000,00
Cód. 3311 - Res, San-Gabriel- 3 qtos, bwem garagem
- R$ 22,000,00 + financiamento '

,

Cód. 3313 - Res, llhados Açores - aptos novos com

suite + 1 quarto - R$ 45,000,00
Cód, 3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem, R$ 16,000 + ünarc.
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condominio fechado, eil suite + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira c!elevador
Cód. 3352 - Ed, Amarilys - novo, c/I suite + 1 qto, cl
garagem - R$ 54,000,00 - Aceita carro, e parcelamento,
Cód,3371 - VHaRau-Apto, nova c!20 quartos- R$45,000,00

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1003 - Centro - cl 190m', 3 qtos - R$ 73,000,00
coo. 1016 - Centro - cl 331m', cl suíte + 3 qtos, piscina
- R$ 260.000,00
Cód. 10'27 - Centro - Rua Ângelo Schioehet cl
1.292,OOm', edificado cl casa de alvenaria R$ 180,000,00
Cód. 1030 - Centro - c/230m' - suíte + 2 quartos - R$
110.000,00.
CÓd, 1072 - Amizade - cl 200m',.cl suíte. 2 quartos,
terrenocl 1 ,140m'- R$130,000,OO
Cód. 1079 - Amizade' cl 160m', suíte T 2 qtos, nova -

R$ 70,000,00
Cód, 1097 - Baependi - 197,80m', com suite + 2 quartos,
churrasqueira', garagem para 2 carros. Aceita casa em

- Joinville (B, Atiradores, América ou Saquaçu),
Cód. 1113 - Barra - cl 147m', suíte c! clossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa de maior valer
cl piscina
Cód. 1118 - Barra - cl 150 m', suíte + 2 quartos - R$
85.000,00

'

,

Cód. 1175 - cl 205m' -, suíte, + 2 qtos. terrenocl 1.220,00
- R$ 85,000,00
Cód. 1178 - R, Guanabara - 200m' - suíte + 2 qtos. R$
75,000,00. Aceita carro e terreno,
Cód. 1191 - Ilha da Figueira - 200m', suíte + 2 qtos,
garagem para2 carros, R$ 75,000,00
Cód ..1204 -Ilha da Figueira - nova cl 160m', e/4 qtos
R$ 50,000,00
CÓd, 120.7 -Ilha da Figueira - 156m', com 4 quartos, 2
bwc's, terreno com 450,OOm' - R$ 45,000,00,
Cód. 1214 - Nova Brasília - cl 230m', c/ suíte, 2 quartos
- R$ 96,000,00

.

,

Cód, 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suítes, chur., piscina,
semi-mobiliadà - R$210,000,00
CÓd, 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte + 2 quartos - R$
49,000,00
Cód, 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3 qtos, 1 bwc
R$ zo.ooo.co-uoaocramemo
Cód. 1232 - João Pessoa - 3 qtos, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, lavanderia e garagem - R$ 50,000,00, Aceita
apto de menor valer.
CÓd, 1233 - João Pessoa - 150m', suíte + 2 quartos,
garagem para 2 carros, R$ 50,000,00, aceita terreno
como parte paqto.
CÓd, 1297 - Vila t.alau- c/156m', 4 qtos, 2 bwc, terreno
C/4,50m', R$ 55,000,00
Cód. 1320 - Vila Lenzi - 270m', suíte com elosed, 2
quartos, sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem
para 2 carros, mobiliada, terreno com 930m2.
Cód. 1358 - Vila Nova c/144m', suite c/ hidromassagem,
1 qto, salas con]. piseine. R$ 80,000,00,- aceita casa ou

apto. de menor valer,
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond,'Águas Claras - 2 qtos, , R$
11,0000,00 + financ,
CÓd, 1375' Vila Rau - c/80m', c/3 qtos, + edícula cl
78m' - R$ 42,000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt -

, 3 quartos, 2 bwe - R$ 25,000,00 + Ilnanc.
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m', c/ suíte + 2 qtos - R$
115,000,00
Cód. 1985 - Guaramirim -156m'- 3 qtos, 2 bwe, terreno
com 1 ,250m' - R$ 90,000,00
Cód. 1989 - Sehroeder - el286,25m', c/5 qtos, amplas
saias, copa cozinha, salão de festas, Terreno medindo
1,541,35m', R$ '85,000,00, Aceita carro, terreno,
parcelamento.

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

CRECI 001367 - J

Barra - cl 314m2, suíte; 3 qtos, piscina.
- R$ 125,000,00 - Aceita parcelamento

Vila Nova - 246,00m2, com 4 quartos,
" R$ 65_000,00

Ilha da Figueira - 156m2, c/5 qtos, 2
bwc - R$ 45,000,00

Hes. Renascença - casa nova cl 160m2,
cl suíte + 2 qtos - R$ 70_000,00 +

financiamento

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

garagem pl 2 carros - R$ 140,000,00

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

.

R$ 54.000,00

Figueira - com 200m2, suíte + 2 quartos.
Terreno com aprox. 1 000m2 - R$ 75,000,00

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50,000,00
Cód. 2007 - Centro - próx, Angeloni cl 1,020m' - R$
60,000,00 .

Cód, 2013 - Centro - Reinoldo Rau, c! 975m' - R$ 280,000,00
ceo. 2014 -Centro-421m'- R$ 30,000,00
Cód, 2051 - Água Verde-c! 400m'- R$16,000,OO
Cód. 2072 - Amizade - 20,570m' - R$ 150,000,00
Cód. 2075 - Amizade - Rés, Versalhes - com 450m2 - R$
16.500,00
Cód. 2076 - Amizade - c! 386,37m', próx, Cond. Amizade-
R$17,5OO,OO

.

Coo, 2097 - Próx, futura Prefeitura c! t ,018m2 - R$ 150,000,00
Cód. 2099 - Baependi - com 879,90m'- R$ 60,000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13,000,00 - próx. Sup,
Breithaupt
Cód. 2118 - Res: Joaquim Girolla - Barra - cl 420m' - R$
22,500,00 c! astano
Coo, 2151 - Chico de Paula - c! 2.500m2 - próx. PostoMarcolla
- R$ 60,000,00
Cód. 2175 - Czemiewiez- c! 1, 141,40m2- R$ 25,000,00'
Cód. 2177 - R, Roberto Ziemann - área c! 8,658m'
Cód. 2292 - R. Waldemar Grubba: próx. Met. Trapp cl
409,50m2- R$ 50,000,00
Cód. 2294 - Vila Lalau c! 729m' (27 x 27) - R$ 35,000,00
Coo, 2317, Vila Lenzi-581 ,65m2 (18,50 x20,50)- R$27,OOO,OO
Cód. 2358 - Vila Nova - c! 338m'- R$ 29,000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - À$
39,000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c! 350m'- R$13,000,00
Cód, 2:i74 - Vila Rau - c!337m'- R$13,500,OO aceita pare,'
Cód. 2377 - Vila Rau, - Rua Er:wino Menegotti - esquina c!
581,85m2- R$25,000,OO
Cód. 2446 - Estrada Nova - c! 1, 155,00m'- R$ 24,500,00
Cód. 2456 - Três' Rios do Sul - área de 2,500,OOm' - R$
25,000,00
Cód. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c! 445m2 - Entrada
de R$ 15,000,00 + 12 vezes de R$ 1,000,00
Cód. 2982 - Rod, SC-413 - Km f O - cl 49,872,00m' - R$
40,000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9, 144,85m'-
R$35,000,00

'

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5' andar oi 2

garag�ns, Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28,270,00-
Entrada + parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 4' andar - 44,59m'
+ garagem - R$ 35,000,00 '

.

Cód. 4010 - Centro - ao lado Bco Brasil - Centro
Comercial c! 7 salas - R$ 350,000,00

LOCAÇÕES
Casas

Cód, 602 - Casa de alv c! 3 qtos - Rua José Emmendoerfer
- Nova Brasília, R$ 400,00
Cód. 603 - Casa de madeira cl 3 qtos - Água Verde - R$
200,00

.

Cód. 604 - Casa alv com 2 quartos, próx, Hospital Jaraguá
-R$275,00

.

Coo, 607 iCasaalv,eom3quartos, próx, Weg 11- R$350,00
Cód. 610 - Casa alv, com 3 cômodos - próx, a prefeitura -

R$I30,OO'
.

,
Cód. 611 - Casa NOVA de alv, cl suite + 2 qtos, pröx, ao
Móveis Pradi. R$ 380,00
Cód. 613 - Casa alv c!3 quartos - Nereu Ramos- R$200,OO

Apartamentos
Cód, 625 - Apto, c/2 e 3 qtos - Ilha da Figueira, A partir
de R$ 250,00 '

'Cód. 626 - Apto, Ci suíte + 2 quartos, dep, de empregada
- Ed. Carvalho - R$ 450,00

.

Cód. 627 - Aptos novos e/2 e 3 qtos - próx. APAE, A
partir de Rl! 250,00
Cód. 628 - Apto, cl suíte + 1 qto, - Ed. Eldorado - R$
480,00

'

Cód. 629 - Ouitínete pl 1 pessoa - Nova Brasília' R$
120,00 .

Cód. 630 - Apto, clJ quarto - próx. a Weg 11- R$ 200,00
Cód. 634 - Apto, com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinoldo Rau - R$ 350,00
Cód, 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt, a partir de R$
180,00
Cód,.636 - Apto. cl 3 qtos + 2 bwe's - ao lado do Posto
Marechal- R$ 400,00

'

Cód. 637 - Apto, cl 2 e 3 qtos > Av, Getúlio Vargas - a

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

cima da Bike Trilha (entrada do Hospital São José) R$ ,

'

200,00
Cód. 655 - Apto cl suíte + 2 qtos - Ed. Santa Terezinha
- R$360,00
Cód. 660 - Apartamento e/3 quartos no calçadão - R$
350,00

-

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala cornl. c!60m'- próx, Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala comI. c/70m', earpet, cl divisória, São 2
ambientes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,Ob
Cód. 683 - Sala comi cl 50m' na R. Jorge Lacerda, R$
180,00 - 2' piso
Cód, 687 - Sala coml, cl 90m' (incluindo mesanino)
lateral da Marechal- R$ 650,00

Galpões
Cód, 802 - Galpão c! mesanino - ,R$ 990,00 - Próximo Florisa
Cód. 804 - Galpão cl 15 x 15 - em terreno c! 1 070m' - Rua
Barão do RioBraneo - R$ 1,500,00
Cód. 806 - Galpão cl 260m' em terreno cl 500m' - próx,
Terminal Rodoviário - R$ 560,00

'

Sobrado novo cl 258,72m2, cl suite cl

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fiirassol
IMÓVEIS

371-7931flPABX'

SCHROEDER

(CENTRAL)

Centro - terreno com 1000m2, casa com

230m2. Aceita apto. - R$ 150.000,00

Vila Nova - Alv. cl 180m2 - 1· suíte + 2 quar
tos - "Bom para Clínica - R$ 125.000,00

Vila Nova - casa madeira com excelen

te terreno de 700m2 - R$ 48.000,00

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

R$ 34:000,00 - Aceita carro até R$ 10.000,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA
• ADMINISTRA

CRECI1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 680m2 (esquina),
próximo Cayman Malhas

R$ 19.000,00

Amizade - Casa alv, nova, cl 142m2- 1

suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00

Champaghat - Alv. cl 300m2- piseina- .

móveis sob medida - R$ 210000;00

,

Nereu - casa alv. cl 70m2- 3 quartos
próx .. Igreja Matriz - R$ 35.000,00 Aceita
troca por imóvel no Jaraquá Esquerdo

Champaghat -!W. d25Dm2 ( oova}3sunes+2
vagasgaragen-CUB's335-R$168.340,OO

Sâo Luiz - Alv cl 120m2- 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial - R$ 50.000,00 Vila Nova - Terreno e/828m2, (31 x28,5) -

Aceita carro ou parcelamento RS 80.000,00 - próx. RBN

ALUGUEL
Cód. 0023 - APTO mobiliado - Ed. lsabella, 2 qtos - Valor R$ 450,00

Cód. 1001
.

SCHROEDER

(CENTRAL)

Santa Luzia - próximo Friqumz (Centro).
.

Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais

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

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

Nereu- Terreno 867m2 ( 1h51)� Rua
André Voltolini - R$ 13.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO CERTO DOS LHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

Agora em [arag
você tem a ma

lojade
revestUnen
cerâmicos!

rerroplenogem
11 . Areia

Barro
11 Brita·

pisos,azu
decorativas,
cerâmica, 10L!

ICHEN.

cozinhas
/iJ

1�1:lltirD 24Jb
9973-!9(2'1

Rua Adolfo Augusto Ziemann, s/ng, Amizade

.

o \)Msôúus
. (,\

o
hmus

o tUt\\�\�s
o �\su�\,,\\\tU
00 �u�\\\�'l �

Av, Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 o �U\\�\ \\� �Ut�\\�

Regina
Comércio de t.intas em eral e acessól'ios

Prestaçân de mão-de-obra nos sel'Viços de

pintul'a na constl'Ução civil
(�,t

:R'fj·-�jt:tt)
�'f'J�4�f,�Comércio de matm'iais de construção em geral

Revendedor de Tintas (oral! Iíaear

Construções:
- Prediais
- Indústrias
- Residências
- Estações de tratamento de efluente.;; .

- Reformas e outros serviços

275-3123
275-3544

EMPÓWIO DAS
PEDf<AS

DECOI<A"-IVAS

��\ml0\'ê."::.
�\à.,,\\Ç)"::.
�\"::."J"::.
\- à.c..\\à.�à."::.
Cl0i\\\\\à."::.
\_"::.c..à.\\.à."::.
�à.\\\\�\\I0"::.

Rua Filipe Schimidt, 279 - .Centro

Jaraguó do Sul - SC

WisOoraÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

'•••4fI&Cl........
11.....'••11.1,

DOCE
MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS

CONSTRlfTORA

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

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

ARTEL.A)'E
• Laje pré-moldada -

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

Loja.1 e Fábrica: Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 850 / Tel. (47) 371-1011
. 1 #'di'i'::i'W.<#�:M:i"""0"-..;!:,*w."""'i�::i>i""'�:"-::::;::':>.l:>W:<�«��;«�<:;;:;:���� �«:;;�� Ô. __y�#::;��<*,;�Ä�w��>���,<;0.::::''':''_'di-i:á�'*��'»>���l:_�;�,�,;:;4,,=:>.:;,.__

Itaúba - Peroba "'+t Financiamentos: /0#1#',,"
.

Assoalhos - Forros"';""""
�
Cambará - Pin��,,0'/ Caixa Econômica - Construcard ",� Divisórias - porty"",)-���4�W_:��-@':f:'*::"",---,-

'

•••••••••
"

••• "e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �W%"",,�;!,;,.w�;';:�"i!:ti:>:r;m,%lli'';>'::;::�'��#·
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

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

Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. (47) 37G4021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ENDE - �LUC3� -�DNlINIST�

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

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edificio Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de

garagem - Preço: R$ ß5,000,00
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demais dep. com duas

vagas de' garagem -

Preço R$ 99,000,00
- Salas comerciais, executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de: R$ 38.000,00

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demais dep. -

,

R$ 75.000,00

Residencial Sunflower
Rua José Emmendoerfer

(Próx. a Marechal)
- Aptos, nº 101 e 106 cl suíte + 1

qto. e demais dep. Entrada de R$
7,262,34 e assumir parcelas de

. R$ 725,84 corrigidas pelo Cub,

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

- Apto cl 306,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep, c/2

vagas de garagem, Edifício
- com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909-
Centro - R$ 53.000,00

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 40,736,74 e assumir

parcelas I de condomínio de

construção de 946,42).

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco

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

de 44,705 Cub's (R$ 21.719,48)
e assumir parcelas de
condomínio de construção de
R$ 1,217,03 até final de obra,
- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entràda
de 47,560 Cub's (R$ 23,106,55)
e assumir parcelas de
condomínio de construção de
R$ 1,297,76 até final de obra,

CASADE
MADEIRA

no loteamento

juventus,3
quartos, sala,
cozinha, área

serviço.
R$ 21.00000

Casa em alvenaria cl

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

R$ 50.000,00 - Aceita sítio

Jaraguá do Sui ou região

CASAS E APTOS
AVENDA

- Ed. Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo
Schiochet: Apto 303 - cl 219f1i2 -

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

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

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

garagem) - Rua Guanabara 529,
Czerniewiez, próx. Colégio
Alberto Bauer - R$ 80.000,00,
- Casa em alvenaria e/212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 - Rua
Luiz Spézia 101, próx ..ao Aearaí,
Jaraguá Esquerdo R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m? - R. Bernardo Dorn
busch 1578, Vila Lalau - R$
150.000,00.
- Casa em alvenaria e/4 quartos •

e demais dep. - Rua Clemente
Baratte- Centro -R$180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais

dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$
55.120,00.
- Apto. el1 quarto e demais dep.,
rua Procópio Gomes de Oliveira
- R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

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

250,00m2, Rua Jorge BLihr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.

TERRENOS
- Terreno cl 364,00m2 - R. Erich'

Sprung - Vila Rau - R$15.000,00
- 2 'terrenos cl 1.237,50m2 cada
- Rua 638, Lot. Píeolli-- Vila Rau-
R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fórum - R$
42.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua

Fritz Hasse - Centro .; R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao
Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao LíderClub.

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 441,00m2 - Rua

Rudolfo Sanson -Ilha da Figueira
- Perto do Só Lonas - R$
19.000,00.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila .Pradi - Jaraguá

Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoc/780,00f1i2-Condomínio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio

Tissi, Nereu Ramos - Valor total

R$45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de

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

R$ 50.000,00 (cada).
_

- Terreno cl 43.589,00m2 - Ru

Joinville, próx. PersianasEnqler.
Terr.eno cl área de

.1 02.752,00m2· - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto
Cidade 11- R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 - Barra
do Rio Molha, a 500 rnetros da

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

LOCAÇÃO/APTOS/
.

CASAS/SALAS
- Galpão Industrial com 750,00f1i2
de áea construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto cl 2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed.
Eriea, Centro - R$ 300,00.
- Apto. e/2 qtos e demais dep. -

Rua Marina Frutuoso, 909 - Ed.

Aster (Fundos do Angeloni) -

Centro - R$ 300,00.
- Aptos no Resid. Ämaryllis, Ru
Ângelo TorineIli, Vila Nova (1ª
locação), suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/churras

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

demais dep. (Mobiliado) - Rua

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

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

vaga de garagem e box para
depósito) - Rua Emil Burow, 223,
Res. Tulipa.

.

- Aptos novos cl 1 quarto e de
mais dep. ou suíte + 1 quarto e

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

garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken, Ed.

Magnólia.
- Casa em alvenaria cl 3 quartos e
demais dep. - Rua Anna Müller

Enke, 70,Vila Rau - R$ 380,00

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

� ..
Edifício Mônaco
Aptos centrais -

Rua João
Marcatto próxi
mo Posto Mime
Reinaldo Rau
com 1 e 2

dormitórios e

demais depen
dências. Entrada
+ parcelamento
direto com a

construtora.

CH:ive
Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá doSul- SC

Fo�e:(047)275-1594
EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

Barão do Rio Branco, esquina
com Ferdinando Pradi, com 1

suíte, 2 qtos, demais depen
dências, churrasqueira, indivi-
duai na sacada e coletiva.

Entrada + parcelamento direto
com a construtora. Ou financi
amento pela C.E.F. ou pelo

HSBC (BAMERINDUS).

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

demais dependências.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora.

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

(BAMERINDUS).

Casa em

construção
Loteamento

Versailhesj
Amizade.

valor

negociavel.

A. L',_ G _

- Apto Edificio Mathedi 03 qtos, demals dependénctas. R$r7S'O,00. '

- Edificio Vila Nova com 03qtos;demais dep. R$ 260,00.
- Apto Condominio Amizade 02 qtos, demais dep.'negociave,; ,

- Sobrado para fins comerciais e residenciais COITI área de 309,00'm2 inidô, Ilha da
Figueira, valor neqociavel.

"

- Apto Edificio Isabela com 01 suíte, 01 qto, d�mais dep;·!tmobiliad'o}i'OBS� :.,
BWCs. R$ 400,00 , .

Fit
- Apto Edificio Caetano Chiodini para fins comerciais, valo�'N�gociavel.

Casa João Pessoa com 03

qtos, demais dep.toda murada,
troca por terreno ou casa mais

proximo ao centro de Jguá.
, R$ 30.000,00.

Casa Lateral Barão Rio
Branco com 01 suite, 02

qtos, demals dep, R$
120.000,00 negociavel.

IMOBILIÁRIA A CHAVE AGORA COM PLANTÃO DE VENDAS - 9975-2 t 58'OU 9975-0900

Imobiliária Menegotti Ltda.
Rua Barão do'Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

FONE: (047) 371-0031gIMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI N° 550-1

VEJA ESTAOFERTA! CASACOMSALACOMERCIAL
,

"

, TERRENOS
, ,". � '. '" � �

CASA COM SALA
COMERCIAL- 03 QUARTOS
DE MAIS DEPENDÊNCIAS.
CONTÉM SALA COMERCIAL
COM ÁREA DE 24,00 M2
LOCAL: R. ERWINO
MENEGOTTI 1996.

R$ 150.000,00

TERRENO - CENTRÁL
LOCALIZADO NA AV.
MAL. DEODORO DA
FONSECA
ÁREA DE, 1.930,00 M2

R$,360.000,OO

CASA NOVA CONTEN
DO 01 SUÍTE, 02

QUARTOS E DEMAIS
DEPENDENCIAS.
LOCAL : PROXIMIDA
DES DA WEG II.

R$ 48.000,00 - VALOR
PODE SER FINANCIADO .

-- -: ',CASA EM ALVENARIA
LOCALIZADO NA VIL,A

RAU COM ÁREA DE

420,00 M2

R$ 14.500,00 - OU
R$ 7.000,00 MAIS 17
PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

03' QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDENCIAS
LOCAL:
ESTRADA NOVA

R$ 30.000,00

CASA DE MADEIRA
ÓTIMA ÁREA NA VILA
NOVA
TERRENO COM ÁREA
DE 4.176,00 M2.
LOCALIZADO NA RUA
OLÍVIO BRUGNAGO .

R$ 400.000,00

02 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENcIAS
LOCAL: ,VILA RAU

R$ 15.,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,
Parecer Comercial

Vende - Administra

Con,pra - Aluga
' FONES/FAX (047) 275-2990

- 275 ...2920'
...._.r-I if Realizando seu sonho imobiliário

�.

�:J
- 275-2777

VENDAS

_________
'

IIiIIi · .

� Casa nà Rua - 798, nº 6 - Ilha da Figueira -

<

com 140m2, sendo cl 01 suíte, 02 qtos, 2 salas,
copa" cozinha, 2 bwc, área de serviço, varanda
Terreno com 14 x 25 = 350m2 - R$ 32.000,0.0

• CASA EM ALVENARIA medindo 72�pOm2
com 4 quartos, sala, cozinha" banheiro, ( fal
ta rebocar por fora) - Rua 652- Ilha da Figuei
ra R� 19.50.0,00

• GALPÃO INDUSTRIAl medindo 300,00m,
cobertura de zinco, 5,80 de altura com casa,
de alvenaria ao lado medindo 221,00 m c/3

quartos, 2 banheiros, lavanderia, cozinha, dis
pensa, garagem para 2 veículos. Rua Antô
nio Bernardo Schimidt - Ilha da Figueira -

,

R$110;000,00

• CASA EM ALVENAIRA medindo 170,00m,
com 1 suíte, 3 quartos, sala, copa, cozinha;
banheiro, garagem, área de serviço, dispen
sa, terreno medindo 524,00m2. Rua José Papp
- Barra do Rio Cerro - R$ 120.000,00

• SOBRADO medindo 316,56m2 com suf

te, 4 quartos, sala íntima com sacada, sala
de visita, sala de jantar, cozinha, 2 banhei

ros, lavanderia, garagem para 2 veículos, pis
cina, 'churrasqueira com banheiro, área ver

de medindo 91,OOm2, terreno medindo

500,OOm2 - Rua Egídio Busarello- Barra do
Rio Cerro - R$ 125.000,0.0.

-

'. SOBRADO medindo 270m2 (alto nível)
terrenomedindo 1350,00m 1 suíte com sa

cada, 1 quarto com sacada, escritório, sala
de estar, sala de TV, mesanino, lavanderia,
dispensa, área de laser, ampla área Com

churrasqueira, 'garagem para 2 veículos �

Rua Eupídio Martins- Jiardini [enzi -

.

R$ 180.000,00

• SOBRADO medindo 300,OOm2 Terreno
medindo 480,OQm2, ,1 suíte, 3 quartos, sala
de TV, sala de estar, cozinha, banheiro, de
pendência de' empregada, churrasqueira
com banheiro, piscina, garagem para 2 veí·

� ILHA DA FIGUEIRA - com 143m2, sendo
03 qtos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
varanda,'garagem pl 2 carros - Terreno com

14 x 42 = 588m2 - R$ 54.0.0.0,00.

culos, porteiro eletrônico - Rua Francisco
Piermann - Vila Lenzi - R$ 140..0.00.,0.0

• SOBRADO medindo '144,00m2 Terreno me
dindo 370�00m2 (falta rebocar por tora), Ribei
rão Molha- Próximo a gruta - R$ 25.0.0.0.,00

• CAS� EM ALVENARIA medindo 120,00m2-
Terreno medindo 514,00m2, 1 suíte, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, garagêm - Rua Olívio
Chiodini Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$' 55.0.0.0,0.0

• CASA EM ALVENARIA medindo 54,00m
(nova), 2 quartos, copal cozinha, lavanderia e

garagem - Rua 924 - Jaraguá Esquerdo - R$
27.50.0.,0.0

'

• SOBRADO medindo 238,00m, 1 suíte, 2
'

quartos, banheiro, sala dupla, sala de TV, área
de serviço, garagem para 2 vetculos - Rua Ir
mão Celestino Depiné- Champanhá - R$
135.000,00

• CASA EM ALVENARIA com 5 quartos, 5

salas, 2 cozinhas, 3 banheiros, 4 garagens, :2

lavandeiras, salão de festas, sacadas, Terreno
medindo 450,00m2 - Rua ignácio Zacke- Barra
do Rio Molha � R$ 10.0.0.00.,00.

• TERRENO medindo 3645,00m2 próx ao pos
to KM 7 - Barra do Rio Cerro - R$ 20.0.000,00.

., GALPÃO com 320,00m2 ( novo) Terreno
medindo 435,00m2 - Rua Ida Bona Rocha - Cen
tro - R$ 85.00.0,0.0

• SALA COMERCIAL medindo 70,00m2, 1

piso- de frente para o calçadão - Centro - R$
35.00.0.,00

• APARTAMENTO medindo 99,00m2 com 1

suíte, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, la-

� JARAGUÁ ESQUERDO - R. VitorWitkoski,
289 - Lote 15x25m, com casa de alvenaria, 2
qtos, sala, cozo bwc, garagem, área serviço,

lote murado. Preço R$ 25.000.,00.

vanderia, churrasqueira na sacada - Pró
ximo ao Fórum - Vila Nova - R$ 20..0.00.,0.0
+ CUB

• APARTAMENTO medindo 78,00m2 com
suíte, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, la

vanderia, churrasqueira na sacada - Próxi
mo ao Fórum- Vila Nova - R$ 15.00.0.,0.0 +

CUB

• APARTAMENTO medindo 57,00m2 com
1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
churrasqueira na sacada - Próximo ao Fórum
Vila Nova - R$ 10.000.,0.0. + CUB

• APARTAMENTO de cobertura medindo

240,00m2, 2 suítes, 2 quartos, sala tripla com
sacada, quarto de empregada, lavanderia,
cozinha, ampla área de festas com churras

queira e banheiro, garagem para 2 veículos -

Próximo ao Fórum-Vila Nova R$150.000,00
( negociável)

• 'CASA EM ALVENARIA medindo

140,00m2 - Terreno medindo 392,00m2, 3

quartosa, 2 banheiros, 2 salas, cozinha, dis
pensa, lavanderia, mini piscina, garagem -

Águas Claras - R$ 48.000,00

• TERRENO medindo 377,00m2, asfalto
em frente - Rua Maria Demathe Nagel- São
Luiz R$ 12.000,0.0 ,

• CASA EM ALVENARIA medindo

129,OOrh2, 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, garagem, churrasqueira -

Loteamento San Loren - São Luiz

R$ 45.0.0.0,0.0

• LOTES no Loteamento Reder ( vários)
561 ,00m2, 332.50m2, 399,55m2 - Rio Cerro
Atrás da Chocoleite - R$ 4.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo
Imobil iário
AIJS

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECl8489

·1 TERRENO com 2.�!n����� na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000,00 .'.
TERRENO de esquina com 4.2001'112 - Fazendo frente com a

Rua Bernardo Dornbusch

Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão II - Bairro

I
Amizade R$ 10.000,00

ITERRENO com 1.000m2deesquina - RuaJoão CarlosStein
- Próx. Juventus .

.

TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n°

.

151 - R$ 12.500,00

Casa em alvenaria com 150m2 (Laje), lote com 675m2

(15x45), escriturado; localizado no Bairro Nereu Ramos,
ao lado do Campo do Estrela. Preço: R$ 42.000,00
OBS.: Aceita troca por casa de menor ou igual vetor,
desde que seja ponto comercial.
* Aceita também troca por estabelecimento comercial.
(Bar, lanchonete, mercearia oumini-mercado)

CIRCULAR CREA/IRJS 3/2000

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO I"

PROPRIO
ENTRADA+ 50MESES

RESIDENCIALFlRENSE

I
OUROVERDE

·1
CIRILO ZANGHELINI

CAMPOSAMPIEROJ

CAMPO SAMPIERO II

CONDOMÍNIOFECHADO FLAMBOYANT

1- Comunicamos que, de acordo
com a Decisão Normativa CONFEA

. 47/92, de 16.12.92, TECNICOS EM
AGRIMENSSURA somente tem

habilitação legal para assumirem: .

- Laudos de declividade de terrenos;
- Serviços topográficos;

- Desmembramento e

remembramento (compreendendo
aqui a àtualização de confrontações

e medidas e a unificação.
Portanto, anteprojetos ou projetos
de loteamento não podem ser

subscritos poresses profissionais.
2- Poroutro lado, de acordo com o

art. 16 da Lei Federal 5.194/66 e

Resolução CONFEA 407/96, é
obrigatória a colocação de placas

de identificação do exercício
profissional no local da obra ou
serviço de qualquer natureza.

A partir de 15.05.2000, esta IRJS
está fiscalizando rigorosamente o

cumprimento ao acima exposto,
esclarecendo que a colocação de

placas será inicialmente exigida
somente em loteamentos.

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

Vendo CD para carro, marca

Painer, último lançamento,
ainda na caixa. R$ 300,00 à
vista ou parcelado a negociar.

Tratar: 372-0186

Vende-se um lindo guarda
roupa em perfeito estado,
aprox. 120 anos, com 3

portas - gavetões. R$
1. 000,00 a negociar.
Tratar: 372-0186,
Viviane ou JulioVende-se uma lanchonete

completa, com ponto na BR-

280, km 10. Valor R$
9. DOO, DO, aceita carro.

Tratar: 371-5382

CASAS·
.

II CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a Rua Horácio

Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.QOO,00
CASA DE ALVENARIA com 90m2 - Rua João Franzner
- R$ 25.000,00
CASA DE ALVENARIA com 60m2, em construção,

I
sito à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote 121 - R$ zs.coo.oo
CASADE ALVENARIA - com 70m2, na Rua 402, n°

I
.

63 - toda murada - R$ 30.000,00 .

CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lorea. Liodoro

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

Procura-se moça estudante

para dividir apartamento já
mobiliado, 2 quartos. Fone:
9962-7692.ou 371-5824

Vendo cachorro Husky
Siberianos, com 3 anos,

fêmea, valor R$ 80,00 e

também um filhote com 3
meses por R$ 5(J,OO.

Tratar: 276-0190, com Tânia

Vende-se um caminhão

1524, trucado, ano 86,
14.000kg na balança, valor a

combinar.
Tratar: 446-0556

-

BNCADBRNAÇOBS .:
#.

JAKAGUA LTDA • .ME
Livros fiscais" revistas, monográficos,
fascículos, pastas, álbuns e serviços

de acabamentos.

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

Rua José Pavane11o, 225 - Ilha da Figueira
Fones

372-0969 - 9975-3620

CRECl4855-J

TERRENO
.

Com 1200m2 + edificação de alvenaria

cl 100m2, localizado na Rua João

Planinscheck, defronte Sindicato dos

Metalúrgicos. Ideal para Ponto
Comercial, construção de EdifíCio, etc.
Valor R$ 70.000,00 supernegociável

E�G[�HARIA E ARQmmR�
Projetos e ConsfIuçóes

Arqpitet0i Unbq/1is,tai
lI�l�deO�CRÊAdl995-3

F O T O l I T Ö &. C R I A c Ã O

Fone: (0**47) 275·3441 /9975·1749
.

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

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

(OWW47)
370-7919
370-8649

• Terreno com 150m2, na Praia de Navegantes (SC), Edificado com casa de
alvenaria com 77m2, situado na Rua Alirio Pereira, bairro São Paulo. Valor R$

11.000,00. Aceita-se automóvel no negócio
Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• ReI: 023- Casa Alv. 156
m2-. 3 quartos, 2 BWC, sala,
copa, cozo Área de serviço,
churrasqueira, garagem.

Czerniewicz - R$ 96.000,00

:? � .C?��.��I:'I�::��� eO·RREIO·,DO, POV0
·

:.���.<?��.�? .��.L: :.���.? .��. �9�.o

L7�11 m�ét1iJl
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA LANÇAMENTO
.ELE CHEGOU
PARA .BRILHAR

REF 127 - OI SOBRADO = SALA COMERCIAL COM
BANHEIRO
COM ÁREA DE 232 m2 - VILA LENZI
R$ 90.000.00
REF 128 - OI CASA MISTA-COM 90 m2 COM TERRE
NO DE 600ml - SANTA LUZIA
R$ 10.000.00
REF. 121;- OI CASA ALVENARIA COM 90ml (EM
FASE DE ACABAMENTO)
MORRO DA BOA VISTA
R$ 19.000,00
REF. 119 - O I CASA ALVENARIA COM 70ml -

GUARAMIRIM
.

.

R$ 14.000.00 + R$ 180.00 POR MÊS (FINANCIAMEN-
TO)

.

REF. 110 - OI APTO COM 91ml - NOVO - CATARINA
ERSCHING
R$ 21.000.00 + PARCELAS FINANCIAMENTO.
REF 318 - OI TERRENO COM 377ml - BAIRRO SÃO
LUIS
R$ 12.000.00
REF 317 - OI TERRENO COM 312m2 - BAIRRO SÃO
LUIS

.

R$ 12.000.00
REF 304 - OI TERRENO COM 521ml - SL:HOROEDER
R$ 12.000.00 Consu/I'e-nos

••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•

• CRECI Nº 1589 J

•
•
•
•
•
• A imobiliária da Barra
• .,ií__�Mii_ii__\'ill:\lllE\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll\lll_;;ItiJ,LI'i IT .AAt_f._B\lllI'i\'ill

•
• TERRENOS:

•
•
•
•
• 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 telefone e antena parabólica, Lateral Frida Piske,
terreno com 777,00 m2, (15 x 51,8), na Barra - R$ 65.pOO,00

• 2. Cada de alvenaria cl 130,00 rnz, terreno cl 630,00 m2 (14 x 45),01 suite + 02 quartos, 02 salas,

• copa, cozinha, BWC, garagem, Rua Botafogo, 44, na Barra - R$ 50.000,00

• APARTAMENTOS:

I
1. Acertarneraoc/ zs.on m2, 2 quartos; garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarello,
área nobre, na Barra - R$ 33.000;00

•
• LOCAÇÃO

• Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00
.

• (Primeiro mês de aluguel grátis)

• ', Sala comercial cl 1 00,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00

•.
• Sala comercial c/100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,ob
• Sala comercial c/90,00 m2, Rua Pastor Albert Schneider, 1270, na Barra - R$ 280,00

• •.Sala comercial cl 36;00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
:, Sala comercial cl 47,00 m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180.00 (Primeiro mês de aluguel

• grátis)
.

.•
•

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua WalterMarquardt, 2820 - R$
320,00

• •

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Rengei. sln º - R$

• 230,00

•
•

Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Girolla, 210 - R$
250,00

•
•
•
•

• Casa de madeira cl 04 quartos, garagem e demais dependências, Rua Feliciano Bortolini, 1365,
na Barra - R$ 270,00

• • Casa mista cl 02 quartos, garagem e demais dependências. Rua João Maass, lote 43, lot. Ouro

• Verde - R$ 180,00

•
•

Galpão em alVenaria pré-moldado com 350,00m2, Rio Cerro II, Próx. Nanete Malhas - R$ 500,00
• Terreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente). na Rua José Narloch,São Luís - R$ 120,00

•
• Terreno c/ 1.044,50 m2 (28,00 x 37,.30),. Rua Angelo Rubini, esquina Ruá 750, na Barra - R$

•
230,OP

•

FONE:
(0**47)
376-0015

VENDE.

1. Terreno cl 1 .938,00 m2 (25.5 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$ 18.000,00.
3. Terreno cl 397,50 m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 15.000,00
4. Terreno c/ 325,00 m2, tot, 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

• Casa de alvenaria cl 03 quartos, 2 bwc, garagem pl dois carros e demals dependências, murada,
Rua Afonso Hanemann, sln º, na Barra - R$ 270,00
• Casa mista c/ 93 quartos, garagem e demais dependências, Rua Botafogo, 73, na Barra - R.$
270,00

RUA ANGELO RUBINI, 1046 - SALA 09
barrasul@netuno.com.br

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

.
Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0153 - 370-7238
CELULAR 973-5097

CRECI 1762-J

TERRENOS
• ReI: 048- 758 m2, próx. Posto Behling- Figueira - R$ 26.500,00
•

.

Ref: 007- 186.000 m2, lateral WalterMarquardt - R$ 50.000,00
• Ref: 010- 670 m2, próx. Rodoviária - R$ 55.000,00

.

• ReI: 003- 450m2, Centro - R$ 50.000,00

• ReI: 014- Sobrado - 210
m2- suíte com closed e hidra,
2 quartos, 3 salas, lavabo,

escritório, + 1 BWC com hidra,
cozinha, área de serviço,

dep. Empregada, churrasquei
ra, 2 garagens. Vila Lalau -

R$ 145.000,00 negociáveis

• ReI: 042- Sobrado - 200
m2- 1 suíte, 2 quartos, 3
salas, copa, cozinha,

.

dispensa, 2 BWC, garagem.
Figueira - R$ 95.000,00

• ReI: 015- Casa Alv. 110 m2- 3

quartos, 1 BWC, sala, copa,
cozinha, área de ser. 2 garagens

- Ana Paula IV - R$ 31.800,00

• ReI: 033- Sobrado - 246 m2-
4 quartos, 2 BWC, 3 salas,
cozinha, área de serviço, 2
garagens - Vila Nova -

.

R$ 63.000,00

• ReI: 001- Casa mista 100
m2- 2 quartos, 1 BWC, sala,
copa, cozinha, área de

serviço, garagem. Ana Paula
IV - R$ 21.200,00

BAL. CAMBORIÚ
Apto. mobiliado,
com 2 quartos,

quarto de empre
gada, garagem.
Rua Av. Atlântica,

.

3850.
R$ 55.000,00

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207_

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

Fone 371-2357

Ref: 156 - Casa em alvenaria com
.

80m2, 3- quartos, sala, copa, cozinha,
bwc, la_vanderia, terreno ·300m2 - Rua
Soldado João Krauss, 105 - Tifa Martins

- R$ 19.000,00 + financiamento

REF. 153 - .CENTRO, casa alvenaria cl
317,00m', 1 suíte, 3 qtos, 3 bwc, sala

de estar, jantar, escritório,
churrasqueira, etc., garagem pl 3

carros, terreno cl 900,00m'. Rua
. Rudolfo Hufenuessler, 500. R$

220.000,00 (negociáveis)

Ref: 119 - Casa em alvenaria com

140m2, 1 suíte, 2 quartos, sala

estar, jantar, cozinha, churrasqueira,
garagem pI 3 .carros, portão
eletrônico, terreno 420m2.
Rua Argentina, 33 - Centro

.

R$ 90.000,00

CENTRO .

Apto. com 120m2,
1 suíte, 2 quartos,
cozinha, garagem.

Rua Procópio
Gomes.

R$·15.000,00
entrada + financ.

RIO CERRO

Apto. com 60m2, 2

quartos, sala, sa

cada, garagem,
lavanderia.
Rua Delfina

Demarchi Pradi.

R$ 13.000,00
entrada + financ.

LOCAÇÃO
• VILA NOVA - Apto com 2 dormits. sala, cozinha, banheiro, garager:n R$ 250,00
• VILA LALAU - Casa alv. 3 quartos + galpão fundos c/escrítórío, bwc. R$ 400,00
-. FIGUEIRA -Casa 1 suíte,2 quartos, sala, cozinha, garagem p/2 carros R$ 350,00

Necessitamos de imóveis para locação, temos clientes cadastrados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
IMOBILIARIA

CRECI 1583-J

COMPRA· VENDE • ALU'GA • ADMINISTRA
.

.

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

VENDAS
CASAS

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

quartos + 1 bwe, salas jantarl estar cl lareira, permuta cl
apto aqui em Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.

103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHROEDER � R$
25.000,00
104 - Mista - VilA lALAU - cl 100m2 - cl 3 quartos - R$
32.000,00
105 - Alv. - SCHROEDER cl 108m2, terreno cl 450m2 - R$
12.500,00 - ofertão
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suítes - bem
localizada - R$ 57.000,00
107 - Imóvei Residencial/comercial - CENTRO - R$
250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado

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

111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno cl 688,00m2
112 - Terreno no alto, cl 16.000m2 - casa cl 320m2 - e/2

suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1 .391 ,25m2 - R$38.000,00
114 - Curitiba (PR), cl 260,87m2 - Terreno cl 860m2 - R$
120.000,00 (permuta por casaaquí em Jaraguá do Sul)
115 - Sobrado Novo - na PRAIA DE ITAJUBA - Frente para
o mar - R$ 150.000,00

I '

116 - JARAGUÁ ESQUERDO - próximo CAIC - R$ 35.000,00
118 - Alv. - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - cl

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

119 - CENTRO - de alvenaria - R$ �O.OOO,OO

I j
,

APARTAMENTOS
201 - Apto Joinvilie cl 1 suíte + 2 qtos. Entr. R$ 21.000,00
+ finane.

202 - Amizade e/2 qtos - R$ 15.000,00 + finane.

203 - JACÓEMMENDOERFER cl 1 suíte + 2 quartos e 2

vagas de garagem
204 - cl 3 quqrtos, Res. Vitória Régia - VilA lAlAU - R$
25.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
SÃO FRANCISCO DO SUL

206 - Apto cl 03 quartos - Residencial Amizade - R$
11.000,00 de entro + finane.

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

Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - Ent. R$
20.000,00 + financiamento

210- PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador- R$
53.000,00
211 - AMIZADE e/3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
21'2 - ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. - R$
75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - R$ 65.000,00 - Negociável
.214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos'
Chiodini" com 83,00m2
215 - APTO el2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA cl 600m2 - próx.
Pref. Munieipal- R$ 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m2-
Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m2 em SANTA lUZIA - R$120.000,00
304 - Na RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO - cl galpões e

casa de madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00
305.- TERRENO cl 572,80m2, nas proximidades do
KOHLBACH - R$ 25.000,00
306 - SCHROEDER com 1470m2, comercial- R$ 20.000,00
307-C/557,OOm2naJuliusVerch-CZERNIEWlCZ-R$22:000,OO
308 - PRAINHAlPENHA - de esquina - R$ 27.500,00
309 - SCHROEOER cl 1.1 00,00m2 - R$ 8.500,00
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com
726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00
311 - CI52Q,OOm2naRUALEOPOLDOMAHNKE - CENTRO
312 - ComercialWALTER MARQUARDT 660m2, cl 22m de
frente pl asfalto - R$ 30.000,00
313 - JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2.
314 - Área de 165.000,00m2 na localidade de RIBEIRÃO
ALMA - R$ 55.000,00
315 - 2 terrenos cl 453,60m2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
316 - Lotes próximos ao Horto Florestal - R$ 8.000,00 cada.
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17.000,00 cada - Negociável •

318 - Esquina na RUAAlOíSIO BOEING NA BARRA com

546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - lOTEAMENTO ENKE, NO RAU cl 420m2, NA RUA
EUGÊNIO BERTOLDI- R$15.0oo,00

.

320 - CABO HARRY HADLICH esq. cl Ferdinando Pradi
e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,00m2 - R$18.000,00
322 - Chácara cl 25 margas - cl casa + rancho +

RIBEIRÕESNO TRÊS RIOS DO SUL
.

323 - Lateral da RUA MARINA FRUTUOSO - CENTRO -

R$ 40.000,00 .

324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m2
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2
- R$.21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO
área de 625,75m2 - R$ 65.000,00
327 - Com. 1.092,00m2, de esquina - CHICO qE PAUlA
R$ 45.000,00
328 - CI 880m2 de área, cl 670m2 de área construída na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO

329 - CI 1.180,00m2 - na RUA JOÃO PLANINCHECK - R$
45.000,00 - Negociável
330 - CI 1.018, 17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO - JGUÁ ESQUERDO,
cl 429,00m2 - R$ 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS - área
de 1.1 33,00m2 - R$ 60.000,00
333 - Com 3300m2 - VI!-A NOVA - R$ 59.000,00
334 - Área cl 3.739,27m2 - Estrada Nova - Próx.

Recreativa do Breithaupt - R$ 48.000,00.
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - CampoSampiero II - cl
915m2 - R$ 35.000,00
336 - CI 441,75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio Rodrigues
- RAU - R$ 7.500,00
337 - CI 392,00m2 - Na frente da DG daWeg (MOHO) - R$
7,000,00
338 - Próximo aoColégio Julius Karsten - RAU - cl449,40m2
- R$ 16.000,00
339 - Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBAlSÃO FRAN-

Aproveite para ver à maquete
do EDIFíCIO GEHRING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo
pontualidade nos pagamentos.

. PROCURE-NOS!

CISCO DO SUL - cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,S6m2 - R$10,00 o

rnetro quadrado
341 - Três terrenos com majs de 1 .200,00m2 CADA -

CENTRO
342 - Rua EXP. ANTÕNIOCARLOS FERREIRA, esquina
com Tomaz Francisco de Góes - Com 2.648,25rn2
343 - Estrada Santa Luzia cl 667,50';'2 - R$ 20.000,00
344 - Guaramirim cl 6.196m2 - BR 280 em frente
cozinhas Ber.lim

ALUGUÉIS
401 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Edifício Carvalho
- Centro - R$ 490,00
402 - Quitineti térrea - Rua Max Eugênio R. Ziemann -

Czerniewiez - R$150,00.
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM
300,M2. R$ 800,00
404 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos + dep. emp. - Ed.

Jaraguá - R$ 450,00
405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Preso Jueelino,

.

Edif. Ana Isabel - Centro
406 - APTO. cl 2 quartos - no Residencial Ágata -

Centro -,R$ 320,00
407 - APTO. c/2 quartos - próximoWEG I - R$ 280,00
408 - APTO e/3 quartos - SANTA lUZIA - R$ 280,00
409 - Casa Alvenaria - cl2 qtos, Nereu Ramos - R$150,00
410 ; SALA COMERCIAL - Av. Prefeito Waldemar
Grubba - R$ 560,00
413 - Casa Álvenaria - CI 03 quartos - Ao lado do Chopp
& Club - R$ 300,00.
414 - APTO cl 2 qtos - Ed. Florença/Centro - R$ 310,00
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado - Centro

.

- R$800,00
416 - CASA EM AlV. cl 2 quartos -Iotearnento Piermann
- VilA lENZI - R$ 200,00
417 - SALA COMERCIAL cl 28,00m2 - na Barão do Rio

Branco, nQ'320 - sala 2
418 - APARTAMENTO e/2 quartos - próx. da Faculdade
- R$280,OO
419 - SALA COMERCIAL cl 300,00m2 - Felipe Sehmidt
CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,00m2 - 1 Q

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

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

CENTRO - R$ 350,00
423 - APTO - e/2 qtos - Ed. Procópio/Centro-R$ 360,00
424 - Salas conjugadas - Centro - cl mobília - Para
consultório ou escritório
425 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo
Ruà Reinaldo Rau - R$ 400,00

.

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

CENTRO - R$ 380,00
427 - Casa Alvenaria - cl 02 quartos - Ilha da Figueira-
R$150,00.
428 - ED. ENDER -:2 qtos - R$ 260,00
JORGE lACERDA - CENTRO - R$ 550,00
429 - Casa de Madeira - cl 02 quartos - no Morro da
Boa Vista - R$ 150,00.

.

430 - Sala Comercial - cl 200 m2 - 1 Q andar - Av.
. Marechal Deodoro da Fonseca.
431 - Apto cl 02 quartos - Amizade - R$ 230,00.
432 - CASA EM AlV. comercial, antiga Escola de

Inglês Feliow's - CENTRO - R$ 650,00
434 - Casa Alvenaria - cl 02 quartos - na Cohab - R$
250,00.
435 - Apto cl 01 suíte + 02 quartos - semi-mobiliado

. Ed. Isabelia - R$ 500,00, _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDA

GUARAMIRIM - cl 561,OOm2, lat. da'
Rua Hort Curt Roper - R$ 15.500,00 -

estuda propostas

�ARRA RIO CERRO - cl 416,OOm2 -

lat. da Rua Oscar Schneider -

R$ 11.000,00 em até 48x

Temos casas eapartamentos residenciaispara locação.

RANCHO
IMOVEIS

Urnaparceria correta.

GENTRAL DE VENDAS

if371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

if373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro'

GUARAMIRIM

REF. 238 • JARAGUÁ ESQUERDO. R$ 28.000,00
Casa em alvenaria cl 161 m2 de área construída, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

erviço, garagem para 2 carros, área, Terreno cl 550m2, muro, portão de alumínio,
Pode ser financiada ou parcelada.

REF. 229 � ANA PAULA· R$ 28.000,00 ,

Casa em alvenaria com 100 ,m2 de área construída, 03, quartos, sala jantar, cozinha,
02 bwc, área de serviço, garagem para 02 carros, terraço. Terreno cl muro, portão de
alumínio, Aceita casa na Vila Lenzi I Água Verde ou outros bairros. Pode ser financiada

REF. 233 - FIGUEIRA - R$ 35.000,00 - 2 suites ( 1 cl hidro)
Casa em alvenaria com 170 rn', 02 suites, sala estar, cozinha ampla,
área de serviço, dispensa, bwc, garagem. Terreno com 337m2, todo
murado.

REF. 239 • RAU· R$ 42.000,00
Casa em alvenaria com 80 rn', 03 quartos amplos, sala estar, cozinha ampla, bwc, toda
com piso e laje, + 75m2 com área de serviço, bwc, garagem para Zcarros, Terreno cl

"460m2, murado, Aceita carro ou terreno como parte do pqto.
REF. 240 - RAU - R$ 25.000,00

Casa em alvenaria com 113 m2, 03 quartos, sala estar, cozinha ampla,
. � área de serviço, churrasqueira, edicula, bwc, garagem. Terreno cl ij:t
� 460 m2 todo murado. Aceita carro como parte do pagamento. 11

• REF. 236 • ANA PAULA· R$ 32.000,00 �.
Qj

Casa em alvenaria cl 120 m", 3 quartos, sala estar, cozinha ampla, bwc, áreade serviço, 5'
,� garagem para 02 carros com churrasqueira, Terreno com 450m2, Aceita troca por casa

� no Molha ou Jaraguá Esquerdo, '

,

REF. 125· ANA PAULA· R$ 16.000,00 �
Terreno corri 350 m2, com fundação de 100m2 pt casa c/3 quartos,sala estar, sala jantar, >3

[ cozinha, bwc, área de serviço, dispensa,varanda. Temos a planta, Aceita outro terreno �
E de menor valor como parte pagamento,
<3 REF. 225 - CZERNIEWICZ • RS 40.000,00 - 3 suites (1 cl closetl

Casa em alvenaria cl 151 m2, 3 suites (1 cf closet e móveis), sala estar ampla cl varanáa, :f
:::I

cozinha ampla, bwc social, garagem. Terreno com 500m2, Valor financiado ou negociável. C-

E �
-
UI

'c
'E
'ti
es:

l>

ESTAMOS DISPOSTOS A NEGOCIAS COM VOCÊ. TRAGA SUA PROPOSTA �
Vende . Aluga • Administra C.ompra • Vende • Aluga

GUARAMIRIM
Cód. 715 . Casa de alvenaria
de 106m2 com 02 quartos,
Terreno com 432m2, Localiza
do na Rua Paulo Schmidt -

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

pagamento)
Cód. 469 - Casa de
alvenaria com 320m2 dois
lances com sete quartos ,

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

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

ranchoi moveis .com .br

Cód. 468 - Casa com

120m2 com dois

'quartos e demais

dependências • Terreno
com 487,59m2 - Barra
do Rib Molha, R$
40.000,00

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

============="";:,====",, Cód. 150 - Terreno com 22,000m2 - Ilha da Figueira -R$ 100.000,00

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

Ilha da Figueira - R$ 25,000,00,

Cód, 141 - Casa de alvenaria com 60m2 num terreno com 359,05m2 -

Bairro Rau· Entrada de R$ 10.000,00 + Iinanciamento.

coo. 148 - Casa mista com 110,72m2'num terreno com 340,80m2 -R$
35.000,00 . Vila Nova· terreno c/14, 116,00 no valor R$ 55.000,00

Cóo, 470 - Terreno com 600m2 - Paralela Rua Domingos da Rosa - Morro
Boa Vista - R$ 6,000,00

Cód. 471· Casa mista com 130m2, terreno de esquina com 515m2.
Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$ 40.000,00,•

Cód. 140· Casa de

Cód. 476 - Lindo chalé moderno de alvenaria com 120,00m�,
terreno medindo 752.00m2, contendo três quartos, dois BWC,
lareira e demais dependências. Na praia de Araranguá • se
R$52.000,00. Troca cl imóvel em Jqua do Sul.

Cód. 473-Casa de alvenaria com uma suíte" dois quartos e outras

dependências, terrerio com 54S,62m2 - Vila Rau - R$ 46,000,00.

Cód.478 • Casa de alvenaria com 73,00m2, dois quartos, um ewc,
sala, copa-cozinha área de serviço e garagem: Vila Lenzi • R$
9.000,00 de entrada + financiamento.

Cód. 472· Duas salas comerciais com 43,99m2, com uma casa de
madeira nos fundos medido 44,00m2· Vila Lalau - R$ 28,000,00

alvenaria de 160m2 com Cód. 363 - Casa em alvenaria com 98m2, com tres quartos, dois BWC e

uma suite e 2 quartos, 'demais dependências - Balneário Barra Velha - R$ 25,000,00
Terreno com 539m2 -

Vila Rau - R$
60.000,00.

ALUGA
- Galpão semi-acabado, com 1000m2 - Rua Enrico Fermi- Jguá
Esquerdo - R$ 1.000,00
- Apartamento com dois quartos e demais dependências- Rua
756, - Barra do Rio Cerro - R$ 210.00
- Casa de alvenaria contendo um quarto, sala, cozinha, BWC,
lavanderia, garagem (FUNDOS) -Ilha da Figueira· R$ 170.00

Cód. 477 - Casa de alvenaria com 112,00m2 terreno com 619,50m2, três
quartos, dois BWC sala de estar, sala com dois ambientes, copa
cozinha, área de serviço, área para churrasqueira, garagem, Três Rios do
Norte - R$ 25.000,00

..

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

NECESSITAMOS DE CASA PARA LOCA

çÃO.
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

Fisioterapia
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS SEGUINTES ÁREAS

TRAUMATO-ORTOPÉDICA

REUMATOLÓGICA

PEDIÁTRICA

NEUROLÓGICA
GERIÁTRICA

PREVENTIVA

CONVÊNIOS COM A INDÚSTRIA, UNIÃO SAÚDE EISSEM

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27 '

E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃOMÊSDE JUNHO DE 2000

PROGRAMAÇÃO: SESC E VOCÊ-SAÚDE E LAZER Carteira de ldemidade: 9:00 ás 12:00
serva äo: Trazer os seguintes documentos para confecção

DIA: 18- 06-2000
.

de Trabalho e de Identidade:
HORÁRIO:9H ÀS 17H
LOCAL: PRAÇA Â'NGELO PIAZ

REALIZAÇÃO: SESC E SECE

9:00 - Abertura
10:00 - Apresentação da B
I 1:00 - Apresentação d
do Sul
16:30 - Apresentação
Academia Corpo e

17:00 - Apresenta
mia Corpo e Mente
18:30 - SHOW: GI

iazern

Combate ao Câncer

Tabagismo/ Álcool: a co
Drogas: a confirmar - Casa
Pressão Arterial: FARMAIS .

SERViÇOS
Cone de Cabelo: MÓIA Cabeleireiros- I.
ás 17:00
Urna Eletrônica: Fórum
Cnneira de Trabalho: SINE - 9:00 ás 17:00

IENTAÇÕES
eiros.Equipamenros e Primeiros Socorros

: a confirmar- Clube de Mães- Paróquia São Sebastião
Polícia Mi litar: Viatura .. equipamentos e' orientações sobre
Trânsito

.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

CURSOS TÉCNICOS MODULARIZADOS
• ELETRÔNICA (Vespertino e Noturno)

• ELETROMECÂNICA (Matutino, Vespertino e Noturno)

• VESTUÁRIO (Matutino e Vespertino)
• ESTILISMO EM CONFECÇÃO INDUSTRIAL (Matutino e Noturno)

Pré-requisito: estar cursando ou ter concluído 2° grau.

a Sul

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

E-mail: j�ragua@senai-sc.ind.br

QUALIDADE NO
"

ATENDIMENTO· TELE,FONICO

APRESENTAÇÃO
JANICE HAFERMANN BREITHAUPT

Formada em Pedagogia pela FERJ - Jaraguá do
Sul. Especializada em Recursos Humanos pelo
Instituto de Pos-Gredueçêo em Administração
de Empresas pelo ISAD (Instituto Superior de
Administreçêo) - PUC (Pontífica Universidade

Católica do Paraná).
Mestrada em Administração de Empresas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

escola de Administração - PPGA/UFRGS - FERJ.
. Possui experiência de 10 anos na área de

Administração de Recursos Humanos com
ênfase em comportamento e Desenvolvimento;

·

Seleção de Pessoas; Desenvolvimento de
Lideranças.

* Diagnóstico do atendimento
telefônico: Como é feito hoje?
* Atendimento - padrão: imagem
da organização (palavras são
imagens);
* Atendimento em situações de
emergência; .

* Reclamações ou decepções do
cliente? E se fosse com você ...
(SAC);
* Comportamento profissional - O

ideal;
.

* Ouvir atentamente e falar
corretamente ao telefone;
* Processo de comum - única -

ação: Comunicação.
REALIZAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 9 horas/aula
PERÍODO: 19 a 21/06 - 2a a ae feira

HORÁRIO: 19 às 22h
NO PARTICIPANTES: máximo 20,

INVESTIMENTO: R$ 4[J,00
Inclui todo o material didático e Certificado de

Conclusão do Curso

METODOLOGIA

Dinâmicas; exeréícids de simulação no

atendimento telefônico; trocas de experiências
entre os participantes.

NOVO ENDEREÇO
Rua Adéiia Fischer; 303 - Bairro Baependi

Prédio ao iado RegataMotos - .Jaraquá do Sul - SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE: 371-3349

ALUGUEL

DETRAJES

.
,

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documen
tos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.778 de 16-06-2000
SILVÉRIO JOÃOWROBLEWSKI EGIOVAÍNA DEOLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, estofador, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Araquari, 195, Ilha da Figueira, nesta cidade, filhode Edmundo Wroblewski e
Otília KlosowskiWroblewski.

Ela, brasileira, solteira, estampadora, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Luis Spézia, 87, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha deWalmor de Oliveira e Cacilda
deOliveira

EDITAL N° 22.780 de 19-06-2000

Cópia recebida do cartóriodeGuaramirim, neste Estado
EDUARDO SILVA DELMESTRE E IRES HILDEBRANDT LORENTZ

Ele, brasileiro, divorciado, operador de máquinas, natural de SantaMaria, Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na Rua Olímpio José Borges, 52, Guaramirim, neste Estado, éfilho de

Zeferino Gilso DeI Mestre e Alaides SilvaDeI Mestre.

Ela, brasileira, viúva, monitora, natural de Taió, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Roberto Ziemann, 37, nesta cidade, filha de Emílio Hildebrandt e Clara Luiza Hildebrandt.

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

VENDE-SE
Apartamento próximo à rodoviária

-

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

não. Sem mobília. Entrada

R$ 30.000,0.0 + salde.
Aceita-se carro. Tratar nos fones

371-5054, em horário comercial,
ou 9984-1308.

II

II ED.ITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO,·Tabelia Designada
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Carlos de Souza Lima - R. Valdir José Manfrini, 408, Jguá
Esquerdo - Nesta;
Centro de Estudos Avançados Ltda. ME Cea - R. Gustavo

Hoguedorn, 60 - Nesta;
Com. Purificadores Água Segura Ltda. - R. Padre Pedro

Franken; 139 - Nesta;
Com. Lanchonete Vivian Cris Ltda. - R. Mal. Castelo Branco,
7955, Centro - Nesta;
Confec. Marvel Ltda. - R. Jorge Zipper, 222 - Nesta;
Confec. Marvel Ltda.- R. Jorge Zipper, 222 - Nesta;
D&D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249, salas 5

e 6 - Nesta;
D&D Ind. Com. Prest. Servo Ltda - R. Joinville, 5249, salas 5

eô ____: Nesta;
Distrib. Mathias Ltda. ME - Rio Cerro l " sinD, Rio Cerro-'
Nesta;
Distrib. Mathias Ltda. ME - Rio Cerro I ° sinD, Rio Cerro :--

,

Nesta; .

Edson Gomes de Melo - Av. Pref. Waldemar Grubba, 3727,
Vila Lalau - Nesta;
Elaine Cristina Mafezzolli - RiJosé Picolli, Lot. Mirante, 21 -

Nesta;
Eraldo Sarmento - R. Barão Rio Branco, sinD - Schroeder;
Ernani Massaia - R. Av. Getúlio Vargas, 26, sala I - Nesta;
Ivanete dos Reis - R. Irmão Leandro, 1457 - Nesta;
Jarai Terrapl. Serviços Agrícolas Ltda. - R. Estrada Santa Lu-

zia 14.346 - Nesta;
,

Joalheria Gabriel Ltda. -'- R. Av. Getúlio Vargas, 26, Térreo,
sala I - Nesta;
Met. Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Omar José Casol Ind. Com, - R. Av. João Pessoa, 700 -

Nesta;
Osmir Morgenro TD - R, 902, Posto 4,. Lot. Primavera �

Nesta;
Pedro Urbanski - R. BR-280, 69 - Nesta;
Rei dos Botões Com. de Aviamentos Ltda. -R. Adolfo Tribess,
400, Bairro Vieiras - Nesta;

.

Romitex Malhas Ltda. - Rodovia BR-280, Km 60, 16396-
Nesta;
Rosane Janing - R. Irmão Leandro, lateral 1576 - Nesta;
Sérgio Fabiano da Silva Reis - R. Rodolfho Tribess, 400-.
Nesta;
Valéria Maria Fodi - R. Bertha Weege, 2292, Barra do Rio

Cerro - Nesta;
Vanessa Povoas de Souza - R Leopoldo A. Gerent sln -

.

Nesta;
Webber Lanches Ltda. - ME - Getúlio Vargas, 38, C�ntro
Nesta;

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

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a firn de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 21 de Junho de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã 'Designada.
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RCJ DESENVOLVIMENTO

Extremo sul desperta
para o turismo

Extremo sul de Santa Catarina: turismo para todo o ano.

RCJ,
.

UTI.LIDADE . PÚBLICA

(Vale do Araranguá) Com
situação geográfica privilegi
ada, entre a Serra Geral e o

mar, cortado pela BR-l0l, o
extremo sul de Santa Catarina

guarda um grande potencial
turístico. É a partir dessa ava
liação que entidades públicas
municipais e federais, inicia
tiva privada e ong's da região
estão vendo no turismo a gran
de alternativa para o desen
volvimento sustentável da re

gião, numa estratégia de

integração regional.
A diversidade do cenário

local, formado por praias,
agricultura de pequenas pro
priedades, lagoas e os

canyons da Serra Geral, e,
além disso, as trilhas que li

gam a planície litorânea aos

campos de cima da serra,

sem contar a culinária típica
e o patrimônio histórico lo
cal, fazem da região uma re

ferência de turismo paratodo
o ano.

Ana Lúcia Lima, coorde
nadora do projeto de turismo
rural da Escola Agrotécnica
de Santa Rosa do Sul, argu
menta que o turismo de aven
tura, o turismo rural e o pra
iano, resumem e garantem a

possibilidade de um desen
volvimento de atividades tu
rísticas sem estação determi
nada, possibilitando, aos tu
ristas atividades para todo o

anofvolta Grande).

Oeste reúne
radioamadores da -região

(São Miguel do Oeste)O
Clube de Radioamadores e PX

de São Miguel do Oeste

(Crasmo) está preparando urna

primeira concentração de ra
dioamadores da região, nos dias
24 e 25, para comemorar os 40
anos de atividade do Crasmo.

Segundo os coordenadores .

do evento,Arri Arno Koefender

(PP5 EU), presidente do

Crasmo), e José Luiz Agostini
(PP5 ZE), ii expectativa é que

ascomemoraçõescongreguem
mais de 200 radioamadores e

operadores de faixa do cida
dão da região. A programação .

dos 40 anos do Clube inclui

palestras sobre repetidora de
VHF, link, interferência rádio
pacote, além de homenagens
a colaboradores.

Pioneiro em Santa
Catarina, o Crasmo foi funda
do em 22 de junho de 1960 e

declarado de utilidade públi-

ca em 61, atuando como um

eficiente prestador de serviços
de comunicação para as comu
nidades pioneiras de São

Miguel doOeste.
Considerado como um

hobby, o radioamadorismo tem
registrado vários exemplos de
solidariedade em momentos

trágicos, preenchendo lacunas
deixadas mesmo pela sofisti
cada tecnologia das comunica
ções. Acidente ocorrido em

São Miguel com ônibus da
Reunidas que transportava tu
ristas argentinos é um exem

plo que pode ser destacado.
Na ocasião, o radioamador PP5
ZE, Agostini, forneceu a rela

ção dos pacientes internados
em hospital, prestando urn ser
viço de utilidade pública como
o único canal de informação
direta entre Argentina e Bra

sil, no momento da ocor

rência(Folha do Oeste).

RCJ NAS PONTAS

CULTURA
A Sociedade Cultura Artísti

ca de Jaraguá do Sul entrega os dois
primeiros pisos do Centro Cultu
ral, uma obra de 9.444m2, orçada
em R$ 10milhões, que está sendo
concretizada com recursos da co
munidade e de incentivos fiscais
através da Lei Rouanet. Com dois
teatros, um de capacidade para 250
pessoas já concluído, e outro para
mil espectadores, com inaugura
ção prevista em 2001, o Centro
Cultural está sendo considerado
pela população do municipio
como o marco de uma geração.

�
ADJOII/S(

Com o Centro Cultural, a co

munidade jaguarense passa a dispor
de local adeqüado para atividades
musicais, cênicas e oficinas de arte.
Istomuda operfil cultural da cida
de, que passa a ter capacidade de re
ceber espetáculos que hoje estão res
tritos a capitais e grandes cidades e

amplia as oportunidades para os ar
tistas locais.Aexpectativa é de que,
além disso, anovainfra-estruturada
cidade abra um leque de opções de
diversas manifestações culturais,
como convenções, congressos, se
minários e outros eventos OV).

A indústria de Jaraguá do Sul
conquista prêmio da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), atra
vés da OrdemdoMérito Industrial
Nacional,maiorhoriraria da confe
deração, recebida pelo industrial
WandérWeege, daMalweeMalhas,
ocasião em que foram homenagea
dos outros empresários cata

rinenses, durante as comemorações
dos 50 anos daFiese, Para o empre
sário, o prêmio ué fruto do traba
lho de toda a equipe daMalwee.
Wandér, alémda competênciacomo
empresário, destaca-se pela parti
cipação em atividades junto à cul
tura, educação, saúde, meio
ambiente(CP).

MÉRITO

Wandér Weege

FESTA DO MOTORISTA
o município de Catanduvas

quer entrar para o calendário das

grandes festas do meio-oeste
catarinense. Para isto, prepara três
dias de rodeios, shows, bailes e

matinês Ei espera atrair pessoas de
toda a Santa Catarina com a 1 a Festa
doMotorista, que acontece de 21 a

23 de julho. Com o evento, a cidade

reforça ä caracteristicaque conquis
tou de ser um dos principais pólos
de transporte de cargas da região.

Cantanduvas é, também, o
principal centro de produtos de
erva-mate do meio-oeste, com
marcas consumidas em todo o

país. Além disso, estão insta
ladas nomunicípio amaior fábri
ca de rações daAmérica Latina, do
Grupo Perdigão; amaior granja de .

aves do Brasil, da Perdigão, e uma
granja de aproveitamento genéti
co de aves, da Sadia. São desta

ques ainda na economia de
Catanduvas a indústria madeirei,
ra e o setor de transportes.

Omercado de eventos éum in

vestimento que a cidade incorpo
rou como estratégia econômica,
em setembro do ano passado,
quando promoveu a 1 a Festa do
Chimarrão (O FATO).

RECAPEAMENTO
. As comunidades do planalto

norte de Santa Catarina, em especi
alas municípios de Mafra,
Canoinhas e Porto União, continu
am querendo o recapeamento ime
diato da SC-280, que interliga as

três cidades, e, que com o tráfego
intenso de veículos está em condi

ções de precária trafegabilidade e

sinalização insatisfatória. A SC-
280, na verdade, liga a região norte
aos grandes centros de comércio do

estado, constituindo-se num canal
de escoamento de produção.Além
disso, a região tem potencial turís
tico, investimento que pode
incrementar a economia local. O
estado atual da: via representa um
desestímulo a qualquer eventual
investidor. As lideranças dos três
municípios estão negociando o

recapeamento com o governodo es
tado, através da ação do deputado
AntônioAguiar (PFL).

..,

REELEIÇAO
ção da Aciai Jovem Empresário, o
índustríalJúlioCésarSchurnacher.A
posse da novadiretoria estámarcada

para o dia 7 de julho, quando a enti
dade assina convênios comoSebrae
e aRmdaçãoEmpreender.

Rede Catarinense de Jornais Página. 3 i

O empresário ÉzioRicardo é
reeleito presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ituporanga.
Reeleitos também, como diretora da
Câmara daMulher daAdai, aempre
sária SolangeLehmkuhl, e, para illre-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RCJ INTERATIVA

Meio ambiente poluído
Levantamentos da secreta

ria de estado do Desenvolvi
mento Urbano e Meio Ambi
ente acusam que 80% dos re
cursos hídricos de Santa
Catarina estão comprometidos,
poluídos ou contaminados por
um composto de poluentes ge
rados pelos esgotos domésti
cos, esgotos industriais, pelas
redes de drenagem e, em al

guns casos, pelo lixo,
Para buscar o controle do

problema, o governo do esta
do, atendendo a legislação que
define diretrizes nacionais
através do Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, está orien
tado para ações de planeja
mento regional, através da for
mação de comitês de bacias

o hidrográficas, que vão gerir
esta questão ambiental dentro
desta visão de batias: " Um to

tal de 75% da população está
concentrada nas áreas urba
nas, Dependemos dos recursos
hídricos; tanto econômica,
quanto socialmente, Tem a de

puração natural, mas temos

que ajudar e não dificultar o'
trabalho da natureza', declara
Robson Ávila Wolf, engenhei
ro sanitarista, técnico da se

cretaria,

A população cresceu e,

com mais água disponível, os
dejetos cresceram em quanti
dade e volume, Como não há
diretrizes nacionais que defi
nam quais as mais eficientes
alternativas técnicas, tarefa
de responsabilidade constitu
cional da União, estados e

municípios, estes últimos res
ponsáveis pela execução de
obras locais, têm na mão uma

delicada equação:
" Os esta

dos têm os problemas identi
ficados, mas se torna defici-
'tária a implantação, no tem

po e no espaço, pela dificul
dade de captação de recursos,

Quanto mais poluída, mais
caro é o tratamento da água,
As companhias de saneamen
to estão se ressentindo disso",
argumenta Wolf.

Nesta espera de recursos,
polêmica sobre privatização e

poluição do meio ambiente,
Robson Ávila acredita que pre
cisa planejamento de longo pra
zo, definição de ocupação de
solo e a busca de alternativas
auto-sustentáveis de implanta
ção de sistema de esgoto sanitá
rio doméstico:" Jaraguá do Sul
está conseguindo êxito financei
ro na implantação do sistema de

coleta e tratamento do esgoto,
Talvez precisemos planejar o
crescimento das nossas cidades
de acordo com a nossa capaci
dade de fornecimento de água e

de tratamento de esgoto e tomar

uma decisão €omo foi tomada,
por exemplo, numa analogia tê

nue, quando se decidiu que era

preciso ter umsístema coletivo
de fornecimento de energia elé
trica", conclui,

RC

ganha em relação ao meio

ambiente, 'que é nossa, mas

que foi a forma encontrada,
aqui e em outros estados,
para as pessoas terem um

convívio de higiene e quali
dade de habitação e saúde",

Com a saúde das popula
ções urbanas preservada pelo
afastamento do problema, os
hábitos de higiene disserni
nados por todo o estado e

com a população rural sensi
bilizada para a busca de fon
tes alternativas de captação
de água, Farias Cunha, ava
lia que a falta de esgotamen
to sanitário compromete
mais o meio ambiente do que'
a saúde: " Nós temos o apa
recimento das chamadas do

enças diarreicas e tóxico-in

fecções alimentares, doenças
de pele e outras doenças
adquiridas por vinculação
hídrica durante o verão e,

principalmente, no final do
período, As áreas degradadas
podem, eventualmente, atin
gir periferias, assentamentos
e populações que vivem em

regime de subsistência, por
que a pessoa. ao se des

qualificar como cidadão fica
mais suscetível",

mento sanitário ter pouco evo-
.

luído. Fato, este, que a Saú
de atribui ao estabelecimento
de uma cultura de hábitos de

higiene e de afastamento da

finalização dos esgotos da área
urbana através da utilização
de fossas e sumidouros ou de
redes de coleta de água pluvi
al, que acabaram informal
mente sendo utilizadas como
redes.de esgoto, poluindo o

ecossistema e com

prometendo os re

cursos hídricos da
,� região,

O coordena
dor estadual
de saúde pú
blica da secre
taria da Saúde,
Guilherme Fari
as Cunha, avalia
que" afastamos o

incômodo de
forma irregu
lar e poluímos
O meio ambien-

�iiioJ!Iooi�_o te. A constru

ção de esgotos
sanitários nas

cidades é a or

dem final para
nós resgatar
mos esta ver-

RCJ SOlUÇÃO

Apesar de considerar
uma prioridade nacional, a
Associação Brasileira de En
genharia Sanitária (ABES),
não vê o esgotamento sani
tário como o único vilão da
questão ambiental. Para a

ABES, que desde o final da
década de 80, com a

extinção do BNH que de

sempenhava o papel de
gestor dos recursos do
Planasa, luta por diretrizes
nacionais para o setor, a re
versão do atual quadro de
saneamento básico está no

planejamento urbano numa
visão integrada com contex
to ambiental: " Construímos
asfalto, depois esburacamos
para construir esgotos é,
novamente, esburacamos

para implantar redes de
drenagem pluvial", avalia
Bertoldo Silva Costa, presi
dente da ABES - Seção San
ta Catarina,

Esta prática generalizada,
segundo a entidade, evidencia
que recursos não são o proble
ma, 6 que pode ser reforçado

"

pela comparação do customé
dio entre obras de ásfal
tamentó e de investimentos sa
nitários: R$1,5 mil por habi
tação para o asfalto e menos

de R$ 500,00 para esgotamen
to sanitário doméstico, "Des

pertamos para a potabilidade
da água, estamos despertando
para a necessidade adequada
de tratamento do esgoto, mas
airida não estamos viabi-,
lizando soluções para drena-e
gern pluvialurbana. As PTf':
meiras cinco horas de uma
chuva caudal geram uma po
luição equivalente a dois me
ses de poluição gerada por es
gotos sanitários", observa
Bertoldo,

Tecnologia também não se

constitui em problema, quan
to mais se o foco de análisefor

Santa 'Catarina, O presidente
da ABES argumenta que temos
omelhor curso de Engenharia
Sanitária do país, os melhores

o

cursos de pós-graduação da
área de meio ambiente e um

curso técnico que é referência
nacional: "Foz do Iguaçu tem

o primeiro sistema de sanea

mento daAmérica Latina com

prêmio ISO 14000, que foi
montado por um catarinense,
Nas últimas décadas exporta
mos conhecimento porque
não há perspectiva concreta de '

mercado no estado", informa,
Pára ABES o que faltames

mo é uma política de investi
mentos que considere o con

texto ambiental, numa ação
integrada pelos órgãos respon
sáveis pela infra-estrutura sa

nitária, meio ambiente e saú

de, que trate 6 esgoto como

uma coisa viva que precisa de
monitoramento e acompanha
mento, Além disso, o que é

Saúde 'sob controle
Segundo a secretaria de

Estado da Saúde a falta de sa

neamento básico já foi res
ponsável pelo índice de 35%
de mortalidade infantil em
Santa Catarina há 25 anos, .

Este índice foi reduzido em

70%, registrando, hoje, um
total de 17 óbitos para cada
mil nascidos, um dos melho
res índices do país; apesar da
infra-estrutura de esgota-

fundamental, falta uma popu
lação com consciência clara
dos custos da realidade atual

.

e dos benefícios de uma rede
eficiente de escoamento e tra

tamento.de esgotos, para a qual

(ter um des
.
volviment

"

sustell"ltáv

que atenda

a comunidade tem que dar a
sua parcela, seja nas despesas
das ligações individuais, seja
no respeito aos limites de ocu

pação do solo definidas no pla
no diretor de cadamunicípio:
" O esgoto do bairro de Co

queiros em Florianópolis está.

construído há oito anos e a

praia continua poluída, O sis
tema de esgotamento sanitário
da Lagoa da Conceição não su
porta a carga de esgoto por
que os índices de ocupação da
região ultrapassaram os limi
tes de saturação previstos, Bal
neário Camboriú é outro exem

plo de alteração das regras no
meio da partida, Não há enge
nharia sanitária que funcione
numa situação dessas", desta
ca Bertoldo.

O estabelecimento de uma
cultura de saneamento bási
co, num processo pedagógico;
educacional e deínformação,
de um problema coletivo que
é gerenciado por uma série de
ações indíviduais é, segundo
a ABES, o nosso compromisso
com a Agenda 21, Precisamos

o

ter um desenvolvimento sus

tentável que atenda as nossas

necessidades atuais sem com

prometer as necessidades fu-

, turas, que tem na populat
ção brasileira e catarinense
o grande agente
articulador, seja através do
voto ou da pressão de enti
dades civis e organizações"
locais: " Vamos virar-o sé�!
culo.com a vocação natu
ral do Estado para o turis
mo comprometida e sob'o,
risco de voltar a conviver
com doenças erradicadas
em décadas passadas, como
é caso da cólera, Com com

prometimento, planejamen
to e vontade política, é o

que a ABES espera e prega,
ainda podemos reverter a
situação e chegar ao índice
mínimo aceitável pela Or
ganização Mundial de Saú
de de cobertura de esgota
mento sanitário doméstico

para 50% das populações
urbanas", estima o presi
dente da ABES Seção Sane.
ta Catarína,

Planejamento integrado com visã�' ambiental

Rede Catarinense de Jornais
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Jaragu'á Cénter eine

Prógramação 23/6 a 29/6

eine 1 -. Missão impossível 2
Com intervalo de 5 minutos
13h30 - 16h20 - 19h15 ,. 22h

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
oaontopeatetrte,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.

. ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

o
.,

Cine 2- -Missão impo�.sívél 2
Com interválo de5 minutos
14h55 - 17h45 - 20h40

Cine 3 - Dinossauro .

14h - 15h45 - 17h30
Vovó ... zona
19h15' - 21h15 Dr. Clécio Sidnei Gonçalves

PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Preço do ingresso: R$ 5,00 para
todos os' filmes em cartaz. E toda

quarta-feira o i'ngresso será de R$
3,00 para todos os filmes em

cartaz. �

TElEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

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

fio a fio, mega hair

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

terra

• Caixas postais ilimitados paro e-mail. Suporte técnico 24 h'ät;'tls 'por dlc,
7 dtas por semana • Curse básico gratuito �obre Internet • lnstalaçöo
gratuita de kit de acesso • .,idrifa telefônicaJ�;Fal em mais de 1([$0 cidades

t-,

0800473473
www.terra.com.br
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er M. Dias completou, no último

6, 7 anos, neto de Jaime e Ilcida,
com parabéns dos pais, Edson e Andréa,

amigos e familiares

_::_6"-=C--=-ORRE__ IO_D_O_P_OV_O Cp CRIANÇA -=-Sa:___::'b--'---a_do__L__,_24_d_e->L-ju_n_h_o_d_e2_0_00
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•

Ana Carolina Santana, filha de Júlio e Elza
Santana, complet{JJl/;, ontem (23/6) 7 anos.

Parabéns especiaí1fcla família e um beijo
carinhoso da "bá", Ivone

.'

•

9/6
9/6
9/6

•

9/6
'.
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12/6 -Ismaél Lawson dà:Costâ\':<:,:'�', ;::::::,,:
:-1�3/6 - Gabriel Aloísio Webers" ,:.:,.:. .", :,:',:
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. chado, filha de Ivone Machado,
ou 4 anos ontem (23/6). Beijo .e-e,

especial de toda família

Jade Hohl de Medeiros; filha de Iaison e

Ieane, completa 2 aninhos 110 dia 26/6. A

festinha será amanhã (25/5), para
familiares e amiguinhos

to é Guilherme Silveira, que com

os na segunda-feira (26)

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

LI('; íícil>,-

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'FERlSábado,24 dejunho de 2000 CORREIO DOPOVO· 7

Equipe FERJ/FM� Basquetebol,
classificada para os Joguinhos Abertos

A equipe FERJ/FME Bas

quetebol está classificada para
os Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que serão realizados
entre os dias 18 e 27 de agosto
em Florianópolis.A equipe ven
ceu por duas vezes Rio Negri
nho, fazendo 2xO na série me

lhor de três partidas e elimi- '

nando a necessidade do terceiro

jogo. No primeiro jogo a equipe
FERJIFME Basquetebol venceu
por 65x54 e no segundo jogo
garantiu sua classificação em

uma partida tranqüila.vencendo
com 43 pontos de vantagem
(71 x28).

'

A Equipe FERJ/FME foi
convidada para participar de um
dos maiores torneios esportivos
de nosso país. Trata-se dos Jo

gos Abertos do Interior, torneio
similar aos Jogos Abertos de

Santa Catarina, mas com a

participação das cidades do

interior de São Paulo. Neste ano
as disputas serão em Jacareí, no

período entre 6 e ] 7 de Julho.

Jaraguá do Sul representará
a cidade de Arujá e terá difíceis
adversários pela frente" como as

equipes do Marathon Franca, do
Mogi Valtra, do Barueri Vasco,
do COC Ribeirão Preto, do Ba-

uru Tilibra e do AGF Casa Bran

ca, que recentemente disputa
ram a Liga Nacional de Basque
te.

Como pr.eparação para este

difícil compromisso, a equipe
disputará um torneio na cidade

de São Bento do Sul, nos dias 10

e 2 de Julho. Os adversários se

rão as equipes do Bom Jesus

(Joinville), do Paranaguá, além'
do representante da cidade
sede. Para ficar informado
sobre os acontecimentos

relacionados ao basquete de

Jaraguá do Sul, acesse o site

www.basquetejaragua.com.br

Equipe de basquete da FERJ/FME

Inscrições permanecem abertas

No sociedode globalizado em que vivemos,
os mudanças no conhecimento são coda vez

rnois acelerados e o dinamismo passou o ser

uma dos principais exigências do mercado de
trabalho.

Por este motivo, tornou-se maior também o

preocupação dos profissionais de todos os

áreas em desenvolver suas habilidades e

competências poro que possam acompanhar
tontos transformações.
Neste sentido, o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul / FERJ no intuito de atender às
necessidades dos profissionais do região,
capacitando-os poro o desenvolvimento de
um trabalho com maior qualidade, obre
inscrições poro os seguintes cursos de Pós
graduação:

Alunos da disciplina de Estética I

mostram peças dos anos 50, 60, 70 e 80
Alunos da quarta fase do Curso

de Arquitetura e Urbanismo, que
participam da disciplina Estética I,
apresentaram no início de junho
algumas visualidades das décadas

de 50, 60, 70 e 80. Segundo a

Professora Celaine Refosco, não é

possível continuar falando em

estética no singular, como se as

belezas e as percepções da beleza

fossem as mesmas em diferentes

tempos e lugares, Para ela, e preciso
aprender a ver e a respeitar a di

versidade das manifestações esté

ticas como resultado de diferentes

épocas, culturas, organizações
sociais e inclinações pessoais.

"É preciso aprender a ver a

beleza na diversidade, A disciplina
de estética, objetiva desenvolvera
percepção visual e' através de

eventos como esta exposição,

pretendeque não só a turma que
estudou e organizou o material se

beneficie com ele, mas que todos

os alunos do curso, professores,
funcionários, enfim, os. Outros

membros da comunidade acadêmica
tirem proveito dele. É uma forma de

potencializar e dividir (ou somar?),
o conhecimento. Nós acreditamos
na ampliação dos horizontes de

,

uma maneira coletiva".

Nº de vagas: 35

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

RSl17,00

*

Marketing, Propaganda
e Vendas
* Gestão de Negócios e

Flnonços
Obs: Cursos oferecidos,

em convênio com o

Instituto Brqsileiro de
Estudos e Pesquisas Sócio-',
Econômicas.

Nº de vagas: 45,

Aulas às sextas-feiras à
noite e sábados pela
manhã

Investimento: 18 x RS186,67
*

Educação Matemática
Nº de vagas: 45

Inscrição: RS50,00
Investimento: 16 x RS159,50

*

Psicologia e Saúde
Mental

Nº de vagas: 35

Inscrição: RS 30,00
Investimento: 15 x RS
197,00'

Trade Júnior visita a Empresa Júnior * Planejamento, Execu
ção e Avaliação de
Políticas e Serviços So
ciais: área pública e pri
vada

Nº de vagas: 35

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

Um grupo de professores e alunos da Trade empenho e a determinação dos alunos da Trade

Júnior, da UNIVALI, visitou na semana passada Júnior em desenvolver seus projetos como se a

a Empresa Júnior FERI. O encontro serviu para empresa fosse realmente deles. "Isto foi um outro

troca de experiências e relatos de trabalhos fato marcante, Pudemos comprovar que somente

desenvolvidos pela Universidade de Itajaí que, no com este enfoque é que a Empresa Júnior poderá
final deste ano, completa seis anos de existência, alcançar o sucesso", concluiu.

Segundo o Presidente da Empresa Júnior do

Centro Universitário de Jaraguá do Sul, Claudio
Tarcísio da Cunha, o encontro foi muito positivo
pois foi aberta a possibilidade de intercâmbio entre
os dois grupos. "Estamos agendando uma visita a

Itajaí para conhecer o dia-a-dia da Trade Júnior. '

As palestras realizadas por professores e os

depoimentos dos alunos daquelaInstituição foram
muito esclarecedores e poderão ajudar-nos a

desenvolver uma série de trabalhos".

Outro destaque apontado por Cunha é o Visitada Trade Junior da UNIVALI

* Contabilidade Geren

ciai e Controladoria
Nº de vagas: 35

Inscrição: RS 30,00
Investimento: 15 x R$178,50

Maiores informações a

respeito dos cursos

poderão ser obtidos junto
à Coordenação de Pós

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

* CurrIculo Escolar na

Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por
Projetos de Trabalho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Noite Brasileira

A animação tomou conta do Clube Atlético Baependi, no
último sábado (17), com a 4a Noite Brasileira, realizada

pelo Rotary Club - Pérola Industrial.
Foram vendidos 400 convites e á renda será destinada à

Ajadefi e à AMA. Durante a festa foi realizada
homenagem in memoriam para o rotariano e homem

público Mario Sousa.

o governador do Distrito 4650, RolfBotto Hermann, que entrega o

cargo no final do mês, recebeu homenagem doRotary pela excelente

gestão realizada

Só alegria
�O casal Francisco e Yvonne Schmöckel, diretores do CP, "no maior

embalo" durante a 4aNoite Brasileira'

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

- O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraquá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

,

em kg e jantar à la carte. '

Todas as 6as-feiras, à noite,
música ao vivo.

Neste
\.'" tngo acontece' I.sO (Festa de

Integra�ão das Sociedade evento vai ser

realizado na Sociedade Desp a e Recreativa
Amizades Começa às 10 hOfaê.� o desfile de 23

socíedaãês na'rua em frente' à sette do clube, no
! bairro do mesmo nome.

rWE;,g tFstará
17 hera

'.

m a superfesta j O€W. O evento,
além. ê um belo show pir íeo e todas as

opçõe� gastronômicas típlcas; vai'; oferecer três
shows musicais: Sandro Luiz e �!§VíSf Os Nativos e

. i
<

--

,
i_ -a-Banda 100Q,IrnperdlveIH! �

A jornalista Mônica de Souza, da JMA
.

Comunicação e repórter do Informe
Empresarial, trocou idade na última

quarta-feira (21). Parabéns!

Anfitriões: casal Jane Peles e Edson
Schul: (presidente da Scar) na

inauguração do Pequeno Teatro do
Centro Cultural

ea.r:ceria
Foi lançada o.fíci�l'�enie na última s�m�na, no
auditório da Fiese> erm Florianópolis, a Rede de
TVs Comunitárias €te Santa Catarina. As dez

emissoras de TV a c serão, a partir de agora,
parceiras na cobert de eventos estaduais e

também no setor e . A equípe do·.�anai 21,
aqui de Jafag bo corn

.

e Érico
Veriqiitlo,i Ij,nh'ada, de
passagem; enea na-sele

Educação
r Infantil

Recém inauqurado, o
Centro de Educação
I antil "Castelo R:ei

D Ir abriu ma
mana\

es öcallzad ua

p�.dre Pedro,F[étfl ,

no!Centro, prôxírne-ao
t�rminal rodoviário.

Telefone para contato
.

s, 372-1256

Floricultura
Florisa

� (047) 371-8146
� . (047) 371-0515

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

('J
LUNELLI
_'llIi.li·1i "_"MUiI.iW

SERViÇOS PREDIAIS
Atende de segunda a sábado
Para almoço llh30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, 1 a

comunhão, batizados e

todos os tipos de eventos.
Servimos

almoço executivo.
De segunda a sexta-feira,
Rua Exp, Gumercindo da Silva, 237

(Rua 'da CEF) - Centro

Fone: 371-3121 .,

,- I \'

"fj/".�•.--=- .'

-

.

, "

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ma entregou
edifícios.

CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

usão do

Tulipa e

ma atingiu,
,124.00m2

luidas. Com
,

tas duas

stão em

crituração,

tes a 217

e 26 salas

estão

des.

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

lilA.PI_

o Edifício Magnólia possui 20
apartamentos e 2 salas comerciais .

.

Está localizado na rua Padre Pedro

Francken, na 174. O edifício foi

projetado com porteiro eletrônico,
garagem individual, antena

parabólica, tva cabo, fio terre.pere
computador, salão de festas com

churrasqueira na cobertura.

Aperternentos de um quarto e de
dois quartos com suíte.

III : Ilydramaril
• louças • Metais •
Fone: (0__ 47) 340-3166

iIl�rp.;"H"'" �'" M.ad*:�a lIr.jdt J'!l.H
; fONE (0--47) 370-1170

ALU8AUEN SIEMENS
ENGENHARIA DO AI.UMfNID
FONE: (0--41) 373-0371

Fone: (047) 372-0060
• rJ2(f;S1i�12�

FONE: (0·-48) 257-0101
Fone: (0--47) 321-7500'

RISCHBIETER
Enganharlalndú.ulaeComltrclollda.
Fone: (0--47) 335·0033

Séculos Empreendimentos Imobiliários
Croei 1873-J

Rua Preso Epitácio Pessoa, 421 _1° Andar - Sala 103

FONE: (0··47) 371·8814

.G,ERDAU AgilPUquigll!íl!t
FONE: (0--47) �46-1133NOSSO PRODUTO é AÇO. NOSSO FORTE é voce.

Fone:(O""1).33-3122
FONE: (0--47) 371-3522

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ParóquiaBomJesus realizahoje
.

.

28/casamentos emGuaramirim
163 Kolonistenfest

A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança lançou, na semana

passada, a 16" Kolonistenfest, com eleição da rainha e princesas
que vão animar a festa, marcada para os dias 22 e 23 de julho, na
sede da sociedade, no Bairro Rio Cerro II. A Kolonistenfest acontece
em Jaraguá dó Sul desde 1984 e faz homenagem aos colonos, aos
motoristas e à imigração alemã no Vale do Itapocu.

Cerimônia
acontece
na Matriz,
às15h30

mônia dará seqüência ao trabalho
que está sendo feito desde o ano

passado na paróquia, quando 30
casais participaram de casamento
coletivo.

O ritual terá uma hora de

duração e será conduzido pelos '

diáconos Adelino Tschá e Manoel
Bento Francisco, que virão de

Joinville especialmente para
realizar a celebração. O Cartório
do Registro Civil acompanhará a

programação e providenciará a

regularização para aqueles casais
que ainda também não casaram

pelo civil. Os diáconos de Joinville
são pessoas conhecidas do

pároco Berkenbrock � deverão
substitui-lo na realização da

celebração, pois o mesmo estará
esta tarde participando da
solenidade de instalação da nova

Diocese de São Paulo Apóstolo,
em Blumenau.

A Paróquia Bom Jesus conti
nuará apostando no trabalho das
Missões Populares, considerando
os resultados que está conseguin
do, tanto que está prevista uma

outra cerimônia coletiva ainda
sem data marcada, com a par
ticipação de cerca de 20 casais,
na Vila Amizade, em Schroeder.
Berkenbrock vê na aceitação da

cerimônia religiosa do casa

mento como um sinal de cresci

mento espiritual dos casais. Se

gundo ele, a orientação da igreja
é' de que os casais recebam o sa�
cramento do matrimônio antes da

união conjugal. Mas, em muitos

casos, o casamento coletivo serve'

para regularizar as uniões já
consumadas. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - A Paróquia
Bom Jesus realiza hoje, às l5h30,
a cerimônia conjunta de 28 ca

samentos. A celebração é resu 1-
tado do trabalho de conscien

tização dos casais sobre a regu
larização da vida matrimonial,
realizado pelas Missões Popula
res, através dos Grupos de Refle
xão, explica o pároco Helrnuth
Berkenbrock. Durante a cele

bração, alguns dos noivos tam

bém farão a primeira comunhão
e o sacramento do batismo e ou

tros batizarão os filhós. A ceri-

Vestibular especial
Entre os dias 10 e 20 de julho, as agências do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul e Guararnirim recolhem as taxas de inscrição (no
valor de R$ 70,00) para o vestibular da Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense). Os cursos de Administração, com ênfase
em Marketing e Comércio Exterior, oferecem 50 vagas cada. O
curso de eletroeletrônica disponibilizará 40 vagas.

RECUPERANDO A SAÚDE

A volta pra' casa
Depois de um

enorme susto, com
uma permanência

no Centro

Cirúrgico Cajuru,
em Curitiba-PR,
retornou a esposa
de nosso diretor

para o convívio

familiar a sra.

Brunhilde Mahnke

Schmõckel,
acompanhado pelo

seu largo círculo
de amizade.

,

Fosse a escritora
Zulmar de Souza
Schlichting, ela
teria. certamente

dito assim: "A Bru

voltou ao nosso
meio".

Canarinho instalaEns'ino Fundamental eMédio'
Francisco Alves/CP

Jaraguá do Sul - A partir
dessa semana os funcionários da

Viação Canarinho terão aulas de
Ensino Fundamental eMédio den
tro da empresa. Após solenidade
realizada terça-feira, os alunos
'assistiram à aula inaugural. O
diretor do SintISenat (Serviço So
cial do Transporte/Serviço Nacio

,

nal de Aprendizagem do Trans

porte) de Santa Catarina, Newton

,

Knabben, diz que essa é a primeira
unidade de supletivo realizada fora
de Florianópolis. "Também serão

realizados cursos direcionados pa-
- ra a área de transportes como de

cobrador de ônibus e motorista".
Ele diz que o objetivo desse pro
grama é o reconhecimento educa
cional dos funcionários.

O diretor-superintendente da

Canarinho, Décio Bago, diz que a

escolaridade dos colaboradores da

empresa é bastante baixa."Com '

cultura e educação os funcionários,
que são a extensão da empresa,
vão valorizar mais o trabalho e

trazer maior retorno, atender
melhor nossos clientes". Ele fala

Programa: Newton Knabben(E) e Décio Bogo na aula inaugural

G
/\

•EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

I
.

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

que as primeiras aulas serão de
matemática porque existem
cobradores que têm dificuldades

para calcular o troco.

O diretor do SintISenat explica
que o sistema de ensino que será

aplicado na empresa é modular e

dinâmico, permitindo que o aluno
conclua o ensino fundamental em

apenas um ano. "O curso está vol
tado aos padrões atuais da Se-

cretaria de Educação do Estado,
os estudantes terão todas as aulas
normais da grade curricular, além
de matérias específicas como

filosofia".
No total, são 90 alunos -,- três

turmas, de todas as idades, que
assistirão aulas de segunda a sexta

feiras, sendo que o aluno pode
escolher o melhor turno.
(FABIANE RIBAS)

Kleber Lisboa Araújo
esc-se 5270

Rafael Luis Pamplona
esc-se 5117

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Exames com alta
confiobilidode em

oporelhos automatizados de
última geração.

'Dr. MarloSousajt:

ljac@netuno.com.br Sábados
8:00 às 11 :00

'Horärio de ,Atendimento: �eg. a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 as 17:30

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. .

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

.

.

Fone/Fax 37l-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, -67 - Ao lado do Hospital SãoJosé

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Francisco Alves/CP

'!

Projeto facilitaopagamento dedívidas
Guaramirim - o prefeito

Antonio Carlos Zimmermann,
enviou projeto dç lei comple
mentar à Câmara de Vereadores

propondo uma série de vantagens
aos contribuintes inadimplentes,
com a finalidade de incentivá-los
a efetuar a quitação dos tributos
atrasados. A matéria concede
desde o parcelamento de débitos
até reduções de multas e juros.

De acordo com a matéria que
tramita no Legislativo, ficarão
isentos do pagamento de multas
e juros os contribuintes inscritos
na Dívida Ativa do Município,
com ISS, IPTU e alvarás venci
dos até 31 de dezembro do ano

passado, para pagamento até 30
de setembro de2000. Os débitos
vencidos em dezembro também

poderão ser parcelados em até

dez meses, com isenções de multa
e juros, desde que o benefício seja
solicitado até o dia30 do mês de

setembro e o pagamento da

primeira parcela também.
O atraso de duas mensalidades

no parcelamento implicará na

perda do benefício das isenções
previstas na lei. Ainda conforme
o projeto, os débitos anteriores
ao exercício de 1999 sofrerão
ainda redução de 50% da correção
monetária para pagamento total
até o dia 30 de setembro de 2000.

Segundo o prefeito, ofere
cendo as vantagens, o' governo
quer facilitar a reabilitação das pe
quenas empresas e evitar que
fiquem inviabilizadas pela co

brança judicial. (MILION RAASCH)

Solidariedade: alimentos e roupas enfeitaram o tapete para a passagem da procissão de Corpus Christi

Multidão participa da
cerimônia de Corpus Christi

, ,INF:QEJMATIVO P4ROPP,IAI,." 24 e 2516/2000,'
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

MENSAGEM

Deus está presente nas tempestades
da comunidade

'

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha Cerca de 5 mil

seguiramem
procissão pelas
ruas do Centro

cipado da procissão, que iniciou
às 8h30.

A'procissão de Corpus Christi
(corpo e sangue de Cristo) é uma

manifestação de fé através da

renovação da eucaristia. O Cristo
é personificado na celebração
através da imagem do Santíssimo,
a hóstia consagrada que sai da

igreja para caminharentre o povo.
'

"A História nos diz que um bispo
iniciou essa procissão na França,
por volta do ano 1.200. Depois a

Igreja Católica incorporou esse

ritual ao seu calendário", explica o

padre Sildo César da Costa.
Em Jaraguá doSul, a procissão

também si rnboli zou a solidariedade
cristã. Os alimentos arrecadados

lotaram uma sala da Pastoral da

Promoção Humana, na Paróquia

São Sebastião. O enfeite das ruas

foi coordenado pela comunidade,
pelos movimentos e pastorais, que
se encarregarão de distribuir às

famílias carentes os alimentos,
agasalhos e cobertores doados pela
população.

'

GUARAMIRIM - Em Gua

ramirim, a confecção de tapetes na
-Rua 28 de Agosto iniciou às 4

horas. Mais de três mil fiéis

participaram da procissão, que
partiu da IgrejaMatriz em direção
à Rodoferroviária. O monsenhor

Helmuth Berkenbrock, que par

ticipou pela primeira vez do Corpus
Christi em Guaramirim, sur

preendeu-se com a presença dos
fiéis. À tarde, ocorreram cele

brações nos bairros Rio Branco e

Guamiranga. (LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul- Madruga
da de quinta-feira. Crianças.jovens
e adultos preparam o tapetepara a

celebração doCorpus Christi, ceri
mônia que a Igreja Católica repete
desde o século 13. Além dos

tradicionais enfeites com símbolos

e mensagens religiosas; 'a comu

nidade católica reuniu cobertores,
roupas e alimentos no tapete pre
parado nas ruas centrais da cidade,
num trecho aproximado de dois

quilômetros: Estima-se que cerca

de cinco mil pessoas tenham parti-

As comunidades cristãs e as pessoas que ainda sonham comum

país justo, igualitário, fraterno, sentem-seperplexas diante do
panorama social que se lhes apresenta: miséria, doença, fome,
corrupção, injustiça, impunidades, crise moral e social,
descomprornisso dos politicos, poderosos e falsos cristãos. Tudo
isso émar tempestuoso que ameaça engolir os anseios de vida e
liberdade. Tudo isso é um grande teste para as pessoas de boa
vontade: acreditar emDeus e praticar a fé que transforma em vida

, situações de morte, porque a força que anima as comunidades
cristãs é o amor de Cristo (Mc, 4,35-41).
Apoio:

Dayana Juceli de Souza

precisa de seu auxílio para fazer um tratamento de

medula, porque está com leucemia.
AJUDA

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

I'

CASA DAS TINTAS

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

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

I'
Assessoria Comercial

Conta: 1021-9

Agência: 3012-0
Banco do Brasil

Muito obrigado pela sua colaboração!

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

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

-f

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADOGL'OBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

rassuli�OgadOs Associados
OAB/se 3437·8

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-75HlFax: (047) 372-1820
Jaraguádo Sul- sc - Horne Page:' www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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Polícia prende traficantes de
cocaína e craque no feriado

Mulhermorre

atropelada
Jaraguá do Sul - Helena

Knetsch Kacorski, de 76 anos,
morreu atropei ada na qui n ta- fei ra,
às 17h45, ao .atravessar a Rua

OlívioDomingos Brugnago, naVila
Nova, depois de participar de bingo
'na Lanchonete Varandão.

Helena foi atropelada pela F-

1000, de placa JYI-2384, de

Jaraguá do Sul, conduzido por
Avelino Inácio, 36 anos. A vítima,
socorrida pelos Bombeiros

,

Voluntários, sofreu afundamento
de crânio, fraturas dé tórax e

braços. O bombeiro Mareio Mass

relata que durante o caminho para
o Hospital São José a senhora teve

parada cardiorrespiratória. (AO)

li') CP .

�@�[Q)�
Guaramirim- As polícias

Civil eMilitar realizaram quinta-
.

feira operação conjunta de

perseguição que culminou com

a prisão em flagrante dos
traficantes José Roberto

Mastrangelo, o "Zé", 23 anos, e

Charles Pereira, 22, de Jaraguá
do Sul. A prisão aconteceu no

Bairro Avaí, em Guaramirim,
depois deles terem entrado em

uma via secundária, tentando

escapar de uma barreira
formada pela polícia na BR-280.
A dupla estava com o Kadett,
placa AWC 8000, de Jaraguá do
Sul, onde foram encontrados
uma pedrá de craque, duas
buchas de cocaína e dois
telefones celulares.

A mobilização das polícias
,

Civil eMilitar, através da rádio
patrulha e do GOE (Grupo de

Operações Especiais), ocorreu
no início da tarde, por volta das
12h30. A prisão em flagrante de
Mastrangelo e Pereira deu-se

por infração ao artigo 12 da Lei

6.368, que trata do tráfico de

entorpecentes. Contra o

primeiro já existia ummandado
de busca, de junho do ano

passado, e várias denúncias na

polícia de Jaraguá do Sul, que
vinha há meses investigando as

atividades de Mastrangelo.
Pereira também, possui an

tecedentes, mas não por en-

'volvimento com entorpecentes.
De acordo com a denúncia,

Mastrangelo estaria retornando
de Joinville, onde teria se abas
tecido. A informação possibi
litou a organização imediata do
cerco policial, que terminou
bem-sucedido. Conforme o

Boletim de Ocorrência da

Delegacia de Guaramirim, nos
telefones celulares encontrados
com a dupla foram identificados
nomes de pessoas que enco

mendavam drogas. Eles pres
taram depoimentos ontem pela
manhã parâ a delegada Jurema
Wulf e, em seguida, foram
encaminhados para o presídio
regional.
(MILTON RAASCH)

Casa arrombada no

Chico de Paulo
Mega Sena (sábado)

concurso: 224
07-16 -18-20-2'1 ·44

Jaraguá do Sul � A

residência da cc sture ira

Marli Solange Ogeika, 31

anos, foi arrombada às 7

horas de quarta-feira. Da

casa, localizada no Lotea

mento Firenze, no Bairro

Chico de Paulo, roubaram um

televisor 14 polegadas e um

videocassete. O ladrão utili
zou uma chave de fenda para
arrombar a porta dos fundos
da casa.

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 4'04

1ª faixa:
-17-28-29-39-40-45

2ª faixa:
11-19-33- 35-'39 - 44

'concurso: 405
1ª faixa:

05-08-16-24-38-39
2ªfaixa:

01-12-24-29-32-42

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso:711

13-14-32-54-60
concurso: 712

12-18-41-62-67
concurso: 713

07-12-23,38-39
'

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone, 3464
1 e

-. 72,905
2° - 26,430
.3� - 66,516
4° - 64.268
5°' - 30,665

Lotornanla .

(sábado)

concurso: 38
02-04-11-12
20 - 23 - 30- 35
36-49-53-55
56 - 57 - 58 - 61
66·83 - 98- 99

OFICINA MECÂNICÀ
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN, CORREIODOPOVO
Dispomos dos seguintes serviços: .

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
,

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

�u�r�t�feito>José Sauer,J326'::; Vil�'Fiau - Jaraguá db Sul - SC,
Fon� '(01'1'47) 275�3730t\';"Fone/A'ax (0**47) 215�3605' \

PROMO,CÃ,O �DE
,

" '.:,.
,

ESCAPAMENTOS·

KI R, _A_U_T_O_,_CE_N_T_E_R_

R. Exp. Antonio Carlos Ferreir�, 865
'Vila Lenzi
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E, com a sua ajuda, podemos melhorar ainda mais:
PROJETOS EM ANDAMENTO

• Monitoramento eletrônico em áreas de risco previamente identificadas nas cidades catarinenses;
• Disponibilização para os pcliciais, via internet, da identificação de suspeitos, tele-conferência entre Delegacias de Polícia, consultas gerais aos sistemas criminais e de armas

estaduais e nacionais; .

·Investimentos em obras, tecnologia, veículos, armamento, capacitação de pessoal e integração das operações das Polícias Civil e Militar, na ordem de R$ 34 milhões, no período
2000/2002;

.

• Humanização do trânsito através do trabalho com organizações comunitárias e escolas.
DEFESA CIVIL

.

• Até junho de 2000 foram liberados R$128. 242,00 pelo Estado para o atendimento emergencial de 7 municípios atingidos por adversidades. Também foram viabilizados convênios .

entre Defesa Civil Estadual, Ministério da Integração Nacional e municípios catarinenses no valor de R$ 2,5 milhões para 15 municípios (em 1999) e R$ 4 milhões para 36 cidades
atingidas por enchentes (de janeiro a março/2000). Outro convênio, no valor deR$1 milhão, viabilizará a perfuração de poços artesianos no Oeste, para combater a seca, beneficiando
diretamente 38 municípios e 15 mil pessoas;
• O Governo do Estado, em 1999, restabeleceu a cooperação financeira para a manutenção de 37 organizações de Corpo de Bombeiros Voluntários, liberando R$ 979 mil
(em 99) e R$1.241 mil (para 2000), além de R$ 202:180,00 para reequipamento e modernização;
• Ativação do CODEC - Centro de Operações da Defesa Civil- para informar em ternpo real e preventivamente a eventualidade de catástrofes;
• Ativáção do Programa Estadual de Controle do Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas em Santa Catarina;
• Aquisição do primeiro veículo especialmente preparado para atendimento de acidentes com cargas tóxicas, no valor de R$ 470 mil.

Secretaria de Estado
da Segurança Pública [, %

,pOLíCIA MILITAR ]�"- SANTA CATARINA

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. SANTA CATARINADETRAN·SC
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Campeonato Catarinense: Futsal jaraguaense enfrenta hoje à noite a equipe de Seara

FMFJBreithauptlCaraguá joga
com olanterna do campeonato
Patrick e Júnior
vão, jogar na
partida contra
oSeara

Jaraguá do Sul- A equipe
FMElBreithauptiCaraguá defende
a liderança do Campeonato
Catarinense de Futsal em Seara,
centra a equipe local, hoje, a partir
das 20h30. Enquanto Jaraguá do
Sul lidera o Estadual, com 29

pontos, e garantiu classificação
antecipada para a próxima fase,
o time de Seara é o lanterna da

competição, com três pontos, e

corre o risco de ficar fora da

próxima fase.
O técnico ManoelDalpasquale

terá à disposição dois reforços,
Júnior e Patrick, artilheiro do time
no campeonato, com 13 'gols.
Kaczynski, da Tuper, é o artilhei
ro do Catarinense, com 18. Jú
nior teve entorse no tornozelo di
reito durante treino do dia 8 deste
mês e foi liberado para treinos

apenas na terça-feira, ficando 12
,

dias em tratamento. O atleta des
falcou a FME nosjogos contra a

AABB, em Chapecó, e Curiti

banos, em Jaraguá do Sul, e fi
cará como opção no banco de

reservas. "Júnior só será utilizado
em caso de necessidade, pois
ainda sente um pouco de dor",

informa Maneca.

Éca e Jedson não jogaram
com o Juvenil, ontem, em São

Miguel do Oeste, pelo Estadual,
e estarão à disposição frente ao

Seara. "O' artilheiro Patrick
treinou bem durante a semana e

volta para a equipe titular",
destacou o técnico. Maneca con

firmou a presença de Paulinho,
Chico; Patrick, Alexandre e

James para a partida desta noite.
Demais jogos de hoje: Em Cha

pecó, jogam AABB x Taschibra,
e em Palmitos, Agroestex Unisul.
A partida entre Gaboardi x Uno

esc, em Curitibanos, acontecerá
quarta-feira, às 20h30.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Liga de Futebol de Salão realiza torneios
Jaraguá do Sul - A partir

do mês dé agosto, a Liga Jara

guaense de Futsal, presidida por
Sérgio Silva, estará realizando os

campeonatos que envolvem as

categorias' de base. O campeo
nato será nas categorias Fral-

dinha, Pré-mirim, Mirim, Infantil,
Infanto-juvenil, feminino e adul

to, informa Sérgio Silva. O diri

gente afirma que o congresso téc
nico será nodia 10 de agosto, na
sede da Liga, às 19h30, junto à

Liga de Futebol. Segundo Silva,

será definido neste dia as chaves,
os participantes e os jogos de

todas as categorias. As inscrições
para os campeonatos de Futsal

podem ser feitas até o dia 8 de

agosto, junto à Liga, que atende
no terminal rodoviário. (AO)

Internacional e Joaçaba em vantagem
Na primeira rodada das semifinais da Segunda Divisão de Futeb
de SC, os resultados apontaram: Joaçaba 3 x O Timbó e Guara

.

,

1 x.Z Internacional, de Lages. Com estes resultados, Joaçaba e

Internacional jogam pelo empate nos jogos de volta, amanhã, e
Timbó e Lages, para irem à fi?al da Segundona.

Varzeano em Guaramírim

Acontece, a partir das 13h45,
a primeira rodada da segunda
fase do Campeonato Varzeano
de Guaramirim. Serão dois

jogos no campo do Beira Rio
e outros dois no campo do
Avaí. O Cruzeiro foi a melhor
da primeira fase.

Bicicros
A equipe Malwee de Bicicros

está em Minas Gerais. E

Pirapora, disputa rnais um
etapa do Campeonato Brasileir

hoje e amanhã. Os, pilotos s

preparam para o Mundial, qu
será dia 21 de agosto, e
Córdoba, na Argentin

Juniores
Depois da derrota por 1 a O para o Guarani, no Estádio João

Marcatto, só resta ao Jaraguá Futebol Clube vencer hoje, às
15h30; em Palhoça. Em caso de vitória do tricolor no tempo
normal, prorrogação, se não tiver vencedor na prorrogação a

vaga para a terceira fase será decidida nos pênaltis. O Guarani

joga pelo empate no tempo normal.'

. Campeonato Integração tem
jogos transferidos

Jaraguá do Sul � Os jogos
da Chave B do Campeonato Inte
gração de Futebol programados
para amanhã foram transferidos.
As partidas entre Grêmio Gari
baldi x Guarani, Alvorada x Ca

xias, serão disputadas em data a

ser definida pela Liga Jaraguaen
se de Futebol, organizadora da

competição. Segundo o presi
dente da Liga, Rogério Tomazelli,
a transferência deve-se ao acordo
entre diretores dos times no

arbitral de integração, onde todos
concordaram que, em caso de

festa, as partidas sejam trans-

feridas. Tomazelli diz que amanh
acontecerá festa no Garibaldi

Rio da Luz. Odirigente aproveit '

para lembrar às equipes inte

ressadas, que as inscrições par
o Campeonato Sênior estão aber
tas até o dia 30 deste mês. '

Na Chave A, os jogos aconte
cerão normalmente amanhã. N

Estádio Eurico Duwe, em Rio d

, Luz, jogam Cruz de Malta

Flamengo e, em Pomerode, rr

Nacional recebe o Vitória, de Rir \
da Luz. O' início da rodada ser'

às 13h30, na categoria Aspirant
e titular, (AO)

Atende egião

Toda linhc de IO,uça!i !iianit:ária!i
Nascomprasacímade R$150,OO

rparat:iJ ruriane.] Iconternporary I rTiV-:-Ili]'LLoga!ia L,ldeal, .' Herwy' Leel.te

[De ville-.,carraral-----Deca '-
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