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TeEconsideraconcursopúblico
realizado em 1998 irregular

o parecer do Tribunal de Contas do Estado
acatou a denúncia de irregularidades no

concurso público realizado pela Prefeiturade

Jaraguá do Sul em 1998. O Sindicato dos
Servidores Públicos encaminhou solicitação de
esclarecimento sobre a contratação, pelo.
Município, daFurb (Universidade de Blumenau)

e do Senai, para a realização do concurso, sem

abrir processo de licitação. O TCE considerou

que a Prefeitura feriu o Artigo 37, inciso XXI

da Constituição federal, porque deveria ter

realizado a licitação, mas dispensou-ade multa
devido ao falecimento do denunciado, o ex

prefeito Geraldo Werninghaus. Página 8

Ano 82 - N° 4.309 - R$ 1,00

Saibreira da
SC-413 não 'é

utilizada há três meses

Edson Junkes/CP

POLÊMICA

Prefeitura ganha
multa de R$ 25 mil
Assessoria questiona multa
recebida por exploração ir-

.

regular de saibro. Página 8

Bauer garante
presença nos

comícios da aliança
Ministro Paulo Renato de Souza (E) lança o Centro Politécnico. Página 9 Página 4
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A cura dos males
Aos mais céticos, o Brasil está fadado ao fracasso, entregue

à bandidagem oficial e sendo corroído pela corrupção
generalizada e enraizada nos órgãos públicos. É verdade que as

notícias confirmam o descrédito e contribuem para reforçar as

críticas em relação aos detentores do poder. Todavia, acendeu
se uma luz no [mal do túnel que vem iluminando-o e permitindo
identificar os principais responsáveis pelas mazelas. As CPls têm
desvendado os esquemas de corrupção, cassado mandatos e

punido gente graúda.

f
,
•

•

Esta semana, o Senado cassou o

mandato do senador Luiz Estevão

por falta de decoro parlamentar; acu

sado, entre outros delitos, de par
ticipar do desvio de mais de R$ 169
milhões do prédio do TRT, de São
Paulo. A quadrilha tinha como cbefe
o então presidente do Tribunal, juiz
Nicolau dos Santos Neto, foragido
da Justiça. Muitos parlamentaresjá
perderam o mandato, alguns estão

presos. O Ministério Público investiga
outras denúncias, permitindo ao povo
ter esperança de um País melhor.

�'s medidas moralizadoras, ainda

,

tmales do
Brasil está
nas mãosda

população;
.

que precls
saber

.

escolher
melhorseus

Morte na creche: lição a ser aprendida
* Conceição da Silveira

representantes tímidas em relação ao volume de

falcatruas, são um alento e confirmam

que o Brasil está mudando, em ritmo
.

lento, mas contínuo. É preciso, entretanto, estendê-las a todo o

País, possibilitando à população acompanhar a aplicação dos
recursos públicos e conhecer os responsáveis por tanta

desigualdade e injustiça. Por outro lado, cabe a essa mesma

população fazer sua parte: ter compromisso com a ética e a

responsabilidade em analisaras candidatos para que se tenha
um futuro mais digno.

A classe política é considerada a principal responsável pela
bandalheira, já que tem a função institucional, o dever moral e o

poder de denunciar e punir os corruptos. Ao criticar os politicos,
a população, em especial os eleitores, admite sua culpa. Nenhum

político assume cargo eletivo por obra e graça de Deus, foram
eleitos. Se são ladrões, os responsáveis são os eleitores, que
ignoram a cidadania e elegem verdadeiros bandidos para
representá-los. Negociam o voto no varejo e reclamam no

atacado nos anos seguintes.
Irregularidades administrativas e corrupção não são privilégios

de grandes centros, estão em toda parte. A diferença está na

forma de encará-las. Algumas cidades, saturadas da roubalheipá,
têm exigido dos poderes constituídos providências para moralizar

.

a coisa pública. Outras compactuam com a bandidagem e aceitam,
pacificamente, a corrupção, incluindo no esquema o Legislativo,
Judiciário, Ministério Público e as polícias. Na outra ponta, o

povo paga a conta e legitirna as ações, à medida que vota sempre
nosmesmos.

As coisas que se fazem às pressas denunciam os inconvenientes
da improvisação. Às vésperas das eleições, cabe ao eleitor
consciente e responsável investigar os candidatos e analisar sua

vida pregressa para não eleger corruptos. É preciso romper a

linha imaginária que separa o eleitor do postulante a cargo eletivo,
que impede o voto comprometido com a comunidade. A cura

dos males do Brasil está nas mãos da população, que precisa
saber escolher melhor seus representantes. Basta conhecer a

biografia de políticos e partidos.

Na terça-feira, dia 26, 12 crian
. ças, entre I e 3 anos, morreram

queimadas numa creche no Rio
Grande do Sul, enquanto tiravam
seu soninho vespertino, prática
comum nas instituições que abri

gam nossas crianças em período
integral.

A morte é algo que nos abala

profundamente, ainda ruais quando
se trata de filhos. Minha sogra, num

momento de iluminação divina,
concluiu que Deus é realmente
muito bom ao não permitir que um

pai e uma mãe possam sentir

antecipadamente, -por qualquer
razão, a dor da morte de um filho. É
dor que não dá para mensurar.

Podemos até imaginar a dor, mas

só quem vive a experiência sabe
exatamente o que é.

Exponho tudo isso, não para
nos deixar ainda ruais tristes, angus
tiados. Mas para aprendermos uma

lição. Embora ainda abalados pela
dor, é preciso questionar a se

gurança e a rotina em nossas es

colas, creches e instituições que
acolhem nossas crianças, tanto em

âmbito municipal, quanto comu

nitário e escolar.
, Há órgãos públicos que fazem

inspeções regulares para verificar
itens de segurança nos lugares
onde deixamos as crianças? Lem
bremos que os órgãos de saúde

pública são bastante rigorosos. E
os de segurança?

E nós, pais, estamos cientes de
como estão nossas escolas? Co
nhecemos as instalações? Sabemos
das rotinas dos nossos filhos?
Temos acesso aos ambientes onde
são preparados os alimentos, onde
eles descansam, onde brincam?
Talvez não! Mas penso que temos
direitos e deveres com relação a

esses procedimentos.
Professores e diretores, profis

sionais de educação, a sua escola
está preparada para ocasiões de

emergência (incêndios, -desliza
mentos, acidentes, atos de violên
cia externa)? O que fazer nessa

situação? E os responsáveis pelas
crianças no horário do descanso,
principalmente pelos menores, que
não possuem capacidade para
tomar atitudes, como correr, chamar
alguém, buscar ajuda, estão
preparados para agir em casos de
emergência? Quantos de vocês
ficaram com as crianças durante o

descanso? O que aconteceria na

sua escola, creche, instituição se

ocorresse fato semelhante ao de

Uruguaiana? Nossas crianças
estão seguras?

Devemos tomar uma atitude

depois dessa tragédia e rever a

questão da segurança nas escolas.
Não permitir que tenhamos que
passar por tamanha dor para agir. E
isso vale para todos: poder público,
profissionais de educação, escolas
e pais. A responsabilidade é de
todos.

Temos de pensar e agir rápido.
Pais, visitem e questionem as

instalações das escolas. Diretores
e professores pensem, planifiquem
e pratiquem, como num ensaio, as

medidas que devem ser tomadas em

situação de perigo. Governantes,
dêem condições de segurança e

aplicabilidade às medidas a serem

praticadas diante de quadros de

urgência e fiscalizem. Para que não
tenhamos que passar pela mesma

dor. Que nossas atitudes, de alguma
forma, aliviem a dor daqueles pais
que deixaram seu filhos pela manhã

e, à tarde.já não os tinham mais.

* Professora

Artigos para Carla do Leitor. devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, /./80. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, com 70 loques, o endereço ou t elefon e pa ra contato, O jornal se reserva o direito de
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+- "É um salário justo. Com
esse valor, é possível contratar

pessoas competentes para
ocupar os cargos de secretários

. do Município." (VereadoraElisabet
Mattedi - PFL - sobre as

declarações do prefeito Irineu Pasold
- PSDB -, que classificou de

"avacalhação" o projeto legislativo
que fixou em R$ 5,5 mil o salário
dos futuros secretários municipais)

"Se estivesse no lugar do
prefeito, trataria do assunto diretamente com os

vereadores, e não pela imprensa, como o fez." (Idem, sobre

o mesmo assunto)

"Meu pai me disse que ficará distante dessa eleição, o

que, com certeza, vai torná-Ia menos emocionante." (Vice

governador Paulo Bauer - PFL - assegurando que o pai, o ex

prefeito de Jaraguá do Sul Victor Bauer, não vai participar das eleições
municipais deste ano)

"Jaraguá do Sul precisa de delegados, e não de ofício."
(VereadorGilmar Menel- PMDB - reclamando do ofício enviado

pela Secretaria de Segurança do Estado informando que não iria
e

designar delegados para Jaraguá do Sul, em resposta a um
e

requerimento seu solicitando mais delegados para o Município)s

Ie "Numa sociedade capitalista, o lucro é a meta principal e

Ia mais importante da empresa. O investimento no social é

'I'· em decorrência disso. Sem hipocrisia." (Especialista em
e
L programas institucionaisde relação de empregados, Heli Gonçalves
r Moreira, durante palestra a empresários da Acijs - Associação
� Comercial e Industrial de Jaraguä do Sul -, na noite da última

� quinta-feira, em comemoração aos 62 anos de fundação da entidade)

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LrDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Classificados
CORREIO DO POVO

Ficou mais
fácil

LIGUE!

371-1919/370-7919/370-8649

PFL e PPB acertam coligação
para eleições em Guaramirim
Mário Sérgio Peixer

.

e José Joaquim
Fernandes serão
os candidatos

Guaramirim - Os partidos do
PFL e do PPB acertaram coligação
nas eleições municipais de outubro
com os nomes de Mário Sérgio
Peixer e José Joaquim Fernandes,
como candidato a prefeito e vice,
respectivamente. O acordo foi
firmado durante as convenções
dos partidos realizadas quarta-feira
à noite. Durante o dia, o PPB tentou

acordo com o PMDB, mas sern

chegar a um consenso, As nego
ciações entre o PFL e o PPB

continuaram até o dia de ontem,

para tentar fechar acordo também
nas eleições proporcionais, O PFL
deverá indicar oito nomes para

disputar a Câmara de Vereadores e

o PPB, cinco.
Os dois partidos vinham

puxando há meses as negociações
para compor o frentão 'no Mu

nicípio, com a participação também
do PSDB e PPS, mas a formação do
bloco acabou não dando certo. O

PSDB, liderado pelo presidente
Marcos Mannes e pelo ex-prefeito
Victor Kleine, acabou coligando
com o PMDB. Já o PPS deixou para
decidir na convenção, na noite de

ontem, o rumo do partido nas

eleições municipais, Com o

esfacelamento do frenrão, o PPS
decidiu definitivamente pelo apoio
aos candidatos da chapa
majoritária do PT, conforme já era

esperado.

Leandro Gonçalves/CP

Definição: dobradinha Peixer e Zezinho saiu antes das convenções
O candidato a vice da coligação,

José Joaquim Fernandes, Zezinho

(PPB), é empresário na localidade
de Guamiranga e teve o nome

apontado quarta-feira à tarde, com

apoio unânime dos pepebistas,
quando os dois partidos retomaram

as negociações. O candidato a

prefeito, Mário Sérgio Peixer, .

esperou até o último momento, na

quarta-feira à noite, na expectativa
de incluir o PSDB no bloco, mas os

tucanos decidiram, em acirrada

disputa interna, apoiar o PMDB do

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann.

O PMDB realizou ontem à noite
a convenção na Câmara dos

Vereadores, com a disputa da

indicação do candidato a vice

prefeito ampliada. O número de

pretendentes à indicação subiu de

seis para sete, até a tarde de ontem,
com a entrada do empresário
Orlando Satler.

TUCANOS - Os tucanos

comendou pesquisa para sondar os

nomes preferenciais a vice, tanto

no PSDB quanto no PFL. O
vereador Adolfo Weiss estava

sendo cotado. O PFL realizou a

convenção ontem à noite.
Em Corupá, o PSDB confirmou

durante convenção, realizada

quarta-feira, os nomes de Carl'os
Dieter Werner e Otto Weber, apesar

realizaram três votações na conven

ção, até confirmar o apoio ao

PMDB, sern que fosse feita coli

gação, necessariamente. As nego

ciações entre o PSDB e o PMDB

aconteceram na quarta-feira à tarde,
depois de frustradas as tentativas
entre peernedebistas e pepebistas.
Pelas bases do acordo e em caso

de vitória, o PMDB teria se com

prometido a ceder duas secretarias
e a presidência do Legislative, caso

os tucanos conseguirem eleger
vereadores, con forme informações
extra-oficiais.

O ex-prefeito Victor Kleine disse

que concorda com· a decisão do

partido e que irá empenhar-se pela
.ele ição de vereadores tucanos.

Kleine comentou que desde que

ingressou no PSDB tem se preo

cupado em buscar o fortalecimento
da legenda e entende que é hora de

formar a representação legislativa
do partido no Município.
(MILTON RAASCH e TLTON PIRAN)

PSDB apóia candidatos do PMDB e PPB
de especulações sobre alteração,
como candidatos a prefeito e vice,
respectivamente. Já em Massaran

duba, a coligação do PFL e PSDB

homologou os nomes do ex

prefeito Davio Leu e do empresário
Fernando Reinke, para candidatos
a prefeito e vice. Ontem também

aconteceu a convenção do PDT.

(MR)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e

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

.

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

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

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

Vip Folhea�õe$. Fone (Oxx47) 9973-3100

Schroeder-O PSDB decidiu,
por ampla maioria de vOlOS, durante

a convenção realizada quarta-feira,
apoiar os candidatos a prefeito e

vice da coligação PMDB e PPB,
Osvaldo Jurk e Orlando Tecilla,
respectivamente. A decisão frustra
a intenção do candidato a prefeito
Hilrnar Hertel, do PFL, de conseguir
o apoio dos tucanos. Hertel en-
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Bauer promete participar da

campanha política na cidade
Prefeito
trineu Pasold

.
àcredita em

disputa acirrada
}

Jaraguá do Sul - o vice-

governador Paulo Bauer (PFL)
prometeu participar, "na medida
do possível", da campanha
política dá coligação Mais Jaraguá
do Sul. Segundo ele, é obrigação
dos líderes estaduais apoiar a

candidatura do prefeito Irineu

Pasold (PSDB), cuja aliança é

integrada por partidos que dão

sustentação ao governo estadual.
Bauer lembrou que a administra

ção municipal tem mais de 80%
de aprovação, o que reforça o

otimismo da coligação numa vitó

ria em outubro.
Na opinião de Bauer, a popu

lação terá condições de avaliar as

ações da atual adrninistração e

"observar o trabalho sério desen

volvido", para usar como crité
rios de escolha. "O prefeito Irineu
faz um bom trabalho e os índices

confirmam asatisfação da comu

nidade. À população caberá ava

liar se deseja ou não a continui
dade dessa nova proposta de ad

ministração pública, que vem re

volucionando a cidade", discur
sou o vice-governador, apostan
do que a aliança tem "plenas
condições de ser a vitoriosa".

,

Pasold acredita que a disputa
será acirrada, mas demonstrá

muita confiança na vitória da

coligação. Ele também recorreu

aos números da pesquisa para
justificar o otimismo eleitoral. O

prefeito, no entanto, fez questão
de fri sar que "é preci so ter os pés
no chão". "Pelo apoio da comu

nidade, acredito que temos gran
des chances de vitória, mas os

adversários merecem respeito",
declarou, acrescentando que a

,

participação do vice-governa?or
e do governador Esperidião Amin

(PPB) nos comícios dá coligação
é de fundamental importância.

- A participação deles vai

deixar claro à população que a

nossa administração está alinhada
ao governo estadual e integrada
aos projetos para o Estado -,

.

completou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

'Rádio Ja..aguá AM... Na frente outla lIez

ATENÇÃO INTERNAUTAS:

A partir deste sábado, no ar, a home page da JARAGUÁ AM.
No site da JARAGUÁ AM, tudo o que é notícia na cidade e região.
E mais: mercado financeiro, esporte, a previsão do tempo, as manchetes
dos principais jornais do país e do mundo, e o sorteio de um CD todo o

dia para quem acessar o site.
,

O som da emissora líder da cidade e região, aqora para todo o Mundo.
A partir deste sábado .....é só acessar WWW.jaraguaam.cbm.br
Fácil não? WWW.jaraguaam.com.br
Jaraguá AM, a primeira emissora, com um sit� totalmente informativo.

Liderança e credibilidade, agora também·em tempo real.

Isso é coisa de líder.
....
•••

WWW.jaraguaam.com.br

O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) confirmou que o partido
discutiu a possibilidade de indicar o ex-secretário da Casa Civil

Adernar Duwe para compor a chapa majoritária.
Sezundo Konell, o nome de Duwe surgiu durante discussão

interná, quando o PMDB trabalhava com a hipótese do PPS não

indicar candidato a vice-prefeito na coligação.
- Se confirmada a situação, o PMDB pretendia apresentar os

dois candidatos na chapa majoritária. Como o Duwe sempre foi

um dos líderes do partido, já tendo sido vice-prefeito e deputado
estadual, o seu nome surgiu naturalmente -, declarou Konell,

afirmando que o ex-secretário "hipotecou" apoio à coligação e que
as divergências foram dirimidas.

Reclamação
O vereador Gilmar Menel

(PMDB) denunciou na tribuna
da Câmara que a Engepasa '

abandonou as obras de

pavimentação asfáltica da Rua

João Batista Rudolf, no

Amizade, "sern nenhum

motivo aparente".
Disse que, mesmo assim, os

moradores receberam o carnê
de pagamento.
- Não querem pagar, mas

têm medo de serem incluídos
na dívida ativa -, declarou.

Ginástica
O Núcleo de Atividades Físicas
da Acijs (Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul)
divulgou esta semana que
"os participantes fizeram

um levantamento das

necessidades que enfrentam
dia-a-dia em suas

empresas e funções".
Para quem faz parte do núcleo,
levantar faz parte do cotidiano.

Se a questão é levantar as

necessidades, junta-se o útil ao

agradável.

Lorota
O candidato a prefeito pelo PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
desdenhou os números oficiosos de recente pesquisa de intenção

.
de votos no Município, que o coloca 'em segundo lugar.

Segundo Dionei, a pesquisa foi encomendada por um partido da

coligação Mais Jaraguá do Sul e apresentada a ele esta semana.
,

- Há muita manipulação para confundir o eleitor e interesses
ocultos -, declarou.

Recesso
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul entrou em recesso

parlamentar esta semana. Volta às atividades no início de agosto .

�ADnlMakler�
ÉMAlsSEGURO

Conheça lodos os llOSSOS serviços na área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o'VoçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
ß�ß\\ß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961
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I D A renda média do trabalhador assalariado brasileiro caiu 9,35 %
I nos últimos 3 anos. Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de
I Geografia e Estatística) mostra que a massa salarial em seis regiões
I metropolitanas do País foi reduzida em 3,5 %.
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D O Núcleo de Comércio Exterior da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), em parceria com a Fiese (Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina), pretende criar o consórcio
de exportação têxtil.
Um dós critériospré-definidos para a criação é o número mínimo de 15

empresas.
A redução do custo no frete é um dos principais argumentos usados

pelos empresários interessados em participar do consórcio.

Segundo a assessoria da Fiese, o preço do contêiner exportado por.
intermédio do-consórcio pode conseguir desconto de até US$ 500,00.

D Em comemoração aos 22 anos de fundação, a Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim) promove, na

próxima segunda-feira, no auditório da entidade, palestras com o

vice-presidente e com o diretor-comercial da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Joinville, Gilson Bhon, e Jorge Domingues,
respectivamente, e éom o presidente da Fampesc (Federação das

Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina),
Luiz Carlos Floriani.
As palestras terão como temas: "O cliente é a razão", "Crescendo e

aprendendo", "Comunicação certeira", e "A dificuldade é o melhor

combustível".

D A Caixa Econômica Federal reduziu de 5,85% para 4,8% ao mês os

juros do empréstimo pessoal. O empréstimo com garantiacaiu para
1,98%, já o ernpréstirúo para aposentados foi reduzido de 3,8% para
3,6% ao mês, o cheque especial para quem recebe salário pela Caixa

passou de 6,5% para 6%. Ao todo, o banco cortou as taxas de juros
de oito produtos.

Palestramarea OS 62anos daAcijs
Jaraguá do Sul - 039° En-

. contro de Empresários da Acijs
(Associação Comercial e Industlial
de Jaraguá do Sul) foi comemo
rado na noite de quinta-feira, no

Restaurante do Parque Malwee,
Na oportunidade, o especialista na

formulação, implantação e manu

tenção de programas institucionais
de relação de empregados, Heli

Gonçal ves Morei ra, da HGM Con

sultores, fez palastra com o tema:

"A empresa do futuro, hoje".
Moreira alertou para a necessi

dade de transfonnação dos mode

los de gestão empresarial, bus
cando visualizar o futuro dentro do
contexto da globalização e das exi

gências do mercado. "As empre
sas têm que redescobrir certos

valores naturalmente esquecidos
por conta da corrida maluca das

últimas décadas", sugeriu, afir

mando que as empresas precisam
investir na capacitação profissional
e melhorar o ambiente de trabalho.
"A única constância é a mudança",
reforçou.

Sobre o processo de adaptação
das empresas ao novo modelo,

Edson Junkes/CP

Moreira: "A qualidade é o principal valor da cultura organizacional"
Moreira disse que os valores orga- dança, Morei ra propôs que
nizacionais devem ser revistos,

.

empresas os estimulem a falar,
incluindo o valor cultural. "Os reclamarereivindicar."Ociclodos
novos tempos exigem empresários
de mente aberta para o mundo e

visão para os empregados. Entre

tanto, aos funcionários cabe o

comprometimento com o suces

so", declarou, acrescentando que
há a necessidade ainda de envol

vimento, participação e controle
sobre o modelo.

Em relação à participação dos

funcionários no processo de rnu-

diálogos é imprescindível. Por

outro lado, os representantes da

empresa devem estar preparados
para ouvir com atenção, avaliar as"
falas e agir em conseqüência. A

resposta é muito importante",
afirmou, lembrando que a velo

cidade das informações exigem
j

integração e harmonização do

processo produtivo.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

.

.

ACelese imp-Ianta mais um

serviço de qualida�e para você.
.

� gratuito.

A Celesc está implantando mais um serviço de qualidade para .os municípios de Jaraguá do Sul,
Guqramirim, Corupá e Schrôeder.
Agora você pode discar gratuitamente 0800 48 0120r entre 7 e 20h, de segunda a sexta-feira,
e oos sábados das 8 às 17h, para solicitar informações/serviços comerciais da Celesc como:

• Ligação nova
• Verificação de débito
• Solicitação de vistoria
• Taxa de Iluminação Pública
• Fatura, débito automático e qualquer outra informação
Você receberá toda atenção de uma equipe muito bem treinada para atendê-lo
e esclarecer qualquer dúvido.

A qualidade da Celesc no atendimento ao,s clientes é que
faz da empresa uma unanimidade entre os ceterinenses,' �ANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atcndíme
2a a 6a-feira

das 7:30 às 12 horas
e das 13:30 às 18 horas'

sábados
das 8 às 12 horas

Entrada mínimo

r,'q:S;, 3 O a 48 vezes

Av. Mal. Dcododo da Fonseca, 557
emmendörfer@netuno.çoQl.br
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cultura - lazer - entretenimento

ta=1111� Estofados

Oie �� KRA USE
Requinte o seu Bom Gosto

Conforme a
. . -

Imaglnaçao
Ele pinta o que sugere a inspiração. Eduardo Entrebato, 27 anos, começou
a desenhar ainda criança. Aos 12 anos, fez o primeiro curso de pintura em

óleo sobre tela na cidade natal, São Caetano do Sul. Alguns trabalhos
reunidos pelo paulista estarão à mostra, de hoje até o dia 16 de julho, na

sala 1 09 do Shopping Center Breithaupt.
Dez telas fazem parte da exposição. A maioria faz parte do acervo pessoal
do artista, mas algumas estarão à venda. O quesito preço, sempre discutível
em se tratando de trabalho artístico, foi pensado pelo autor com base nas

outras exposições que vêm sendo feitas no local. "É difícil calcular o preço
de uma tela. Procurei seguir os preços que os outros artistas estão
cobrando", explica.
Os motivos das telas lembram lugares, coisas da natureza, pessoas ou

paisagens que o pintor imagina ou que retira de fotos e livros. Ele não se

define por nenhum estilo em especial. Diz que faz as coisas que gosta, de
acordo com a inspiração do momento e o que traz na memória.
Além de pintura, Entrebato faz quadrinhos, mas nunca expôs seus trabalhos
em Jaraquá do Sul. Ele espera que a exposição também sirva para melhor

integrar-se com pessoas da área, além de mostrar um trabalho
desconhecido do público. O artista também já recebeu convite da Ajap
(Associação Jaraquaense de Artistas Plásticos) para fazer parte da

associação.
Entrebato é coordenador de marketing do Shopping Center Breithaupt e

relegou a pintura às horas de folga. "Parei um pouco de pintar. Agora estou

retomando, - mas tenho pouco tempo", justifica. Ao reservar o espaço para a

exposição, o funcionário acabou por inspirar projeto no shopping. Os
funcionários que desenvolvem ofícios artísticos e artesanais terão espaço
reservado ara ex or seus trabalhos.

TELEVENDAS: 371-3466

Fabricamos também móveis em aço sob medida como:

corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes .'

�_•
com grande diversidade. Consulte-nos!

p _-

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - JaragtJá do Sul- SC /'"
/"

Edson Junkes/CP

. -

Entrebato: exposição terá dez obras em óleo sobre tela

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

Rodeio de Massaranduba
7 a 9 de julho

Bailes com Portal Gaúcho
o CTG Laço Massarandubense convida para o terceiro rodeio crioulo, na cidade de Massaranduba.

Rodeio começa na sexta-feira e vai até domingo à noite. Informações: 379-188 ou 9979-3182.

Patrão Giovaue Demarchi, narrador

Cissinaudo do Carmo Neto (Naudo) e

Canhotoforam as três primeiros
colocados.no laço de patrão durante o

torneio do CTG Do Trote ao Galope.
Nando, cidade de Laurentino,
representante comercial de profissão e

narrador de coração, durante os

rodeios, a voz que Deus lhe agraciou
ecoa além bretes e cancelas, sempre

respeitando os valores e limitações de

cada gaúcho, mas, com coerência e

prudência.jamais deixa que a injustiça
brote tIO mais simples cochicho, pois
faz cumprir os regulamentos e

programações com amor, emoção e

razão. Nando, em Laraguá do Sul você
tem amigos, volte sempre!

Alessandro (Nike) e Kátia Piucegher apresentam o gauchinho VítorAntônio.

Vítor, 6 semanas, acampou, pelaprimeira vez, com o Piquete Raízes da Tradição
durante afesta campeira do Sítio Amor e Tradição. Vítor espera ansioso para

conhecer, em agosto, a cancha do Piquete Laço de Ouro, pois, segundo
depoimentos dos pais e amigos, foi nesta estância que o Nike fez a armada

mais linda da sua vida. Hoje, casamentofeito, criança com saúde e paparicos
dos avós, Valdir e Dedé, desejamos saúde, alegria e paz para esta jovem e

amadafamília gaúcha e, ao Piquete Raízes da Tradição, continuemfazendo
tradição gaúcha.

NOITE GAÚCHA

G�, . , I I •

Delitotn mostra, com carinho,
o troféu que conquistou no

laço de Vaca Parada do CTG

Do Trote ao Galope, filho do
narrador Na/Ido, 9 anos,

detentor de centenas de troféus,
tIOS rodeios gaúchos, este piá é

mais conhecido que nota de

um real. Quando ele tinha 4 a

5 anos já andava sozinho

pelos rodeios, laça com

qualquer cavalo, grita com o

breteiro e xinga o boi, mas

jamais esquece a educação e

boas maneiras que aprende em

Laurentino. Como diz nosso

amigo e narrador Tata, "que
beleza dona Teresa", ver

crianças sadias, queridas e
.

educadas. Que Deusproteja
estas crianças de qualquer

acidente. Parabéns, Delitom.

Dia: 29/01/2000
local: ClG laço Jaraguaense

Jaraguá do Sul- SC

li

POSTOS DE VENDAS:

DEMARCHI CARNES - STÉREO SOUND

SMURF'S LANCHES - HIJBBY VÍDEO
Família Adolar Hamburg, no Sítio Amor e Tradição, realizou um graude rodeio,
Vaca Mecânica eProvas Funcionais, que reuniu gaúchos e admiradores das mais

diversas qúerêucias. O nome dopiquete: Sítio Amor e Tradição, é o que encontramos

. durante os três dias defesta campeira, que foi: ambietue de sítio, amorpara todos

que se achegavam no rancho do Adolar, e toda hospitalidade, alegria e humildade

da tradição gaúcha; o que faz por merecer este nome. A família Sítio Amor e

Tradição agradece aos patrocinadores, imprensa escrita e falada, amigos que o

ajudaram aprogramar este evento de sucesso, e, com todo amor e carinho, agradece
a todo público que coloriu efez bonita estafesta. Durante o discurso de abertura,
Adolarfalou: "

... se nós podemos, então por que não ajudar a comunidade", mas

durante o meu apartefalei: H
... não é somente porque você pode que você ajuda,

mas, sim, porque você é um homem inteligente, caprichoso e bom". Agradecemos
a Deus por tudo o que aconteceu durante estafesta campeira.

JARAGUÁ DO SUL
124 ANOS DE TRADIÇÃO E PR,?GRFOSS�,

CASA CAMPEIRAGaúcho(a) de

idade nova
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:{O**47)370-7976
Rua Walter Marquardt_, 2820 - Sala 3 -. Próximo Ponte da Argi

Jara ua do Sul - Santa Catarina

Salete Mesch (2), Fernanda

Raul ino (7), Marlon Schawber (9),
Anezia M, Ropelato (10), João

Pedro Gascho (12), Durval Spézia
(I �). Rafael Ramos Bor-ges (14),
Moacir Ropelato - Nanico (15),

Janine Franzner (16).

Agenda Gaúcha
8 de julho - Baile do rodeio com Portal Gaúcho - Massaranduba
7 a 9 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba

.

l S e 16 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves

l.'i e 16 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves
29 de julho - Baile Gaúcho - Os Mateadores - CTG Laço Jaraguaense
4 a 6 de agosto - Rodeio do Piquete Laço de Ouro - Beco.

*IN'
CARNES

.I�

DEMARCHICARNES
"ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Fotos: Divulgação

Currículo do grupo
A Companhia Teatral do Movimento estreou nos

palcos cariocas em 1992, com "A lua que me instrua",
apontado pela crítica como um dos melhores trabalhos

daquele ano e indicação do Prêmio Shell _. melhor

direção. Em 1994, encenou "Dizem de mim o diabo",
baseado na obra de Nelson Rodrigues, menção
honrosa do 1 Q Prêmio Sesi de Teatro; ainda em 1994,
encena o espetáculo "Aldeia", baseado na obra de
Clarice Lispector. Em 1997, encenou "Volúpia", tendo

I

como tema o erotismo e recebendo a indicação para o

Prêmio Shell- melhor música. Em 1999, a companhia
estreou "Guia", que explora o .olhar devorador do
homem e a voracidade enquanto atributo da condição
humana, dando continuidade ao projeto de montagem
dos sete pecados capitais.

o gordo e o magro
e o patético humano

Por R$ 5,00 o jaraguaen
se pode assistir ao espe
táculo "O gordo e o magro
vão para o Céu", promovido
pelo Sesc na próxima terça
feira, 4 de julho, às 20 horas,
no teatro do Centro Cultural.
Para compreender a dimen
são do privilégio em termos

de cultura.' basta lembrar

que a peça, da Cia. Teatral
do Movimento, dirigida por
Ana Kfouri, já passou pelos
mais importantes palcos
brasileiros. Recentemente,
esteve em cartaz no

Espaço Cultural Banco do

Brasil, no Rio de Janeiro,
um dos espaços mais
seletivos e disputados da
área. O ingresso, nessa

ocasião, custava R$ 30,00.
A peça "O gordo e o

magro vão para o Céu" veió
a Santa Catarina através
do Projeto Palco Giratório

.

_ Circuito Nacional Sesc
de Teatro e Dança. Esse

programa tem a intenção
.

de desviar do Eixo Sudes

te, onde a produção cultural
brasileira se concentra,
espetáculos que podem
contribuir para a formação
do brasileiro no resto do
País. A temporada catari
nense 'iniciou no dia 17 e

tem 13 apresentações no

Estado,
O roteirista de cinema e

romancista americano Paul
Auster assina a autoria da

peça, trabalhada através
.

do clown (técnica que utili
za palhaços). "Auster nos

apresenta, através de uma

dupla cômica e patética, 9
homem em confronto com

a ausência de sentido. A

riqueza da montagem de
Ana Kfouri está justamente
no tratamento deste tema

totalmente desprovido de

psicologia e sentimen

talismo, deixando ao ho
mem somente o consolo de
sua própria paspalhice e

ganhando com isso, huma

nidade", apresenta o pro
grama do evento.

A dupla cômica passa o

tempo todo construindo um

muro sem saber muito bem

porquê. Toda a ausência de
sentido dessa espera é

envolvida por um clima pa
tético. Partindo do universo

clownesco, o texto trata do

poder do acaso, da natu

reza da memória, do tempo
e da solidão. Há quem diga
que o Gordo e o Magro lem
bram Gago e Didi, de Espe
rando Godot, peça de Sa
muel Beckket, uma influên
cia significativa na juven
tude do escritor Paul Auster.

Os personagens são

representados por dupla de
atores da companhia, Isa
bel Cavalcanti e Ronaldo

Serruya.
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DIREÇÃO'

Nós, do N@ Ger@l,
pedimos desculpas pelo
erro na edição anterior
sobre o custo do

ingresso feminino na

Notre. Nunca é
cobrado, ou seja,

, mulher sempre foi
fre�'

Hoje (1/7)
Notre
Boate normal, com

início às 23 horas.

Ingressos antecipados:
HObby Video Locadora,
Nagushi (shopping
center) e no

Boticário (Calçadão) e

Casarão

Quinta-feira (6/7)

D'artagnan ,

Festa de Aniversário de
1 ano do D'artagnan.
Horário: a partir das
22 horas

Caso' queira fazer
cobertura de sua

festa particular,
mande um e-mail para
nós:
nageral@uol.com.br

Fofocas
Esta parte é reservada

para você leitor que quer'
deixar um recado para

alguém ou até uma fofoca!
Pode ser qualquer pessoa,

um parente, um amigo,
uma amiga; enfim, quem

você quiser!
E-mail:

nageral@uol.com.br

QUICK
DOG

DISQUE·
LANCHE

371-5309
Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:

Rua Mal. Deodoro da

Fonseca, 1452
Fone/Fax: 372·3306
Jaraguá do Sul· SC

,

Vestindo Toda aFamflia
*

Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

CD's - DISCOS - FITAS

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

','

l}� 'j.
11!""" � _
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na expectativas de recursos Ern agosto, cumprindo lei
e investimentos com o PNSP.

' estadual, a secretaria publi-
estadual, que está sendo im

plantada pelo Ciasc, já a par- ( continua na página 4 ).

RCJ - Suple.mento Especial Semanal - Adjori/SC - Ano 1 - Número 5 - Junho de 2000

RCJ INTERATIVA

o DE INSEGURANÇA
, t

Furtos de carros, em carros, em residências e em estabelecimentos comerciais continuam sendo as principais
ocorrênoias criminais em Santa Catarina conforme informações da secretaria de estado da Segurança Pública

e do comando geral da Policia MilitaI.

Ainda que a prática de atas de violência criminal quantitativamente não tenha ultrapassado a fase do

furto, por aquitambém o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) do govemo federal causou impacto,
expeçtativas, reconhecimentos e criticas.

Em fase de informatização, com a primeira apuração consolidada �e dadosprevista para agosto, a secretaria

de Segurança Pública admite e iaenuiice um aumento do registro de furtos em residências, enquanto a PM,
baseada em dados da 'Operação Verão"revela uma redução de ocorrências de 22% e destaca a operação especial

realizada, no mês de abril, em Joinville, como um laboratório de resultados de redução de 50% da criminalidade.

Em meio à implantação de políticas de prevenção, interação com a comunidade, integração das policias e

investimentos em capacitação e formação, as duas alçadas i!1a segurança estadual vêem o plano do govemo

federal, com reservas sociais, mas com expectativas de recursos e instrumentos pama melhoria e efetividade da

ação policial. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Antenor Chinata, o clima de insegurança
instalado no país exigia um choque, assim como exige medidas de repressS,o; para o que o govemo federal,

com o PNSP vai dispombilizar R$ 2,9 bilhões.

No Ministério Público e na Ordem de Advogados do Brasil (OAB/SC), a estratégia isolada é
considerada ineiiciente. O procurador geral da Justiça em Santa Catarina, José Galvani

Alberton, vincula o aumento doa criminalidade e da violência ao aumento intenso da

população de excluídos e diagnostica o resgate de condições mínimas de dignidade
e igualdade como a única saída.

.

Já o présidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SC, Reinaldo
Pereira e Silva adota úma postura de crítica veemente pelo fato do plano

não incluir medidas sociais nas suas 138 propostas, que podem ser

acessadas no endereço www.mj.gov.br. renova paradigmas com

o conceito de politicas públicas de segurança, defende um plano
nacional de desenvolvimento econômico e afirma que o índice
de violência que mais cresce no Brasil é o do desemprego.

Impacto e expectativa

Temos

que esperar,

agora,as
. negC;JC:::iaçqes

comas

estados.

tir do ano que vem seja possí
vel utilizar os benefícios da

informação eletrônica como

prevenção à criminalidade e
.

agilidade na apuração,
Chinato reforça essa expec

tativa com o PNSP e avalia

que a medida federal traz ino

vações e propõe ações que
Santa Catarina pode servir de

,

modelo, A integração das po
licias militar, civil e federal,'
através de convênios de trocas

de informações e serviços.e a

própria organização das polí
cias catarinenses são exemplos
deslacados: "De uma forma

, geral, o plano é salular. Temos

que esperar, agora, as negoci-

ações com os estados. Por en

quanto temos apenas o que a

imprensá divulgou e o pronun
ciamento do presidente".

Entre as propostas e ações
que considera importantes, o

secretario destaca as relativas
a sistemas de informação cri

minal, serviços de proteção ao

réu, ações rotineiras de pre
venção a roubos de cargas,
sistemas de controles de des
locamento de pequenos avi
ões e carros de empresas pri
vadas, controle das empresas
de segurança privada, e, em

especial, a criação do Fundo
Nacional de Segurança Públi
ca, além de outras.

Com o orçamento 2000

para investimentos estima
do emR$ 28 milhões, atra

vés de recursos arrecadados

pelo Fundo para Melhoria da

Segurança Pública; 343 de

legacias; 650 viaturas; 2.980

policiais, considerando a Po
lícia Técnica; a reposição
anual de 1/5 da frota: distri

buição racional de armas no

estado, e 74 obras em exe

cução, a secretaria imple-
.

menta metas à medida que
os recursos chegam ao fun
do e Chinato orienta a ges
tão para capacitação e for
mação de policiais.

o secretário de estado da Segundo as informações de

Segurança Pública, Antenor um sistema de processamento
Chinato Ribeiro, também de dados em processo de tran

acha inegável a urgência de sição para a informatização e

investimentos sociais como reavaliado quanto à precisão
fatores, inclusive, preventi- de indicadores, o secretário
vos, mas afirma que, pelo revela que furtos de carros.em

clima de insegurança ins ta- carros, em residências e em

lado no país, havia necessi- estabelecimentos comerciais

dade de uma medida de im- são as ocorrências criminais

pacto, um choque, numa maísfreqüentes no estado.corn
manifes tação forte do presi - maiores volumes nas grandes
dente FHC, que balançasse cidades: " A secretaria tinha
o país. Antenor destaca que. apenas dados esparsos. Existe

"pela primeira vez o governo
.

um trabalho de consolidaçâo
federal está olhando para os de dadosa partir de janeiro
estados nessa área" e exter- de 99".

ca o primeiro relatório conso

lidado Garn dados desde o iní

cio da gestão. A previsão é de
com a rede de informação

c '�'folhß.ªa Çida?e/Caçador; O Planalto/Canoinhas: O 'Iempo/Capinzal: O Fato/Gatanduvas; O Jornal/Concórdia; A SelJlana/Cu�itj.banos;
[ornal.do Vale/G\iaramirim; Nosso Povol Imbituba: O Atlântico/ítapema: ForçsD'Oeste/ltaplranga: Jornal Volta Crande/lacinto Machado; orreip do POvgMiagyá
Momento! Lages; Expresso D'Oeste/Palmilos; Jornal do Comércio/Piçarras: Nova Era/Rio do Sul; Teia Cultural/Santo Amaro da Imperatriz: INformação/São

.

do Oeste/São Miguel do Oeste; O Seareíro/Seara: Jornal do Médio Vale/Timbó; Correto/Videira, e Folha do Alto Iraní/Xanxerê.
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RCJ NOS BASTIDORES

Eficiência
o meio ambiente ganha novo

aliado coma criação do Núcleo Pr0-

dução Mais Limpa pelo Instituto
Euvaldo Lodi (IEIJSC), entidade do
Sistema Fiese. Ametodologia de Pr0-

dução Mais Limpa capacita à aplica-
.'

ção de estratégias econômicas,
ambientais e tecnológicas integradas
ao processo produtivo na busca de
maior eficiência no uso da água e da

energia, minimizando ou reciclando
resíduos durante a produção.

A tecnologia, preveniente da

Organização das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Social (Unido)
e do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Unep), bus
ca a diminuição do impacto dos

poluentes ambientais através de no

vas concepções, adaptações ou subs

tituições de maquinários.
A atividade faz parte de uma

parceria nacional entre a Confede

ração Nacional das Indústrias (CNI,
Sebrae Nacional, Centro Empresari
al Brasileiro para o Desenvolvimen
to Sustentável [Cebdes] e Centro
Nacional de Tecnologias Limpas
(Cntl), O núcleo catarinense, quar
to do Brasil, é, também, resultado
do Programa de Produção Mais Lim

pa/Iecnologias Limpas do Sistema

Fiese, desenvolvido pelo IEL!SC
desde 1998. Os três demais núcleos
estão instalados em Minas Gerais,
Mato Grosso e Bahia.

Calcário
A Cidasc inaugurou e já colo

cou a funcionar, em São Lourenço
do Oeste, o terceiro de uma rede de
terminais de calcário, que está sen
do disponibilizada pelo governo
do estado em parceria com coope
rativas agropecuárias pelo sistema
troca-troca. Cada tonelada do pro
duto vale, no ano que vem, 90 qui
los de milho, ou valor equivalente
na base do preço mínimo;

O Terminal de Calcário de São

Lourenço do Oeste está atenden-

do a agricultores dos municípi
os da região noroeste. Para isso.
vai abrigar, nesta primeirafase, 6

mil toneladas de calcário, que
serão distribuídas pelas coopera
tivas de São Lourenço e de São

Miguel do Oeste. O governo já
estuda a aquisição de um maior
volume de calcário. O custo do

produto nos terminais é equiva
lente a R$ 10,50 por tonelada. Os

agricultores interessados devem

procurar a Epagri.
.

Suspensão
Parecer do Tribunal de Contas

do Estado orienta sustação de con

trato entre o Departamento de Es
tradas e Rodagem de Santa Catarina
e a empresa Serveng-Civilsan S/A,
para a execução das obras da Rodo
via SC-474: trecho BR-101 a

Massaranduba. Segundo o TCE, o

prazo contratual de 450 dias soma

dos aos 365 de prorrogação - 815

dias consecutivos - expirou em
'

11.10.99, enquanto o avanço da
obra chegou a 21% do previsto.

O contrato, firmado em maio
de 97, no governo anterior, com-

prometia a execução dos serviços
de terraplenagem, pavimentação,
drenagem, obras de arte correntes

e serviços complementares, numa

extensão de 31,115km. O parecer
prevê, ainda, multas ao ex-dire
tor do DER/SC, Oscar Alberto da
Silva Gayer, pelo não atendimen
to das especificações do órgão,
relacionadas ao controle da exe

cução dos aterros e da regulariza
ção do subleito. O DER/SC tem 30

dias para entrar com recurso,

após a publicação do TCE no Diá
rio Oficial.

Drogas
Numa iniciativa do deputado

Adelor Vieira (sem partido), a As
sembléia Legislativa realizou, de
19 a 26, a 2a Semana Estadual

Antidrogas. Reforma da legislação
de combate a drogas, normatização
das entidades que recuperam vici
ados e a criação de conselhos mu

nicipais de entorpecentes são algu
mas questões necessárias e urgen
tes levantadas pelas autoridades e

instituições que estão integradas à

força-tarefa de combate às drogas.
Prevenção, educação e exame anti

doping são caminhos operacionais
avaliados na busca de um combate
efetivo à disseminação das drogas.

Participaram da sessão de abertura
da semana, o conselheiro do Conen '

e assessor de comunicação da Polí
cia Federal em Santa Catarina, lido
Rosa; o procurador geral de Justiça,
José Galvani Alberten: o deputado
federal Edson Andrino(PMDB),
autor do projeto de anti-doping
nas escolas; o deputado estadual

João Henrique BIasi (PMDB), que
integra a CPI do Narcotráfico em

SC, e os secretários de estado da

Segurança Pública, Antenor
Chinato Ribeiro, e da Educação,
Miriam Schlickmarm. Um consen

so está estabelecido: apenas re

pressão não basta.

Fertilizantes
O conselho de administração da

Federaçao das Cooperativas
Agropecuárias (Fecoagro), compos
to por presidentes de seis coopera
tivas agrícolas estaduais, decidiu

que o projeto de implantação da in
dústria de fertilizantes das coopera-

. tivas poderá contar com a participa
ção de empresas näo-cooperatívas.

O sistema de associação ainda está
sendo estudado, mas, segundo o pre
sidente da Fecoagro, NeivorCanton,
duas condições estão colocadas
como básicas:" O controle acionário
tem que ficar com as cooperativas e

a estrutura jurídica das parcerias
tem que respeitar a atuallegislação
cooperativista".

Previsão é de US$ 650.
milhões para SC em 2000

Ern 1999,com oapoio da se

oretaria deDesenvolvimento Eco
nômico e Integração ao Mercosul,
empresas estrangeiras garanti
ram investimento de US$ 210

milhões na economia cata

rinense. Os mais expressivos fo
ram os da empresa italiana

Maroegaglia, em Caruva, e da
chilena Terranova, em Rio

Negrinho. Para este ano, além do
incremento dos negócios já ini

ciados no ano passado, há previ
são de investimentos privados na

ordem de US$ 650 milhões - ou

seja, mais de R$ 1,2 bilhão.
O acerto com a Usinor foi

um importante passo nesse

sentido. O protocolo assina
do representa a construção
do maior empreendimento
privado da história de Santa

Catarina, de acordo com a

secretaria. Com US$ 420 mi

lhões, a multinacional fran
cesa Usinor vai implantar em

São Francisco do Sul um

projeto que prevê a fabrica

ção de aços decapados,
laminados a frio e galvaniza-

dos e a geração de cerca de
400 empregos diretos.

Para o secretário Antônio

Ceron, o investimento francês
vai trazer profundas reper
cussões para a economia
catarinense.

"

Junto com a

Usinor, virão 0S seus fornece
dores que devem mudar a re

alidade industrial do estado".
Não é só o acordo com a

Usinor que faz Ceron acredi
tar que 2000 será o ano de San

ta Catarina. Pesquisa promo
vida pela FIESC ratifica a ex

pectativa. No levantamento
realizado com 90 grandes em

presas já instaladas no estado,
elas confirmam o investimen
to de cerca de R$ 774,5 mi
lhões na melhoria de suas uni
dades fabris de Santa Catarina
e mais R$ 314,3 milhões em

unidades de outras regiões
brasileiras até 2001.

Conforme a consulta,
16,48% dos recursos serão des
tinados à compra de máquinas,
11,96% p ar a . inovação
tecnológica e 9,71 % em

manter a competitividade con

quistada por Santa Catarina,
que tem, em São Bento do Sul,
o principal pólo exportador
moveleiro do Brasil.

Além das atividades de ex

posição, aFemac possibilitou a

empresários e empreendedores

Antônio Ceran, secretârio de Desenvolvimento Econô

mico e Integração ao Mercosul: "Junto com a Usinor,
virão os seus fornecedores que devem mudar a

realidade industrial do estado".'
'

informática, para atividades de
treinamento e aperfeiçoamento.

O turismo também é uma

área que experimentará uma

nova era a partir deste ano,

segundo o secretário. " For
talecido por uma temporada
de verão que trouxe 2,7 mi
lhões de turistas para o esta

do e que deixou aqui cerca

de US$ 500 milhões, o setor

será ainda alvo de investimen-

tos do Prodetur-Sul, que so

marão US$140 milhões em

obras de infra-estrutura. Isso

permitirá que o setor priva
do invista muito mais em

seus empreendimentos", ga
rante o secretário.

O quadro abaixo de
monstra os montantes dos
'últimos maiores investimen
tos estrangeiros em Santa

Catarina, confira:

Empresa Origem Cidade Setor Investimento (em R$) Empregos diretos

Usinor França S.Franc.do Sul Siderúrgico 756milhões 400

1VR Inglaterra [oinville Automobilístico 45milhões zoo

Terranova Chile Rio Negrinho Benef. de madeira 180milhões 450

Marcegaglia Itália Garuva Processamento de aço 16Z�milhões
Ashley Eil\ S. Bento Sul M6veis

RCJ FEIRAS E EVENTOS

Automacão é destaq-ue na Femae
. � . -

que visitaram o pavilhão da

Prompsul, nos quatro dias de
feira, uma extensão programa
ção depalestras, divulgação de
pesquisas inovadoras sobre se

cagem de madeira, com a utili
zação de gás natural e, tam

bém, pela liofilização da ma-

Página • 2 Rede Catarinense de Jornais

(São Bento do Sul) - A

Femac 2000 -Feira de Equipa
mentos, Máquinas e Acessóri

os, realizada de 20 a 24,no

pavilhão da Promosul, em São
Bento do Sul, movimentou o

setor moveleiro de Santa

Catarina, reunindo 85 exposi
tores e atraindo a atenção de

empresas e fornecedores do

segmento de todo o país. O

grande destaque das novidades

apresentadas pelo evento ficou
mesmo com as inovações de

automação índustrial, conside
rada como uma tendência e

uma necessidade irreversível,
colocando as empresas
moveleiras num contexto de

.

urgência de adaptação de suas

linhas de produção a moder
nas tecnologias como forma de

deira, processo semelhante à

desidratação de alimentos, o

Senai/Fetep, de São Bento do
Sul, está ultimando pesquisas
nesta área e informa que os re

sultados obtidos até agora de
vem, no máximo, em um ano,

disponibilizar novas tec

nologias para o setor moveleiro
catarinense.

Durante a abertura do
evento, os realizadores e pro
motores da Femac anuncia
ram a realização da Feira In
ternacional de Móveis no ano

que vem, em substituição à
Móvel Brasil, cuja edição
2001 já está suspensa. A meta
da feira internacional é a de
atrair empresários do exteri
or e alavancar ainda mais

exportaçôesüornallníormaçãol·
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 1 de julho de 2000

CASA DE ALVENARIA
. -

.

. Nosso novo e-mail:
(Vendo ou troco) Jaraguá Esquerdo, 440m2, 3 suítes, finamente mobiliada,

piscina. Aceito terreno, apartamento ou carro no negócio.
Tratar no telefone 370-1521 ou 9973-9433.

.

lmoblllárla Jardim

.Jaraquá Ltda, CREFIW572.J

VENDAS
ILHA DA·
FIGUEIRA
Casa alvenaria
cl 85m2 +

Edícula cl 42m2
- 2 quartos,
sala, eoz., cl
armários sob

.

. medida, bwe,
.

lavand. - Terreno cl 455m2 -

.

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

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa
comercial cl
106m2ema

\Iv. + casa

mlsta cl
60m2 - toda
murada -

.

.

Rua José T. Ribeiro - Frente Indumak -

Terreno 1.1 00m2 - Valor R$ 65.000,00

ILHA DA
FIGUEIRA - Lo,t.
Bromélia - Casa
Alv. cl 112m2 - 3 �•.

quartos, sala,
coz., bwe, lav.,

garagem (s/
acabamento) -

Terreno cl
.380m2 - Valor

.R$ 23.000,00 -

VILA LAL.AU
- Casaalv,

(semi-nova) -

cl 83m2 +

Edícula cl
50m2:- casa

cl 3 'quartos +

. dep. - Terreno
cl 480m2-

Valor .' ,

Próx. Ped. Rio Branco R$ 85,000,00 (Próx. Marlsol)

GIARDINE
LENZI
Casa em alv.
(semi-nova)
e/210m2-
suíte cl hidro
+ 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)

VILA NOVA -

Sobrado em

alv. cl 345m2 -

su íte cl eloset
+ 2 quartos, 3
salas,

.

garagem pf2
carros,

.

churrasq.,
piscina - terreno 900m2 - Valor:
R$ 250.000,60 (Próx. Forum)

correlodopovo@netuno.com.br

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

L9CAÇÃO APARTAMENTOS
> 01 - VILA LALAU - Apto. Ed. Mariane Crístíne - 3 dorm. e/2 bwcs, cl garagem - R$ 300,00
> 02 - VILA LALAU - APTO. Próx. Sta. Teresinha - 2 dorrn. cl garagem - R$ 250,00
> . 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suíte + 2 dorm., cl garagem - R$ 300,00

I
) 04 - CENTRO - APTO - ED. REBELO (Calçadão) - 3-dorm, cl garagem - R$ 320,00
> 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorrn. c/.2 bwcs, garagem - R$ 400,00

06 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO -·1 suíte + 2 dorm. + dep., cl garagem - R$ 500�00
) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suíte + 2,dorm. cl garagem - R$ 400,ÓO
). 08 - NOVA BRASíUA - APTO. PROX. WEG I - 3 corrn., + 2 salas _. cl garagem - R$ 330,QO
> 09 - CENTRO - APTO - EDIFíCIO FLORE'NÇA - 1 dorm. CI garage.m - todo mobiliado - R$ 336,00
> 10 - CENTRO - APTO: ED. TULIPA - suíte + 2 dorm. (Piso em granito) - R$ 500,00
> 11 - CENTRO - APTO � ED. ISABELA - suíte +,·1 dorm. (sern-rnoblíiado) - R$ 450,00
) 12 - CENTRO - APTO - Sobre Imob. Jardim - 2 dorm., + 2 bwes "sI condomínio - R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS
) 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Dlsapel - 4 salas cl estacionamento - R$ 650,00
) 02 - ÁGUA VERDE - CASA MISTA - Próx. Ferj : 3 dorm., cl garagem - R$ 230,00
) 03 - BARRA R. CERRO - CASA ALV. - Lado Posto Cidade - 4 dorm - cl garagem - R$ 330,00
) 04 - CENTRO - CASA MISTA - R. João Pieolli - 3 dorm. - cl garagem - R$ 300,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
) 01 - CENTRO - SALA COMERCIAL'- NOVA - sala cl 50m2 + bwe + depósito - R$ 300,00
) 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em tomo de 35m2 - antigo Senae - R$ 33'0,00

, \
- '.

- .-

) 03 - CENTRO - GALPAO COM. cl 180m2, galpão e/'estaeionamento - R$ 1.200,00
) 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 -'sala com mesanino - R$ 700,00

,

empa 'VeZeS,
.

f-
_ _

I

oyitrQs-.m ..até 16'veze�e.
.,'
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. Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Su� - SC
http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ti 371-2117

!'I,
,

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

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

'I:',

11/,\,

VENDE: Alvenaria cl 268,00mz;
terreno cl 269,75mz. Rua Irmão

Marista � Centro.

Preço: R$ 150.000,00 (Negociáveis)

VENDE: Sala comercial cl42,00m2• Av.

Marechalõeoaoro daFonseca -Eâ

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

, "

ALUGA: 1 suíte + 2 dorm., sala, coz.,

lavaud., bwc social, sacada cl

churrasq., e garagem. Ed. Ollix� Apto.
202. R$ 400,00 (Próx. Angeloni)

VENDE: Casa-alvenaria cl 200,001112,
terreno cl350,00mZ. Rua João
Batista Rudolf, 161 (Amizade).
Preço: R$ 30.000,00 +financ.

VENDE: Terreno cl836,00m2• Rua Iosê
Emmendoerfer (NováBrasilia)

Preço: R$ 42.000,00',

VENDE: Casa tnadeira cl62,00m2. terreno
cl 325,00m2• RI/a 983 - Lot.. Ouro Verde

(Barrado Rio Cerro). Preço: 16.000,00

VENDE: Casa alto padrão, clárea

350,001112, terreno c/900,001ll2• LateralAv:
Marechal.Deodoro (Centro) - Negociáveis

Imóveis I
L tda.

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

(Prox. Canarinho)
, Negociável

VENDE: Apartamento classe ''A''

Ed. Carvalho' - Centro
Mobiliado

Preço: R$ 110.000,00

VENDE:Terreno c1833,00�n2. Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00
•

VENDE: Terreno cI2.655,00mz•
Rua Pre�. Epitádb Pessoa (Prôx.
Kohlbach). Preço: R$ 130.000,00

VENDE: Casa alvenaria cl 120,00m2, e terreno
cl 525,00m2• Rua Onélia Horst, 447

(Vila Lenzi}.
Preço: R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SALA COMERCIAL - Rua Leopoldo Meier,
100 - Água Verde. Mais ou menos 100m2.

Valor R$ 350,00

�����.��.�.??��:.�.��.��.��.??�.�.��� .. : CORREIO DO POVO � �����!��<?�.��.�:.�

SALA COMERCIAL - RUA 266, Nº 30-
sala 01. 85,00m2 - 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 c7 2 vagas - R$ 119.000,00

CASA ALVENARIA - R. Gustavo Hagedorn,
nº 42 - Vila Lenzi. 3 suítes + 2 dorm + 2

bwc c/ garagem. Valor R$ 1.112,00

Imóvel Comercial - Rua Walter Marquardt,
nº 697 - 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 - ·Cel. Proc. Gomes de

Oliveira, 1320. 1 suíte + 2 dorm., c/ garagem
mobiliado. R$ 500,00

Rua Gustavo Haqedom, nQ 42 -

Vila Lenzi. 3 suítes + 2 dorm.,
2 bwc c/ garagem. R$ 1.112,00

Rua Maximiliano
Hindelmeier, 41. Constr. 128m2, área
451,71m2, 3 dorm., + dep. empregada c/

garagem. Valor: R$ 71.000,00

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nQ 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

Rua Reinoldo Rau, 58-Tel: 371-1500- Fax: 275-1500- E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500

SALAS COMERCIAIS - Av. Mal. Deodoro,
1594 - Centro. Mais ou menos 33,00m2..

Valor a partir de R$ 280,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I .tv.a-o-o-tv .oo-atktvaa-a-o-
I Engetec Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engeteç Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

IV Engetee Construtora e Imobiliária
Engetee

a-
Engetee

aEndetec '.

Engetee b CRECI 934-J

o-
Engetee

o-
Engetee

a
Engeteç

Engetee

a
Engetee

o:
Engetee

Itv
Engetec .

tv
Engetee

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br

Rua Padre Francken, 253

VENDE
1 - CENTRO

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

2-CENTRO

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

Bradesco, Telesc - Ótima localização.
Valor R$ 70.000,00.

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

4-CENTRO

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

9 - RUA JOINVILLE
Frente para Rua Joinville - Loteamento Dalmar, próxima sede nova da APAE,
terreno com 890,OOm2 com Prédio Novo contendo +- 900,OOm2 constituído de

salas comerciais e um excelente apto. - R$ 250.000,00 (em condições)

-CENTRO

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

6-CENTRO .

CENTRO MÉDICO ODONTOLOGICO - CONSULTÓRIOS - sala 803 - (sala de

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

aproximadamente 100m2), ENTRADA R$ 12.000,00 E SALDO EM ATÉ 30 MESES

DE R$ 1.250,00 ORRIGIDO PELO CUBo

7 -ILHA DA FIGUEIRA
Casa em alvenaria na Rua José Pansteiil, esquina com Rua Ernesto Bruns, na

27, com 114,OOm2 de área construída em terreno de 379,OOm2 - R$ 40.000,00

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

10 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 3.0.000,00
em condições.

11 - BARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,OOm2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá
Pomerode) - Preço R$ 15.000,QO

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

13 - VILA LENZI
Terreno localizado na Rua Josephlna vavassorí nº 1307, com 800,OOm2 no

valor de R$ 20.000,00
.

14 - RUA MAX WILHEL.:M
Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney
Franco e 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,OOm2, contendo
um galpão e um sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)

15-JARAGUÁEsaUERDO
Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

16 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
.

Terreno com 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio
Cardozo da Silva, nº 246 - Pre o: R$ 40.000,00

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

IM'OVELICOMERCIAIL
.Sobrado + galpão em terreno com

-aproxrnaõamente 1.000m2 de esquina com

freßte.parafut(Jra da sede da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul. Conforme croqui ao lado

� II

� "
===r===ji�='==;\ \\ RUA412.MAXVvlLI-IELU

suco,"

� \\
.

T_AREAA:�..:o",_oc_m,

"�\\.\.� :' -� I , ..:::

\,.lJMGEN l!oOIIL.AI.-'II

í
WEECo( i .

\.

I
I

TERRENO SITO A RUA MAX WILMELM, ESQUINA COM A RUA NEY FRANCO
Área aprox, = 1.000,OOm'

CONSTRUÇÕES: CASA EM ALV. = l89,67m'
-GALPÃO = 336,oom'
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ti-
Engetee

a
Engetee

o-
Engetee
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Engetee

o:
Engetee

a
Engetec

a
Engetee

a�IVDr·DrDr'at:kDraaDr� .. �,
Engetee Engetee Engetee Engetec Engetee Engetec Engelee . Bngetec Bngetee &gelee Engetee Engetec ��.
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IV. "/V/V
Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

/

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

E-mail: enqetecjiãeee.com.br
Rua Padre Francken, 253

VENDE
L

Eng.etec '

CRECI934-J

EXCELENTE CHÁCARA - a 1500m do Centro +
de Guamiranga - próximo de supermercado, igreja,
contendo 2 casas mistas, lagoa, aviários
produzindo em torno dé 22.000 frangos, lagoa
de peixe, pastagem, toda cercada, com telefone
- Área de 55.266m2 - Valor R$ 85.<;100,00 à
vista ou estuda-se proposta em condições

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,OO de entrada e saldo
em até 10 parcelas corrigidas.

ACEITA IMÓVEIS OU AUTOMÓVEIS
DE MENOR VALOR

"/�..

�/
Engetee Engetee

.. NEREU RAMOS - Terreno com

aproximadamente 31.000,OOm2, fazendo frente
para 2 (duas) Ruas, (Luiz Sarti, Edmundo Koch) no

centro de Nereu Ramos com uma casa em
.alvenaria em ótimo estado. R$ 115.000,00
(Em condições estuda-se propostas)

I

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

.

-, -

N
V
>

- .

Edifício com 7 andares, somente 2 aptos. por andar,
com 'elevador, salão de festas e piscina

:·::::::::;::::�::::�::::mm;:::;�:"::�;:3::;:.:;;::<*:.:::::«:;:::m:::::.:':'«'<t,:.:'x1'a':i'<$::::;:X'<'-:w:;:;::::;:;:;:��.::�mm::�.!"<_,..:-.::::�.:-.::mm·,.J�m.m:::t<,w.:-<,'t,>,:::-«",&�'.fflffl:�<���_"', =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$ 40,0,0*,

Res i d",YA!!i![iJi;:ria I
. r

ai

cerâmica Iiliene - R$ 90.000,00
* Valores informados pelo síndico do edifício para vencimento neste mês

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

Construção pelo Sistema
,

de Condomínio Fechado a preco de custo
______.................................................��:?p':f&:;:<'t(.�.':�,::;:r,:',;;'(&:;:N{,::;:;:"';_.,��,:;�,,�'f::.@:{{:;:;::,,::>.>.::>.':':::;::;:::"'.::=:::::>.>.':::*'::�·::�:::::.:::::.;::::::m:<;8�;::::�<"*':<::ii%,::::�::;:i'

Localizado na Rua João Picolli, em área totalmente

<' Apto. 3 quartos com 190,91 m2
.

Taxa de condomínio de apenas R$ 68.50*
Apto. 2 quartos com 123,S9m2

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

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

. salão de festas e piscina.ResidenGi'®1-"

Esmer Apto. 3 quartos com 173,30m2
Entrada. + assumir parcelas de condomínio

c
''''
u.

.�
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ;5

'I: Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - CREC18469-1 - futuro@netuno.com.br
,I
Iii

'ii;
....

.,

ê

Apto. 3 quartos com 21 0,34m� - Financiamento direto com o condomínio; 1
Apto. 2 quartos com 10S,73m2 - Financiamento direto com o condomínio. :1

�
c
to·

�

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-J

275·,3136
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

CASA MISTA
. Nova Brasília,.
cl 94m2 - 2

dorm., 1 ba
nheiro e äe
mais depen
dências. Valor
R$ 26.500,00.
Aceita' carro

Casa alv.
Sehroeder c/
145m2 - Av.
Marechal Castelo
Branco - 3 darm.,
2 bwe, 3 salas +

edícula c/
garagem, chur.,
salão de festas,
bwe e despensa.
R$ 43.000,00

Czerniewicz
c/ 130m2 - 3

dorm, 2 bwc
+ galpão nos

fundos.

R$ 60.000,00

Cristina
Bauer, 174 -

suíte + 3

dorm, 2 bwc -

R$ 60.000,00

RIVIERA, com

170,90m2 -

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

vagas de

garagem

TERRENO
CENTRO - com

311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

,..,

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Caixa Postal 482 .

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

. Casa Alv. -

Amizade cl
90m2 - 2 dorm
1 bwc, terreno

cl 450m2 - Ru
asfaltada - R$'
39.000,00

Casa em

construção, Lto.

Blumengarten
cl 134m2 -

R$ 41.000,00
* negociável

Terreno
Comercial - cl
832m2 - Rua
João
Planinscheck
R$ 50.000,0-0

Casa (tI". nova,
na Barra - cl
162m2, 4

dorm, 2 bwc,
sala estarl
jantar e

demais dep. -

terreno 777m2
- murada -

R$ 58.000,00
* Aceito carro

CasalBoa Vila
Rau - com

221m2, 4
dorm.,
garagem para
4 carros,
terreno com

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

SOBRADO -

Centro cl
347m2,. cl 2
resido + sala
comI. cl 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
dorm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

CASAALV.
Santa Luzia - cl
120m2, terreno

e/67Sm2-3
darm., 1 bwc,
cozinhae/
armário
embutido, sala
estar, garagem.
R$ 53.0oo,QO

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
dorm., sala
estar,
cozinha,
garagem,
churrasq., 1
bwc - R$
39.50000

APTOCENTRO
- Edif.
Mendonça -

c/ 165m2,
suíte + 2
dorm, 1 bwc
social, dep.
emp c/ bwc,
sacadas,
garagem.
Apto muito
bem acabado
c/ piso. R$
85.000,00

Sobrado Vila Lalau,
c/205m2, 1 suíteel
banheiro, hidr.,
sacada, eloset + 2
dorm; 3bwc, sendo
1 banheiro hidr.,
cozinha c/ móveis
sob medida, salas
em vários
ambientes - salão
de festac/
ehurrasq. e dep.
empregada - R$
138.000,00. Aceita
apo de menor valor.

CASA
ALVENARIA.
CZERNIEWICZ
- cl 90m2, 2

dorm., 2 bwc,
"""""_"��terreno comi

6.200m2 -

R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cód. 1003- Centro- c/190m', 3qtos - R$ 73.000,00
Cód. 1016 - Centro - c/331m', c/suíte+ 3 qtos, piscina
- R$ 260.000,00
Cód. 1027 - Centro - Rua Ângelo Schiochet,c/
1.292,OOm', edificado c! casa de alvenaria R$ 180.000,00
Cód. 1030 - Centro - c/230m' - suíte + 2 quartos - R$
110.000,00.
Cód. 1034 - Centro - c! 150m', 3 qtos., bwc, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$I20.ooo,OO- Aceita apto. central.
Coo. 1072 - Amizade - c!200m', cl suite, 2 quartos, terreno
c!1.140m'- R$130.000,00
Cód. 1079 - Amizade - c/160m', suíte + 2 otos. nova

R$ 70.000,00
Coo. 1097 - Baependi - 197,80m', com suíte + 2 quartos,
churrasqueira, garagem para 2 carros. Aceita casa em
Joinvilie (B. Atiradores, América ou Saguaçu).
Cód. 1113 - Barra - c/147m'. suíte c/ clossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca d casa de maior valor cl
piscina
Coo. 1118- Barra-c! 150m'. suíte+2quartos- R$85.006,oo
Coo. 1175 -c!205m'- suíte. +2 qtos, terrenoc! 1.220,00-
R$ 85.000,00
Cód. 1178 - R. Guanabara - 200m' - suíte + 2 qtos. R$
75.000,00. Aceita carro eierreno.
Coo. 1191 -Ilha da Figueira - 200m', suíte + 2 qtos, garagem
para 2 carros. R$ 75.000,00
Coo. 1204 -Ilha da Figueira - nova c! 160m', c! 4 qtos - R$
50.000,00
Cód. 1207 -Ilha da Figueira -156m'. corn e quartos. 2
bwc's. terreno com 450,00m' - R$ 45.000,00.
Cód. 1214 - Nova Brasíjia - c! 230m'. c!suíte, 2 quartos
R$ 96.000.00
Cód, 1221 - Jguá Esquerdo - 3 suíles. chur., piscina. sem i
mobiliada - R$ 21 0.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo - 1 suíte +2 quartos - R$ 49.000.00
Cód. 1223 - Jaraguá Esquerdo - 70m' - 3 qtos, 1 bwc - R$
20.ooo,OO+financiamento
Coo. 1232 -João Pessoa - 3 qtos. 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000.00. Acena apto de menor

valer.
Cód. 1233 - João Pessoa - 150m'. suíte +2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000.00, aceita terreno como parte
pagto.
Cód. 1297 - Vila lalau - c! 156m', 4 qtos, 2 bwc, terreno c!
450m'. R$ 55.000,00
Coo. 1320 - Vila lenzi - 270m', suíte com closed. 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m2,
Cód. 1358 - Vila Nova c! 144m', suíte c! hidromassagem,
1 qto, salas conj. piscina. R$ 80.000.00 - aceita casa ou

apto. de menor valor.
Cód. 1374 - Vila Rau - Cond. Âguas Claras -'2 qtos. - R$
11.0000,OO+financ.
Coo. 1375 - Vila Rau - c! 80m', c! 3 qtos, + edícula c! 78m'

- R$ 42.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3
quartos. 2 bwc - R$ 25.000.00 + financ.
Cód, 1984 - Corupá - c/298m', c/ suíte + 2 qtos - R$
115.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim -156m'- 3qtos, 2 bwc. terreno
com 1.250m' - R$ 90.000,00
Cód. 1989 - Schroeder - c/286.25m', c/5 qtos, amplas
salas, copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541.35m'. R$ 85.000,00. Aceita carro. terreno.
parcelamento.

IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cod. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep.
empregada, garagem, R$ 53.000,00
CÓd. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00
+ finane.
CÓd. 3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte, 2 qtos, sacada
com churrasqueira - R$ 90:000,00
CÓd. 3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2 qtos, sala,
2 ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
Cód.3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, c! garagem
R$ 55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de
Itapoá
Cód, 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suíte, 3 quartos,
salas c! sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suíte c/ hidromassagem, 2
qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$
106.000,00. l ..
Cód. 3044 - Ed. Carvalho - suíte + 2 qtos, dep. de
empregada - R$ 38.000,00 e assumirfinanciamento
Cód. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos, dep. empregada
com bwc, garagem - R$ 49.000,00.
Coo. 3046 - Ed. Jaraguá - 2 qtos + dep. de empregada c!
garagem. R$ 50.000,00- acerta casa

Cód. 3098 - Ed. Mariana Cristine - 3 qtos, 2 bwcs, cl
garagem -.R$ 55.000,00 .

Cód, 3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwcs, c! garagem,
semi-mobiliado.

.

Cód. 3291 - Ed. Giovana - Vila lalau - suíte, 2 qtos - R$
40.000,00
Cód. 3311 - Res. San Gabriel- 3qtos, bwcm garagem
- R$ 22.000,00 + financiamento
Cód. 3313 - Res. Ilha dos Açores - aptos novos com
suíte + 1 quarto - R$ 45.000,00
Cód, 3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderiaegaragem. R$16.000+financ.
Cód. 3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condomínio fechado, c! 1 suíte + 2 qtos, sacada c!
churrasqueira c! elevador
Cód. 3352 - Ed. Amarilys - novo, c! 1 suíte + 1 qto, c!
garagem - R$ 54.000,00 - Aceita carro. e parcelamento.
Coo. 3371 - Vila Rau -Apto. novoc/2 quartos- R$49.ooo,00

CASAS DE ALVENARIA

Vila Nova - 144m2, 1 suíte, 1 quarto,
piscina, Terreno cl 472,50m2

cORREIO DO POV0············· .���:':-�.�� .I?� .��.�'..'..�.� }.�.���. ��. ���.�

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

PLANTÃO: 275-0003 - 275-0174 - 9975-0886-
9973-9093 - 9975-1856LTDA CRECI 001367 - J

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

R$ 54.000,00

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

Sobrado novo cl 258,72m2, cl suíte cl
closed, 2 qtos, lavabo, escritório,

churrasqueira, garagem pl 2 carros,

TERRENOS
Cód. 2003 - Centro - 375m' - R$ 50.000,00
Cód. 2007 - Centro - próx. Angeloni c/ 1.020m' - R$
60.000,00
Coo. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, d 975m'- R$ 280.000,00
Coo. 2014 -Centro-421m'- R$30.000,00
Cód. 2051 - Água Verde - c! 400m' - R$ 16.000,00
Cód. 2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
Cód. 2075 - Amizade - Res. Versalhes - com 450m' - R$
16.500,00
Cód. 2076 - Amizade - CI 386,37m', próx. Cond. Amizade
R$17.500,00
Coo. 2097 - Próx. futura Preíeäura c! 1.018m'- R$ 150.000,00
Cód. 2099 - Baependi - com 879,90m' - R$ 60.000,00
Cód. 2112 - Barra - c/300m' - R$ 13.000,00 - próx. Sup.
Breithaupt
Cód. 2118 - Res. Joaquim Girolla - Barra - c/ 420m' - R$'
22.500;00 c! astaäo
COO.2151-ChicodePaula-c/2.500m'-próx. PostoMaroolia
- R$ 60.000,00
Cód. 2175 - Czemiewicz - c/ 1.141 ,40m' - R$ 25.000,00
Coo. 2177 - R. Roberto Ziemann - área c/ 8.658m'
Coo. 2198 -Ilha da Rgueira -áreac! 14.760,OOm', c!.frentepl
José Theodoro Ribeiro, próx. Colégio.
COO.2292- R. WaldemarGrubba-próx. Met. Trappc/409,5Om'
- R$ 50.000,00

•

Cód. 2294 - Vila Lalau c/ 729m' (27 x 27) - R$ 35,000,00
Coo. 2317 - Vila Lenzi - 581 ,65111'(18,50 x2O,50)- R$27.ooo,00
COO.2318- Res. Pienmann-c/442,00m'(13x34)R$17.ooo,00
COO.2358- VilaNova-c/338m'- R$29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - C/719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
Cód. 2373 - Vila Rau - c/ 350m' - R$ 13.000,00
Cód. 2374 - Vila Rau - c/ 337m' - RS 13.500,00 aceita parco
Cód. 2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menepotti - esquina c/
581,85111'- R$25.ooo,00
Cód, 2446 - Estrada Nova - c! 1.155,OOm' - R$ 24.500,00
Cód. 2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m' - R$
25.000,00
Coo. 2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' - Entrada
de R$15.ooo,00+ 12vezesde R$I.ooo,OO

.

Cód. 2982 - Rod. 8C-413 - Km 10 - c/ 49.872,00m' - R$
40.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
R$ 35.000,00
Coo. 2990 - Schroeder - c/ 700,00111' (2Ox35) - Rua Amazonas,
murado, c/ água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro,

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed: Tower Center - 5" andar c/2
garagens. Entrega p/ Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00-
Entrada + parcelas
Cód. 4004 - Centro - Ed. Market Place - 42 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,QO
Cód. 603 - Casa de madeira cl 3 qtos - Água Verde - R$
200,00
Cód. 604 - Casa alv. cóm 2 quartos, próx, Hospital Jaraguá
-R$275,00 •

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

R$I30,OO
Cód, 611 - Casa NOVA de alv. c/suite + 2 qtos, próx. ao

.
MoveIS Pradi. R$ 350;00
Coo. 613 - Casa alv. c/ 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00

Apartamentos
Cód, 625 - Apto. c! suite + 2 qtos -Ilha da Figueira. A partir
deR$250,00
COO. 626 - Apto. c/ sufte + 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 450,00
Cód. 627 - Aptos novos c/2 e 3 qtos - próx. APAE. A
partir de R$ 250,00
Cód. 628 - Apto. c/ suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$
48000 '

cód. 629 - Ouitinete p/I pessoa - Nova Brasilia - R$
120,00 .

Cód, 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
R<;lnoldo Rau - A partir de R$ 300,00
Cod. 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt a partir de R$
180.00

'

Cód. 636 - Apto. c/3 qtos + 2 bwc's - ao lado do Posto
Marechal - R$ 400,00 .

Cód. 637 - Apto. c/ 2 e 3 qtos - Av. Getúlio Vargas - a

partir de R$ 300 ,00
Coo. 63.8 - Apto c! suíte + 3 quartos, dep. empregada no Ed.
Jaragua - R$ 330,00
Cód. 641 - Apto. c/ suíte + 1 quarto, semi mobiliado no Ed.
Isabelia - R$ 500,00
Coo. 650 - Apto. c/2 qtos Ed. Caetano Chiodini - em cima da'
BIke Tnlha (entrada do Hospital São José) R$ 290,00
Coo. 660 - Apartamento c/ 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 668 - Sala cornI. c! 60m' - próx. Angeloni - R$ 290,00
Cód. 670 - Sala cornI. c/ 70m', carpet, cl divisória. São 2
an:blentes, recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini - R$ 200,00
Cod. 683 - Sala corni c/50m' na R. Jorge lacerda. R$
180,00 - 22 piso
Cód. 687 - Sala cornI. c/ 90m' (incluindo mesanino)
lateral da Marechal- R$ 650.00

Galpões
Coo. 802 - Galpão c/ mesanino - R$ 990,00 - Próximo Rorisa
COd_. 804 - Galpão c/ 15 x 15 - em terreno ri 1 070m' - Rua
Barao do RIO Branco - R$ 1 .500,00

DISPOMOS DE F.INANCIAMENTO BANCÁRIO JUNTO AO HSBC PARA AQUISiÇÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Irolla

Barra - cl 314m2, suíte, 3 qtos, piscina.
R$ 125.000,00 - Aceita parcelamento

.'

Schroeder - Rua Amazonas - suíte + 3

quartos, sala jogos, churrasqueira,
garagem pl 3 carros. R$ 70.000,00

Schroeder - Rua Pedro Hang - madeira
c/3 quartos - R$ 28.000,00

Res. Renascença - casa nova cl 160m2,
cl suíte + 2 qtos - R$ 70,000,00 +

financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



}�����.�. ��. �.��:.:.�� .����.� .�.� .�?�� ·CORREIo DO POV0·'········································ ����.�I:.I�����. �.?

liirassol
IMÓVEIS

3·71-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

trPABX

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

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

R$ 34.000,00 - Aceita carro até R$1 0.000,00

CRECI 1741-J

OFER.TA 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, c/ 142m2- 1

suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

Juventus - Casa alv., 140m2 - 3 qtos, 2 Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
vagas garagem. Preço R$ 60.000,00 Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais

'Champaghat - Alv. c/ 300m2- piscina
móveis sob medida - R$ 210.000,00

Champaghat-Alv.d25(Xn2(nova)-3su�es+2 Centro - terreno com 3.366m2, casa

vagasgaragem-CUB'S335-R$168.340,OO em alvenaria - 150m2 - R$ 165.000,00

Säo Luiz - Alv c/ 120m�_3 quartos +

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

Aceita carro ou parcelamerito ·R$ 80.000,00 - próx. RBN

ALUGUEL

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

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

Água Verde - 3 quartos, próximo Posto
.

Marcolla - R$ 230,00

Nereu- Terreno 867m2 ( 17x51)- Rua
André Voltolini - R$ 13.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARA SEU LAR!

Agora em [arag
você tem a ma

'lojade
revestimen
cerâmicos!....

•• • (erroplenogem
·e Areia
e Borro
$), Brito

pisos, azu

decorativas,
cerâmica, lau

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

• . \)\'J\�bt\\l�
•• hm\)�
'. tUt\l�\��

• �\�\) �\,,\\\t\)
•• �\l'J\\\�'1.. �
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Regina.

� ô.c_\\ô.üô."::.
-.

CIJ-L\"\\'\\ô."::.
'\_"::.c_ô.�ô."::.

�ô."\\'\\Ii\,{IJ"::.

Comércio de tintas em eral e acessórios

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

pintnra na constrnção civjl
Av. Getúlio Vargas, 663, (entro
Tel. (47) 371-9243 / 371·1515 / 9973·8196

Comércio de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral / Bacar

EMPÓI<IÖ DAS
PEDI<AS

'OECOI<A,IVAS

��'{mIJ,{�<::'
�'{ô.�\\I:)<::,

"'?\"::.IJ"::.

Rua Filipe Schlrnid't. 279 - Centro

.Jaraguá do Sul - SC

W iBM HÃ,ca

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

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

275-3123
275-3544

DOCE
MóVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS

R. Bernardo Dornbusch, 590

,
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

. .ARTELAJE Vendendo Soluções

I

II'

MP M\A·i.D-EI"fRE'IRA".' FI 'O''''R''-I-O'Ia L1....D'-,A.'
. J •

.

i' 'l, •
.,'

j , : i
j.

{,,'
j

1 C,. .' '\ _

j

L; ..
'

r ; b, (, I· �f",\ : f.' !", J.....1

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para-cobertura

A
• Laje pré-moldada -

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

Loja I e Fábrica: RuaExp. Antonio C, Ferreira, 850 / Tel. (47) 371-1011

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

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

.���;w..R.;v:-�:<S"'»:::·;::**'�:::::>:-;�":&��
Itaúba - Peroba �') Financiamentos:

Çambará - Pin.!,�4*'''#{· Caixa Econômica - Construcard
';:�i���,���"*�-':':-"--"" ••••••.••••••••••••• "

•••••••••••••••••••

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

Assoalhos - Forro
Divisórias - Porta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - su íte + 1 quarto
e demals dep., R$

59.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

APTOS

EM

CONSTRUÇÄO·

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

qto e demais dep. com 1 vaga de
garagem - Preço: R$ 65.000,00

- 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

Resi'dencial Sunflower
Rua José Emmendoerfer

(Próx. a Marechal)
- Aptos. nº j 01 e 106 cl suíte + 1

qto. e demais dep. Entrada de R$
7.262,34 e, assumir parcelas de
R$ 725,84 corrigidas pelo Cubo

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 Forum)

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga ,

de garagem· Entrada de
R$ 40.736,74 e assumir

parcelas 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 (c/2
vagas de garagem) . Entrada
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

CASAS E APTOS
AVENDA

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

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

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

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

garagem) _ Rua Guanabara 529,
Czerniewicz, próx. Colégio
Alberto Bauer - R$ 80.000,00.
- Casa em alvenaria cl 212,00m2,
num terreno cl 420,00m2 .: Rua
Luiz Spézia 101, próx. ao Aearaí,
Jaraguá Esquerdo - R$
120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.

- Casa em alvenaria cl 4 quartos
e demais dep. - Rua Clemente
Baratte- Centro � R$180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch"
590, Vila Baependi - R$
55.120,00.
- Apto. cl 1 quarto e demais dep.,
rua Procópio Gomes de Oliveira
- R$ 28.000,00 e cl 3 quartos e

demais dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
250,00m2, Rua Jorge Buhr, 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 §50,00m2 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 'el 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua
Joinville, ém frente ao LíderClub.
R$ 75.000,QO 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

CREC11873-J

Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terrenoe/780,00m2-Condomíriio
das Azaléias, Jaraguá Esquerdo -

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

2.000,00m2 (5 lotes) _ Rua Júlio

Tissi, Nereu Ramos - Valor total

R$45.000,00. .

- 2 terrenos cl área total de

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

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

Joinville, próx. Persianas Engler.
Terreno cl área de

102.752,00m2 - Rua Walter

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

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

"ENDE - �LUG� - �DNlINISTR�

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

Casa em alvenaria cl
140m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, terreno 'cl
600m2 _ Rua Luiz Pícolli _

R$ 50.000,00 _ Aceita sítio
Jaraguá do Sul ou região

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SAlAS

- Galpão Industrial com 750,00m2
de áea construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
_ Salas comerciais em diversos
locais.
- Apto e/2 quartos e demais dep.
- Rua Guilherme Hering 70, Ed.

Erica, 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. Amaryllis, Ru

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

demais dep., sacada e/ehurras

queira, garagem e box para
depósito - R$ 400,00.
- Apto cl suíte + 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-,
rnaís dep. ou suíte + 1 quarto e

demais dep., (1 locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga de
garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken, Ed.

Magnólia.
- 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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Edifício Mônaco
Edificio central próximo Posto Mime/Reinaldo Rau com 01 e 02

dormitórios e demais dependencias. ótima localização. Negociamos
a entrada e o parcelamento direto com a construtora. Prazo de

entrega em 30 meses.

EDIFICIO KLEIN - Aptos prontos
para morar - Rua Barão do Rio

Branco; esquina com Ferdinando

Pradi, com 1 suíte, 2 qtos, demais

dependências. churrasqueira
individual na sacada. e coletiva.
Éntrada + parcelamento direto
com a construtora. Ou financia
mento 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).

Galpão com

320,00m2 com

terreno de

360,00m2,
lateral Barão do Rio
Branco.

R$ 90.000,00.

Terreno
central prox.

Metálurgica
CSM' com

736,00m2.
Ótimo para

.

residência.
R$

40.000,00
negociável.

Terreno
Rua Ervino

Menegotti
com

383,00m2
comercial -

próximo a

Faculdade.
R$
15.000,00.

PL.A...I'IT.A...C> I>E. 'V'E.I'II>.A...S - 9975-.2. 58 C>.... 9975-0900

IM081LIARIA

MENEGOITI·

Imobiliária Menegofti Ltda.

CRECI W 550-�

VEJA ESTA OFERTA!

CASA NOVA CON
TENDO 01 SUÍTE, 02

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

R$ 47.000,00 - VA-

CASA COM SALACOMERCIAL
CASA COM
SALA COMER
CIAL- 03

QUARTOS DE
.

MAIS DEPEN
DÊNCIAS.
CONTÉM SALA
COMERCIAL
COM ÁREA DE

24,00 M2
LOCAL: R.
ERWINO

'Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

FONE: (047) 371-0031

CASA EM ALVENARIA TERRENOS

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

R$ 360.000,00

/

LaR PODE SER FINANCIADO

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL:
ESTRADA
NOVA

R$ 30.000,00

CASA EM ALVENARIA

CASA EM ALVENARIA - 03 QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA LENZI - R$ 47.000,00

LOCALIZADO NA VILA
RAU COM ÁREA DE

420,00 M2

R$ 14.500,00 - OU

R$ 7.000,00 MAIS 17
PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

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

Compra':' Aluga FONES/FAX (047).275-2990

$ Realizando seu sonho lmobüíárlo
275-2920

�
, 2��

'P��
VENDAS

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

1

Cõd. 100 - Casa em alvenaria 120,;DOm2 •

3 quartos, 2 salas, varanda, 2 banhêiros,
área de serviço. Rua 79B . Ilha da

Figueira· R$ 32.000,00

Cõd. 273 - Casa em alvenaria 54,OOm2 • 2

quartos, copa/cozinha, banheiro, terreno com

450,OOm2. Rua Erich Kaufmann· Jaraguá
Esquerdo _ R$ 23.000,00 ou R$ 27.500,00

Cõd. 270 - Casa em alvenaria 120,ODm2 _

Lote 450,OOm2 • Czerniewicz _ R$ 48.000,00

.'

Cód, 091 - Sobrado em alto nível _ 3

quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha,
lavanderia, garagem, mini bosque, terreno

cl 1397,OOm2• Rua Walter Marquardt _

Czerniewicz _ R$ 110.000,00

Cód, 222 _ Casa em alveria'ria 120,OOm2 _ 1

suíte, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem· terreno 514,OOm2 _

Jaraguá Esquerdo . Olívia C. Pradl _

R$ 55.000,00

xw,%�. ".$f{{#JM.widiw'MW'

Cõd. 264 _ Casa em alvenaria 1BO,OOm2 • 1

suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, dep.
empregada, banheiro, dispensa, salão de

festa. Rua Max, EugêniO Ziemann _

Czerniewicz _ R$ 72.000,00

Cód, 123 _ Casa em alvenaria 141,OOm2 _

1 suíte, 2 quartos, sala, banheiro, copa/
cozinha, lavanderia, garagem + 30,OOm2

de salão de festas. Rua Antônio B.
Schimidt· Figueira· R$ 68.000,00

Cõd. 225 _ Casa em alvenaria 100,OOm2 _

2 quartos, 2 banheiros, copa, cozinha,
lavanderia, garagem _ terreno cl

762,OOm2 - Residencial Real Park _ Vila
Nova _ R$ 90.000,00

�:�.�. � l-�
cód, 234 - Sala comercial cl 70,OOm2 _ 10

piso de frente para o calçadão > R$ 35.000,00

Cõd. 230 - Comercial e residencial 620,50m2
_ Vila Lenzi _ R$ 150.000,00

Cõd. 191· - Casa em alvenaria 191 OOm2 _

1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa, �ozinha,
garagem + dep. empregada cl banheiro

sala, cozinha _ terreno cl 450,OOm2• Rua
Manoel Luiz da Silva - Vila Nova _

R$ 130.000,00
.

cöd. 209 - Sobrado com 144,OOm2 (Falta
rebocar por fora) _ Terreno com 374,OOm2 _

próximo a gruta _ Barra do 'Rio' Molha >

R$ 25.000,00

Cõd. 141 - Casa em alvenaria 90,OOm2 _ 3

quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem _ Ana Paula _

R$ 35.000,00

Cõd. 254 - Galpão 200,OOm2 _ Terreno com

1.000m2• Rua Roberto Ziemann . Czerniewicz
_ R$ 140.000,\)0

Cõd. 236 - 5 quartos 5 salas 3
banheiros, 2 cozinhas, g�ragem �ara 4

veículos, 2 lavanderias, salão de festas,
sacadas _ terreno cl 450,OOm2• Rua

Backo _ Barra do Rio Molha _

R$ 100.000,00

Cõd. 246' - Casa em alto nível 450,OOm2 _ 3
suítes, 2 quartos, 3 salas, copa, cozinha,
lavandria, dep. empregada, churrasqueira,

terreno cl BOO,OOm2. Rua Venancio S. Porto _

Vila Lenzi -'R$ 160.000,00

Cõd. 088 - Czerniewicz.- Rua Emilis Hornburg .

2 suítes, 2 quartos, sala, sala te TV, sala
intima, 2 lavanderias, garagens, banheiro,

lavabo, terreno com 727,OOm2 •

R$ 135.000,00

Côd, 134 - Casa em alvenaria 99,OOm2 _ 1

suíte, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia. Rua José Narloch . São Luiz _

R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�(:�.��.�� .l?? ?��:. � .l?� .��.L.��. ��. ?��� coRREIO DO POVO : <?������I�!:��? � .1.5

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 velor,
desde que seja ponto comercial,
* Aceita também troca por estabelecimento comercial,
(Bar; lenchonete, mercearia ou mini-mercado)

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

Vende-se cachorros Husky
Siberianos com 3 anos,
fêmea, valor R$ 80,00 e

também um filhote com 3
meses por

R$ 50,00, Tratar: 276-0190
com Tânia,

Vende-se uma lanchonete
completa, com ponto na

BR.-280, Km 70, Valor
R$ 9,000,00, Aceita carro,

Tratar: 371-5382,

Vende-se casa em alvenaria
'em Corupá, 170m2, garagem
para 2 carros, com telefone,
móveis de cozinha, ou troca-

se por casa em Jereçué .

Tratar: 375-1886,

Vende-se casa de alvenaria e

mais um terreno na Praia de
.
Enseada à 400m da praia,
Possui churrasqueira e 4

quartos, garagem' pI 3 carros,
Valor total R$ 14,000,00,

Tratar: 9962-2115 com João,

Vende-se um telefone
convencional 371 transferível,

Tratar 371-2867, Valor à
, combinar,

Vende-se uma tele-mensagem,
Valor R$ 700,.00, um aparelho
+ 15 CD's com 40 mensagens

cada. Tratar: 379-1389,

Vende-se terreno em Três
Rios do Norte, com 25m

frente, 150m de fundos, total
3750m2. Valor R$ 12,000,00,

Aceito carro ou moto,

Tratar: 27:;-2249 -

horário comercial ou

371-7178 com Gilson.

Vendo ou troco lanchonete
equipada e em funcionamento

no Bairro São Luiz ou troco

por carro no valor de

R$ 7,000,00,
.

Tratar: 376-1856 com Rosane,

Procura-se moça ou estudante
pere dividir apartamento já

mobiliado, 2 .quartos,
Tratar: 9962-76'92 ou

371-5824

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECl8489

Vende-se uma casa no Bairro

Vieira, 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro e

garagem,
Valor: R$ 25,000,00, Aceita-se

carro no negócio, Tratar:
9975-3191.

Vende-se 8 caixas com alto

falante, corneta e tuitter

completa, por R$ 3,000,00..

Tratar: 370-4461 com

Anselmo.

Vende-se um celular sansung
voice 'prata, Treter: 370-7189.'

Valor R$ 200,00,

vende-se uma casa mista,
nove, Lot, Santo Antônio,

frente à creche, Com terreno

amplo para construir,
Valor R$ 11,500,00.

Tratar: 370-7197 com Tiane.

Vende-sé na Vtla Rau, uma

casa próx. ao Colégio Julius
Karsten, casa grande, mista, 3

quertos, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. Valor

R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0633 c/ Adriana.

Condomínio das Azaléias
Vende-se terreno medindo

721,57m2 (227m frente x

26,72 fundos), lote na 2.
Valor: 25.000,00. Aceita-se

carro no negócio como parte
do pagamento.

Contato: Marcos 9973-8189,
275-2100 ou 371-7015

EKGEKHXRIA E ARQUTETlRA
Projetos e Construçóes

,,�.iIiY'tJl it:.�.;�@� {J}}i@a.rt11i·Qta�II' {'it .�.;, � �� (R- '<# -_

'0 �_lJ - -NJ -�- *ô'.

A� LofteJ de (J�
CREA:dI9%·3

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12
�. Baependi - Jaraguá do Sul- SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul- SC

I TERRENO
TERRENO com 2.400m2 (60x40) sito na Bairro Jaraguá

.

Esquerdo R$ 30.000,00
. TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo frente com a

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

I
Amizade R$ 10.000,00 .

TERRENO com 1.000m2de esquina - RuaJoão Carlos Stein
- Próx. Juventus
TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana Paula" - Lote n°

, 151 - R$ 12.500,00

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO

/

PROPRIO
ENTRADA + 50 MESES

RESIDENCIALFIRENSE

I
OUROVERDE

CIRILO ZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDoMÍNIo FECHADO H..AMBOYANT

CASAS

II CASA DE ALVENARIA com 891112 - Sito

aR.
ua Horácio

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

Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000,00
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$ 23.000,00
CASA DE ALVENARIA - com 70m2, na Rua 402, n°

I63 - toda murada - R$ 30.000,00
CASA DE M A DEI RA - Lote 91 - Lotea. Liodoro

Rodrigu�s (Financ. de 16x R$ 160,00) - R$ 15.000,00

Informativo
Imobiliário

AIJS

No dia 16.02.2000 com a presen
ça de um grande número de Imobi

liárias de Jaraguá do Sul, e da

Imprensa, foi realizado no

Shopping Breithaupt, um café da

manhã, para o lançamento da
Primeira Feira de Imóveis do

município, à realizar-se de 31.08 a

03.09.2000, uma promoção e
realização Sueli Brandão, com·

apoio de AIJS.
Foi aprovada pela maioria dos

Associados da A.I.J.S. em Assem
bléia Geral realizada no dia

20.06.2000, a Alteração de Estatu
to para a inclusão de Corretores
Autônomos, como associados.

Portanto a A.I.J.S, pode associar
todas as Imobiliárias e Corretores
autônomos de Jaraguá e região,

p�ra tornar-se cada vez mais

democrática, fortalecida e repre
sentativa.

A A.I.J.S., através de seu Presiden
te e diversos associados, partici

pou no dia 17.06.2000 do Encontro
de Notários e Registradores da

Região Norte, evento realizado em

Jaraguá doSul.

I

Imobiliária Garcia Vende
275-00:19

CRECI4855-J

TERRENO
Com área de 15.716,50m2,
localizado na Rua José Marangoni,'
Bairro Vila Nova próximo á Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz. Valor'
R$ 80.000,00
Super negociável

PREÇO DE OCASIÃO
• Excelente casa de alvenaria com 106m2, contendo sala, cozinha, 2 bwc, 3 quartos,
garagem. Terreno com 315m2 (15x21). Localizada no Loteamento Primavera, próximo á

colégio, creohe, mercado: Valor R$ 20.000,00 negociável

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• Rei: 015- Casa Alv. 110 rnz- 3

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

- Ana Paula IV - R$ 31.800,00

• Rei: 023- Casa Alv. 156
m2- 3 quartos, 2 BWC, sala,
oopa, cozo Area de serviço,

churrasqueira, garagem.
Czerniewicz - R$ 96.000,00

16 - CLASSIFICADOS C·ORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 DE JULHO DE 2000
............................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

�\[ij\ll m rtrét1iJl'
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA LANÇAMENTO
ELE CHEGOU

PARA BRILHAR

REF. 105 - 01 casa de alvenária em constru

ção si cobertura - terreno com 460m2 -

Amizade - R$ 40.000,00
REF. 102 - 01 sobrado com 270m2 - Vila Lenzi
RS 250.000,00
REF. 115 - 01 casa de alvenaria com 150m2-
toda murada (revestimento em gesso) -

R$ 33.000,00
REF. 125 - 01 casa com 3 andares (3
apartamentos com 96m6 cada) - Loteamento
Primavera - Estrada Nova - R$ 70.000,00
REF. 130 - 01 casa germinada com 48m2 - Tres
Rios do Sul - R$ 10.000,00 + financiamento
CEF
REF. 210 - 01 apartamento com 91 m2 - Novo -

Residencial Catarina Ersching - 6 a vista ou

, entrada + finan.
REF. 316 - 01 terreno de esquina perto da
sociedade Barra Velha - Barra Velha -

R$ 8.000,00
REF. 318 - 01 terreno com 377m2 - Bairro São
Luis - R$ 12.000,00 Consu/"e-nos

� _ _-_.. _ _-.
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• CRECI Nº 1589 J

•
•
•

: BarraSul
• A imobiliária da Barra
• �������ll!'��������/'������"�������������@
•
..:.

..:.

· :�:
..:.

FONE:
{0**47)

376-0015
TERRENOS

Terreno c/1.938,00 m2, (25,5 x 76,00), Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 70.000,00
Terreno cl 608,00m2, Rua Pastor A. Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
Terreno cl 397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 15.000,00
Terreno cl 325,00m2, lot.Mlranda, I,otes nº 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.
Terreno cl 368,00 m2, Jardim Hrwschka II, bairro São Luis - R$ 4.000,00 + 24 x R$ 375,00

•
.

sítios"

••
:. Chácara com 158.690,00m2 edificado com uma casa alvenaria c/80m2, com água e árvores

frutiferas, Ribeirão Cacilda - Garibaldi - R$ 27.000,00

• .:. Sitio com 672.162,50m2, edificado com um galpão de 150,00m2, próprio para carregamento de

•
banana, localizado no Ribeirão Fausta, GaribaldilCorupá, com 15.000,00 pés de banana tratados,
com bastante água, mato, estradas e trilhas - área plana e montanhosa - R$ 130.000,00.

•
CASAS.

• .:. Casa de alvenaria cl 192,00m2, 03 BWC, cl telefone e antena parabólica, Lateral Frida Piske,

• terreno com 777.00m2, ( 15x51.8), na Barra - R$ 65.000,00
.:. Casa de alvenaria c/130,00m2, terreno c/630,00m2(14x45), 01 suite + 02 quartos, 02 salas,

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

• APARTAMENTOS:

• .:. Apartamento cl 75,00m2, 2 quartos: garagem e demais dependências, Rua EgidioBusarello,

•
área nobre, na Barra - R$ 33.000,00

,

• LOCACÃO:

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

• .:. Sala comercial c/100,00 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$ 300,00

• .:. Sala comercial c/90,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra - R$ 280,00

••
:. Sala comercial cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00

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

••
:. Apartamento cl03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 320,00
.:. Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Rengel, sln º - R$ 230,00

• .:. Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarella, 324 - R$ 270,00

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

.:. Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz, 169, Nova

• Brasilia - R$ 250,00
.:. Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Lateral Pastor A. Schneider,

• 688, na Barra - R$ 180,00

••:. Casa de alvenaria cl 03 quartos, 2 BWC, garagem pl dois carros e demais dependências,
murada, Rua Afonso Hanemann, sln º, na Barra - R$ 270,00

• .:. Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ademar Horongoso. si

•
n º, Tifa Martins - R$ 280,00
.:. ·Casa mista cl 03' quartos, garagem e demais dependências, Rua B, lot. Lindonor Miranda,

• Jaraguá 99 - R$ 180,00 .

••
:. Casa mista cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 174 - R$ 200,00
.:. Casa de madeira c/03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Botafogo, 73, 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 Luis - R$ 120,00

• .:. Terreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$ 230,00

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

• 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$ 135.000,00 negociáveis

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

1 rtQ}l RZl R\J�IN©�
• Ref: 048 - 758 m2, próx. Posto Behling- Figueira - R$ 26.500,00
• Ref: 007- 186.000 m2, lateral Walter Marquardt - R$ 50.000,00
• Rei: 010 - 670 m2, próx. Rodoviária - R$ 55.000,00
• Ref: 003 - 450m2, Centro - R$ 50.000,00

• Rei: 042- Sobrado - 200
m2- 1 suíte, 2 quartos, 3

salas, copa, cozinha,
dispensa, 2 BWC, garagem.

, Figueira - R$ 95.000,00

• Rei: 033- Sobrado - 246 mz-
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

VILSON
CORRETOR

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

o E IMÓVEIS
Fone 371-2357

REF. �07 - CASA
ABA PAULA
Casa mista com

100m2, com 3

qtos, sala,
cozinha, banheiro,
garagem com

churrasqueira ..

Terreno com

350m2• Rua
Francisco
Frederico Möller,
83 - R$ 21.500,00

REF. 1-27 - VILA
LALAU
Casa alvenaria cl
80m2, 3 qtos,
sala, cozinha,
lavanderia,
garagem. Rua
Ernesto

Lessmann, 546
R$27.000,00

Ref: 147 - ILHA
DA FIGUEIRA
Casa alvenaria
com 76m2, 3
quartos, sala,
cozinha, bwc. Rua
Avelino Floriane
de Borba, 325 -

R$ 22.000,00

Ref: 156 - Casa em alvenaria com

80m2, 3 quartos, sala, copa, cozinha,
bwc, lavanderia, terreno 300m2 - Rua

Soldado João Krauss; 105 - Tifa Martins
- R$ 19.000,00 + financiamento

Ref: 129 - VILA RAU
Casa mista com 84m2, terreno 532m2,

4 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Rua Waldemar Rau, 862 -

R$ 28.000,00
---------------------.:..._--------

TERRENOS
• ANA PAULA - 350m2. Loteamento Firenze.. R$ 9 000 00• RIO CERRO I - 759m2 SC 416 com 33 00 frent /5

· .. · · ·
.,

• CHICO DE PAULO - 6í8m2, ruá Francis�o de pa�6 � R$ 16.000,00
RAU 326 2 I t t H Id G E k R$ 13.000,00• - m, o eamen o I a . .n e

, R$ 14.000 00• AMIZADE - 385m2, Loteamento ßehlinq, rua Afonso Piazera R$ 14.500;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 • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro -lei:: '(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 - e/3 quartos - R$
32.000,00
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suítes - bem

localizada - R$ 57.000,00
107 -Imóvel Residencial/comercial - CENTRO - R$
250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv. BARRA VELHA - semi-mobiliado
- R$ 55.000,00
109 - CENTRO - cl piscina - R$ 140.000,00 + R$
60.000,00 Financiamento

111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno cl 688,00m2
112 - Terreno no alto, cl 16.000m2 - casa cl 320m2 - c/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 casa aqui em Jaraguá do Sul)
115 - Sobrado Novo - na PRAIA DE ITAJUBA - Frente

para o mar - R$ 150.000,00
116 - JARAGUÁ ESQUERDO - próximo CAIC - R$
35.000,00
,118 - Alv. - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - cl
268m2 - terreno cl 1.202,00m2 - próximo Duas Rodas

119 - CENTRO - de alvenaria - $ 50.000,00 (Cinquenta
Mil Dólares)

APARTAMENTOS
201 - Apto Joinville cl 1 suíte + 2 qtos. Entr. R$ 21.000,00
+ financ.
202 - Amizade e/2 qtos - R$ 15.000,00 + finane.

203 - JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suíte + 2 quartos e 2

vagas de garagem
204 - cl 3 quqrtos.Bes. 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 sntr, + financ.

207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PlACE - cl

vaga de garagem em 24xR$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL REINOlDO BARTEl" Próx.

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

20.000,00 + financiamento
210- PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador

- R$ 53.000,00
211 - AMIZADE e/3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep.
R$ 75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - R$ 65.000,00 - Negociável
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos

Chiodini" com 83,00m2
215 - APTO cl 2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS
301 - RUA VICTOR MEIREllES, MOLHA cl 600m2-

próx. Pref. Municipal - 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 JANUÁRIQ 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 - CI 557,00m2 na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - R$
22.000,00 •

308 - PRAINHA/PENHA - R$ 27.500,00 - com projeto.
309 - SCHROEDER cl 1.1 00,00m2 - R$ 8.500,00
3'10- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUL com

726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00
311 - Cl 520,00m2 na RUA LEOPOLDO MAHNKE -

CENTRO
312 - Comercial WALTER 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 453,60m'2, 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 e/357,75m2 - R$
17.000,00 cada- Neqociávet
318 - Esquina na RUA AlOíSIO BOEING NA BARRA

com 546,60m2 de área - R$ 30.000,00
320 - CABO HARRY HADLICH esq. c/ Ferdinando
Pradi e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,00m2 - R$18.000;00
322 - Chácara cl 25 morgos -' cl casá + rancho +

RIBEIRÕES NO TRÊS RIOS DO SUL
323 - Lateral da RUA MARINA FRUTUOSO - CENTRO -

R$ 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m2
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2
- R$ 21.000,00
326 - BERNARDO DORNBUSCH esq. cl NEY FRANCO
área de 625, 75m2 - R$ 65.000,00
327 - Com, 1.092,00m2, de esquina - CHICO DE PAULA
- R$ 45.000�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 - Negociávei
330 - CI 1,018, 17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO - JGUÁ ESQUERDO,
e/429,00m2 - R$ 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq, cl AMAZONAS -

área de 1.133,00m2 - R$ 60.000,00
333 - Com 3300m2 - VilA NOVA - R$ 59.000,00
334 - Área cl 3.739,27m2 - Estrada Nova - Próx.
Recreativa do Breithaupt - R$ 48.000,00.
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sampiero ll -

c/915m2 - R$ 35.000,00
336 - C/ 441, 75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio

Hodrlçues- RAU - R$ 7.500,00

Aproveite para ver a maquete
do EDIFíCIO GEH RING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo

, pontualidade nos pagamentos.
PROCURE-NOS!

337 - CI 364,00m2 - Na frente da DG da Weg (Morro)
- R$ 7,000,00 ,

338 - Próximo ao Colégio Julius Karsten - RAU - cl

449,40m2 - R$ 16.000,00
339 - Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBA/SÃO FRAN

CISCO DO SUL - cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,56m2 - R$1 0,00 o

metro quadrado
341 - Três terrenos com mais de 1 .200,00m2 CADA -

CENTRO
342 - Rua EXP. ANTÕNIO CARLOS FERREIRA,
esquina com Tomaz Francisco de Góes - Com

2.648,25m2
343 - Estrada Santa Luzia cl 667,50m2 - R$ 20.000,00
344 - Guaramirim cl 6.196m2 - BR 280 em frente
cozinhas Berlim

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,
Edil. Ana Isabel - Centro
406 - APTO. e/2 quartos - no Residencial Ágata -

Centro - R$ 320,00
407 - APTO. e/2 quartos - próximo WEG I - R$ 280,00
408 - APTO e/3 quartos - SANTA lUZIA - R$ 280,00
410- SALA COMERCIAL - Av. Prefeito Waldemar
G rubba - R$ 560,00
413 - Casa Alvenaria - cl 03 quartos - Ao lado do

Chopp & Club - R$ 300,00.
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado - Centro
- R$ 800,00
418 - APARTAMENTO cl 2 quartos - próx. .da
Faculdade - R$ 260,00
419 - SALA COMERCIAL cl 300,00m2 - Felipe
Sehmidt - CENTRO
420 - GAlFÃO/SAlA COMERCIAL e/500,00m2 - 1 Q

andar - Ilha da Figueira - R$ 600,00
421 - Salas comerciais cl 50m2, 120m2 e 150m2-
na RUA JOS� EMMENDOERFER - Próx. Weg I
422 - GAlPAO INDUSTRIAL cl 200m2 - trifásieo
CENTRO - R$ 350,00
423 - APTO - cl 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
- Rua Reinoldo Rau - R$ 370,00
426 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos - ED. ISABEllA -

CENTRO - R$ 380,00
427 - Casa Alvenaria - cl 02 quartos - Ilha da Figueira
- R$150,00.
428 - ED. ENDER - Av. Waldemar Grubba - 2 qtos - R$
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 Fellow's - CENTRO - R$ 650,00 '

435 - Apto cl 01 suíte + 02 quartos - semi-mobiliado
- Ed. Isabella - R$ 500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS PARA VENDAS:
_ Casas _ Apartamentos _'

. Terrenos

GUARAMIRIM - cl 561,00m2, lat. da
Rua Hort Curt Roper - R$ 15.500,00 -

estuda propostas

BARRA RIO CERRO - cl 416,00m2 -

lat. da Rua Oscar Schneider -

R$ 11.000,00 em até 48x

Temos casas e apartamentos residenciaispara locação.

Terreno com 350m2 - esquina - R$ 17.000,00. Rua Francisco Hruschka.

�
• REF. 151 - VILA LALAU.

.

'�lTerreno com 392m2• R$ 20.000,00. Rua Aiberto Santos Dumont.

�). REF. 215 - JARAGUÁ ESQUERDO - OPORTUNIDADE
. Casa em alvenaria cl 120m2, suite, 3 quartos, bwc, sala,cozinha,dispensa

e garagem. Terreno cl 515m2• R$ 48.000.00 - Rua Olívio S. Pradi.

REF. 228 - BARRA DO RIO CERRO II
Casa em aivenaria cl 110m2, 3 quartos, sala estar, saia jantar conjugada
com sala tv, dispensa, bwc, cozinha, área de serviço. Terreno cl 945m2•
Rua Paulo Guielow- R$ 16.000.00 - aceita carro ou casa em Barra do SuL �

REF. 241 - JOÃO PESSOA Wi,�
Casa em alvenaria cl 156m2,cozinha ampla, área de serviço cl bwc, sala tg

• jantar conjugada cl sala estar, 3 quartos, bwc social, garagem, varanda .•

� R$ 45.000,00. �
= 3
� ..-

TENHA SEU LOTE HOJE MESMO E PAGUE EM AtE 54 VEZES., �,
.

• PO<

Saiba onde você pode morar bem, pagando pouquinho por mês. \,;

LOTEAMENTO ALZIRA HARDT - RIO CERRO
LOTEAMENTO VOLKAMNN - RIO DA LUZ
LOTEAMENTO MIRANDA - JARAGUÁ 84

LOTEAMENTO ROEDER - RIO CERRO
E
Q.
E
o
u

n
o
3
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;
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Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende '.

li>
c

112
Dl

Aluga

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,OO (aceita troca por carro em ótimo estado).

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

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.148 - Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,80m2 -R$ 35.()00,00 - Vila Nova - Terreno c/14.118,OO no valor R$ 55.000,00

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

Cód. 471 - Casa mista com 130m2, terreno de esquina com 515m2. Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$ 40.0ÓO,00.
Cód. 363 - Casa em alvenaria com 98m2, com tres quartos, dois BWC e demais dependências - Balneário Barra Velha - R$ 25.000,00(Troca por imóvel

em Jaraguá do Sul).
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

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

rgJRANCHO
(gIMOVEIS

Umaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

if371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

.

JARAGuÁ DO SUL
-

cód.478 - Casa de alvenaria com 73,OOm2, dois quartos, um BWC, sala, copa-cozinha área de serviço e garagem. Vila Lenzi - R$ 9.000,00 de
entrada + financiamento. .

'.

Cód. 472- Sala comercial com 43,99m2, com uma casa de madeira nos fundos medido 44,OOm2 - Vila Lalau - R$ 28.000,00if373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ra nch oi moveis .com. br

Cód. 140- Casa de alvenaria de 160m2 com uma

suíte e 2 quartos. Terreno com 539m2 - Vila Ràu
- R$ 60.000,00.

cöd. 476 - Lindo chalé moderno de alvenaria
cl 120,OOm2, terreno medindo 752 OOm2
contendo três quartos, dois BWe, lareira �
demals dependências. Na praia de Araranguá
- se R$ 52,000,00. Troca cl imóvel em Jguá
do Sul.

..

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 (FUN
DOS) -Ilha da Figueira - R$ 170.00

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

NECESSITAMOS DE CASA PARA

LOCAÇÃO.
TEMOS ·CLIENTES· CADASTRADOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centro äe AtiV!dades de Jaraguá do Sul

Flsloterapia
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS SEGUINTES ÁREAS

,
,

TRAUMATO-ORTOPÉDICA

REUMATOLÓGICA
PEDIÁTRICA,

NEUROLÓGICA

GERIÁTRICA

PR�VENTIVA

CONVÊNIOS COM A INDÚSTRIA, UNIÃO SAÚDE EISSEM

FALE CONOSCO ATRAVÉSDO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27·
E-mail: sesijgua@neh.lno.com.br

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

SERViÇO SOCIAl'DoO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

S

PROGRAMAÇÃOMÊSDE.llJIHODE2000
HAßII.IDADES DE I'STUJ)O
l'aru crianças de I a

<I 4� série •

Esra".. n pura brincar C aprcndcr>
Matutino e vcspcnmo
IlEI'ENIlI,Nl'l': 10,00 matricula + 10,(\0

2�c4"IHhI5ilsI9hI5 . 2 x semana: I�$ 2.too
3 x semana: R$ 25.{){)
CONVENIADO:
2 x semana: R$ 17JHJ

.1 x semana: R$ 21.00

USUÁRIO: :I parcelas'
CONVliNIADO::I

'

IN<i1.I,S INFANTIL
MATRICULAS AßE
2�l'4�· 17hi\s IRh

.1"c5" - 09h às lOh
DEI'I,NDI,NTES: :I pa
USUÁRIO: :I parcelas
CONVI'NIAIlO: :ll'are

I.VO(l 11 tl.vm dc 2000

DIA: !IR DE JULHO DE

Apartir das IXh
I'ESTA JUI.1NA DOSESC

(;JNÁSTIÇA 1.0CAI.1Zi\DA 'lÍrio - Circuito Nacional
, de Teatro e Dança

tro Cultural de Jaraguá do Su/-

n�f1g.glJlS"��: R: Jorge Czerniewicz, s/n
:- ata: 04/07/2000 (Terça) Horário: 20 horas

Ingressos no SESC e SCAR: R$ 5,00

DIAS DA SEMANA

Y c 5� 07h âs OHh c OXh às (l9h
2�. 4� c (la l ôh às 17h

2". 4� c (l� 1911.\0 às 20h.lO

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 MO.DULARIZADOS
• 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 ZO grau,

\
'

No dla 24fo6/oo.0 SENAI de jaragué do Sul
faz anos de atividades.

SENA. - CET Jarag4ádo Sul
.

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - F6ne/Fax:' 47-370-7722'"
E-mail: jaragua@seriai-sc.ind_br

(Administrando um Recurso Escasso)

APRESENTAÇÃO

VICTOR RAFAEL LAURENCIANO AGUIAR
Adnrinisrrador de Emprcsas.(PUC/SP) c pós-graduado em Marketing .

(ESPM/SP), Professor da Univille e do SENAÇ, Experiência
_

profissional de 12 anos cm empresas multinacionais na área comercial.
Ministrou diversos treinamentos em empresas como:' Embraco, Duque.
Busscar, Altona. etc.

PROGRAMAÇÃO
* Conhecendo o Tempo, suas classificações e as diversas f0n11aS de como

o percebemos e o aproveitamos; ,

* Diagnosticando nossa eficiência na administração do Tempo;
* Eliminando os "desperdiçadores de Tempo'>e os pontos de

estrangulamento:
* Aprendendo a priorizar, delegar, planejar e utilizaros facilitadores

tecnológicos:
* Conduzindo reuniões eficientes.

METODOLOGIA/RECURSOS INSTRUCIONAIS

-/ Apos..
tila, vídeos, exercícios e transparências.

Carga Horária: 9 horàs
Período: 10 a 12/071ó0 - 2" a 4" feira
Horário: 19 às 2211s
N" de Participantes: 20'
Local de Realização: SENAC.
Investimento: RS 49.00 (Quarenta c nove reais)

Inclui todo material didático c certificado de conclusão.

-

senac ,iii
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
.,>;- !w···-,,,"«;_m,,M,''=,'\Om.� m:.: ,,*, ,;;;-_m-.. • __

Rua: Adélia Fischer. 303
89256-400 - Jaragua do Sul (SC)
senacjgs@jgs.matrix,com.br

(047) 370-0251Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DETRAJ�S
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA', 184

,HUMANA URGENTE

A HUMANA URGE;NTE NECESSITA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

- AÇOUGUEIRO " ENGENHEIRO QUÍMICO E ALIMENTOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO W GRAU - - ÉSTOFADOR (CORTADOR)
GUARAMIRIM)

t

_ MONTADOR DE MÓVEIS
- AUXILIAR DE COZINHA (2° GRAU OU CURSANDO) - PADEIRO
- AUXILIAR DE PESSOAL - PEDREIRO / CARPINTEIRO,

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (2° GRAU, MA<ScULlNO, - REPRESENTANTE COMERCIAL (MATERIAL DE

RAMO METALÚRGICO) CONSTRUÇÃO)
- CHAPEIRO (PARA LANCHONETE) - SERVENTE DE OBRAS
- CONTADOR EM GERAL W GRAU) - SOLDADOR,

- TECELÃO' (COM PRÁTICA)- COSTUREIRA
- DIGITADOR
- ENCARREGADO DE TINTURARIA
- ENGENHEIRO MECÂNICO

- VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS
- VENDEDOR DE IMÓVEIS
- VENDEDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

,

Rua Jorg� Czernievvicz, 1245 - Fundos - Cx. Postal 20.0. - 89.255-0.0.0.
Fone (o.XX)47 371-4311 - FAX (o.XX)47 372-10.91

humana@ humana.com.br vvw:�.humana.com.br

Sabe o que está chegando?

EDITAL
. .

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, TabeUa
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 Tabelíonato para pro.testo. de Títulos
'co.ntra:

Adir Luiz de Freitas - R. Rudolfo Hufenuessler -

Nesta;
Celso José Gass - Cx. Postal 2 -' Nesta;
Claudenir Wermeir - R. Erwino Menegotti - Nesta;
Com. Mat. Elétr. Bridaroli Ltda. - Loteamento Valmor
Zonta, s/n°, Lote 132 -, Nesta;
Edla Brandt - R. Ville Germano Guesner, s/no -

'"

Corupá;
Ernani Massaia - Av. Getúlio Vargas, 26, Sl, 1 - Nesta;
Fernando de Oliveira -' R. Primavera, 51, Cohab, Ana

Paula I - Nesta;
GS Ind. Art. Borracha Ltda. - R. Exp. Antonio C.

'Ferreira -' Nesta;
.

Handines Malhas Ltda. - R Emilio Behling, 100-'

Nesta;
JM Comércio e Locadora de Fitas Ltda. - Av. Mal.

Deodoro da Fonseca, 1.082, Sala 04, Centro � Nesta;
Jarai Terrapl. Servo Agríc. Ltda. - ME - Estrada Santa

Luzia, 14.346 - CX. Postal 114 - Nesta;
-,

Jarai TerrapI. Servo Agríc. Ltda. - ME - Estrada Santa
Luzia, 14.346 - CX. Postal 114 - Nesta;
Kalvester - ComércioRepr. Ltda. - ME - R. 406 - B.

, Chico de Paula - Nesta;
Lanch. Dois IrmãoslBolduan & Cia. -' Av. Marechal

Deodoro, 437 - Nesta;
Luiza Maron Dalarosa - R. s/n°, Estrada Nova - Nesta;
Marcia Reese - R. 25 de Julho, 903, VI. Nova - Nesta;
Pedro Machado - Ribeirão Grande, Rio da Luz I -

Nesta;
Plasmotec Ind. e Com. Ltda. - R. Isidoro Pedri, s/n°,
Rio Molha - Nesta;
Raimundo Machado - R. Ermínio Nicolini, 65, Alc
Valomiro Riege - Nesta;
Raquel Barbosa Reis - R. Domingos Anacleto Garcia,
4.305 - Nesta;

\

Rosario Arisco Neto _

.. R. Bernardo Dornbusch, 590,
Apto. 301, Vila Baependi - Nesta;
Rozzaco Comércio de Pneus Ltda - ME -_ R. Barão do
Rio Branco, 125 - Nesta;

I

E, como os dítos devedores não. foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
íntermédio do. presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller,
n° 78, no prazo. da 'Lei, a fim de. liquidar o. seu débito,
ou então, dar razão. po.r que não. o. faz, sob a pena de
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do. Sul, 28 d� Junho. de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello.
Tabeliã Designada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Interpraias eoncluida em julho
(Balneário Camboriú) - A

Via de Integração Social -

Interpraias, de Balneário
Camboriú, com conclusão

prevista para o final de julho,
já está com 84% do crono

grama de obras cumprido.
Além de ser considerada um

,

marco para o desenvolvimen
to da região e do estado, pois
vai interligar toda a área da
Costa Brava, da Barra à Mata

de Camboriú, passando por
Laranjeiras, Taquaras,
Taquarinhas, Pinho, Estaleiro
e Estaleirinho, a obra gera 400

empregos diretos.
Com 16,5 quilômetros de

extensão, largura média de 10,5
metros e investimentos daor
dem de R$ 14,5 milhões, a

Interpraias representa, portan
to, muito mais do que um equi
pamento turístico e foi resulta-

A Via de-lnteqreçéo Social- Interpraias, de Balneário
Camboriú: 84% do cronograma de obras cumprido,

do do empenho do prefeito
Leonel Pávan, que idealizou o

projeto em 1997, na época, de

putado federal. Já à frente do
executivo de Balneário, com o

apoio do deputado federal
Serafim Venzon (PDT), Pavan

conquistou, juntoao Fórum
Parlamentar Catarinense, a li

beração de R$ 8,4 milhões, di
ante de uma contrapartida de

município de R$ 6,1 milhões,
através de contrato assinado
com a Caixa Econômica.Fede
ral, em dezembro de 97.

As obras executadaspela
construtora Globo, de
Blumenau, contratada pela
vencedora da licitação, a

goiâna AWA Construções e

Montagens Ltda, e supervisio
nada pela Companhia de De

senvolvimento Urbano de Bal
neário Camboriú [Compur),
têm a aprovação oficial da
Fatma, através do Relatório de

Impacto Ambiental (Rima).
elaborado pela empresa
Ambinat - Consultoria e Asses-

RCJ ESTRADAS

soria Ambiental, que, junta
mente com a Compur, será res

ponsável pelo ordenamento e

desenvolvimento ecológico,
preservando a região do cres

cimento desordenado, polui
ção e, também, de mudanças
climáticas violentas.

A administração munici

pal argumenta que, além dis

so, através do Rima, buscou
evitar que as obras da via, que
vão consolidar a região como

principal pólo turístico ca-
/ tarinense, resultem em preju

ízos à natureza e à comunida
de. O plano diretor permite,
no local, construções de, no

máximo, dois andares, o que
impede o cresci�ento de
sordenado. A adaptação de
toda a região a um previsível
crescimento do fluxo turístico
'em função da Interpraias, a

preservação da balneabilidade
da água e o tratamento ade

quado das redes de esgoto são

outros aspectos considerados
pelo RimaUornaIOAtlãntico).

.
.

SC-458 mobiliza Rio do' Pei,xe
(Capinzal) - Aprovadae ini

ciada durante a gestão do ex

governador Wilson Kleinübing,
como resultado da articulação
da comunidade do Baixo Vale
do Rio do Peixe, a SC-458, co

nhecida como Estrada Tupitin
ga, que liga Capinzal a Campos
Novos, via Zortéa e Tupitinga,
volta ser objeto de mobilização
da região que pede o reinicio e

a conclusão das obras dos 29
- quilômetros de asfalto que re

presentam a viabilidade concre

ta de exploração do potencial
econômico local.

Convictos de que o ICMS

gerado pelo setor produtivo
merece a atenção do governo
do estado, entidades empresa
riais, associações, sindicatos,
poderes legislativo e executi

vo, integrados, levantaram um

rol de argumentos que reve

lam a importãncia da estrada

Tupitinga para sensibilizar o

executivo estadual.
Entre os principais itens le

vantados, as lideranças desta
cam o transporte de 900 tonela
das/dia de matéria-prima, rações
e produtos acabados de um dos
maiores abatedouros de aves do

mundo, com 3.730 empregados,

A SC-458 representa a viabilidade concreta,
de exploração do potencial econômico

do Baixo Vale do Rio do Peixe.

gerando um movimento diário
de 40 carretasfrigoríficas e con

tainers, com o transporte de 22

milhões de quilos/mês; o consi
derável fluxo de produção de
cereais ao longo da via, num

total estimado de 45 milhões de

quilos/ano, e a redução de 40

km em relação ao atual percur
so Capinzal- Campos Novos,
evitando o congestionamento das
áreas urbanas dos municípios de

Capinzal, Ouro e Lacerdópolis
e o cruzamento das cidades de

Joaçaba, Herval d'Oeste e Erval

Velho, além daredução de 50km
no percurso Capinzal-Lages.

As comunidades argumen
tam, também, que a via tem

vocação natural para servir

como canal de deslocamento
rural de calcário, fertilizantes,
sementes e matéria-prima de
reflorestamento, e como corre

dor de exportação, ligando o

Baixo Vale do Rio do Peixe ao

litoral, opção reforçada pelo rei

nicio das obras da BR-282 em

São José do Cerrite.

Estão, ainda, entre os argu
mentos o potencial da estrada
como canal de escoamento da

produção catarinense de cerâ
mica vermelha, pasta mecâni-

ca, madeiras, gado, suínos,
aves, erva-mate e outros produ
tos; a maior autonomia sócio

econômica do município de
Zortéa; o incremento econômi

co de Ouro; a consolidação do
turismo regional rural e ecoló

gico de acordo com as orienta

ções da Conntur a 20 municípi
os da região, com a integração à

rota do turismo das águas ter

mais, beneficiando Piratuba e

Ipira com a atração de turistas
de Campos Novos, Zortéa, Cu

ritibanos, Tangará, Pinheiro Pre
to e Videira, e com a utilização
como via de apoio ao desloca
mento para a Usina Hidrelétri
ca de Machadinha.

Segundo a avaliação das

lideranças, com a SC-458, os

municípios gaúchos da cha
mada região de cima da serr,!
passam a ter, através da pon
te interestadual de Barracão,
um canal de ligação direta
com o Baixo Vale do Rio do
Peixe, o que pode vir a gerar
investimentos, negócios, em

pregos, lazer e turismo,
fazendo com que Capin
zalusufrua da marketing
de capital brasileira do

chesterUornaIOTempo).'

parceria com aUniversidade Fede
ral de Santa Catarina e reconhece a

importância cultural da institui

ção. Prova disso é a realização,
este ano, de obras para reparos de
danos causados pela ação do tem

po e de reformas da programação
visual do prédio aonde está insta

lado o museu.

A filha adotiva de Fritz, Gi
sela Plaumann, ainda vive em

Teutônia e continua morando na

casa que abrigou o entomólogo
por vários anos de sua vida.
Além de deixar a maior coleção
de insetos da América Latina e

uma das maiores mundo, Plau
rnann deixou também escrita sua

autobiografia. A editora da
UNOESC está em busca de par
ceria e patrocínio para editar e

lançar a obra, que está grafica
mente planejada para ter 300 pá
ginas. Parte do lucro com a co

mercialização do livro será re-

, vertida e destinada para a manu

tenção do museuíôôeareírol.

ACJ NAS PONTAS

Entomologia

Lixo
material reciclado, com apelos e

questionamentos que estimulem
à reflexão sobre o tratamento

que damos ao lixo. Como com-'

plernento ao material disponibi
lizado pela Amavi, a Editora
Nova Era, de Rio Sul, vai parti-

, cipar da ação com o livro dídáti
co de sua produção em parc-eria
com as secretarias municipais de

Educação, Semente Ecológica,
uma obra dirigida a estudantes

que propõe a prática de uma

mudança de conceito da relação
do homem moderno para com o

lixo que produz(JNovaEra).

Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros.
,

Segundo informaçôes da
Comarca, o grande número de se

gundas vias expedidas reflete a

facilitação e desburocratização
dos serviços, a atualização de

fotografias, a existência de vári
os documentos ainda com a ins

crição Estados Unidos do Brasil

quando o correto é República Fe
derativa do Brasil, atualiza

çôes de estado civil e danos
e extravios de documentos
(JMédioVale).

A obtenção da certificação ISO
14000 também será cada vez mais

exigida dos fabricantes. A tendên
cia é ainda de que, no setor de re

florestamento, as empresas devam
efetuar controle de manejo, segun
do técnicas modernas que garantam,
competitiv.idade de mercado, A

procura de novas matérias-primas
é outra estratégia de mercado em

que as empresas vão ter que inves
tir se quiserem manter o desempe
nho do setor e o perfil exportador
da região(JInformação).

Rede Catarinense de Jornais

Informatização

Reflorestamento

O município de Seara, no

oeste catarinense, é sede do mai
or museu entomológico da Amé
rica Latina, que leva o nome de
seu fundador Fritz Plaumann, en

tomólogo falecido que chegou ao

Brasil no início do século, pro
veniente da Alemanha, quando
iniciou sua coleção de insetos.

Hoje, são cerca 80 mil insetos de
17 mil espécies. Sua paixão, no

entanto, foram as borboletas.
(0 museu está localizado no

distrito de Nova Teutônia, a 10

quilômetros da sede do munící
pio, o que faz do local ponto de

visitação permanente de turis
tas de todo o Brasil, que buscam
no acervo do Fritz Plaumann co

nhecimento, informação e en

tretenimento.

Recentemente, comitiva inte

grada por entomólogos japoneses
visitou o museu searense e propôs
a aquisição do acervo, proposta
prontamente rejeitada pela prefei
tura, que administra o museu.em

_'

A Associação dos Municípios
do Alto Vale do ltajaí [Arnaví}, de

flagrou, no dia 21, na sede da enti
dade em Rio do Sul, uma ação de
enfrentamento e busca de solução

.

para o problema do lixo, utilizan
do a rede de 260 escolas munici

pais dos 28 municípios que inte

gran1 a microrregião. A ação tem o

objetivo de despertar os estabele
cimentos de ensino para o proble
ma, bem como identificar e valori
zar aquelas escolas que já praticam
algum tipo de reciclagem de lixo.

Durante a campanha, serão

distribuídos cartazes feitos com

Um total de 5.719 carteiras
de identidades expedidas, das

quais 1.431 são primeiras vias e

4.288 são segundas vias, é o re

sultado de UD' ano de funciona
mento do Setor de Identificação
Civil Informatizado da Delegacia
da Comarca de Timbó,
viabilizado através de uma parce
ria da secretaria de estado da Se

gurança Pública, através da Polí
cia Civil, e da prefeitura de
Timbó, que.atende também os

municípios de Benedito Novo,

A constatação dos técnicos
do Senai/Fetep de São Bento do
Sul é de que, nos próximos anos,
as indústrias moveleiras deverão
investir maciçamente na planta
ção de sua matéria-prima. Com as

exigências principalmente do
mercado europeu, que determina

que a matéria-prima utilizada na

produção de móveis seja oriunda
de florestas plantadas, a tendên
cia é a de que o fabricante de
móveis necessite ter o controle
total da cadeia produtiva.
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o movimento nacional
de direitos humanos não
trabalha mais com o con

ceito de políticas de segu
rança pública, mas, sim,
com o de políticas públi
cas de segurança, oade as

ações não ficam restritas ii
esfera policial, mall envol
vem questões sociais.

O presidente da Comis
são de Direitos Humanos da
OAB-SC, Reinaldo Pereira
e Silva, avalia que o PNSP
"tem um número enorme de

propostas, algumas pouco
claras, muitas no plano' da
intencíonalídade, sern as

devidas rubricas orçamen
tárias, e pretende comba
ter a violência tão somente
com ações de cunho polici
al. "Sabemos que a maior
violência que o Brasil en

frenta é a questão do de

semprego", argumenta.
Este jogo de cena, aler-

Reinaldo Pereira e

Silva Presidente da
Comissão de Direitos
Humanos da OAB-SC

ta, não enfrenta as causas da
violência e acaba impondo à

ação policial umarespoqsabí
lidade que não é dela, o que
agrava a violência institucional
porque as polícias passani a

ter que dar conta quealgo que
. não conseguem.

Reinaldo destaca que o

PNSP é um reflexo do Plano
Nacional de Direitos Huma

nos, promulgado no primei-

ro mandato do presidente
FHC, que é individualista,
prevê ações de curto, médio
e longo prazos, mas nenhu
ma vinculada à questão soei
aI:" Quer dizer, como posso
defender o direito à vida, sem

,
defender o direito à alimen-

'

taçäo: o direito de ir e vir,
sern o direito à moradia, ou

o direito à segurança, sem

educação e sem saúde".
Para a OAB-SC, se estas

questões não forem considera
das, todo o discurso, ainda que
humanitário, acaba implican
do em práticas anti-humanitá
rias. " Vivemos numa socieda
de capitalista aonde alógica é
a competição. No capitalismo
periférico do Brasil, esta com

petição é fratricida. Nesta

perspectiva não há humariida
de que se mantenha na esfera

, do homem, não há vínculos
famílíares que se consolidem

e, muito menos, laços de co-

, ...... _' ----

da OAB-SC passa, na esfera

política, pela promoção de

políticas públicas de seguran
ça que assegurem a todos con

dições mínimas de dignidade.
A avaliação é que eS$e ce

nário é conseqüência do fato
dos rumos do Brasil estarem:
sendo dirigidos única e exclu
sivamente por um plano de

estabilização monetária, sem

a visão de um plano de desen
volvimento econômico. Ameta
é controlar a inflação e man

ter o padrão de estabilidade
do real por força de políticas
perversas e especulativas de

'

juros altos. Não podemos baí- '

xar os juros porque não temos
como resgatar os títulos da dí
vida pública e temos que
mantê-los altos para evitar a

volta da inflação. Não pagamos
a dívida externa, mas precisa
mos pagar os serviços da divi
da e, para isso, buscamos re-

cursos na área social.
'

Exclusão social

Reinaldo Pereira e Silva
explica que tem que ser as

sim porque praticamente já
privatizamos tudo e não te-

mos patrimônio para inves
tír no pagamento dos set'Yi
ços da dívida. "Criamos
essa bola de neve. Vai çbe�,A
gar urn'lirnite de saturaçãQ

s

emque não vamos mais po
der manter esta ficção da
moeda estável e, o que é

pior, com todos os proble
mas sociais agravados. Para,
mudarmos isso, precisamos,
a médio prazo" de um pla
no nacional de desenvolvi-..
mento sócio-econôrriico. O
índice que rnaís de des�'h
volve hoje no Brasil é o do

desemprego. Ações de cu

nho solidário têm que se

impor, se não por uma lógi
ca de solidariedade, por um,

imperativo de autopre
servação , sob pena de qlJe-
brarmos o país".

'

;1'

Segurança interativa o Ministério Público reco- Sem grandes metrópoles,
nhece o incremento real da vi- Santa Catarina, na visão do

O comandante geral da PM, Além do resga�e da ramento da PM (FMPM). Se ti- olência e da criminalidade procurador, tem uma estrutu-

coronel Walmor Backes, confir- credibilidade, a PM está pra- vermos recursos federais, vai fi- camo um fenômeno previsível ra demográfica que facilita a

ma o diagnóstico de que o furto ticando outra aproximação que car mais fácil es tender o 190 que tende a se agravar se não busca de soluções: "Temos o

ocupa a primeira posição no Backes considera fundamen- Emergência e implantar o siste- houver uma mudança profun- menor índice de reincidência

ranking da criminalidade no tal. Segundo informações do ma de controle de viaturas em da na estrutura do Estado bra- de adolescentes infratores. É
estado; informa que 60% da comando geral policiais mili- todo o estado". sileiro. A convicção é de que é preciso investir neste poten-
ação da PM tem sido provocada tares e civis, hoje, já atuam em A ins talação de micro- ineficiente enfrentar o prob le- cial delinqüente, para que,

por demandas de atendimento conjunto em cerca de 113 de- câmeras em locais potenciais ma apenas com o incremento, ele, adulto, não continue de-

à população e revela uma re-
, legacias: "O resultado, na pre- de ação criminal é um dos pro- também, da ação repressiva da linqüente, com tratamento pe-

José Galvani Alberton
dução de 22,8% no número de sença nas ruas e nas ações de jetos que Backes refuta como polícia e da Justiça. dagógico, acompanhamento

Procurador
ocorrências, segundo dados da planejamento, é um trabalho de eficiência comprovada:

" A O procurador geral da Jus- psicológico ", considera.
Geral de Justiça

Operação Verão 99/2000, índice mais efetivo". previsão é de instalação em 30 tiça em SC, José Galvani Um dos caminhos para re-

que se mantém fora da tempo- Essas práticas e mais a pontos de Joinville e Alberton, atribui o comporta- verter este contexto apontado dos em favor da população, já
rada. Backes vê com satisfação transferênciado comando daPM Florianópolis, incluindo São menta violento como decor- pelo Ministério Público está significa uma possibilidade
o despertar do governo federal José, já para setembro. Além rência do processo de exclu- na revisão dos tributos, im- de melhoria na distribuição
para uma política nacional de Estamos disso, é preciso ampliar com são social instaurado no país: plantando uma política tribu- de renda e nas condições de

segurança:" Despertamos antes aproximand,o mais 1.500 policiais o atual "Pesquisa da ONU, realizada tária justa e severa na arreca- habitação, saúde, higiene,
e, desde o ano passado, estamos

o policial-da contigente de 11.500 PMs e com em 99, com 174 países, nos deu dação:
"

Hoje, quem banca a educação e trabalho, que são

desenvolvendo atividades que o comunidade mais 1.000 a frota de 1.800 vi- a posição de campeões das in- gastança oficial é o trabalha- fatores de inclusão social
plano está propondo", para debater aturas que dispomos",

.

justiças sociais é o pior índice dor assalariado". Isto, segun- José Galvani Alberton re-

Entre essas atividades, Ell.;lais as Como ação complementar, de distribuição de renda". do Alberton, aliado ao contro- conhece que a prática histó-

Backes destaca a segurança melhores é preciso 'também capacitar os Para Alberton, a população le da gestão pública com os rica da Justiça de não punir
interativa, ação em que a PM soluções policiais, acrescenta:

" O im- excluída aumenta com inten- recursos tributários orienta- com igualdade a todos os que
discute com as lideranças a localizadas. portante é, que com o plano sidade, sem que os governos praticam atos delinqüentes
criminalidade no bairro e na federal, fica a perspectiva de revertam o fenômeno. Uma funciona como uma matriz pe-

cidade, desenvolvido em 74 ci- um sistema inteligente de da- população de excluídos que "Pesquisa da dagógica negativá:
" A Justiça

dades e que deve ser ampliado com a disponibilidade de um dos de âmbito nacional. Hoje, tem acesso à informação, con- ONU, realizada brasileira, de um modo geral,
para todo o estado. Em parale- helicóptero, l�yiaturas e 12 o governo federal recolhe im- tato com bens de consumo e é em 99, com incluindo a instituição de que
lo, a PM tem realizado palestras motos, fez de Joinville, em abril, postos, mas não há alçada estimulada a consumir o que 174 países, faço parte, tem um débito
buscando o apoio institucional um laboratório com resultado de institucional responsável por não consegue acessar, "O re- nos deu a posi- com a sociedade. Esse contex-

e financeiro do setor empresari- redução de 50% dos índices de estabelecer critérios para a sultado é que busca espaços, ção de campe- to de Justiça para pobres já
al: "Estamos aproximando o criminalidade: "É preciso for- segurança no país. Com o Fun- que, enquanto ser humano, ões das injust,'j� 'está se modificando, há seto-

policial da comunidade para necer equipamentos à polícia. do Nacional de Segurança Pú- tem direito. Muitas vezes, o ças sociais". res sensibilizados, mas há
.

debater quais as melhores solu- O governador está buscando re- blica, isto também deve mu- caminho é o da violência, do muito o que fazer e avançar
,

ções localizadas". cursos fora do Fundo de Melho- dar", conclui. crime, do tráfico de drogas". nesta questão".

munidade. Se isso se enfra

quece, a violência toma cor

po, porque ela só pode ser

combatida dentro de um

paradigma de solidariedade".
Neste contexto, Reinaldo

remete a problemas estruturais

que precisam ser enfrentados
dos quais reforça a resposta
capitalista extremamente cru

el e a lógica de competição
autofágica do Brasil. A solu

ção para isso, segundo a Co
missão de Direitos Humanos

Rede Catarinense de Jornais
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Dicas e rnais dicas, se plugue:
Site oferece milhares de letras cifradas para violão, além de

dicas, informações e programas para quem está iniciando no
k

, mundo da ml.Í.siêa: www.mvhp.coneeäacom.br ,

Jaraguá Center Cine

Programação 23/6 a 29/6

eine 1 - Missão impossível 2 (14 anos)
14h - 16h30 - 19h - 21h30

, eine 2 - Pânico 3 (14 anos)
14h15 -16h45 -19h15 e 21h45

eine 3 - Dinossauro (livre)
-

14h30 -16h15 -18h -19h45 e 21h40

Preço do ingresso: ·R$ 5,00. para
todos os filmes em cartaz. E toda

quarta-feira o ingresso será de R$
3,00 para todos os filmes em cartaz.

SUPERNOVAS
IBM vai comandar a parte
tecnológica das Olimpíadas.
TERRA NETWORKS compra
empresa espanhola de conteúdo
educativo.
NAPSTER contrata advogado do
caso Microsoft.
CDs piratas ameaçam mais do
que MP3.
Novo WINDOWS chega 'as
lojas em setembro.
ROLLING STONES é acusado

de nprçpt-icçêo de sucessos.

SUPERQU�SE NOVAS

Quem diria, RUBINHO chegou!
Desta vez em segundo (pra
variar). Também, não dá pra
correr na "contra-alemão".

E o N@ Ger@1 manda os

parabéns para o "VASCO VICE
DA GAMA", que foi "bivice

campeão carioca"

TEMPO .�. DINHEIRO.
E.CONOMI.ZE ...SS.··I)()IS.
• Caixas postais ilimitadas para e-mail • Suporte técnico 24 horas por dia,
7 dias por semana • Curso btlsico gratuito sobre Internet • Instalação
gratuita do kit de acesso • Tarifa telefônica local em mais de 150 cidades

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

II() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

.

Especializado em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,

relaxamento, fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

,
Centro - Jaraguá do Sul

terra

0800473473
www.terro.com.br
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Alunos do Centro de ucaçao Infantil Dente de Leite em visita

ao Jornal CORREIO DO POVO

completa,
amanhã (2/7),
um aninho. Ele

é filho de Clair

e Katleen

Bruna'
Caroline

Fagundes, 5
'fftéses. Quem
faz.a
homenagem
para esta

fofura é a sua

madrinha,
Franciene

Fagundes

I

I
I'

Dr. Herbertc Meldau
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
.

Daniel Henrique Silveira, o rei do

"arraiâ" do Centro de Educação
Infantil Dente de Leite

completou 3 aninhos ontem

(30/6). Parabéns!

A gracinha
Gabriela

completou 1

aninho no

25/6. E�f%é
de Vilcinho e

Sandra. Parabéns

pela filha linda!

Gabi, adoramos

você, seus

padrinhos,
Iozeane e João

•.

.

...
'

• 15/6
• 15/6
• 16/6
•

16/6
16/6

• 17/6
• 17/6
• '17/6
•

18/6
• 18/6
• 18/6
• 18/6
•

18/6
, 18/6
• 18/6
• 19/6

19/6
19/6

• 19/6
20/6

• 20/6
•

20/6

i�, ����
• 21/6

21/6
•

22/6
• 22/6
• 23/6

Kewin Kunze
Karine Kunie
Vanrlei Onorato de Lima

MateusRob{!rto Rosa
Manuela povoas<> ><

'. Gabriel EdúardoChiste
-.' Bruna Fischer>

"

.

Gabriel Hoepers.da Silva-.
,

Fernanda Eduarda da Silva
. Guilherme.$chmauch

Suelen Rodrigues
Nathália Wesolowski'
Micheie Gonchorki
Vanessa. Krueqer
Alberto João Marcatto Filho

, Gabriela Winter::
··Luana Alves Junckes
Mateus KéUel de Sá

Wesley da SiIYi3 Porto
Maria EduardaVerbinen
Valdomiro Dezan Joaquim
Jean Carlos Lúcio
Bruno Henrique Jansen
Bruna Luiza Demathé
Vitoria Sabino
Vinicios Sabinó
Adaellan Mens.lin
Rafael Giacomelli.Stein
Eduardo Peréira Vieira

Tiago Strelow Reiechert (C) aniversariou 110 dia

28/6, a festinha foi no dia 25/6, na casa dos pais,
onde estiveram presentes familiares e amigos,

eles o primo Robson e o amigo Gab�if!!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Atenção para as matrículas
Concluída a matrícula prévia,

os acadêmicos do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul

devem ficar atentos para a

segunda etapa do processo de

matrículas para o segundo
semestre de 2000.

A confirmação da matrícula

acontecerá entre os dias 26 e 27

de julho e é necessário que o

acadêmico esteja com as

mensalidades em dia (inclusive a

de julho) e não esteja devendo

livros ou multas para a biblioteca.

Cumpridas estas normas, o

acadêmico terá sua matrícula

automaticamente confirmada no

mês de julho, não havendo
necessidade de comparecer ao

Centro Universitário.
.Jä os acadêmicos que

desejarem alterar os dados

preenchidos na matrícula prévia
por mudança de planos, por

reprovação em disciplinas que são

pré-requisites ou por terem

efetuado matrícula de disciplina
em regirne especial, deverão

comparecer, pessoalmente, à

Secretaria Geral Acadêmica, nos

dias 26 e 27 de julho, para efe
tivar a Confirmação de Matrícula.

Neste mesmo período, a

Tesouraria e a Secretaria' Geral
Acadêmica disponibilizarão, na

Internet, a confirmação da matrí

cula dos alunos cujas etapas fo

ram cumpridas.
Os acadêmicos que não cum

prirem as etapas acima discri

minadas serão automaticamente
considerados desistentes.

Inscrições permanecem abertas

Na sociedade globalizada em que vivemos,
as mudanças no conhecimento são cada vez

mais aceleradas e o dinamismo passou a ser

uma das principais exigências do mercado de
trabalho,

Por este motivo, tornou-se maior também a

preocupação dos profissionais de todas as

áreas em desenvolver suas habilidades e

competências para que posscrn acompanhar
tantas transformações,

Neste sentido, o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul / FERJ no intuito de atender às
necessidades dos profissionais da região,
capacitando-os poro o desenvolvimento de
um trabalho com maior qualidade, abre

inscrições paro os seguintes cursos de Pós

graduação:

. FERJ tem nova horne page
Para comemorar a implantação

do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, a horne page da FERJ foi
totalmente reformulada, ficando

muito mais fácil e ágil de ser usada.

Agora, a home page é dividida em

quatro seções que podem ser

acessadas na parte superior da

página. Sãoelas: ConheçaaFERJ:
Apresenta assuntos relacionados à

estrutura organizacional do Centro

Uni versitár'io, a história da

Instituição, um mapa de

localização, as ho me p�ges dos

Setores, as últimas notícias, a

Biblioteca Central, entre outros.

Cursos Oferecidos: Nesta

seção, o internauta terá acesso a

todas as informações referentes
aos cursos de Graduação, Pós-

Graduação, Extensão e

Seqüenciais do Centro

Universitário, bem como

informações sobre o Vestibular.

Serviços via Internet: São

serviços que o

'

Centro

Universitário, através do Núcleo de

Informática, disponibiliza, visando
.

tornar a vida dos alunos cada vez

mais cômoda.
Através deste serviço é possível

pesquisar o acervo bibliográfico,

fazer buscas na Internet, consultar

as notas do semestre, consultar o

status de sua matrícula, fazer

down load das apostilas utilizadas

por nossos professores e verificar

e-mails.

Espaço Acadêmico: É o espaço
reservado para os acadêmicos

divulgarem seus trabalhos de

pesquisa. Também se encontra aí

o Calendário Acadêmico, no qual
os estudantes do Centro

Universitário podem consultar
todas as datas importantes do ano

letivo.

www.ferj.rct-sc.br

Ministro lança pedra fundamental do Centro

Politécnico Geraldo Werninghaus * Marketing, Propaganda
e Vendas
* Gestão de Negócios e

Finanças
Obs: Cursos oferecidos
em convênio com' o

Instituto Brasileiro de

Estudos e Pesquisas Sócio

Econômicas.

NQ de vagas: 45

Aulas às sextas-feiras à

noite e sábados pela
manhã

Investimento: 18 x RS186,67
* Educação Matemática
NQ de vagas: 45

Inscrição: RS50,00
Investimento: 16 x RS159 ,50

NQ de vagas: 35

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

RSl17,00
Imigrantes ao lado do Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul, con

tará também com a presença do

Governador Esperidião Amin Hel

ou Filho, do Vice-Governador

Paulo Roberto Bauer, do Prefeito

Irineu Pasold, além de outras

autoridades federais, estaduais e

municipais.
Após a cerimônia, a comitiva

visitará o Núcleo de Tecnologia
Educacional (NTE), através de

convênio entre a Prefeitura Mu

nicipal e o MEC/PROINFO insta

lado na Escoia Municipal de Ensi

no Fundamental Albano Kanzler.

O Ministro de Estado da

Educação Paulo Renato Souza

virá a Jaraguä do Sul nesta sexta

feira (dia 30) para o lançamento
da pedra fundamental do Centro

Politécnico Geraldo Wernin

ghaus. A solenidade, que será rea

lizada às I1h45m na Rua dos

* Pslc otoqio e Saúde
Mental

NQ de vagas: 35

Inscrição: RS 30,00
Investimento: 15 x RS
197,00

*

Planejamento, Execu

ção e Avaliação de

Políticas e Serviços So

ciais: área pública e pri
vada

NQ de vagas: 35

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

* Contabilidade Geren-
. cial e Controladoria

NQ de vagas: 35

Inscrição: RS 30,00
Investimento: 15xRS178,50

Molores informaçöes a

respeito dos cursos

poderão ser obtidos junto
à Coordenação de Pós

Graduação e Pesquisa
ou na home page http://
www.ferj.rct-sc.br.

* Currículo Escolar na

Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por

Projetos de TrabalhoCentro Politécnico Geraldo werninghaus será construido ao lado do campus do Centro Uuiversitârio de Iaraguá do Sill

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Feira do Imóvel

Um evento inovador. Esta é a definiç�o perfeita para a

1 a Feira do Imóvel & Produtos para Condomínio, que
será realizada de 31' de agosto a 2 de setembro, no

Shopping Center Breithaupt. O lançamento foi
realizado no dia 16, na Praça de Alimentação do

shopping, reunindo convidados e a imprensa.
Maria Gonçalves

Humberto Wolf, presidente da Associação das Imobiliárias, Sueli

Brandão, da Sueli Promoções e Eventos, e Paulo Obenaus,
presidente do Núcleo da Construção Civil da Acijs, no

lançamento da feira
Chico Schwammbach

A empresária Ianice Breithaupt, presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Mônica Cavagnari no

maior alto astral durante a inauguração da A.LOIA.com

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,

com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De,2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite, ,

música ao vivo.

, Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

Horst Baümle

RaulDriessen, diretor da Malwee Malhas, ao lado
da esposa, Ivone, alinhadíssimos, prestigiaram
no último dia 8 o show multimídia da Scar

Casal Itamar e Márcia Silva, diretores da ltaivan

Imobiliária, estão de malas prontas para curtir

férias na Cidade Maravilhosa, no próximo mês

rJfr 'A partir de 1 de julho, a Mauro Veículos atenderá na nova
sede localizada na Rua Ângelo Schiochet, 80 (Rua do Beira Rio).
O amplo e acolhedor espaço vai possibilitar a escolha do
automóvel dos sonhos, com muito mais conforto.

rJfr Será eleita hoje à noite, às 23h45, a 2a Rainha Italiana de

Jaraguá do Sul. O concurso faz parte da programação de
encerramento da 10a festa promovida pelo Círculo Italiano. A

partir das 21h30, estão programadas apresentações do grupo
de danças folclóricas e em seguida início do baile com a banda
Vecchio Scarpone. Tói, vê se vai!!

rJfr A Apevi e a Sueli Brandão recebem a imprensa nesta

segunda-feira, às 9 horas, no Box 21, com um delicioso café e

as novidades da Expo2000. A feira será realizada de 19 a 23 de
julho, com o objetivo de mostrar o potencial do Município e da
região no comércio, indústria e prestação de serviços.

('J
LUNELLI
_il"UU; i'i"ii·iiii.

SERViÇOS PREDIAIS

Ruo Prefeito- Ja
Fone: (047) 973-
C E P: 8 9 2 5 4 - 1 O O ,.

- � --- - - -

�.�•.--=-

Corupá
375-1948

Mania qe vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

il Floricultura

Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

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

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

Restaurante Itajara
.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 1 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO
Edson Junkes/CP

GERAL-7

PM: capitão diz que problema de embriaguez é cultural e social

Cresce índice de ocorrências
de acidentes por embriaguez
Polícia Militar
faz projetos
educativos

para crianças
Jaraguá do Sul - Dados

da Polícia Militar apontam que
o índice de criminalidade está

controlado na região, mas o

número de acidentes de trânsito
e embriaguez tem aumentado.

"Hoje, a polícia é ruais solicitada

por pessoas que se envolvem

em brigas, discussões, mas

quando chegamos o problema
já está solucionado", informa o

capitão da Polícia Militar,
Amarildo de Assis. Ele fala que
os grandes crimes e assaltos
não acontecem há muito tempo,
que esse ano aconteceram dois
casos de homicídio. "Jaraguá
do. Sul é uma cidade grande
com jeito de interior". O capitão
explica que a polícia também é

bastante solicitada em casos de

perturbação do trabalho, ou

sossego alheio, com algazarras
e som alto.

Assis diz que o problema da

bebida é cultural, social e grave.'
"Quando somos chamado,s
para amparar alguém em estado
de coma alcoólico, nós enca

minhamos para a secretaria da

família, porque os hospitais da

cidade não têm ala especial para
embriaguez". Ele comenta que
a polícia também é solicitada

para averiguação de pessoas
em atitudes suspeitas. "Os

moradores estão mais atentos
com relação às pessoas que
rodeiam suas casas, mas as

averiguações dificilmente
constatam criminosos", co

menta.

PROJETOS - A Polícia
Militar de Jaraguá do Sul está

trabalhando em dois projetos,
na campanha de educação no

trânsito e no Proerd (Programa

Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência). O Proerd

foi implantado no Município em

1999, em parceria com escolas

públicas e particulares, dire

cionado para crianças de 4a

série (9 a 12 anos). ,"O índice

de drogas está aumentando e

esse programa tem como

objeti vo ensi nar os estudantes

as formas de dizer não ao

consumo de entorpecentes, é

uma esperança nova para os

jovens". O capitão ainda recla

ma da falta de atenção e envol

vimento de outras entidades da

sociedade. "Nós estamos tra

balhando em cima de projetos
práticos, não adianta ficar só na

teoria", critica.
No programa de educação

no trânsito, a Polícia Militar
.

está distribuindo folders com

orientações de conduta para

pedestres, ciclistas, motoci
clistas e motoristas.
(FABIANE RIBAS)

Pela 4° vez consecutiva a DATA TRAINING é apontada como a

melhor escola de treinamento em i�formótica de Jaraguó.

A indic9çöO valeu o PRÊMIO DE QUALIDADE EMPRESARIAL,
pela qualidade do ensino e atendimento aos clientes.

De cada 1 O Jaraguaenses, 7 preferem a DATA TRAINING
e v-öo atuar no mercado de trabalho na cidade,

que jó é o 3° pólo industrial do estado.

,

VALEU, IARAGUA ",
•••

RUA MARECHAL DEODORO, 1085 - FONE: 371-2551
E-mail: gf;:!rencia@datatraining.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assessor contesta multa do

lhama contra a Prefeitura
Município está
impedidode
extrair
macadame

Massaranduba - o asses

sor de Planejamento, Paulo Ra

mos, questionou ontem o proce
dimento do Ibama, na notificação
e multa no valor de R$ 25 mil,
impostas à Prefeitura, quarta
feira (27), pela extração irregular
de macadame na saibreira loca

lizada na Rodovia SC-413. De

acordo com o assessor, a Prefei

tura não poderia ter sido multada
pelo uso da saibreira pelo fato de

que o assunto já está sendo

discutido na Justiça, onde a admi

nistração municipal ingressou
com recurso contra a primeira

notificação, ocorrida ainda na

gestão do ex-prefeito Odenir

Deretti.
Ramos explicou que a Prefei

tura já consultou o DNPM (De
partamento Nacional de Pro

dução Mineral) e verificou que a

concessão da saibreira pertence
'ao minerador Lenoir JoséBogo,
de Jaraguá do Sul, que possui al

vará para realizar extração na

área. Há cerca de três meses,

conforme Ramos, a Prefeitura
havia recebido um comunicado

e, inclusive, solicitou prazo à

direção regional do órgão, em

Joinville, para ter o tempo ne

cessário _para adotar todas as

providências legais cabíveis para
a utilização da saibreira, que
desde aquela época deixou de ser

usada.
Conforme o assessor, à situa-

ção da Prefeitura _é complicada
rre ste caso, pois precisa do
macadame para realizar obras

públicas; e ao mesmo tempo não

tem nenhuma jazida de saibro e

macadame disponível, pois todas

as áreas no Município já estão

requeridas por empresas de

mineração. "A única alternativa

será fazer acordos para extração
com as empresas que detêm as

concessões", explicou.
Esta situação começa a preju

dicar o andamento normal dos

serviços da Secretaria de Obras,
que agora preci sará buscar o

macadame em regiões distantes,
para atender serviços no Centro -,

e bairros periféricos como o

Patrimônio, Campinha e Guarani
Mirim e localidades como a Área
Industrial e Massaranduba Baixo.

,

(MILTON RAASCH)

TeE considera concurso público irregular
Jaraguá do Sul-O Tribunal de

Contas do Estado emitiu parecer
considerando procedente a denún

cia de irregularidades na Prefeitura

jaraguaense. Em 1998, o Sindicato

dos Servidores Públicos pediu es

clarecimentos sobre a contratação,
pelo Município, da Furb (Universi
dade de Blumenau) para a realização
de concurso público, sem licitação.

,

O TCE considerou que a Prefeitura
feriu o Artigo 37, inciso XXI da

Constituição federal, porque deve

ria ter realizado a licitação, mas dis

pensou-a de multa devido ao fale

cimento do denunciado, ex-prefeito
Geraldo Weminghaus.

A Furb foi contratada para elabo

rar, apl icar e corrigir as provas teóri

cas do Concurso Público 0001/98.

Para aplicar as provas práticas, op
tou-se pela contratação do Senai,
Nos dois casos, a Prefeitura fez con

tratação direta, dispensando a lici

tação. O questionamento decorreu

em função de não realizar o processo
licitatório, visto que no Município
ha-via outra entidade apta à

realização do pretendido, a Ferj
(Fundação Educacional Regional

Jaraguaense). Tanto a contratação
da Furb, quanto a do Senai, foram

consideradas irregulares, sem impu
tação de débito. Outra denúncia,
com relação ao pagamento de resci
são de contrato de trabalho com re

cursos vinculados à conta salário

educação, foi levantada no proces
so, mas considerada improcedente.
Para averiguar a situação, o TCE

realizou auditoria na Prefeitura, de 4

a 8 de outubro de 1999.
Presidente do Sindicato dos

Servidores Públicos à época, Luiz
César Schörner, diz que a decisão do
tribunal confirma que a entidade
tinha razão. "Fizemos umadenúncia,

até como pedido de esclarecimento,
porque fiscalizar e acompanhar as

coisas públicas é o papel dos

sindicatos", defende.
- Na contratação via Dispensa

de Licitação considerada irregular
é motivo de aplicação de multa ao

Ordenador Primário, face ab que

dispõe o Artigo 77 inciso III da Lei

Complementar n° 31/90. Deixo,
contudo, de aplicá-Ia, tendo em

vista o falecimento do responsável
pela contratação, sr. Geraldo

Werninghaus -, finaliza o parecer,
assinado pelo conselheiro-relator

Otávio Gilson dos Santos.

(LiSANDREA COSTA)

"1\.EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA .

I

DISQUE:' 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
esc-se 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Sem uso: macadame da saibreira não é utilizado há três meses

EDITAL DE CONVOCAÇAO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL DOS EX

FUNCIONÁRIOS DA WEIHERNAZZA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material
Elétrico de Jaraguá do Sul e Região, convoca os ex

funcionários da empresa Weihernazza Ind. Com. e

Representações Ltda., para Assembléia, a realizar-se
no dia 10/7/2000, em primeira convocação às 18:30,
e em segunda e última às 19 horas com qualquer
número de presentes, tendo por local a sede do

Sindicato, sito à rua João Planincheck, n° 157.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- Discus-são e deliberação sobre venda dos bens,
adjudicados pelo,s trabalhadores na ação. trabalhista.

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 2000.

Jair Mussínato
Pela Diretoria

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Exames com alta'
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SOl/sair.
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Delegaciade Corupá tem apenas
um policial prestando serviços
Comissário
Zocotelli teme que
a população seja
prejudicada

pessoa que está sendo atendida

para que aguarde do lado de fora
-

do estabelecimento, enquanto ele

sai para providenciar uma xerox

ou tomar outra providência qual
quer. Além disso, não poucas ve

zes, os telefonemas feitos à repar
tição ficam sem atendimento.

- Eu entendo que quem paga
impostos merece mais do qu�
isso -, avalia o comissário, que

já tratou com os delegados da Co
marca I1son José da Silva e Fedra
Konell e conversou com o

delegado regional, Adalberto
Manoel Ramos, de Jaraguá do

Sul, sobre o assunto. Zocatelli
não vê solução imediata para o

problema, em função da falta de

policiais civis disponíveis na

microrregião. (MILTON RAASCH)

tava com o auxílio do irmão Volnei
Osmar Zocatelli, funcionário ce

dido pela Prefeitura, mas que aca

bou transferido para a Delegacia
da Comarca de Jaragua do Sul.

Conforme o comissário, a

preocupação não é tanto com o

volume de serviço que se acu

mula, do qual está dando conta,
mas com a dificuldade que existe

para atender a população. Zoca

telli atende na recepção, distribui

intimações, atende a ocorrências
no trânsito, fiscalizações de
aI varás e tarefas perti nentes à

repartição, além de investigações
criminais.

Freqüentemente o comissário
se vê obrigado a ter que fechar a

Delegacia enquanto realiza tarefas
externas. Ou tem que convidar a

Corupá - A Delegacia de

Polícia está há cerca de 50 dias
com um único policial civil em

serviço, com prejuízo do aten

dimento à população do Muni

cípio, de 12 mil habitantes. O
comissário Vanderlei João Zoca

telli, há seis anos lotado em Coru

pá, tem que dar conta das tarefas
burocráticas e de investigação
sozinho e precisa deixar o esta

belecimento fechado para cum

prir tarefas. Há pouco mais de

uma semana, o policial ainda con-

Desafio: Zocatelli está sozinho para atender a população

INFORMATIVO PAROQUIAL -1 e 2f7120QO
MISSAS

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz

8h30 - São Cristóvão

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz
, .'

171130 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro

MENSAGEM

Ministro da Educação lança Centro Politécnico
O vice-govemador Paulo Bauer

lembrou que a unidade já poderia
estar concluída, não fossem entra

ves burocráticos. 'Ele se referia à

dificuldade de legalização do terre

no, que pertencia à Escola Técnica
Federal. Como a escola não teve

dinheiro para iniciar as obras do

novo prédio no prazo de dois anos,
o terreno voltou ao Município. A

procuradoria da entidade entrou

com recursos, mas perdeu. A es

cola foi orientada a desistir dos re

cursos para que o Centro Politéc
nico pudesse ser lançado, com a

vinda do ministro, já que a Prefei

tura comprometeu-se a doar o

terreno para a Apolitec.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul- O ministro
da Educação, Paulo Renato de

Souza, veio, ontem à cidade para o

lançamento do Centro Politécnico

Geraldo Werninghaus. A cerimô
nia aconteceu no terreno do futuro

prédio, ao lado da sede da Feri
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense). O ministro assegu
rou que a verba, de cerca de R$ 2

milhões, já está disponível e que o

prédio estará pronto em um ano.

A nova escola se enquadra no

projeto do governo federal de res

tauração do ensino profissiona
lizante. O centro será gerenciado
pela Apolitec (Associação Politéc

nica) formada pela Ferj.juntamente
com nove entidades de classe. O

apoio pedagógico caberá à Escola
Técnica Federal, que passa a in- -

tegrar a unidade. "A gestão des
centralizada permitirá que a escola

seja gerenciada localmente e que
.

esteja voltada aos i nteresses da co

munidade", enfatizou o ministro.

Segundo ele, os cursos que o novo

prédio, com 3,5 mil metros qua-
. drados de área, vai abrigar serão

defi n i dos de acordo com as

tendências industriais da cidade.

A vice-presidenta da Apolitec
e secretária de Educação, Isaura

Silveira.no exercício da presidên
cia, diz que a atitude mais urgente
agoraé viabilizara licitação. "Já que
o dinheiro está disponível, temos

que agilizar a construção".

Reconhecer e Testemunhar que Jesus é o Messias
Pedro e Paulo são considerados "colunas da Igreja": Pedro
recorda mais a instituição; Paulo, o carisma e a pastoral.
Exerceram atividades diferentes, em campos diferentes.
Desentenderam-se também. Apesar de divergirem nos pontos
de vista e na visão do mundo, o amor de Cristo e a força do

testemunho os uniram na vida e no martírio. Em ambos, quer na

vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, paixão, morte e

ressurreição de Cristo. Conheéeram e experimentaram Cristo
de formas diferentes. Mas é único e idêntico o testemunho que
deram de Jesus. Por isso são figuras típicas do cristão, com

suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até

o fim no testemunho de Jesus. (Mt 16,13-19).

Apoio:

Dayana .luceli de Souza'
precisa de seu auxílio para fazer um tratamento de

medula, porque está com leucemia.
AJUDA

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969 -

Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria ComercialII
II 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

II

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

rassuli�Ogados Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820

Jaraguá da Sul- SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.eom.br
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Assaltantes roubam
cartões telefônicosLadrões arrombam

Escola Santo Estêvão Joinville - Cerca de R$ 14 mil

em cartões telefônicos foram

roubados, no alto da serra de

Campo Alegre, na Rodovia SC-30 I,
na Estrada Dona Francisca. Os
cartões estavam sendo levados

pelo motoboy Claudemir Fagundes,
25 anos, para serem distribuídos em

São Bento do Sul.

Furto em

residência
Jaraguá do Sul - A auxi

liar de produção Sara Liane
Milchert Motta, 32 anos, mo

radora da Rua Paulo Haffer

mann, na Ilha da Figueira, teve

objetos de sua casa furtados.

Numa parte que está em

reforma, e por isso estava

aberta, sumiram, na madrugada
da última quinta-feira, bicicleta
Monark feminina, vermelha,

. quatro pares de calçados, várias

peças de roupas e uma bolsa de
.

viagem.

Jaraguá do Sul- A Esco
la de Ensino Fundamental Santo

Estêvão, localizada no Bairro
Nova Brasília, foi arrombada na

madrugada de quinta-feira. O

registro na Delegacia de Polícia
foi feito pela diretora, Marcia
Sueli Voigt Schuster, 41 anos.

Conforme relata a diretora,
quando chegou à escola, na

manhã de quinta-feira, percebeu
o arrombamento. Os ladrões
entraram na escola pulando a

parede de um banheiro desati
vado e furtaram duas toalhas de

plástico utilizadas pelos alunos

na merenda, cinco vazinhos de

flor e dois casacos, que eram
utilizados pelas serventes.

No boletim de ocorrência
constava que os arrombadores
tentaram abrir a janela da

cozinha da escola, "mas não

conseguiram devido às trancas",
finalizou a diretora.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

_Mega Sena (sábado)
. concurso: 225

6?-04-16-21-37-58
Super Sena (quarta/sábado)

concurso: 407
1ª faixa:

11-2(:22-35-37-41
2'faixa:

03-15-24-29-44-45
concurso: 408

l' faixa:
02-04 -09 -12 -17 -20

2' faixa:
01 - 04 - 09 -18 - 34 - 38

Erramos
Erramos ao publicar a foto
de Jair Pedro Marangoni, na

edição de terça-feira, dia 27

de junho, na página 10.

Marangoni é morador de

Guaramirim e não está envol
vido no assunto.

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 713

07 -12 - 23 - 38 - 39
concurso: 714

13-48-71-73-75
concurso: 715

23-32-38-49-74

Santana é furtado em frente
à residência do proprietário

Loteria Federal

(sábado/quarta)

cone. 3466
l' - 16.581
2' - 37.964
3' - 25.551
4' - 25.352
5' - 53.045

Lotomania
(sábado)

concurso: 39
02-05-09-11
17-18-24-26
30- 33 - 38- 44
52-57-70-72
78-81-84-00

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN. CORREIO DO POVOJaraguá do Sul - O indus
triário Moacir Cesar de Souza, 34

anos, teve furtado o veículo
Santana CD, bege, ano 1986,
placa MIL-0881, de Jaraguá do
Sul. Como fazia diariamente,
deixou o automóvel estacionado
em frente à residência, localizada
na Rua Max Wilhelm. A última

vez que viu o carro eram 23 horas
de quarta-feira.

.

Souza acredita que o Santana
foi roubado na madrugada 'de
quinta-feira. Dentro do veículo
estava toda a documentação Pes
soal do industriário e aproxi
madamente R$ 400,00. O Santa
na não tinha seguro. (AO)

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.

Rua P�efeitG José Bauer, 826 - Vila Rau" Jaraguá do Sul - SC
Fone '(0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

,."

PROMOeAODE
- .:J '.

I

ESeAPAMENI'OS

KIKAR AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Leilzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Competição: Campeonato Estadual de Judô reúne 22 equipes, com total de 150 judocas

Campeonato Estadual de Judô
acontece em Jaraguá do Sul

Técnico diz que
favoritismo é
dos atletas de

Florianópolis
Jaraguá do Sul - o Cam

peonato Estadual de Judô por
equipes masculino e feminino se

rá disputado neste sábado, no Gi
násio de Esportes Arthur Müller.
O coordenador do evento, Silvio
Acácio Borges, destaca a presen

ça de 22 equipes cio Estado,
reunindo 150 atletas. Para o

técnico da FME/CA Baependi de

Jaraguá do Sul, Claudio Almeida,

a participação dos judocas neste

ano deverá ser melhor do que o

ano passado, "quando ficamos

em 4° lugar. Vamos lutar pelo
título, apesar do favoritismo de

Florianópolis". Este ano, a FME/

Baependi participará somente no

masculino, com os judocas Ro

drigo Luz, Gilcélio Silva, Rogério
.

Teiles, André Hohl, Fábio Moretti,
Jorge Demarchi e Jandir de

'Souza. O congresso técnico do

Estadual de Judô terá início às 9

horas, e 6 campeonato às 13h30.
SEMINÁRIO - Amanhã,

vão estar em Jaraguá do Sul o

presidente da Confederação
Brasileira de Judô, Joaquim

Mamede Júnior, e o árbitro, que
deverá representar a Confede

ração Sul-americana nas Olimpía
das de Sydney, e um dos técnicos
da seleção brasi leira de Judô, Os

valdo Ishikawa. Eles vão parti- ,

cipar do Seminário Nacional de

Arbitragern de Judô, a partir das
9 horas, que será realizado no

, Clube Atlético Baependi. O en

contro deverá reunir 70 parti
cipantes dos Estados do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa

Catarina. O coordenador do

seminário, Silvio Acácio Borges,
fala que o objetivo é repassar as

novas regras da modalidade.

(AGOSTINHO OLIVEIRA) ,

Schumacher considera Senna o maior de todos
Magny-Cours - No momento

em que Michael Schumacher.empa
tar com Ayrton Senna em número de

" vitórias na Fórmula I, as compara
ções entre os dois pilotos serão ine

vitáveis. O alemão ganhou 40 vezes
desde sua estréia, em 91. O brasileiro,

.

entre 84 e 94, venceu 41 GPs. O maior
vencedor de todos os tempos é Alain

Prost, com 51 triunfos. Schumacher
abomina qualquer tipo de compara
ção entre ele e Ayrton. "Senna foi o

maior. Vocês não devem nos

comparar, porque somos de épocas
diferentes na F-I ", disse o piloto da

Ferrari. Quando estreou, no GP da

Bélgica há quase nove anos,já falava

com idolatria do brasileiro. "É meu

ídolo", declarou.
Líder do campeonato com 56

pontos, piloto que fez o maior número

de voltas mais rápidas em corridas

em todos os tempos, Schumacher

jura que não liga para os números.

"Não me interesso por estatísticas.
Isso é coisa para eu refletir quando
parar de correr. Minha vontade é de

ser campeão", disse.

Se ganhar o GP da França domin

go, nona etapa do Mundial, Michael

chegará ao mesmo número de

vitórias de Senna com uma média

melhor de pontos e aproveitamento
superior ao do brasileiro, que dis

putou 161 GPs, contra os atuais 134

do alemão. (PLAVIO GOMES)

FME e Tuper/Planor disputam
o principaljogo do Futsal

Jaraguá do Sul - As equipes
FME/Breithaupt/Caraguá e Tuper/
Planar, de São Bento do Sul, dispu
tam hoje a principal partida do Futsal

de Santa Catarina. Em jogo progra
mado para às 20h30, no Ginásio. de

Esportes do. Sesi, que "deverá estar

completamente lotado, essa é a nos

sa expectativa", considera o. presi
dente do Grupo. de Amigos do. Es

porte Amador, Sérgio. Silva. Ele diz
.

que estarão. em quadra as duas me

lhores equipes do. salonismo do
Estado,

,

O vice-presidenteda associação,
Carione Pavanello, informa que
"foram colocados à venda 1,8 mil in

gressos, todos deverão. ser vendi

dos, mas reservaremos ingressos
para os que costumam comprar na

bilheteria". A mudança do local do

jogo com São Bento. do Sul, como

aconteceu com São. Miguel do Oeste,
foi solicitada pelo. técnico. Manoel

Dalpasquale. Ele fala que as dimen

sões da quadra são maior que a do.

Ginásio. de Esportes Artbur Müller,
o que possibilitará mais espaços para
as jogadas. "Será mais difícil neutra

lizar as nossas principais jogadas"
teremos mais espaço para jogar",
confirma o. ala Dedé. '

O técnico. fala que a neutraliza-
,

ção dos arremates a gol do. pivô
Kaczynski, artilheiro docatarinense
com 18 gols,é outra preocupação da

FME. O jogador Renatinho, da Tuper,
ex-Internacional, vai estrear amanhã

no jogo contra a FME.

No turno, Jaraguá do Sul venceu

a Tuper por 4 a 3, em São Bento do

Sul. A FME lidera o. Estadual com 32

pontos, enquanto a TuperlPlanor é

, segunda colocada, com 28 pontos.
Demais jogos de hoje: Unoesc x

Seara, em São Miguel do Oeste, e

TaschibralUnicardio x Gaboardi/

Fogo de Chão, em Blumenau. (AO)

I'

II

JEEP CLUB,
I) Quinta-feira, dia 22, foi feriado, em vez do pessoal ir rezar,

foi para a trilha e não deu outra, o Jonas e O Adair conseguiram
virar o seu Jeep. Fazia tempo que isto não acontecia.

2) O Zuza foi o responsável 'pelo, jantar de terça, O Calico
trouxe duas carpas tamanho gigante e disse que o Zuza e o

Eleio haviam pescado as mesmas. Será? Estava muito bom.

3) Na próxima semana a reunião será ordinária, só para sócios.

4) Na próxima semana o responsável pelo bar será o Roberto
Mannes, e pelo jantar, Lauro Marquardt. :.

5) O trabalho de levantamento da trilha palia o 10° Jeep Raid
está concluído, só falta desenhar e conferir a planilha.
6) No dia 15 de julho. próximo tem Jeep Raid na vizinha cidade
de Corupá. É a 73 etapa pela copa deste ano.

7) Este ano a largada, do nosso 10 Jeep Raid será no Posto

Mime, ali na Rua Walter Marquardt.

PRECISA-SE
Vendedor Interno de Peças para Tratores e Veículos

.

Requisitos
- Experiência comprovada na função

- 2° Grau Completo
- Conhecimento em informática

Interessados enviar curriculum vitae para:
Com. e Ind. Schadeck S/A

Av. Watdemar Grubba, 4295 - Bairro Centenário

Jaraguá do Sul- CEP 89256-502
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Festa .Íunina sem pinhão, pipoca e quentão é
L o j a s ; H i P e r' e S u p e r m e r c a dos

BREITHAUPT
como baile sem música, Por isso, as Lojas Breithaupt

prepararam as ofertas mais quentes do arraial.
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