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estofados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Ultra.sonografia
* Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check·up Vip
Centro de Imagem 1

(Junto ao Hospital Jaraguâ)
Fone: (047) 311-9653

Centro de Imagem 2
R. João Picaltis 216 -

esquina cl Reinaldo Rau
{antigo consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776
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Desfile de entidades marcou
o 1030 aniversário de Corupá

Desfile de entidades comunitárias e de clubes
de serviços, realizado naAvenidaGetúlio Vagas,
assinalou a comemoração do 1030 aniversário
de emancipação deCorupá, transcorrido ontem.
As festividades iniciaram na quinta-feira e

prosseguirão até domingo, noMunicípio. Na
quinta-feira à noite, a Câmara de Vereadores

realizou sessão solene para homenagear o
engenheiro agrônomoHarriLorenzi, como título
de Cidadão Benemérito.

Corupá pertence àMicrorregião do Vale do
Itapocu. Tem população de 12mil habitantes e
ostenta a 81 a posição nomovimento econômico
do Estado. Página 9

Debate reúne
Pasold e Dionei

Interurbano tem
desconto de 54%

Mineradores fazem
laudo IEA/Rima
Os mineradores de areia do

Rio ltapocu encomendaram laudo •

de impacto ambiental. O estudo é

exigência doMinistério Público
Federal para determinar áreas
onde os recursos. podem ser

extraídos e quais as regras para a

exploração das reservas naturais.

PáginaS

EdsonJunkeslCP Técnicos do AmaI?á
visitam produção de
bananas da região

Informação
Comitiva do Amapá
visita agricultores

Schroeder e Córupá recebe
ram os técnicos. Página 7
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BINGAO
Amanhã, a partir das 14 horas, no Pavilhão "A" do
ParqueMunicipal de Eventos, em Jaraguá do Sul.

Os recursos serão destinados a Dayana Jucelí de Souza,
21 anos, que sofre de leucemia e precisa de tratamento

demedula. Serão 61 prêmios no vale-tudo
e mais 9 na rodada extra

PREÇO: 15 cartelas R$ 5,00
1 cartela avulsa R$ 1,00
3 cartelas rodada extra R$ 3,00

Você pode colaborar comprando ainda bilhete, no valor
de R$ 5,00, para concorrer a prêmios pela Loteria Federal,

no dia 16 de setembro

SUAAJUDAVALEUMAVIDA

Nesta edição,
encarte da

Master 2001

com os melhores

da região

Os candidatos a prefeito de
Jaraguá do Sul Irineu Pasold, da
coligaçãoMais Jaraguá do Sul,
e Dionei (PT) participaram, na
quinta-feira, do primeiro debate.

A candidata da coligação
Renovando com o Povo, Cecília
Konell, não compareceu.

Página4

AEmbratel implantou esta
seman�oProgramaSempre21,
que dádesconto entre 19 e 54%
nas ligações interurbanas entre
municípios catarinenses.

Amedidabeneficiaráprin
cipalmente as empresas que
operam no horário comercial.

PáginaS

Agora você tem

o site do agito.

.nageral.com.
Acesse!

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705
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Consciência e cidadania
As propagandas eleitorais começaram na última quinta-feira

sem que nenhum candidato apresentasse qualquer novidade ou

projeto que traga realmente resultados práticos na vida do

contribuinte comum. Nesses dois dias, perderam-se no

emaranhado de promessas vãs, características do período. Apesar
do desgaste do discurso oco de ocasião, a fórmula é sucesso

entre os eleitores, tanto assim que consegue inebriar os mais
desatentos. Os postulantes aproveitam-se da apatia e da

ignorância política da população.
Ainda é muito cedo para se criticar

os programas dos partidos, que não

tiveram tempo suficiente para expor
os projetos administrativos, as

diretrizes e as políticas de ação.
Entretanto, há uma esperança latente
no seio dasociedade de mudanças
significativas no processo eleitoral e
na estrutura governamental. Para
tanto, o primeiro passo deve ser dado
pela população, analisando as

candidaturas e os projetos antes de
escolher o futuro representante. Ao
governo cabe a preocupação em

possibilitar a educação para a

cidadania.

Umagestão
competente e

verdadeiramente

participativa se

dápela
distribuição 40
poder,
permitindo à
população Ecologia nota 10
acessoàs
decisões * Mara Regina Krause

Quando se fala em administração
participativa, é imprescindível terbem

claro o conceito de participação. Uma gestão competente e

verdadeiramente participativa se dá pela distribuição do poder,
permitindo à população acesso às decisões, e não por palavrórios
e reuniões públicas. Os discursos oficiais têm a função de criar a
ilusão de que o povo participa da administração, apenas porque
criou-se associações de moradores ou os conselhos municipais
são integrados por representantes da sociedade e de entidades
de classe.
,0 primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Jaraguá

do Sul conseguiu ilustrar a posição dos dois concorrentes, além
de permitir a diferenciação entre as propostas. Todavia, a

preocupação em duelar inibiu a explanação do conteúdo

programático, que foi pincelado somente no último bloco. Uma
pena, porque um candidato a prefeito precisa ter visãomais crítica
e abrangente da situação atual do Município e assumir

compromissos com a realidade. É preciso reconhecer os

problemas sociais e enfrentá-los com propostas viáveis.
Na outra ponta, em todo o País, estão os movimentos

populares, que podem - e devem - contribuir para o

fortalecimento da democracia, à medida que pressionam os

governos para a implementação de ações públicas que atenuem
as injustiças e as desigualdades sociais. Infelizmente, as políticas
sociais, especialmente de assistência social, namaioria das vezes,
legitimam o estado de coisas porque mantém as classes "em seus

devidos lugares", nãopermitindo que haja realmente a distribuição
da renda e do poder.
° verdadeiro agente de transformação é a população, que

precisa conscientizar-se da responsabilidade e do compromisso
com o futuro do Brasil, pondo fim à perpetuação dessa política
arcaica, viciada, do clientelismo, da primeira-darnismo, que utiliza
os recursos públicos para se promover e manter a dependência ..
Émister que os eleitores analisem candidatos e propostas. Apela
se para que sejam mais conscientes e seletivos na escolha dos
futuros representantes, que votem em projetos e não em vantagens
pessoais.

International Organization for Stan

dardizarion, Organização Internacio
nal para a Normatização - é uma

instituição não-governamental fun
dada há mais de 50 anos, em Genebra,
com o objetivo de elaborar padrões
de gestão ambiental. Os 95 países
que participaram da ISO respondem
por 95% da produção indústrial do
mundo.

No Brasil, 190 companhias já re

ceberam o ISO 1400 I. A Bahia Sul
Celulose - uma associação entre a

Companhia Suzano de Papel e Celu
lose e a Vale do Rio Doce - já foi a

primeira empresa brasi lei ra a conse

guir o certificado, em 1996. Ejá recu

perou o investimento de US$ I mi

lhão, aplicado para obter seu "pas
saporte verde". Com a redução de
recursos naturais utilizados no pro
cesso de produção. a Bahia Sul.Celu
lose vem economizando US$ 300 mil

por ano. O consumo de água caiu de
70 metros cúbicos por tonelada

processada para 53, 'uma queda
significativa para quem fabrica
anualmente 315 mil toneladas de

celulose e 200 mil de papel.
Desde então. outras 150 empre

sas já foram certi ficadas, segundo o

Inmetro - Instituto Nacional de

Metrologia, Normatização e Qualidá
de lndustrial -, e a previsão é de

que outras 350 consigam tal objetivo

Para uma empresa receber nota
10 em ecologia não é tarefa das mais

fáceis, principalmente no Brasil, onde
até bem pouco tempo os programas
ambientais eram considerados como

investimento supérfluo. Somente

quando a imagem de empresa é aba
lada por um desastre ambiental, cho
cando a opinião pública, é que se

começa a reconhecer a necessidade
de rever e reformular os processos
industriais.

Mas não é apenas a opinião pü
blica que tem o peso para mudar este

perfil. Afinal, nenhum negócio tenta

proteger a natureza somente para fa
zer média com a militância verde. O

que influi mesmo é a rigidez crescen
te da legislação e, ruais ainda, a pres
são internacional que já não tolera

empresas irresponsáveis em relação
ao meio ambiente,

Depois de muitos problemas
ecológicos, finalmente cresce no

Brasil o número de empresas que es

tão preocupadas em conseguir o

Certificado ISO 14001, ou seja, o
reconhecimento de que seus proces
sos de produção estão de acordo
com a legislação. evitando impactos
negativos sohre o meio ambiente,
Pode ser comparado a um "passa
porte verde", sem o qual não se abrem
as portas do mercado ex terno.

E o que vem a ser ISO? A 150-

até o final deste ano.

Para a Hering, primeira indústria
têxtil brasileira a receber o Certificado
ISO 1400 I, medidas como a reduçãr
do volume de resíduos que passa
ram a ser transforrnada em matéria

prima, e a utilização do calor dos eflu
entes para substituir o óleo, signifi
caram uma economia anual de R$ 1,2
milhão.

Na Sadia, o processo de certifi

cação durou um ano. Concluído no

final do ano passado, exigiu o contro

le de resíduos e de seu impacto ao

meio arnbiente, proteção dos recur

sos naturais, coleta seletiva do lixo e

reflorestamento de uma área de seis
mil melros quadrados com espécies
nativas, além de treinamentos dos

3,8 mil funcionários.
Para o ministro Sarney Filho.

"estamos entre os países mäis avan·

çados em matéria de gestão ambien
tal. O indicador mais vísivel da impor

. tância que hoje se dá a essa questãe
é o aumento das certificações ISO
1400 I". Na opinião do ministro, o

empresário também descobriu que
poluir significa desperdiçar, não ter

eficiência e perder competitividade,
que é uma condição indispensável
para crescer na economia moderna.

* Integrante da ONG Amigos
da Natureza

Artigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Waller Marquardt, I. J80. As cartas devem conto
110 máximo 30 linhas. com 70 loques. o endereço Oll telefone pa ra contato -. O jornal se reserva o direito dr
sintetirar o texto efa ier as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda, - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e OficinaS

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fo�es/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiódopovo@netuno.com.br

Os textos e coll/llas assillados são de responsahilidades exclusivos dos autores, não r�fletilldo, necessariamente, a opinião do jomaL
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"Se a administração tem 84% de aprovação popular
é porque a equipe de secretários tem desenvolvido

um excelente trabalho." (Prefeito de Jaraguá do Sul" Irineu
Pasold - PSDB -, sobre as críticas que fez ao reajuste dos

salários dos secretários municipais, que considerou pequeno)

"A proposta do PT é governar verdadeiramente com
o povo, com todos. 9S setores da sociedade,
permitindo que a população participe das decisões

\

e não apenas das reuniões." (Candidato a prefeito pelo PT
de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva, garantindo a participação
popular num eventual governo do partido)

Substituição: vice-presidente José Constãncio de Albuquerque assumirá a presidência do PFL

"A cidade tem bons índices de qualidade de vida e

desenvolvimento, mas precisa ser governada com

mais carinho. Por isso o nosso lema de campanha é

Jaraguá do Sul com carinho." (Candidata da coligação,
Governando com o Povo, Cecília Konell.justificando o slogan da

campanha)

Partidos acertam estratégias
e lançamentosdos candidatos

de ontem, PT e PPS começaram
também a definir o calendário das

reuniões que serão realizadas nas

comunidades.

ALTERAÇÕES-Naquarta
feira expirou o prazo concedido aos

partidos para o registro dos candi
datos às, eleições de 1 de outubro.
mas a legislação permite que até o

final do mês sejam feitas alterações
de nomes, o que faz prever que
poderão ocorrer novidades. A

propaganda eleitoral já pode ser

veiculada, dentro das regras

previstas na legislação. No rádio e

na televisão, a propaganda só será
feita a partir do dia 15 de agosto.

A juíza eleitoral Sônia Maria

MazzettoMoroso, responsável pela
realização das eleições em Guara

mirim, Schroeder eMassaranduba,
participará de reunião convocada

pelo Tribunal Regional Eleitoral,
neste final de semana, em Floria
nópolis. (MILTON RAASCH)

Legislação ainda
permite alterações
em nomlnotcs
para vereadores

fará reuniões sempre às terças-fei
ras para discutir providências e de
finir os rumos da campanha elei
toral. Já de início, a intenção é iden
tificar aqueles pontos em que a co

ligação está mais frágil em relação
aos adversários, para compensá
los. Ai nda conforme Pei xer, já está
sendo constituída também uma

coordenação financeira.
A coligação "Avança.Guarami

rim" (PMDB/PSDB) pretende
realizar na sexta-feira da semana

que vem o lançamento dos candi

datos, antecipa o presidente do
Diretório do PMDB, João Vick. Já
os líderes do PT e do PPS estive
ram reunidos ontem à noite com o

objetivo de tratar dessas .questões.
"Guaramirirn é Para Todos" será
a identificação dos dois partidos,
que coligaram na majoritária e na

proporcional, e que deverão lançar
cerca de 14 candidatos para a

Câmara de Vereadores. Na reunião

Guaramirim - Os partidos
começam a tratar da definição de
estruturas e estratégias para as,
eleições municipais. A coligação
"Acerta Guaramirirri'. PFLe PPB,
programou para o próximo dia 22,
dejulhoo lançamento dos candida
tos da chapa majoritária, Mário'
Sérgio Peixer e José Joaquim Fer

nandes, e vereadores.Os dois par
tidos já designaram José Dequêch
Neto e Ivaldo Kuczkowski para a

coordenação política da campanha.
Com a candidatura de Peixer, o
vice-presidente JoséConstâncio de

Albuquerque deverá assumir a

direção do PFL.

Segundo Peixer, a coligação

370-7919

370-8&49
Rua: João Januário Ayroso, 2

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
,

plug's e transformadores

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

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

HD Papelaria
Hort Distribuidora de Revistas Ltda.
Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
PanificadoraRio Branco Ltda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
PapelariaGratipel
PapelariaHort Paper
PapelariaManipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2

Posto Mime 5 Ltda.
PostoMime7
PostoMime3
PostoMime6

Tecnopan Padaria e Conf. Ltda.
Verdureira daRaquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

Banca do Zeca

Banca Lesenhaus
Banca News .

Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão I - Videolocadora
Barão II - Videolocadora
BazarLinete
ComércioMilênio
Delizia de Pane Pani ficadora
Flash Vídeolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltcla.

Jornal
CORREIODOPOVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - POlÍTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 8 DE JULHO DE 2000

Debate entre Pasold e Dionei

foi caracterizado pela crítica
Cecília Konell
não compareceu
alegando outros
compromissos

Jaraguá doSul- o primei
ro debate entre os candidatos a

prefei to foi caracterizado pela
preocupação em acusar ou pro
vocar o adversário. A exposição
das propostas administrativas

limitou-se ao último bloco, quan
do o prefeito lrineu Pasold, candi- '

dato pela coligação Mais Jaraguá
do Sul, e Dionei da Silva (PT),
tiveram cinco minutos para as

considerações finais. Acandidata
da coligação Renovando com o

Povo, Cecília Konell, não compa
receu. Ela justificou a ausência

afirmando que já havia assumido
outros compromissos.

Pasold garantiu que a atual

adrninistração cumpriu 100% das

metas e propostas definidas no

programa de governo da aliança
Acerta Jaraguá, que adrninistra o

Município desde 1997. Disse que
é candidato porque quer e porque
acredita que oMunicípio "merece

uma administração séria e trans

parente, como é a nossa". O pre
feito voltou a bater na tecla do

governo participativo, asseguran
do que tem trabalhado em busca

de melhores alternativas para a

cidade.
Dionei prometeu uma cam

panha de alto nível, "esclare
cedora e comprometida com os

anseios da população". Disse que
é candidato porque acredita que

as propostas do partido possam
transformar Jaraguá do Sul,
melhorar a vida da população e

promover uma política ruais justa,
que atenda todos os- setores da

sö�iedade'. "A política só vai
mel horar quando o cidadão

compreender a importância dela

na vida de todos", argumentou.
Os dois ainda discutiram a

relação governo/funcionalismo,
obras de infra-estrutura e política
nacional e suas conseqüências no
Município. Enquanto Pasold
disse que está investindo em

saneamento básico e valorizando
os servidores,Dionei afirmou que
as obras não atendem as peri
ferias e que a política gover
namental é contrária aos inte

resses dos funcionários públicos.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

.'

Rádio Jaraguá AM.•• Na frente outra vez

Estar na frente ...

WWW.jaraguàam.com.br
Liderança e credibilidade, agora também em tempo real.

...chegar na frente

PJ

Tomara que os próximos debates entre os candidatos a prefeito de

Jaraguá do Sul possam esclarecer sobre os projetos
.administrativos idealizados para o Município. O primeiro ficou só

na superficialidade.
Sem a presença da candidata da coligação PMDB/PPS, a ex
secretária de Bem-estarSocial Cecília Konell, o prefeito lrineu

Pasold, da coligação Mais Jaraguá do Sul, e Dionei da Silva (PT),
deitaram e rolaram. Ficaram preocupados em acusar-se

mutuamente, usando, às vezes, de ironia.

Dionei cobrou do prefeito investimentos na periferia. Pasold
respondeu que está fazendo um governo participativo.

Bate

Dionei acusou a adrninistração
de manter distorções salariais e

de abrigar um número grande
de cargos comissionados, que
o prefeito não soube responder
quantos são.

Disse que a proposta do PT é

a valorização real dos

servidores, "buscando o

diálogo".
- É preciso criar uma
comissão para rever o estatuto

dos servidores. Aliás, a
adrninistração sequer atende os

representantes da categoria,
principalmente a Secretaria de

Educação -, criticou.

Rebate

Pasold reconheceu as

distorções e prometeu corrigi
las. Lembrou que 85% dos

cargos comissionados são

ocupados por funcionários de

carreira, dizendo que isso

prova que a adrninistração
valoriza os servidores.

Sobre a proposta de alteração.
no estatuto, disse que vai

analisar na próxima gestão.
- Quando formos trabalhar
essa questão, o senhor será

convidado para nos assessorar,

para que possamos contar com
I

sua experiência no assunto-,

ironizou.

Perguntinha
Caso eleito vice-prefeito, o vereador Moacir Bertoldi (PPB) terá
mesmo um gabinete executivo ou será uma figura decorativa?

�ADDlMaklerJ
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando IUI

sua segurança e tranqüilidade.
�O"O O

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

ß�ß�ç Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul- SC

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919 /370-7919 /370-8649

Av� Mal .. D'eodoro da Fanseca, 961

";f#

o InstitUto Falcão Bauer d

São Paulo' (SP), que é o maior
labo"atório de leste para
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Embratel reduz em até 54% as

tarifas telefônicas nos Estados

r- ���@�[M)� cÇ:[F) -----�----,

I o Começa na próxima segunda-feira a 2a Feira da Malha do Portal de I
I Jaraguá, considerado o maior evento do comércio do setor têxtil e do I.
I vestuário da região. I
I São 40 lojas oferecendo produtos de cama, mesa, banho, moda ,I
I masculina, feminina e infantil, íntima, couro, calçados, jeans, lã e

'- brechó.
Osorganizadores estimam que cerca de 30 mil pessoas visitem a feira

que termina no dia 29, movimentando algo em torno de R$ I milhão.

o A organização da Exp02000, feira multissetorial que acontece
no ParqueMunicipal de Eventos de Jaraguá do Sul, entre 19 e 23 de

julho, promove, namanhã da próxima segunda-feira, coletiva com a

imprensa para apresentar aprogramação do evento e oficializar o

encerramento das vendas dos estandes ..
O presidente da Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu), entidadepromotora da feira,Everaldo Batista deOliveira,
informou que umamedida provisória decretada pelo governo federal
suspendeu, por: um prazo de 45dias, todo e qualquer sorteio no País,
o que impede Q tradicional sorteio do carro no final da feira.

,
,

o O faturamento da indústria catarinense cresceu 4,29% em maio,
,

em comparação ao mês de abril. As horas trabalhadas cresceram 8,08% I,
nos parques fabris estaduais, os salários líquidos dos trabalhadores I
aumentaram 4,15% e a utilização da capacidade instalada ficou na

Ifaixá dos 87%, em maio.
,

Os dados foram divulgados esta semana pela Fiese (Federação das I
Indústrias do Estado de Santa Catarina). I

I
I
I
I
I
I

O diretor de Desenvolvimento da entidade, Henry Quaresma, informou
que a previsão da Fiese, para o crescimento da indústria este ano, é a

lllesm� da CNI (Confederação Nacional da Indústria), de 6%.

Segundo o IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), nos
quatro 'primeiros meses do ano, a produção industrial catarinense,
cresceu5%.

L � ---�

A Celesc imp'lanta mais um

serviço de qualida�e para você.
r gratuito.

Medida atinge
as ligações feitas
no horário
comercial

Florianópolis A

Embratel lançoú esta semana

o Programa Sempre 21, que
reduz entre 19 e 54% as tarifas
telefônicas entre os municípios
do Estado durante os horários

de maior tráfego. A medida

beneficiará principalmente as

empresas. O diretor de

Vendas da concessionária,
Renato Massaro Maezuka,
disse que o objetivo é permitir
ao empresário de micro e

pequena empresa o pla
nejamento dos gastos com

telefone.

O plano de tarifas tele-

fônicas atual é baseado em

três variáveis - horário-dia e

distância -, que, combinadas,
dão origem a diversas outras.

. O que a operadora constatou

é que 80% das ligações são

feitas no horário mais caroe

70% dentro das distâncias de

maior custo, sempre durante
os dias da semana, pagando
R $ 0,3 9 P o r m i nu to. "A

estrutura tarifária é muito

complexa, o que é um drama

para o pequeno empresário
que deseja planejar", argu
mentou Maezuka.

O Sempre 21 elimina as

variáveis e fixa tarifas de

acordo com a região geo

gráfica de concessão, que não

depende de horário, dia ou

gastos mínimos. A maior

variação acontece em ligações

A Celesc está implantando mois um serviço de qualidade para os municípios de Jaraguá do Sul,
Guaratnirim, Corupá e Schräeder.

.

Agora você pode discar gratuitamente 0800 48 O120, entre 7 e 20h, de segunda o sexta-feira,
e aos sábados das 8 às 17h, para solicitar informõi;:ões/serviços comerciais da Celesc como:
• Ligação. nova
• Verificação de dêbite
• Solicitação de vistoria
• Taxa de Iluminação Pública f •

• Fatura, débito automático e qualquer outra informação
Você receberá toda otençõo-de uma equipe muito bem treinada' para atendê-lo
e esclarecer qualquer dúvida.

A qualidade da Celesc no.atendimento ao,s clientes 'é que '

faz da empresa uma unanimidade entre os catarinenses.
,

entre os municípios do mesmo
Estado - 54%'. As ligações
interurbanas entre cidades de

um mesmo Estado têm custo

de R$ 0,18 por minuto (valor
sem adição do. imposto). A
menor redução, 19%, ocorre
nas I igações a partir de

telefones fixos para celulares.

Nas ligações regionalizadas, a
redução é de 33%. Uma

ligação de Santa Catarina para

qualquer cidade dos Estados

que integram a Região
Centro-Sul (área de co

bertura da Brasil Telecom)
tem o custo do minuto reduzido

para R$ 0,26. Fazem parte da

região os municípios do Rio

Grande do Sul, Paraná, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goiás, Tocantins, Rondônia,
Acre e Distrito Federal.

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, 6 - PUBLICIDADE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 8 DE JULHO DE 2000

I i'
,

!
,

f

�
i
r,

!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E NR oc

CORREIO DO POVO

ra
8 DE JULHO DE 2000

.

cultura - lazer - entretenimento

Mais perto dos olhos
í

Fazer o aluno largar o apostila e conhecer arte. A iniciativa do Colégio
Novo Era prova que se boas intenções não bastam paro se ter um

projeto, arriscar iniciativas pode ser um primeiro passo. A instituição
abrigo, até o dia 12, duas mostras do Projeto Exposições Itinerantes,
do Casa do Cultura de Joinville. São esculturas em madeiro -

realizadas durante o 1 ° Encontro de Escultares, em novembro de
1999, com artistas dcJoinville e região - e cartazes contando a

vida e o obro do mais famoso escritor português, Luís Vaz de Camões.
A filosofia dos exposições é ampliar o acesso do público aos bens
culturais. "Os alunos precisam ter acesso à cultura. Foi urnoforrnc
que encontramos de estimulá-los", diz o bibliotecário Maria. Heleno
Pacheco. As exposições servem como atividade extra-curricular aos
alunos dos cursos técnicos da escola. "Nossos alunos têm aulas de
História do Arté, por isso é fundamental aproximá-los doobjeto de
estudo", completa.
O Colégio Nova Era oferece cursos técnicos paro oIunosque estejam
cursando a 3° série do 2° Grau, nos áreas de Informático,
Administração de Empresas, Contabilidade, Turismo e Publicidade e
Propaganda. No último sernono. a escola realizou o Feira do Livro
Técnico, em parceria com o Livraria Grafipel. "Queremos que o aluno
aprendo o buscor informações, além daquelas que lhe são oferecidos
no escola", diz Mario Helena, ciente do dificuldade que é estimular
adolescentes a consumir livros, arte, conhecimento ...

As exposições, abertas 00 público, encontram-se no hall da unidade
2 do colégio, antigo Cepron. Funcionando há apenas um semestre,
é a segunda vez que a instituição promove mostro cultural. "Realizamos
uma exposição sobre os 500 anos, mos o aceitaçâo foi bem menor",
diz o bibliotecário. Ela já agendou vários visitas de escolas, que se

interessaram em levar os alunos para conhecer os trobclhos.
LEI'A MAIS À PÁGINA 3

.

Fotos: Edson Junkes/CP

Peças da exposição itinerante de
esculturas em madeira, obras que

estão expostas no hall do
Colégio Nova Era

. tIi1illll� Estofados

1& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

.J
J

TELEVENDAS: 371-3466
Fabricamos também·móveis em aço sobmedida como:
corrimãos, meses de centro e canto, escadas, estantes

com grande diversidade. Consulte-nos!
RuaRodoltoHutenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC I��""""""
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Estatnpa de Taura
Para ser capaz de conviver em grupo, tem que ter humildade

convivência em grupo, muitas vezes com pouco espaço e conforto, exercitamos a

humildade. Humildade não é ser bonzinho, pobre ou bobo, humildade é verdade,
sinceridade, respeito pelo outro. Humildade é reconhecer seu verdadeiro lugar e o das
outras pessoas, e para que sejamos capazes de conviver em grupo, é preciso que sejamos,
humildes. ' �

.

O Piquete Estampa de Taura agradeceu, e agradece, ao apoio e incentivo que o

poder público e a iniciativa privada destinam ao movimento tradicionalista gaúcho,
privilégio grandioso do gaúcho jaragúaense,

Sinceramente, a maior alegria foi recebê-los, foi ver nossa casa com o dobro dos
amigos que esperávamos. Muito obrigado às pessoas que ajudaram a organizar este
evento. admiradores, gaúchos, patrocinadores e autoridades.

No último sábado, 1,'0 Piquete Estampa de Taura reuniu amigos e autoridades,
políticas e do MTG, para fazer a inauguração oficial da cancha de laço, resultado de 6
anos de trabalho, alegria e desafios. Entre fatos que marcaram a história desta entidade
tradicionalista gaúcha, destacamos: a primeira conversa, no bar Gargamel, sobre o

piquete no ano de 1993, a primeira cavalgada em 17 de agosto de 1996, a filiação ao
CTG Laço Jaraguaense, a primeira participação em rodeios em abril de 1998, a participação
no Rodeio Internacional de Vacaria e tantas outras, maiores e menores, que fizeram e

moldaram o Piquete Estampa de Taura.
Hoje.já com uma boa estrutura, relembramos com alegria ternpos difíceis do início

de um trabalho, que não voltam rnais, mas jamais serão esquecidos, pois foram eles
que Fizeram os integrantes desta entidade serem mais experientes e sensatos. Na

Deputado estadual
Ivo Konell com a

esposa, Cecilia,
receberam, das mãos
do patrão Marcon,
um troféu alusivo ao

evento de

inauguração.
Deputado Ivo Konell

que alavanca a

tradição gaúcha na

esfera estadual. O
MTG agradece seu

trabalho.

Celestino Deretti, Piquete
Mate Amargo, abraça os

filhos que foram campeões,
categoria Laço em Dupla,
realizado durante a

inauguração. Tradição
gaúcha é irmãos laçando
em dupla, é o pai vibrando
com o sucesso dos filhos.
Parabéns, Deretti, obrigado
pela presença e apoio.

'

Senhor Alceu Luiz Ricetti, coordenador geral da
catnpeira do Estado de Santa Catarina, veio lá de
Mafra, acompanhado da esposa, dona Leia, para
prestigiar e participar da nossa humilde confrater
nização. Ao casal, e ao coordenador da Iô" região
tradicionalista, senhor Jonv Dinarowsky, jamais
esqueceremos esta visita tão.oportuna.Isto, certamente,
.é tun dos motivospelos quais os senhoresfazem tradição
gaúcha a tantos anos. Que Deus os iluminem.

Empresário Durval Spézia, Spézia & Cia., recebe,
em nome da ,empresa, os cumprimentos e

homenagem do Piquete Estampa de Taura. As
famílias Spézia e Franzner são parceiras incondi
cionais do CTG Laço Laraguaense e da tradição
gaúcha. Graças a empresários como estes é

possível promover eventos e sustentar entidades.

Professor Ronaldo Raulino foi cumprimentado e

homenageado pelo trabalho que realizou junto ao
Piquete Estampa de Taura, trabalho este que faz parte de

um projeto maior para todos os piquetes da região.
Agradecemos a ajuda e parabenizamos pela iniciativa

CASA CAMPEIRA
Valdir Bordin foi citado e homenageado como

lncentivador da tradição gaúcha e pela competência,
quando

à

frente da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano de Iaraguâ do Sul. Repetindo minhas próprias
palavras durante a inauguração: "Em Iaraguâ do Sul,
a tradição gaúcha recebe apoio e incentivo do poder
público". Obrigado senhores Valdir Bordin, Gilson
Gama e todos osfuncionârios que nos atendem e,
entendem que nosso trabalho é por uma causa nobre.
Parabéns, linda Jaraguá do SuL �

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
E LÃ EM GERAL

FonejFax:(O**47)370-7976
Rua Walter Marquardt, 2820 - Sala 3 - Próximo Ponte da Argi

Jara uá do Sul - Santa Catarina

tW'
CARNES

I�

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�f1),�t\� Lisandrea Costa

o resto esilêncio
Depois de Luis Vaz de

Camões, só Fernando
Pessoa. E depois de Pessoa,
só o silêncio.... Os dois

maiores icones da Flor do

Lácio, inculta e bela,
constituem a grande riqueza
e fama da literatura

portuguesa e dividem a

nação quando se trata de

escolher entre um deles. Da

figura enigmática e sombria

de Camões conhece-se

muito pouco (até a

semelhança dos retratos é

questionada), dai a sede

com que pesquisadores se

debruçam sobre a memória

que restou desse poeta,
contemporâneo dos

descobrimentos. A coleção

de painéis Camões e os

Descobrim'�ntos
Portugueses, exposta na

unidade 2 do Colégio Nova

Era (antigo Cepron),
oferece carona a qjiem
deseje viajar pelo 'século 16

e conhecer um pouco desse

,gênio.
"O Instituto Camões, de

Portugal, produziu a

exposição e espalhou cinco

mil cópias. A que está em

Jaraguá do Sul (até o dia 12)
pertence à série Exposições
Itinerantes, promovida pela
Casa da Cultura de Joinville
(doação da Fundação
Catarinense de Cultura).
São 38 painéis, compostos.
de fotografias, textos e

poemas que tentam

desvendar alguns mistérios

sobre o escritor, que viveu a

fase final da expansão
portuguesa e depois a da

decadência e do

desmoronamento politico do

seu país e de quem não se

sabe a data exata, nem do

nascimento, nem da morte.

Os painéis se propõem a

apresentar de forma simples
autor e obra complexos.
Camões nasceu

provavelmente em 1525, em
Lisboa. Ignora-se que
estudos fez e onde, mas
conhecia os clássicos e tinha

inspirações renascentistas,
além de ser conhecedor da

História.

A maior parte da vida de Camões é desconhecida,
mas muitas coisas são deduzidas através dos

poemas, daí dizer-se que compôs obra

autobiográfica. De sua obra, aurores de biografias
arrancaram trechos para justificar que tinha vida
amorosa muito agitada.

Retrato pôstumo de Camões, datado de 1581

CORREIO DOPOVO· 3

A exposição Camões e os Descobrimentos tem 38painéis

Testemunha dos descobrimentos

As inforrnacões sobre as
.'.

conquistas portuguesas e a

inspiração para escrever Os

Lusíadas, a obra mais famosa,
Luis de Camões tirou de um

tempo em que viveu na Índia.
Estima-se que a obra tenha

sido escrita em 1970. Foi

publicada pela primeira vez

em 1972, depois que o autor

voltou a Lisboa, já muito

pobre, para copiar e publicar
seu j3oema. "Durante 17 anos

viveu as peripécias de viagens
pelo mar, fez a guerra,
conheceu os perigos, as

desgraças, sofrímento, o

desespero, enfim, ele próprio

ersoia

•• nem se{J1pre andava ao

,.
'

re!Il;g:[C!'toIhado,
antJes,T;gora,livre,. agora'

<:-

o,

. . .

viveu e expnmlu o preço
humano e material dos

Descobrimentos", diz texto

da exposição.
Tornou-se célebre (talvez

lendário) o episódio' em' que
Camões escapa de um

naufrágio, segurando em uma

das mãos os manuscritos de

Os Lusíadas. A obra foi

impressa com o auxilio

financeiro de amigos ilustres.

"Os Lusíadas, durante· a

dominação espanhola,
tornaram-se uma autêntica

bandeira de resistência do

povo português", ensina a

mostra.

Das muitas passagens de sua·
vida, em incontáveis viagens
como chefe de tropa, destaca
se o tempo que viveu como

militar em Ceuta, no.Norte da

África, onde perdeu o olho

direito, episódio que descreve

na Canção Autobiográfica:

Luís Vaz de Camões

utilizou de forma nova e

diferente ó gênero épico,
misturando o espaço
conhecido ao espaço mítico,
o real ao imaginário. O

homem"de meia estatura, grosso
e cheio de rosto", de quem se

conhecem apenas retratos

póstumos e depoimentos,
morreu pobre, entre 1579 e

1580.

"Este homem teve sempre
estrela de poeta que é serem todos

pobres e uma natureza terrível, e

em fim pouca uentura", resume
descrição de um amigo, o

historiador Diogo do Couto.
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RCJ INTERATIVA

A apreensão de drogas em Santa Catarina, se
gundo a Policia Federal, vem dobrando a cada ano,

o que, na avaliação da Policia CiVil, não significa
necessariamente uma duplicação também do con

sumo. O que cresce de fonna preocupante, de acor
do com as duas poMcias, é o consumo e a apreen
são de crack.

Considerado como estimulador da violência, o
crack émais uma droga a entrarpara o rol das sobe
tâncias que geram dependência quimica, onde es

tão incluídos o álcool, o tabaco, a maconha, a co

caína, as anfetaminas, oecido e outras tantas dro

gas, que, sepor vezes têm poder áe.cusei, em óu
tras, diante do uso indevido, têm o poder de tor

nardoente.

É dentro desse contexto de saúde que todos ce
envolvidos com o combate ao tráfico e ao consu

mo de drogas concordam que politicas repressivas
isoladas são ineficientes. A conclusão é de que para
vencer a batalha contra as drogas e a violência que
se alastra em tomo do tráfico é necessária a contri

buição das comunidades escolar e familiar em ações,
de prevenção ao uso de entorpecentes,

Este é opensamento da Policia Federal que vem
formando policiais preparados para atuar em ativi
dades deprevenção junto à comutuäeá« é o pen
samento da Policia Militar que, desde 98, desen
volve o Programa Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência junto a escolas, e é o pensa
mento do Conselho Estadual de Entorpecentes
(Conen), órgão normativo das politicas estaduais
de combate e prevenção ao uso de drogas, inte

grado por 13 entidades representantes do 'setores
público, privado e não-governamental.

Na Universidade Federal de Santa Catarina, o
trabalho desenvolvido pelo Grupo de Ajuda Mú

tua, do Centro de Ciências da Saúde, que oiiente.
trata e acompanha dependentes quimicos, avança
sobre os aspectos criminajs e de violência que en-

o delegado Alfredo José
Ballstaedt, responsável pela
Divisão de Entorpecentes do
DEIC, não contesta a informa
ção da PF, mas revela que
para a Polícia Civil o grande
problema social causado,
hoje, pelo tráfico de drogas
está relacionado com a cocaí
na, vinculada ao crack e ou

tros derivados: "O crack pode
até não ser a preferência dos
Usuários, mas é a dos trafican
tes, As apreensões demons
trarn, Está sendo empurrado.
Vicia mais rápido, tem efeito

de curta duração, é mais ren
tável e está encontrando con
sumo entre as populaçõesmais
pobres. Um grande negócio
para os traficantes".

Como alternativa para
desbaratar esse negócio,
Alfredolança mão da estraté

gia de ação da Polícia e argu
menta que o DEIC, como ór
gão estadual, eventualmente
atua no que chama de vare

jistas. HA meta são as ações
para aqueles que atuam, no

que chamamos, de atacado.
São as verdadeiras empresas

NOS·CAMINHOS
.

".,

DA PREVENÇAO
volvem a utilização das drogas e trata o problema
como resgate da saúde e reintegração social do

dependente químico, Um modelo que, segundo
Wilson Kraemer, estudioso da dependência quírm
ca e ex-coordenador da Faculdade de Enfennagem,

com especialização em Psiquiatria, pode d?r uma
grande contribUição à sociedade na solução efetiva
da drogadição, 'que segundo a Policia Federal, de
pois do álcool e do tabaco, tem na maconha o prin
cipal produto de consumo.

A CPI do Narcotráfico da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, presidida pelo deputado João Henrique BIasi (PMDB), tem o dia 15 de

agosto como novo prazo de conclusão elos trabalhos que investigam, em âmbito estadual, o narcotráfico e o crime organizado. Até o final de junho,
a CPI tinha registraelo 36 reuniões realizadas na sede do Legislativo e nos fóruns ele Concórdia, [oinville, ltajaí e Tijucas. Neste mesmo período,
o Disque-Denúncia somava mais de 300 contatos oriundos do sul, litoral e planalto serrano, denunciando tráfico·de drogas, roubo de cargas,
desmanche de veículos, enriquecimento ilícito, roubo de carros, corrupção e contrabando de armas,

Fica, portanto, a expectativa de resultado do fim dos trabalhos para agosto,

Formação é tecnologia
ilegais do tráfico, mas que são

organizadas. Movimentam o

equivalente a 5% do PIB
mundial e deixam, no Bra

sil, o resto, o subproduto da

droga que é consumida nos

EUA e na Europa".
Ele explica que o governo

do estado tem feito investi
mentos em formação de poli
ciais, mas remete ao Plano
Nacional de Segurança Públi
ca a expectativa de recursos e

investimentos para a impor
tação de modernas tecnologias
de repressão ao crime, dando

um caráter mais científico à

ação policial: "Temos cami
nhado atrás do desenvolvi
mento dos traficantes. Pre
cisamos passar para a ofen
siva e para isso necessitamos
de aparelhamento, rever a

legislação da inviolabilidade
de domicílio e do sigilo ban
cário, e, também, dificultar
a evasão dos lucros da lava

gem de dinheiro".
As polícias Civil e Fede

ral já eslão interadas, mas,
para o delegado, é necessária
uma maior aproximação de

órgãos como a: Receita Fede
ral e o Banco Central. À po
pulação, além de denunciar
como vem fazendo, segundo I'7lv-;-la-co-;nhr-a---+-=-=-=-O-"-I-!-c�c-"-I
Alfredo, cabe um outro papel rclv_!a_co_nl_la�,�pé_s___..__.......,...�----<

de c on tribuição no comb a te ,__L_an-'..ça_p,_,e_rfu_ffi_e---,--,,-,,--,----l._---..J
ao tráfico: ''A sociedade tem

que trabalhar na prevenção
'

ao uso, em ações organizadas
junto a escolas, E este não é
um trabalho para a polícia, ,

que entende de repressão ao

tráfico. É um trabal ho para
1-=-c7"--�"-+---=,-,-,+....::.:.::.=.".j

ser orientado por profissio
nais, psicológos, pedagogos",
avalia o delegado.

* Dados da secretária de estado da
Segurança Pública até maio de 2000.

.
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Cooperativas agropecuárias au
torizamaFederaçãodasCooperativas
Agropecuárias do estado de Santa
Catarina (Fecoagro) abuscarofertas
de importação deuréia nomercado
internacional, emvolumede cerca de
10mil toneladas, apesar do produto
terregistradouma pequena elevação
de preço.A decisão das cooperativas
em importarmesmo assim é conse

qüência da oferta de preço dos fome
cedoresque compareceramaoúltimo
leilão da Bolsa deMercadorias e Ce
reais de SC terregistradoumaumen-

Uréia
tono preço da toneladaque estev� co

tada emR$ 375,00, 25% acima dos
valores praticados há trêsmeses.

Segundo a Fecoagro, a avalia
.ção das cooperativas é de que há
uma falsa escassez nomercado in
terna com o objetivo de pressionar
os preços e estimular a compra ca
sada com outros produtos e insu
mos. Se depender das cooperativas
agropecuárias de SC, diante de um
eventual idêntico comportamento
no mercado internacional, o caso
pode ir parar no Procon.

Cartão-Cidadão
Assembléia Legislativa aprova

substitutivo global, de autoria do

deputadoJúlioGarcia(PFL), do pro
jeto de origem governamental que
cria o programaCartão-Consumidor,
masmantém a essência do textoori

ginal de incrementar a arrecadação e
coibir a sonegação de ICMS. Pelo
texto aprovado, 2% do ICMS sobre

compras e serviços passam a ser re

vertidos diretamente ao consumi
dor sob forma de bonificação.

Os bônus acumulados pelo
consumidor serão utilizados na

compra demercadorias ou serviços
em empresas conveniadas ao pro
grama, que será gerenciado por em
presa a ser licitada.

O substitutivo global dá, ain-

da, ao Cartão-Cidadão uma funçäo
multiuso, com aplicação nos se
tores da educação, por exemplo,
para controle de freqüência esco
lar; da saúde, registro de atendi
mentomédico; segurança pública,
no controle de poritos acumulados
na carteira demotorista, e direta
mente na utilização de serviços,
como o recebimento de salários
até R$ 500,00.

Gàrcia destaca que, com oCar
tão em funçãomultiuso, as ínfor
mações dos usuários vão estar ar
mazenadas emum único banco de
dados, "com afinidade entre os ser

viços a serem disponibilizados,
permitindo ao estado racionalida
de naínformaçào'',

Cooperativismo
AOrganização das Cooperati

vas do Estadode Santa Catarina
(OCESC) apresentou, semana pas
sada, a 50 cooperativas filiadas, reu
nidas em Florianópolis, oprograma
demonitoramento das cooperativas
que vai implantar com o objetivo de
daracompanhamentomensal ao de
sempenho dás associadas,
promovendo a realiza
ção de análises fi
nanceiras e contá
beis de orientação
preventiva.

Além de argu
mentar omonitora
mento como um

compromisso contra
tual das cooperativas que es

tão habilitadas para os recursos do
Programa de Revitalização das Co
operativas Agropecuárias, Luiz
Ternp, presidente da OCESC, acres
centaqueo "acompanhamentopode
melhorar ainda mais a eficiência

operacional das cooperativas e tra

zermelhores retornos de competi
tividade e rentabilidade para os

produtores associados".
O encontro convocado pela

OCESC discutiu também as propos
tas que o sistema cooperativo cata
rinense vai levar oRio Cooperativo

2000, que acontece, noRio
de Janeiro, de 3 a 8 de
dezembro. Além de
ter a importante
missão de traçar
uma diretriz nacio
nal para o setor, o
evento vai sediar o

.

XII Congresso Brasi
leiro de Cooperativis-

mo, a Conferência Ibero
Americana de Cooperativismo e a

III EXPOCOOPER - Exposição de
Produtos e Serviços das Coopera
tivas Brasileiras e Feira Internaci
onal de Produtos e Serviços de Co
operativas.

Arroz
Os produtores brasileiros de

arrozsornamperdasquejáchegarn a

R$ 800mi. A informação é da Fede
ração da Agricultura do Estado de
Santa Catarina (Faesc) que explica o
comportamento como decorrência
dos baixos preços, valormédio em
R$ 11,00 por saco de 50kg, que os
produtores estão obrigados a prati
car em funçãodoexcedente da safra
que estáestimadoem cerca de 1,014
milhão de toneladas. O presidente
da Faesc, José Z. Fedroso, questiona
a falta de planejamento estratégico
para a agricultura brasileira, cobra
disciplina demercado dos estoques
públicos epropõe como soluçãoum

aumento na aquisiçào.de arroz por
parte do governo federal através do
Programa de Distribuição de Ali
mentos (Prodea), que distribuí
cestas de alimentos a populações
carentes.

Já o secretário de estado daAgri- ,

cultura, OdacirZonta, está cobran
do doministério daAgricultura a li

beração depelomenos Brnil contra
tos de opção de venda de arroz, para
ser comercializado através da Bolsa
de Mercadorias. Zonta questiona
que, enquanto, em Santa Catarina,
foram liberados 350 contratos, oRio
Grande do Sul já obteve o lançamen
to demais de 18mil contratos.

RCJ OBRAS PÚBLICAS

Governo retoma

cnntorno viá/rio de Xanxerê
(Xanxerê) - o governo do

estado entrega, em 60 dias, o
contorno viário de Xanxerê
'concluído, o que atende a uma

reivindicação de 12 anos da
comunidade em torno de uma
obra importante para omuni

cípio. O contorno viário des
via o tráfego pesado do centro
da cidade, diminuindo o fluxo
de veículos e possibilitando
umamelhor conservação das
artérias centrais de Xanxerê.

Através da secretaria dos

Transportes, por determinação
do governador Esperidião
Amin, a empresa Pavimar está
autorizada a retornar e com

pletar a pavimentação asfáltica
de 2 dos 5 quilômetros que
integram a via, incluindo à
união de três trevos e a

finalização de um outro que
dá acesso à Ferroligas.

O engenheiro Selestino de

Araújo, responsável pela obra,
afirma que, "se o tempo cola
borar temos condições de

cumprir o prazo. Todo o tra-

'balho de terraplanagem e dre

nagem já está concluído".
O topógrafo Irineu Dor

berto destaca e argumenta que
a tecnologia que está sendo
utilizada vai resultar numa
obra de infra-estrutura de

qualidade: ''A via vai possuir
20cm de rachão, 16 de base e'
5 de capa. Além disso, ps três

Contorno viário de Xsnxeré tem conclusão prevista para final de agosto

trevos ficaram muito bem lo
calizados, principalmente o do
trecho com a BR-282, próximo
ao Parque de Exposições
Rovilho Bortoluzzi,f.

.

Satisfeitos com a perspec
tiva de conclusão das obras es
tão os motoristas de carretas e

caminhões que trafegam diari
amente pela região: "Esta obra

é realmente uma prioridade
para os motoristas que circu
lam por aqui. Vai facilitar as
saídas para o Rio Grande do
Sul e também para o Paraná,
desviando o trânsito do centro
e evitando os incômodos com

quebra-molas emanobras des
necessárias, principalmente
nas rótulas", afirma omotoris-

RCJ LEGISLATIVO

taÊnioMantelli ..
O prefeito de Xanxerê,

Hélio Winckler, destaca
como importantes na toma

da de decisão do estado os

apoios "recebidos pelo se

cretário de Transportes,
Leodegar Tiskoski, e pelos
deputados Hugo Biehl eMil
ton Sander" (FolhadoAltoIrani).

bitos, cultura e necessidades.

Quantomais avançam as tec

nologias,mais temos que enfa
tizar nossas peculiaridades re
gionais. Estamos fortalecendo a

colaboração e a integração sub
regional como forma de enfren
tarmos juntos os desafios da

globalização" .

A reunião do Parlasul em
Curitiba contou também com

a participação de delegação
argentina chefiada pelo pre
sidente do Crecenea, depu
tado Leandro Salom, da Pro
víncia de Chaco. Além das
conferências, que discutiram
os temas as regiões metropo
litanas nos regimes federais
e o [ederolistno, o encontro
definiu a instalação de subgru
pos regionais de trabalho.

Paraná na presidência do Parlasul
Reunido em Curitiba, o

Parlasul (parlamento do Sul),
transfere presidência de Santa
Catarina para o Paraná, através
do deputado Nelson Justus
(PTB), presidente da Assem
bléia Legislativa do Paraná, e
retoma a discussão da necessi
dade de um novo pacto federa
tivo. O deputado catarinense
Gilmar Knaesel, defensor da
proposta, acredita que é preci
so "uma melhor dístribuição
dos recursos públicos e uma

maior interação entre as uni
dades federadas".

Ao dei�ar a presidência,
Knaesel reforçou e destacou as

moções assinadas pelos presi
dentes dos legislatives do Sul
e do Mato Grosso do Sul pela
realização do novo pacto fede-

ralivo, pela inclusão do Mato
Grosso do Sul na abrangência
do Banco Regional de Desen
volvimento (BRDE), pela uni-

ficação do calendário
escolar dos estados su
linos e a aproximação
com o Mercosul, pela
assinatura de protoco
lo de intenções entre o
Parlasul e o Fórum de
Legisladores das Pro
víncias do Litoral Ar
gen).ino (Crecenea),
como realizações impor
tantes doParlasul deixa
das por suagestão.

Mais do que isso,
Knaesel reafirma a ne

cessidade e a impor
tância de que as As
sembléias do Sul do

Brasil continuem fazendo reu
niões freqüentes, promovendo
conferências e troca de infor
mações: "Somos irmãos em há-

Páaina • 2

Gilmar Knaesel{PPB], presiden
te da Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, deixa presidên-

cia do Parlamento do Sul.

Rede Catarinense de Jornais
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 8 de julho de 2000

Av .• Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - sala 01 - Jaraguá do Sul - se

Nosso novo e-mail:

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

lavand. - Terreno cl 455m2 -

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

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

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

VENDAS
ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alvenaria
cl 85m2 +

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

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

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

garagem (si
acabamento) -

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

Pró)<. Ped. Rio Branco

CENTRO -

'

Apartamentos
semi-novos - cl
85m2 -

Churrasqueira,
play-ground,
garagem cl
portão
eletrônico,
apenas: 2

quartos =

43.000,00 3 quartos = R$ 46.000,00

VILA NOVA-
Sobrado em alv. cl
345m2 - suíte cl
closet + 2 quartos,
3 salas, garagem
pl 2 carros,
ehurrasq., piscina
- terreno 900m2 -

Valor:
R$ 250.000,00
(Próx. Farum)

LOCAÇÃO APARTAM,ENTOS
) 01 - CENTRO - Apto. Ed. Pieolli - 3 dorrn. e/2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
) 02 - VILA LALAU - 'APTO. Próx, Sta. Teresinha - 2 darm. cl garagem - R$ 250,00
) 03 - VILA LALAU - APTO - ED. GIOVANA - suí�e + 2 darm., cl garagem - R$ 300,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. REBELO (Calçadão) - 3 dorrn, cl garagem - R$ 320,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 darm. c/2 bwes, garagem - R$ 400,00
) 06 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO - 1 suíte + 2 darm. + dep., cl garagem - R$ 500,00
) 07 - VILA NOVA - ED. AMARILYS - suíte + 2 darm. cl garagem - R$ 400,00
) 08 - NOVA BRASíLIA - APTO. PROX. WEG I - 3 darm., + 2 salas - cl garagem - R$ 330,00
) 10- CENTRO - APTO - ED, TULIPA - suíte + 2 dorrn, (Piso em granito) - R$ 500,00
) 12 - CENTRO - APTO - Sobre lmob, Jardim - 2 darm., + 2 bwcs - si condomínio - R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS
) 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx, Disapel - 4 salas cl estacionamento - R$ 650,00
) 02 - ÁGUA VERDE - CASA MISTA - Próx. Feri - 3 darm., cl garagem - R$ 230,00
) 03 - BARRA R. CERRO - CASA ALV. - Lado Posto Cidade - 4 dorrn - cl garagem - R$ 330,00
) 04 - BAEPENDI - CASA MISTA - Próx. Rodoviária - 2 darm. - cl garagem - R$ 260,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
) 01 - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwc + depósito - R$ 300,00

02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senae - R$ 330,00
) 03 - CENTRO - GALPÃO COM, cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,00
) 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com mesanin,o - R$ 700,00

correlodopovo@netuno.com.br

CASA DE ALVENARIA
(Vendo ou troco) Jaraguá Esquerdo,

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

Tratar no telefone
.

370-1521 ou 9973-9433.

CRÉDITO PESSOAL
de R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00
Juros bancários de 2% ao mês.

Prazo para pagamento de 12x à 48
meses com boleto bancário,

liberamos o dinheiro de imediato

após consulta' do cadastro.

Informações. 021 21 243 0712
Obs.: mantemos sigílio absoluto

* A Imobiliária necessita para venda casas nos seguintes bairros:
centro nos seguintes bairros: Centro até R$ 85.000,00 - Chamapagnat
até R$ 135.000,00 - Jguá Esquerdo, Vila Nová, Barra - R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Alvenaria cl J40,00m2,
sito à Rua Henrique Krause, 174

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

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

Marista - Centro.
Preço: R$ 150.000,00 (Negociáveis)

VENDE:CasaAlvenmiac/215,OOm2,TemHw
cl377,00 1!,,2.RualiugenioLessmann (Nova

Brasília). Preço:R$l40.000,OO

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

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

VENDE: Casa alvenaria cl 200,0011l�
terreno cl350,00m2• Rua Ioão
Batista Rudolj, 161 (Amizade].
Preço: R$ 30.000,00 +financ.

VENDE: Terreno cl836,001112• Rua José
Emmendoerferilvova Brasz1ia)

Preço: R$42.000,00

VENDE: Casamadeira c/62,001112, terreno
. cl 325,00m2• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(BarradoRio Cerro). Preço: 16.000,00

VENDE: Casa alto padrão, cl área
350,001112, terreno cl900;001112; LateralAv.
MarechalDeodoro (Centro) - Negociáveis

VENDE: Terreno cl 311,00 mt.

Rua Anita Garibaldi
.

(Centro)
Preço: R$ 25.000,00

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

Mobiliado

Preço: R$110.000,00

VENDE.·Terreno cl 833,001ll2• Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Terreno cl2.655,00m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach), Preço: R$ 130.000,00

VENDE: Casa alvenaria cI120,00m2, e terreno

cI525,00m2• Rua Onélia Horst, 447
(Vila Lenzi).

Preço: R$ 32.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALA COMERCIAL - RUA 266, Nº 30-
sala 01. 85,00m2 - Valor: R$ 250,00

APARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300-
Ed. Dianthus - 1 sulte + 2 dorm + sala + cozo +

bWc social. + dep. -emp. + área de serviço +

garagem cl i vagas - R$ 119.000,00

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 - CeI. Proc. Gomes de

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

Apartamento - Rua João Pícolli, 166, 2º
andar - 3 dorm. + dep. emp., cl garagem.

R$ 300,00

Sala Comercial com 105,00 m2 - Rua
Walter Marquardt, 2665 - Bairro Barr.a
do Rio Cerro por R$ 500,00. Galpão no

.

fundos cl 82,50 m2 por R$ 150,00 - Casa
cl 2 dorm. + dependências por

R$ 350,00.

SALA COMERCIAL - Av. Mal. Deodoro nº
499 - frente ao Colégio São Luis - cl 250m2

- R$ 1.950,00

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

menos 100m2• Valor R$ 350,00
./:'

Casa alvenaria - Rua João Planischeck, nº
1802 - 3 dorm. + demais dep., cl garagem.

R$ 300,00

-

LOCAÇAO, VENDA,
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
RuaReinoldo 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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� ii'ii'ii'ii'ii"I:k'�� IV�· IVIV IVb.II Engetec Engetee "Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee . Engetee Engetee Engetee E
!, tv· s.. Engetee Construtora e Imobiliária

.

.

Engetee
.

sx-
Engetee

" �Endetec
II Engetee ,'6 CRECI 934-J

:, h /

1-CENTROA",6c'i'/ Apartamento na Rua José Emmendöerfer, Edifício Petúnia, 3 andar.

Engetee Dois quartos, banheiro, sala, sacada, com cozinha sob medida, etc .. R$ 59.000,00

�
Engetee

tv·
Engetee

�
Engetee

o:
Engetee

a-
Engetee

, o-
I Engetee

I�
Engetee

o:
Engetee

a-
Engetee

�.
Engetee

a-
Engetee

o:
Engetee

·IV.
Engetee

a-
Enge.ee

IV
Engetee

IVo:o:o-o-o-o-o: tva-ao-a-osEngetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engctec Engetec EngetcC g
.

,

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

VENDE
2-CENTRO

Casa em alvenaria, semi-acabada à 1000 metros da
Pedreira Rio B-ranco - Pre o R$ 9.000,00

9 - JOÃO PESSOA
'Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - RS 35.000,00

10 - ITAPOÁ - PRAIA

Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao
Bradesco, Telesc - Ótima localização. .

(

Valor R$ 70.000,00.
-

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 32.000,00,
5º andar, elevadores, churrasqueira coletiva, em condições. RS 10.000,00 entrada
e 6X RS 4.000,00

11 - BARRA DO RIO CERRO3-CENTRO

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

Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416

Pomerode) - Preço R$ 15.000,00

4 - CENTRO 12 - JOÃO BATISTA
Apto. Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 65.000,00

-,
Frente para o asfalto com 100m, terreno com área 5.900m2, fundos para Rio -

Preço: R$ 25.000,00 à vista

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 70.000,00 13 - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney
Franco e 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo um

galpão e um .sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)
6-CENTRO •

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

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

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

1,4 - JARAGUÁ ESQUERDO
Lotes financiados, R$ 2.000,00 entrada saldo em 50 meses

7 -ILHA DA FIGUEIRA 15 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio Cardozo
da Silva, nº 246 - Preço: R$ 35.000,00

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

16 - FIGUEIRA
Casa em alvenaria + ou -78m2, em terreno com 420m2
- R$ 8.000 00 entrada + 50X R$ 220 00

OPORTUNIDAOES DA SEM/ANA:'
Ci;;N1RO

TERRENO SITO
A RUA MAXWILHELM,
ESQUINA COM A RUA
NEYFRANCO

IMÓ\lEf..
COMERCIAl. j

___"".A_22.NE.FR_M'OO _ ._

_J \\.'._ .RUA "2· MAX WlLHELM
,

fiO.OOrn � �
16'im ÁREAAPROX=1.0){),OOmZ \6.im

A
I _�_,

---,...:61:oo_m _

I ; "9.90m

I CONSTRUÇÕES:
CASA EM ALV. =

Sobrado+ galpão em terreno com

aproximadamehte 1.000rJtl2de esquina
.

com frente para futura da sede da
PrefeituraMunicipal,öe Jaraguá do Sul.

Conforme croqui ao lado

Área aprox. =
1.000,OOm2 .

",(NA
MAlJRIC!o
KOHl ER MAURAS i

JUNGEN
WEEG<

lUllCARLos
80HlLAURJ

189,67m2
GALPÃO = 336,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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III
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InCORPORncnO:
• • • • • • • • • • • • •

Marcolino Cipriani
N

COnSTRUcnO E UEnOnS:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'CORREIO

11-

npnRTnmEnTOS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'" Apartamentos com 250,78m2 e 267,46m2 *

* 2 (duas) vagas de garagem
'" Suíte Master com banheira de hidromassagem
'" 2 (dois) qUal10S
* Sala estar/jantar
* Lavabo
* Sacada ampla com churrasqueira
'" Copa/cozinha
* BWC Social
* Dependência de empregada completa
* Área de serviço
'" Fino acabamento

Engctec

a
Engetee

Engdec

a
Engetee

;

o conoomlnlo
! � ·*·P:·é�i·o·c��; �s:t:)· a�l�a�·:s·

• •

* Localização privilegiada
'" 2 (dois) apartamentos por andar
* Apartamento de zeladoria
* Vídeo porteiro
* Área de playground
* Garagem para visitantes
* Porteiro eletrônico para garagens
'" Elevador
'" Esquadrias de alumínio
anodizado bronze " Incluíndo área comum e garagens

;v

LOCnUZncno PRIUILEGlnUn
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Engdec

o.
Enget(.,C

RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO
DE JARAGUÁ DO SUL

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

6 - CLASSIFICADOS .
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�
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS �

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

ifício
Negra

Antes de comprar um apartamento
: .

.

, .

N
V
>

.

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

·,�!:':':W<,:�:::::::';;'.:�,';'.;:ll..�l;:''.:�,WN·�.:'·::::::::1=:0x,::,::::::;:m::m:::::::::::::;;.m::::::::::::::::mXJ.�m��W4:::,::,.::;$�.mmm�'$:'��

Apto. 3 quartos com 162,30m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 64,00*
Apto. 2 quartos com 1 03,S4m2 - Taxa de condomínio de apenas R$ 40,00*

,

\.V"\

@ial

>Ci

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

Apto. 3 quartos com 190,91m2
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 neste mês

Em construcão, edifício com 7 andares,.,:,

somente 1 ou 2 aptos. por andar com elevador,
salão de festas e piscina.

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

Construção pelo Sistema
de Condomínio Fechado a preco de custo
------ ��&m:<<<@r.;,;;;��f<<�<<��::<<(�::,::mil<<(@�:;;:���:;::::::::..�r<,:::.:;7,':::':':'.$<,:;,:::::::<:::,:;:,:;:;:::;:::::;:;:;:;:::;:;:,:;::::::::::::,i:::�::::<::

Localizado na Rua João Picolli, em área totaímente
. ;;;

Lt>
...

'0;
....

CI)

ê
oE

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

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

. "

�

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS
2,

-

LTDA.

Czerniewicz cl
170,95 ms. 4
dorm, + 2 bwc,
terreno cl
432,15 m? -

R$ 65.000,00

Casa alv.
Schroeder cl
145m2 - Av.
Marechal Castelo
Branco - 3 darm.,
2 bwc, 3 salas +
edícula cl
garagem, chur.,
salão de festas,
bwc e despensa.
R$ 43.000,00

Casa Alv. -

Czerniewicz
c/ 130m2 - 3

äorm, 2 bwc
+ galpão nos

fundos.
R$ 60.000,00_

Casa Alv. -

Schroeder c/
240m2 - R.
Cristina
Bauer, 174 -

suíte + 3

darm, 2 bwc
R$ 60.000,00

APTO.
CENTRO - ED.

RIVIERA, com
170,90m2 -

suíte + 2
darm.

R$ 80.000,00
Prédio c/
elevador, 2-

vagas de

garagem

TERRENO

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Caixa Postal 482

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Casa Alv. -

Amizade c/
90m2 - 2 dorm
1 bwc, terreno
cl 450m2 -

- Ru
asfaltada - R$
39.000,00

Casa em

construção,
Blumengarten
c/ 134m2 -

R$ 41.000,00
* negociável

Terreno
Comercial - c/
832m2 - Rua
João
Planinscheck

R$ 50.000,00

Casa Alv. nova,
na Barra -; c/
162m2, 4

äorm, 2 bwc,
sala estar/
jantar ',e
demais äep, -

terreno 777m2
- murada -

R$ 58.000,00
* Aceito carro

Casa Alvenaria
- Vila Lenzi c/
244,70 ms, 4
dorm. + 2 bwc
+ edícula nos

fundos (2dorm.
+ 1bwc)
terreno cl
416 mr,
R$ 70.000,00

SOBRADO -

Centro c/
347m2, c/ 2
resido + sala
comI. c/ 100m2.
- acabament6
de P Suíte + 4
dorm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia .soter -
,

portão
eletrônico -

. R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

CASAALV.
Santa Luzia - c/
120m2, terreno
cl 675m2-3
dorm., 1 bwc,
cozinhe c/
armário
embutido, sala
estar, garagem.
R$ 53.000,00

TERRENO

ESQUINA
VILA NOVA
com 800m2•

R$ 48.000,0
Rua
Asfaltada
Parcela e

aceita-se
carro

CASAALV. cl
100m2 -

Amizade -

terreno c/
498m2, 1
suíte + 2
äorm., sala
estar,
cozinha,
garagem,
churrasq., 1
bwc - R$
39.50000

Casa
Alvenaria -

Vila Lenz; c/
160 m2 - 3

dorm.,2
bwc - sala

ampla c/
varanda e

garagem.
R$58.000,O

Sobrado Vila Lalau,
cl 205m2, 1 suítecl
banheiro, hidr.,
sacada, closet + 2
dorm., 3 bwc, sendo
1 banheiro hidr.,
cozinha c/móveis
sobmedida, salas
em vários
ambientes - salão

- defestacl
churrasq. e dep.
empregada - R$
138.000,00.Aceita
apo demenor,valor

311,42m2
R$ 29.000,00
Próx.
Jangada

- c/ 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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Irolla
IMÓVEIS

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3020 - Ed. Hiviera- centro - 2 qtos . R$ 25.000,00 + finane.
Cód. 3029 . Ed. Agqta - Novo cl suite, 2 qtos, sacada com

churrasqueira- R$ 90.000,00
Cód. 3030 . Ed. Otávio Correa - com suite, 2 qtos, sala, 2
ambientes· R$ 50.000,00 + finan.
Cód. 3034 . Ed. Barão· suite, 2 quartos, cl garagem· R$
55.000,00 . aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3041 . Ed. Atenas- Mobiliado, suíte, 3 quartos, salas cl
sacada, 2 vagas garagem. .

Cód. 3043 . Ed. Florença· suite cl hidromassaqern, 2' qtos,
cozinha mobiliada, 2 vagas qaraçern- R$ 106.000,00.
Cód. 3045· Ed. Florença- 2 quartos, dep. empregada com bwe,
qaraqern- R$ 49.000,00.

.

Cód. 3217· Ed. Hortêneia ·3 qtos, 2 bwes, e! garagem, serni
mobiliado.
Cód. 3291 . Ed. Giovana . Vila Lalau- suite, 2 qtos . R$ 40.000,00
Cód. 3311 . Res. San Gabriel· 3 qtos, bwcm garagem· R$
22.000,00 + financiamento

.

Cód. 3314· Cond. Floresta- 2 qtos, bwc, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$16.000 + finane.
Cód. 3351 . Ed. Anna Cristina- Vila Nova- sistema de eondominio
fechado, eil suíte + 2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador'

CASAS DE ALVENARIA <'

Cód. 1016· Centro· cl 331m2, cl suite + 3 qtos, piscina· R$
260.000,00
Cód. 1027 . Centro· Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,00m2,
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
Cód. 1034 . Centro > cl 150m2, 3 qtos., bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 . Aceita apto. central.
Cód. 1072 . Amizade· cl 200m2, cl suite, 2 quartos, terreno .cl
1.140m2 - R$ 130.000,00

•

Cód. 1113· Barra· cl 147m2, suite cl elossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa de maior valor cl piscina
Cód. 1118· Barra- cl 150 m2, suíte + 2 quartos· R$ 85.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasília· e! 230m2, cl suite. 2 quartos· R$ .

100.000,00
Cód. 1221 . Jguá Esquerdo - 3 suites, ehur., piscina, semi·
mobltlada- R$ 210.000,00
Cód. 1222· Jguá Esquerdo- 1 suite + 2 quartos - R$ 49.000,00
1116· Barra do Rio Cerro cl 130 m2. 3 qtos, próximo ao Sup.
do Breithaupt. R$ 42.000,00 terrenos
Cód. 1232 - João Pessoa· 3 qtos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem· R$ 50.000,00. Aceita apto de menor

valor.
.

Cód. 1233· João Pessoa- 150m2, suite + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte pagto.
Cód, 1320· Vila Lenzt- 270m2, suite com closed, 2 quartos, sala
intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros.mobiliada,
terreno com 930m2.
Cód. 1374 . Vila Rau· Cond. Águas Claras > 2 qtos .. R$
11.0000,00 + ünanc,
Cód. 1375· Vila Rau- cl 80m2, cl 3 qtos, + edicula cl 78m2• R$
42.000,00
Cód. 1431 - São Juoas - próx. Recreativa Breithaupt . 3 quartos,
2 bwe . R$ 25.000,00 + financ.
Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suite + 2 qtos . R$ 115.000,00
Cód. 1985 . Guaramirim - 156m2. 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2. R$ 90.000,00
Cód. 1989 . Schroeder - cl 286,25m2, cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo 1.541.35m2. R$
85.000,00. Aceita carro, terreno, parcelamento.

TERRENOS
Cód -, 2013 - Centro· Reinaldo Rau, cl 975m'2 . R$ 280.000,00
Cód .. 2014· Centro - 421m2. R$ 30.000,00
Cód. 2023 - Centro cl 1.245 m2 . R$ 85.000,00.
Cód. 2072 • Amizade· 20.570m2 " R$ 150.000,00
Cód. 2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 . R$ 160.000,00
Cód. 2112 . Barra . cl 300m2. R$ 13.QOO,00 • próx, Sup.
Breithaupt
C6d. 2151 . Chico de Paula- cl 2.500m2 . próx. Posto Marcolla
. R$ 60.000,00
Cód. 2175 . Czerniewicz . cl 1.141 ,40m2 • R$ 25.000,00
Cód. 2177· R: Hoberto Ziemann· área c/8.658m2
Cód. 2198 - Ilha da Figueira· área cl 14.760,00m2, cl frente pl
José Theodoro Ribeiro, próx. Colégio.
Cód. 2294 - Vila lalau cl 729m2 (27 x 27) . R$ 35.000,00
Cód. 2317· Vila Lenzi - 581 ,65m2 (18,50 x 20,50)' R$ 27.000,00
Cód. 2358 . Vila Nova - e! 338m2. R$ 29.000,00
Cód. 2360 . Vila Nova· CI 719,20m2 . próxirno Forum· R$
39.000,00
Cód. 2373· Vila Rau - cl 350m2. R$ 15.000,00
Cód. 2374· Vila Rau', cl 337m2• R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2377 . Vila Rau· Rua Erwino Menegotti . esquina cl
581 ,85m2. R$ 23.000,.00
Cód. 2446 . Estrada Nova - cl 1.155,00m2 . R$ 24.500,00

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

\

-

PLANTA0: 9973-9093

Cód. 2456· Três Rios do Sul- área de 2.500,00m2. R$ 25.000,00
C6d. 2980 . Guaramirim . R. 28 de Agosto cl 445m2. Entrada de
R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
Cód. 2982· Rod. SC·413· Km 1 ü- cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite· 9.144,85m2. R$
35.000,00
Cód. 2990 . Schroeder "cl 700,00m2 (20x35) . Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 . Aceita 9arro.

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

parcelamento

SALAS COMERCIAIS
CÓd. 4002· Centro- Ed. Tower Center· 5.° andar cl 2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 . R$ 28.270,00· Entrada + parcelas
Cód. 4004 . Centro- Ed. Market Place . 4º andar· 44,59m2 +

garagem - R$ 35.000,00
·Cód. 4010· Centro· ao lado Bco Brasif- Centro Comercial cl
7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 . Sobrado pl fins comerciais cl 10 cômodos, 3 banheiros e

amplo estacionamento·R$ 1.500,00
Cód. 602 . Casa de alv. cl j qtos - Rua José Emmendoerter .

Nova Brasília. R$ 400,00
Cód. 603 . Casa de madeira cl 3 qtos . Água Verde - R$ 200,00
Cód. 604 . Casa alv. com 2 quartos, próx. Hospital Jaraguá . R$
275,00
Cód. 607 - Casa alv. com 3 quartos, próx. Weg II . R$ 350,00
Cód. 610 - Casa alv. com 3 cömooos- próx. a prefeitura· R$ 130,00
Cód. 611 - Casa NOVA de alv. cl suite + 2 qtos, próx. ao Móveis
Pradi. R$ 350,00
Cód. 613· Casa alv. cl 3 quartos - Nereu Ramos· R$ 200,00
614· para fins comerciais ma Rua Preso Epitácio Pessoa. R$ 500,00
616· cl suite, 2 quartos, dep. empregada, churrasqueira na Rua:
João Picolli . R$ 700,00

Schroeder - Rua Amazonas"
suíte + 3 quartos, sala jogos,
churrasqueira, garagem p/3

carros. R$ 70.000,00
Amizade - nova, cl 16Óm2, suíte

+ 2 qtos - R$ 70.000,00

Apartamentos
625 - cl suite + 2 quartos - Ilha da Figueira a partir de R$ 250,00
GÓd. 626 . Apto. cl suite + 2 quartos, dep. de ernpreqaoa- Ed.
Carvalho· R$ 450,00
Cód. 627 . Aptos novos cl 2 e 3 qtos . próx. APAE. A partir de
R$ 250,00
Cód. 6'28 . Apto. cl suite + 1 qto .. Ed. Eldorado· R$ 480,00
Cód. 629 . Ouitinete pl 1 pessoa - Nova Brasilia . R$ t20,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinaldo Rau· A partírde R$ 300,00
Cód. 635 . Quitinete no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
Cód. 636 . Apto. cl 3 qtos + 2 bwc's . ao lado do Posto
Marechal· R$ 400,00
Cód. 637 . Apto. c/2 e 3 qtos - Av. Getúlio varqas - a partir de
R$ 300,00
Cód. 638 . Apto cl suíte + 3 quartos, dep. empregada no Ed.
Jaraçua . R$ 330,00
Cód. 641 . Apto. cl suite + 1 quarto, semi mobiliado no Ed.
Isabella - R$ 500,00

'

644· cl 3 qtos no Jaraguá Esquerdo - próximo ao Arroz Urbano
. R$ 300,00
645 • cl suíte + 1 qto e churrasqueira na Vila Lenzi . R$ 330,00.
647· c/3 qtos na Rua Eleonora Salier Pradi- Jaraguá Esquerdo
. R$ 330,00.
650 . cl 2 qtos, próximo ao Hospital São Josá- R$ 290,00
652 - cl 2 qtos, próximo à Duas Rodas· R$ 270,00.
653 , e! suite, 2 qtos e dep. empregada. Ed. Jaraguá - R$ 450,00
654 . e/3 qtos na Reinoldo Rau - R$ 350,00.

'

657 . cl 2 qtos e telefone na Rua João Picolli . R$ 330,00
659 . cl su ite, 2 qtos e dep. empregada. Ed. Carvalho- R$ 550,00
Cód. 660 . Apartamento cl3 quartos no calçadão- R$ 350,00

Salas comerciais
Cód. 668 . Sala comI. cl 60m2" próx. Angeloni . R$ 290,00
666 - �I 200 m2 na Rua Bernardo Dornbusch, próximo WEG II •

R$ 520,00
672· cl 140 m2 na Rua Reinoldo Rau - R$ 1.100,00.
Cód. 670 . Sala cornl. cl 70m2, carpet, cl divisória. São 2
ambientes, recepção, 2 bwc's . Ed. Chiodini • R$ 200,00
677 . cl 70 m2 próximo a ponte do Beira Rio· R$ 280,00
679· cl 18 m> ao lado da JOA Video Locadora· R$ 180,00 .•
683 . Sala comi cl 50m2 na R. Jorge Lacerda. R$ 1·80,00 . 2º
piso
686 . cl 38 m2 na Rua Reinaldo Rau - R$ 180,00.
Cód. 687 - Sala comi. cl 90m2 (incluindo mesanino) lateral da
Marechal- R$ 650,00

Galpões
801 . cl 250 m2 na Rua Barão do Rio Branco - R$ 850,00.
802 - cl 21.0 m2 na Rua Bernardo Dornbusch, próximo ao
Posto Mime· R$ 990,00.
Cód. 802 • Galpão cl mesanino . R$ 99000 . Próximo Florisa
Cód. 804 . Galpão cl 15 x 15· em terreno 'e! 1 070m2 • Rua Barão
do Rio Branco· R$ 1.500,00
806 • cl 245 m2, amplo estacionamento, com espaço para
carga e descarga, próximo à Con. Mônica· R$ 1.000,00.

Schroeder - Rua Pedro Hang
- madeira cl 3 quartos -

R$ 28.000,00

Figueira - com 20'Om2, suíte +:

2 quartos. Terreno com aprox.
1 OOOm2 - R$ 75.000,00

Res. Renascença-casanova
cl 160m2, cl suíte + 2 qtos -

R$ 70.000,00 + financiamento

Sobrado novo cl258,72m2, clsuíte cl
closed, 2 qtos� lavabo, escritório,

churrasqueira, garagem p/2 carros.

Centro - 190m2, c/3 quartos -

R$ 73.000,00

Vila Lalau - 156m2, c/4 qtos -

Terreno cl 450m2-
R$ 39.000,00 + financiamento

Vila Lenzi - Sobrado cl 345m2 -

suíte + 3 qtos, piscina área de

festas. R$ 140.000,00

João Pessoa - 3 qtos, 2 bwc,
Terreno cl 450m2• Aceita apto

de menor valor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931flPABX

SCHROEDER

(CENTRAL)

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

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

Chcrn�hat - Alv. d250m2 (novar3suítes+2
vag:lSgaragam-CUB's335-R$168.340,OO

Amizade - Casa alv, nova, c/142m2- 1
suíte + 2 quartos - R$ 70.000,00

• . COMPRA
• VENDE
• ALUGA
• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

OFERTA ESPECIAL
Casa em alvenaria

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

lote com 680m2 (esquina),
próximo CaymanMalhas

R$ 19.000,00

São Luiz - Alv c/ 120m2- 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial - R$ 50.000,00
Aceita carro ou parcelamento

charnpaghat - Alv. é/300m2- piscina
móveis sob medida - R$ 210.000,00

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

R$ 34.000,00 - Aceita carro até R$1 0.000,00
Santa Luzia - próximo Friqurnz (Centro) ,

Centro - terreno com 1000m2, casa com
Entrada R$ 200,00 e R$150,00 mensais 230m2• Aceita apto. - R$150.000,00

Juventus - Casa alv., 140m2 - 3 qtos, 2
vagas garagem. Preço R$ 60.000,00

Vila Nova - casa madeira com excelen
te terreno de 700m2 - R$ 48.000,00

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

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)

Vila Nova - Terreno c/828m2, (31 x28,5) -

R$ 80.000,00 - próx. RBN

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

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

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - .Jaraguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Av. Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196

EMPÓl<fO· DAS
PEDI<AS

DECOI<A'-fVAS
Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Lumínáría, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços da região.
Retalho de pedra São Tomé (legítimo) Lajinha 11,5x23,O R$ 9,OOm2

.. _. , . .:_-' ..•._._._. '.' .. '-'.' _. .: . '... __" .__,_�.

.: Tel. (47) 379-2281/ 9979-3251� _

Ruo Rodolfo Schmidl, 148 - MossomDo I
�--_

�"
TEL.: (047) 275-2825 �

FAX: (047) 371-1360

Vendendo SoluçõesARTELAJE

• Laje pré-moldada -

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

o ENDEREÇO CE·RTO DOS LHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

\

Venda êManutenção de "ortöes'iEielröriicos;,
vídeQ.portf)iro: alarmes sem fio e jnte!1ones

pho<@"

ATACADiODA
I

CERÂMICA

Extração e Comércio
de Areia Ltda.

• Terraplenagem
• Areia
• Borro
• Brito·

Agora em Jaragu,ª do Sul?!?
você tem a maior e m�l
lojade \;

revestiJnentö$
cerâmicOs!

- �.·'C·HEN·.

I"",�
� cozinno»

Tuc[o êm,:

pisos, azulejos, �aixas
decorativas, rodapes em

cerâmica, louças e metais CHEN - CL..OSED - BATH"
Amda, a promoçãO em

5x sem Juros (1 +4)

Fone: 373-1010o melhor atacadã� da regi
Rua Bernardo Dornbush,

Tel. (47) 275-1690Rua Adolfo Augulto Ziemaoo, I/of!, Amizade

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

Regina

Box para banl}eiro
Fachadas ,t,

Janelas
Vidros para deçoração

.

Lapidação Bfs�tê\i
�*

Comércio de tintas em eral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil
(47)

tn-1til'O
�75-4102

R. Henrique Fernandg-G. �ilkß��nO 75
Vieiras - Próx. Direção GerakWeg II

Fone: 370·2647W\�\"ffiÇ)\��
�\Ó.,,\\Ç)�
,,?\�Ç)�

RUA MAXWlLHELM, 23 (PRÓX. HOTEL ETALAN
.}v

T
TE«:N.
CALHAS

\ Ó.c.\\.Ó.�Ó.�
C.Ç)i\\\"'ó.�
\_�c.ó.�ó.�
�ó.\\"'é\Ç)�

Decorar é unir cores, texturas e

objetos na i1'Itkudaexata das
pita
efa.

.11.& __
IINWYII'• .,..,.11.WW1§4

Rua Walter Marquardt, 2079
B. Rio Molha

comprorrUsS€l e sem ..
custo

_A/ltlQoS pOW adidonal.Afinal, "aarte da vida.
consiste em fazer davida uma

Dec,owçõ.o obra de arte". (M,Ghandi)

Q�Cl QejKo�dõ QCl�, 116, SCl�Cl6 /Tet (47)275-?,?J4 / 275-27'1,0
Rua Filipe Schirnidt, 279 - Centro

.Jaraguá do Sul - SC

ShowRoom Tel�: (47) 371·3522 PIER ANN
Material de c�struçõo

Consulte-nos
Marina Frutuoso. 1 80 _ Centro - Jaraguá do Sul - SC

Rua Maria Umbelina da Silvaf - Vila Lenzi

E-mail: piermann@netuno.cl.;-r .--

Financiamos sua construç�rn até 60 x

ou PELO CARTÃO CONSTRUCARD CAIXA.

�§!t€�;::: _-

�."..
- Estações de tratament� de efluentes "f.fIfIfII'fJI
- Reformas e outros servIços\
Rua João Januário Ayroso, 521 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - SC
��--��----�.

ri"iiDl M'iA\.D"·E':�IIRE---'--'I·RA'� FI 10'1RliD'·LÀ. L"'�D·i.\�
,',' / \'

' •

,

. I

�
"

I"
. I'� , ; lo.

I I)� " I I.·�
Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

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

00 ínstaladcra Hidráulica

W
IDEAL

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul � SC.

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

,�0;;;�-�":-'�,,"�"���
Itaúba - Peroba) financiamentos: (�,- Assoalhos - fOrrOS'")�"'" ,�i,xa E�,nôl11ica,� �nstr�ca.rd", ��p�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ENDE - .A.LU�.A. - .A.DIVIINIST�

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center o Rua
João Märcatto. esquina com

Clemente Baratto
o 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
- Safas comerciais executivas,

, em diversos tamanhos, com
preços a partir de: R$ 38.000,00

Residencial Sunflower o

Rua José Emmendoerfer

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

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

Resideneial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari o Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 306,00m2, com suíte
+ 2 quartos, dep. empregada
completa, e demais dep., cl 2
vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, safões de

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

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 40.736,74 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de 946,42).

Condomínio Residencial
Phoenix o 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.

-----------------------------,--

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

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
Sch iochet: Apto 303 o cl
219m2 o suíte + 2 quartos,
dep. empregada, sacada cl

churrasqueira, 2 vagas de

garagens, salão de festas,
piscinas o Preço total sem

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

61,00m2 (lavanderia,
dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara.
529,' Czerniewicz , próx.
Colégio' Alberto Bauer ', R$
80.000,00.
o Casa em alvenaria cl

212,00m2, num terreno cl
420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Acaraí,
Jaraguá Esquerdo - R$
120.000,00.
o 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 Baratto - Centro -

R$ 180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e

demais dep., Rua Bernardo
Dornbusch, 590, Vila
Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 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.

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

TERJ{ENOS
_0 Terreno cl 364,00m2 - R.
Erich Sprung - Vila Rau - R$
18.000,00
- 2 terrenos cl 1 .237,50m2 cada
- Rua 638, Lot. Pícolli - Vila
Hau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na

Rua Martin Stahl, próx. ao

fórum - R$ 42.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro - R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx -.

ao Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 63Q,00m2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel ou
área construída.

- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi

Jaraguá Esquerdo - R$
15.500,00.
- Terreno cl 780,00m2 -

Condomínio das Azaléias,
Jaraquá 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,OOm2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto
Cidade II - R$, 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 -

Barra elo Rio Molha, a 500
metros da gruta R$
50.000,00.
- Tereno cl 62:500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos
- R$ 50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com

750,00m2 de áea construída
Rua José Theodoro

Ribeiro, 4420.
Salas comerciais em

diversos locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis,
Ru Ârigelo Tocinelli, Vila
Nova (1ª locação), suíte + 2

quartos e demais dep.,
sacada c/churras-queira,
garagem e box para
depósito - R$ 400,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos e

demals dep. (Mobiliado) -

Rua Procópio G. Oliveira,
1320, Ed. Isabela - R$
500,00.
- Aptos novos cl suíte + 1

quarto e demais dep. ou.
suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada com churras
queira (1 ª locação, prédio
com salão de festas, 1 vaga
de garagem e box para
depósito) - Rua Emil Burow,
223, Res. Tulipa.
- Aptos. novos ou suíte + 1

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

box para depósito) - Rua Pa
dre Pedro Franken.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J V E N D'E
..-----------------

,.UOBILlÁRIA
16"ave

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.

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).

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

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.
Entrada + parcelamento direto
com a construtora. Ou financia
mento pela C.E.F. ou pelo HSBC

- (BAMERINDUS).

Terreno Rua Ervino Menegotti - Prox.
Faculdade com 383 m2 imóvel
Comewrcial e Residêncial.

R$ 15.000,00 Entrada + parcelamento.

Casa Vila Lenzi
Rua Victor

Rczernberquer, com

03 qtos, demais

dependencias
R$ 40.000,00
neçoctável entrada
+ parcelamento.

Terreno Rua WiliV
Guinther - Rio
Cerro/Próximo
Nanete Malhas

R$ 10.000,00 entrada
+ parcelamento.

-r- APTO EDIFÍC:rO GERENT RUA DONALD GERENT, 01 SUÍTE,
02 QTOS, ESTAR INTIMO, AMPLA SALA DE JANTAR CI CHUR
RASQUEIRA NA SACADA' 02 VAGAS NA GARAÇ3EM, COM
225,00M2, ENTRADA + PARCELAMENTO NEGOCIAVEIS.

ALUGUEL:
ar: BARBADA - to Novo piso cerâmico, 3 qtos, demais
dependencias, garagem, àrea com churrasqueira, R$ 250,00.
ar Apto cio Carvalho Dl suite, 02 qtos, demais dep., garagem
R$ 650,00 negociável.
-r- Edifício Vila Nova com 03 qtos, demais dependencias,
R$ 250,00.
'1r Apto Edifício Virginia central qtos, demais dependenciascom
armário no bwc, estalação de aguá quente, R$ 280,00.
""'I Apto Edifício Magnólia 01 suite, 01 qto, bwc social com

armários, com, sacada, R$ 450,00 neqociável
off' Galpão Barão Rio Branco, 242 com 345,00 m2 R$ 1200,00.
Cff' Sobrado para fins comerciais área de 300,00m2 com re

cepção e outros '(clinicas, estéticas, etc. R$ 1.700,00 negociá
vel - Rua Clemente Baratto, 81 - centro ao lado Stúdio FM.
-IT Sala Comercial Presidente Epitácio Pessoa - ao lado Edifí-
cio Jaraguá R$ 700,00 negiciável.área de 170,50m2

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOITI
CRECI W 550-J

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

CASACOMSALACOMERCIAL

CASA COM SALA
COMERCIAL
03 QUARTOS DE
MAIS DEPENDÊN
CIAS.
CONTÉM SALA
COMERCIAL
COM ÁREA
DE 24,00 M2
LOCAL:

R. ERWINO MENEGOTTI 1996. R$ 150.000,00

CASAEMALVENARIA

J

FONE: (047) 371-0031

CASA EM ALVENARIA

CASA EM
ALVENARIA
03 QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA
LENZI

R$ 47.000,00

SOBRADO

CASA EM ALVENA
RIA

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL : ESTRADA

NOVA

R$ 30.000,00
(aceita carro no

negócio )

SOBRADO
LOCALIZADO
NA BARRA DO
RIO CERRO
COM ÁREA DE

390,00 M2

R$ 130.000,00
(negociável)

TERRENO CENTRAL

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

R$ 360.000,00

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

Vende - Administra
FONES/FAX (047) 275-2990. Compra - Aluga

. Reaiizando seu sonho imobiliário � �;������
�:J

VENDAS

,
.

Areas Líquidas: 99m2 - 1 suíte + 2 quartos
78m2 - 1 suíte + 1 quarto
69m2 - 1 suíte + 1 quarto
57m2 - 1 suíte

Próximo ao Fórum

Apartamento
a partir de

.Entrega Agosto/2000

Entrada a

partir de

000,00

Duas coberturas ·de 250m� cada

Líquido R$ 150.000,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECI8489

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

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

VENDO CASA ALVENARIA,
LoteamentoVersalhes - Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda com

garagem. Terreno de 450m2, Toda murada, com asfalto,
pronto e pago.Rua paralela ao conjunto Residencial Amizade,

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Milton) 371-7876 (Paula) ou

Rua Artur Guinter, 60 - Amizade

II Você quer faei I itar a sua vida?

iL '::enterHouse .faeUita para você!

'II Temos to�os os profissionais no ramo IMOBILIÁRIO
em um so lugar.

i
Arquitetônico e de Decoração

P.Fojetes Estrutural - (concreto e estruturas metálicas)
Elétrico
Hidráulico '

Gonstrução-e-Reforma
Fornecj'mento-e-Montagem-de-E-struturas-Metã'icas
.f.::;egaH·zaç·ão�de-'móveis - (junto aos órgãos competentes)
Imobi"jãria - (Compra, Vende, Aluga. Administra)

Rua: Fritz Bartei, n". 77 - sL'Q3 - Baependi - Ce[l: 89256-120 - Jaraguá do Su!lSC
Fone/fax: (047) 275 0051

E-mail: centerhouse@netuno.com.br

EMPRÉSTIMOS
Em até 18 vezes para

funcionários federais sem
avalista, SPC ou Serasa
com desconto em Folha.

Para particulares
Financiamos veículos

100% de auto
Financiamento em

até 36 vezes'.
.

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construçóes

A� topa � OIweiM
C�[Al.lq95·J

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 - SC371-1214

,

I TERRENO COIll 2.��1����� na Bairro Jaraguá IEsquerdo R$ 30.000,00
TERRENO de esquina com4.200m2 - Fazendo frente com a

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

I
Amizade R$ -JO.OOO.OO

ITERRENO com 1.000m2 deesquina - Rua João Carlos Stein
- Próx. Juventus 1------------------1
TERRENO com476m2 - Loteamento Ana Paula II - Lote n°
l:'i 1 - R$ 12.500.00

I
LOTEAMENTOS

. FINANCIAMENTO
PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES
RESTDENCIALFIRENSE

OUROVERDE
CIRILO ZANGHELINI

CAMPO SAMPIERO I

CAMPO SAMPIERO II

CONDOM�OFECHADOFLAMBOYANT

Informativo
Imobil iário
'AIJS

CASAS,

II CASA DE ALVENARIA com89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ 32.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2'- Ti fa Martins
Loteamento Fredolino Martins - R$ 40.000.00
CASA DE ALVENARIA com Oüm? =Rua João Franzner
- R$ 2:'i.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°
63 - toda murada - R$ 30.000,00 .

CASA DE MADEIRA - Lote 91 - 'Lotea. Liodoro

Rodrigues (Fi nane. de 16x R$ 160.00) - R$ 1:'i.000.00

I
I

OpçÃO DE VENDA
Muitos corretores ou imobiliárias, no afã de
contabilizar clientes; olvidam um documento
de suma importância na relação com o

cliente, que é a opção de venda com
exclusividade. A exigência desse

documento coloca o profissional acima dos
demals no mercado, esta atitude possibilita
ao corretor ampliar a publicidade do produto

que recebe para repassar a terceiros.

Segundo normas dos Conselhos, a
publicidade, somente é permitida àqueles

que possuírem a opção de venda ou
locação com exclusividade.

Algum corretormais afoito questionará tal
medida poracha-Ia inibidora de bons

negócios, mas a realidade tem
demonstrado que essa exclusividade é que
garante a estabilidade enrta as partes, uma
vez que ao profissional é permitido investir
no produto, sem a preocupaçãode perder o
negócio após trabalha-lo, e ao cliente, a

certeza de que o seu imóvel será tratado de
uma forma profissional, segura e

documentada.Se todos os corretores

cumprissem o que determina a lei e as

resoluções do seu órgão de classe, por
certo não teria tantos problemas com os

seus clientes e conquistaria, o respeito dos
demais colegas. Por existirem corretores .

aproveitadores é que existem clientes dos
rr.esrno nível. Lembrem-se que um cliente
se conquista para sempre não para um só

negócio.

I

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

BARBADA
• Casa em madeira cl 35m2; contendo 2 quartos, cozinha, bwc + parte em alvenaria sem i
acabada, localizada no loteamento Corupá, Bairro Chico de Paulo - Valor R$ 1 g.OOO,OO

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

CRECI4855-)

Cód. 0051 - Casa de alvenaria cl

132m2, contendo 5 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc's, lavanderia, garagem.
Terreno cl 450m2, situado á Rua Elpídio

.

Martins nº 154 (Rua Asfaltada) próximo
ao Colégio Giardini L. Lenzi, Bairro Vila
Lenzi - Valor R$ 43.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários 3114683 :

" ,

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 construo

ção si cobertura- terreno com 460m2•
Arntzade- R$ 40.000,00
REF. 102 . 01 sobrado com 270m2• Vila Lenzi .

RS 250.000,00
REF. 115·01 casa de alvenária 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 C0m 48m2. Tres
Rios do Suf - R$ 10.000,00 + financiamento
CEF
REF. 210·01 apartamento com 91m2• 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

PRECISA-SE DE CORRETOR Consu/f"e-nos

I
I'
I

•••••••••••••••••••••••••
I CRECI Nº 1589 J I

: FONE: :
:
BarraSul ,(0**47) :

: A imobiliária da Barra 376-0015:
I _I i M_\�®&'A'lUlllUlfMfI!Ij)}I!iIJ!I!lIIl!!@iJI!IHJlIti!WI__'_I$.WI%$ I
I' IVENDE
I TERRENOS I
I'. Terreno cl 1.938.00 m2. ( 25.5 x 76.00 ). Rua Pastor Albert Schneider. na Ban'a . R$ 70.000.00 ITerreno cl 608.00m2. Rua Pastor A. Schneider. na BaITa. defronte Papagaio· R$ 18.000.00

I' Terreno cl 397.50m2. Rua Constantino Rubini. na Ban·a· R$ 15.000.00 I• Terreno cl 325.00m2, lot.Miranda, Lotes n
° 6 e 7. R$ 9.000.00· cada em três parcelas.I· Terreno cl 368.00 m2. Jardim Hruschka II. bairro São Luís· R$ 4.000.00 + 24 x R$ 375.00 I

I SíTIOS I
I' Chácara com 158 690.00m2 edificado com uma casa alvenaria c/80m2. com água e árvores frutfferas. IRibeirão Cacilda . Garibaldi . R$ 27.000.00

II . SIIlO com 672 I 62.50m2. edificado com um galpão de 150.00m2. própno para carrecamemo de banana.

I l_ocalizado no Ribeirão Fausra. �aribaldi/Corupá. com 15.000.00 pés de banana trat;dos. com bastante I
I

agua. mato. estradas e trilhas . area plana e montanhosa· R$ 130.000.00.

I
I �

I• Casa de alvenaria cl I 92.00m2. 03 BWC. cl telefone e antena parabólica. Lateral Frida Piske. terreno

I com 777.00m2. ( 15x51.8). na BaITa· R$ 65.000.00 .

I• Casa de alvenaria c/130.00m2. terreno c/630.00.m2(14x45), O I suíte + 02 quartos. 02 salas. copa.I cozinha. BWC. garagem. Rua Boratogo. 44. na Barra . R$ 50.000.00 I
I APARTAMENTOS:

I . Apartamento cl 75.00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências. Rua Egídio Busarello. área nobre. I
I

na Barra· R$ 33.000.00
.

LOCAÇÃO: I
I· Sala comercial cl 34.62 m2. Rua Reinaldo Rau. esquina Guilherme Weege. Centro· R$ 180'.00 I(Primeiro mês de aluguel grátis) .

I' Sala comercial cl 100.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 871. na Barra· R$ 270.00 I• Sala comercial cl 100.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1412, na Barra· R$ 300.00
I· Sala comercial cl 90.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1270. na Barra- R$ 280.00 I
I' Sala comercial cl 47.00 m2. Rua Walter Marquardt. 645 . R$ 180.00 (Primeiro mês de aluguel grátis) I• Sala comercial cl 36.00 m2. Rua Angelo Rubini. 972. na Barra . R$ 270.00

I' Sala comercial cl aproximadamente 60.00 m2. Rua Angelo Ruhini. 980 . R$ 250.00 I
I· Apartarnento cl 03 quartos, garagem e demais dependências. Rua Walter Marqunrdt. 2820· R$ 320.00

I• Apartamento cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Angelo Rubini. 880 . R$ 230.00

I' Apartamento cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Egídio Busarello. 324 . R$ 270.00 I• Apartamento cl 02 quartos, garagem e dentais dependências, Rua Joaquim A. Girolla. 210· R$ 250.00
I . Apartamento cl02 quartos. garagem e demals dependências. Rua Hermann Schultz. 169. Nova Brasilin I
I

. R$ 250.00

I• Apartamento cl 02 quartos, garagem e demals dependências. Rua Lateral Pastor A. Schneider. 688. na

I Barra· R$ 180.00 I• Casa de alvenaria cl 03 quartos. 2 BWC. garagem pl dois CUlTOS e demais dependências. murada. Rua
I Afonso Hanernann. sln 0. na Barra- R$ 270.00 . I
I

. Casa de alvenaria cl03 quartos. garagem e demais dependências. Rua Bertha Weege. 699. na Barra- R$ I300.00

I' Casa de alvenaria cl 03 quartos. garagem e dernais dependências. Rua Adernar Horongoso. s/n o. Tifa IMartins· R$ 280.00
I· Casa mista cl 03 quartos, garagem e demals dependências. Rua B. lot. Lindenot Miranda. Jaraguá 99 I
I

. R$180.00.
I• Casa mista cl 03 quartos, garagem e dernais dependências. Rua Abramo Pradi, 174· R$ 200.00

I . Casa de madeirá cl 03 qUUl10S. garagem e dernais dependências. Rua Botafogo. 73. na Barra- R$ 270.00 I
I· Casa de madeirá cl 02 quartos, garagem e demais dependências. Rua Bertha Weege. 767 (Fundos)· R$

I180.00 '

I· Casa mista cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua João Maass, lote 43.101. 6uro.Verde· IR$ 180.00 '

I' Galpão em alvenaria pré-moldado com 350.00m2. Rio Cena II. Próx. Nanere Malhas· R$ 500.00 I
• Terreno cl 400.58 m2 (15.00 m2 de frente). na Rua José Nurloch. São Luís· R$ 120.00

II· vTerreno cl 1.044.50 m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750. na Barra- R$ 230.00

I
, I

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

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI1762-J

• Ref: 056 - Terreno: 1.000.000m2. Rio Molha - R$ 70.000,00
• Ref: 007- Terreno: 186.000m2, lateral Walter Marquardt - -R$ 45.000,00
• Ref: 098 - Terreno: 900m2. Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00
• Ref: 048 - Terreno: 758m2. Ilha da Figueira - R$ 26.500;00
• Rei: 072 - Terreno: 560m2. Lot. Papp - Barra -.R$ 19.500,00
• Ref: 049 - Terreno: 406m2. Água Verde - R$ 16.000,00

• Ref: 014· Sobrado·
210m2• 1 suíte. 2 quartos +

dep. Vila Lalau -

R$ 135.000,00

• Rei: 006· Sobrado: 226m2,
1 suíte, 2 quartos + dep.

Czerniewicz -

R$ 180,000,00

• Rei: 046 . 2 casas de alv.:

1) 115m2, 3 quartos +' dep.
2) 65m2, 3 quartos + oep.
Água Verde· R$ 58.000,00

• Rei: 042· Sobrado· 200m2•
1 suíte, 2 quartos + dep.
Figueira - R$ 95.000,00

• Rei: 051'· Casa alv.:
129m2, 3 quartos + .dep.
Figueira· R$ 53.000,00

• Rei: 003· Casa mista: 84m2•
2 quartos + dep. R$ 25.000,00 -

Figueira

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
'

Fone 371-2357

I

Ref: 146 -

AMIZADE
Alvenaria
com

142m2, 1

suíte, 2

quartos,
sala, coz.,
bwc. Rua

Henrique Behling. R$ 70.000,00 negociáveis

REF. 134 .

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alvenaria
com 60m2, 2

quartos, sala,
cozinha, bwc -

Rua: 980 -

Loteamento
Heineck -

R$ 20.000,00
Ref: 150 - CASA NO ANA PAULA
Casa em alvenaria com 140m2, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem. Rua
Adenor Horongoso, 277 - R$ 35.000,00
(aceita carro)

REF. 119 -

Casa
alvenaria cl
140m2, 1

suíte, 2

quartos,
sala estar,
jantar,
cozinha,

churrasqueira, garagem pI 3 carros, portão
eletrônico. Terreno 420m2 • Centro > Rua Argentina,
33 - R$ 90.000,00

--------------------------""""':""'---
TERRENOS

• ANA PAULA - 350m2• Loteamento Firenze R$ 9.000,00
• RIO CERRO I - 759m2, SC 416, com 33,00 frente pI SC R$ 16.000,00
• CHICO DE PAULO - 618m2, rua Francisco de Paulo

: R$ 13.000,00RAU - 326m2, loteamento Hilda G. Enke. · .. · R$ 14.000,00
• AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, rua Afonso Piazera R$ 14.500,00CZERNIEWICZ - 450m2, Rua João Dobrawa R$ 10.000,00

LOCAÇÃO
• VILA LALAU - 3 quartos + galpão com bwc, escritório

'

R$ 400,00VILA NOVA - Sala Comercial com 50m2 .. , R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�(':�!:�.�� .C?? ?��:.� p� .��.���. ��.?��? coRREIo DO POV0 <?��.����I�(':���. � .1.1

.."" � Ia.", (�
. � 'W.•�
� �

HAB/TAT
IMOBILIARIA

CRECI 1583-J

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro - Tel.: (047) 371-8009 - Fax: (47) 370-038i
http://www.l.1etuno.com.br/hbitat .;. e-mail: hbitat@netuno.com.br

VENDAS
CASAS

101 - Mista c! 70m2 - ANA PAULA III - R$ 17.500,00
102 - Alv. cl 270,00m2 - no Alto - CENTRO - 1 suite + 3

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

Camboriú ..

103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHROEDER - R$
25.000,00
104 - Mista - VILA LALAU - cl 100m2 - cl 3 quartos - R$
32.000,00
106 - Alv. - GUARAMIRIM - NOVA cl 2 suites - 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 - cl 2

suites + 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 suite + 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 suite + 2 qtos. Entr. R$ 21.000,00
+ finane.
202 - Amizade cl 2 qtos - R$ 15.000,00 + finane.
203 - JACÓ EMMENDOERFER cl 1 suite + 2 quartos e 2
vagas de garagem
204 - cl 3 quqrtos, Res. Vitória Régia - VILA LALAU -

R$ 25.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suite + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu
- SÃO FRANCISCO·DO SUL

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

207 - SALA COMERCIAL - no MARKET PLACE - cl
<,

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

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

210- PiÇARRAS, com 1 suite + 2 quartos, cl elevador
- R$ 53.000,00
211 - AMIZADE e/3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 suite + 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 e/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 JANUÁRIO AYROSO - cl galpões·
e casa de madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00
305 - TERRENO cl 572,80m2, nas proximidades do
KOHLBACH - R$ 25.000,00
306 - SCHROEDER com 1470m2, comercial - R$
20.000,00
307 - 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
310- Praia de Itaguaçu - S. FRANCISCO DO SUl.,com
726m2 - Beira-Mar - R$ 60.000,00

.

311 - CI 520,00m2 na RUA LEOPOLDO MAHNKE -

CENTRO
312 - Comercial WALTER MARQUARDT660m2, e/22m
de frente pl asfalto - R$ 30,000,00
313 - JOÃO PESSOA, cl 5.280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2.
314 - Área de 165.000,00m2 na localidade de RIBEIRÃO
ALMA - R$ 55.000,00

•

315 - 2 terrenos cl 453,60m2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
316, Lotes próximos ao Horto Florestal - R$ 8.000,00
cada.
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUA ALOíSIO BOEING NA BARRA

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

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

R$ 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,00m2
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 . .Q92,00m2, de esquina - CHICO DE PAULA
- R$ 45.000,00
328 - CI 880m2 de área, cl 670m2 de área eonstruida na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO
329 - CI 1.180,00m2 - na RUA JOÃO PLANINCHECK -

R$ 45.000,00 - Negociável
330 - CI 1.018, 17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - JGUÁ ESQUERDO,
cl 429,00m2 - R$ 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS
área de 1.133,00m2 - R$ 60.000,00
333 - Com 3300m2 - VILA NOVA - R$ 59.000,00
334 - Área cl 3.739,27m2• Estrada Nova - Próx.
Recreativa do Breithaupt - R$ 48.000,00.
335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sampiero 11-
cl 915m2 - R$ 35.000,00
336 - CI 441,75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio

Rodrigues - RAU - R$ 7.500,00

Aproveite para ver a maquete
do EDIFíCIO GEHRING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu ímóvet; 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$10,00 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 suite + 2 quartos - no Edifício
Carvalho - Centro - R$ 490,00
402 - Sala Comereial- cl 200m2 + 1 00m2(fundos) - Em
frente Colégio Evangélico Jaraguá
403 - GALPÃO NA RUA JOÃO DOUBRAWA - COM
300,M2 - R$ 800,00
404 - APTO cl 1 suite + 2 quartos + dep. emp. - Ed.

Jaraguá - R$ 450,00
405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Preso Jueelino,
Edil. Ana Isabel - Centro
406 - APTO. ç/2 quartos - no Residencial Ágata -

Centro - R$ 320,00
.

407 - APTO. e/2 quartos - próximo WEG 1- R$ 280,00
408 - APTO cl 3 quartos - SANTA LUZIA - R$ 280,00
410 - SALA COMERCIAL - Av. Prefeito Waldemar
Grubba - R$ 560,00
413 - Casa Alvenaria - cl 03 quartos - Ao lado do

Chopp & Club - R$ 300,00.
415 - APTO. cl 1 suite + 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 - CEr'�TRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,00m2 - 1 Q

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

na RUA JOS� EMMENDOERFER - Próx. Weg I
422 - GALPAO INDUSTRIAL cl 200m2 - trifásico -

CENTRO - R$ 350,ÓO
.

423 - Casa de Madeira - cl 02 quartos - Em frente ao

CTG Trote ao Galope - R$ 150,00. .

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 suite + 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
429 - Casa de Madeira - e/·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.
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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

B/).RRA RIO CERRO - cl 416,00m2 -

lat. da Rua Oscar Schneider -

R$ 11.000,00 em até 48x

Temos casas eapartamentos residenciaispara locação.
- Confira: temos ouil-a", opções.

rgJRANCHO
(gIMOVEIS

Umaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-B799
Barão do Rio Branco, 411 - Centro

JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
28 de Àgosto, 1467 - CentrÇl

GUARAMIRIM

ranchoi nioveis.com.br

R: Francisco Hruschka.

REF. 121 • VILA NOVA· R$ 19.000,00
Lindo terreno cl 816.00m2• Rua Alberto Santos Dumont-

GARIBALDI· R$ 55.000,00 EMPRESA DE

CI MAQUINAS. Galpão em alvenaria cl 92m2 cl escritório, bw

maquinários completos pl empresa + casa mista cl 120m2, 2 salas, cozinha, 5 quartos
bwc, área serviço, garagem, terreno cl 450m2 todo murado. Aceita terrenos com

parte de pagamento .

.

REF. 229 - ANA PAULA· R$ 28.000,00 • Casa em alvenaria c/100m2, 3 quartos,
sala estar,. sala jantar, 2 bwc, cozinha, área serviço, garagem pl 2 carros, terraço.
Terreno c/ muro e portão de alumínio. Aceita casa na Vila Lenzi I Água Verde.

III'
REF. 233· FIGUEIRA· R$ 35.000,00· Ç/2 SUITES OPORTUNIDADE·

�;;5·. ACEITA FINANCIAMENTO· Casa em alvenaria cl 170m2, 2 suites sendo 1 cl

:Ii hidra, quarto, sala estar, 2 salas, área serviço, bwc, dispensa, cozinha, garagem.
!CI: Terreno c/460m2• Aceita troca por, casa na Vila l.alau ICentenário QU casa na praia

REF. 240· RAU· R$ 25.000,00 • Casa de alvenaria c I 113m2, 3 quartos, sala

:J, estar, c azinha, área de serviço, churrasqueira, edicula, bwc, garagem, janelas de

::i alumínio. Terreno com 460m2• Aceita carro ou terreno como parte pagamento .

. REF. 239 • RAU· R$ 42.000,00
Excelente casa de alvenaria com 80m2, 3 quartos amplos, sala estar, cozinha ampla,

GI
"O bwc, toda cl piso, laje. + 75m2 com área serviço, quarto, bwc, garagem pl 2 carros.
c

� Terreno c/.450m2.Aceita carro ou terreno como parte de pagamento.
n
o

3
"c:I
..
I»E

CL
E
o
(,)

n:J .

...
-
III

'c
'E
"CI
cc

Compra • Vende • Aluga

Cód. 476 - Lindo chalé moderno de alvenaria cl 120,OOm2, terreno medindo 752 OOm2 contendo três
quartos, dois BWC, lareira e demais dependências cl bela vista. Na praia de Araranguá - so

R$ 52.000,00. Troca cl imóvel em Jguá do Sul.

Cód. 469· Casa de alvenaria com 320m2 dois lances com sete

quartos, dois banheiros. Terreno com 600m2 • Jaraguá Esquer
do- R$ 55.000,00

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

Cód. 466 - Duas casas de madeira com 42m2 num terrenocom 397,5m2 - Ilha da Figueira - R$
25.000,00.

Cód.148 - Casa mista com 110,72m2 num terreno com 340,BOm2 ·R$ 35.000,00 • Vila Nova·
Terreno c/14.118,00 no valor R$ 55.000,00

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

ALUGA
- Galpão semí-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, lavànderia, garagem (FUN
DOS) -llha da Figueira· R$ 170.00

Cód. 145 - Terreno com 385m2 AO Rau - R$ 10.000,00
( aceita troca por carro em ótimo estado) ..

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

dependênciàs, terreno com 548,62m2 - Vila Rau - R$ 48,000,00.

CódA78 - Casa de alvenaria com 73,00m2, dois quartos, um Cód. 471 • Casa mista com 130m2, ierreno de esquina com 515m2. Em ótima conservação -

BWC, sala, copa-cozinha área de serviço e garagem. Vila'
Barra do Rio Cerro - R$ 40.000,00.

Lenzi • R$ 9.000,00 de entrada + financiamento.· Cód. 363 - Casa em alvenaria com 98m2, com tres quartos, dois BWC e demais dependências _

Cód. 140- Casa de alvenaria de 160m2 com uma suíte e Balneário Barra Velha - R$ 25.000,00(Troca por imóvel em Jaraguá do Sul) ..
2 quartos. Terreno com 539m2 - Vila Rau - R$ 6p.000,00.

Cód. 472· Sala comercial com 43,99m2, com uma casa de
madeira nos Iundos medido 44,00m2 - Vila Lalau· R$
28.000,00

Cód. 477 - Casa de alvenaria com 112.00m2 terreno com 619,50m2, três quartos, dois BWC sala
de estar, sala com ·dois ambientes, copa-cozinha, área de serviço, área para churrasqueira,
garagem. Três Rios do Norte - R$ 25.000,00 '

\

NECESSITAMOS DE
CASA PARA LOCAÇÃO.

TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS.

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

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

Flsloterapla
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS SEGUINTES ÁREAS

TRAUMATO-ORTOPÉDICA
REUMATOLÓGICA

PEDIÁTRICA

NEUROLÓGICA

GERIÁTRICA

PREVENTIVA

CONVÊNIOS COM A INDÚSTRIA, UNIÃO SAÚDE EISSEM

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFON� 370-7899 RAMAL 27
É-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

E
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

SESe: �i{�raguá do § presenta:
PROGRAMAÇÃOMÊSDE .JUlHODE 2000

.2 x semana: R$ 2.t(\(1

., x semana: R$ 2:'.00
CONVENIADO:
2 x scnumn: R$ 17.f1()

J x Sl'I11,II1<I: IUi 21.()()

HAßII.IDADES DE ESTUDO
Para crianças dc I� ii 4� série .

ESPiWO paru brincar c aprender -

Matutino c vespertino
DEPENDENTE; 10,00 maufculu + !Cl.6/),
USUÁRIO: 2(1.00 matricula + 24.00

2" c 4" - 17h äs 1 Rh
l" c 51. - OlJh äs lOh

IlEl'ENIlENTES: � pa
USUÁRIO: � parecias
CONVENIADO: � Pare

Apunir das I Hh
FESTA JUI.INA DO SESC

(;INÁSTICA LOCALIZADA

DIAS DA SEMANA

�� c :;" 07h às ORh c ORh às 09h
2", 4"1,! 6" lóh às 1711

2".4" e 6' 19h.111 ,1s 211h.111

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

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

. .

CURSOS TÉCNICOS MODULARIZADOS
• ELETRÔNICA (Vespertino e Noturno)

• ELETROMECÂNICA (Matutino, Vespertino e Noturno)

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

Pré-requisito: estar cursando ou ter concluído 20 grau.

HOrário: Ö7h3Qmin. às :t"�

No dia 24fo6foo o SENA! de jaraguä do Sul
faz 25 anos de atividades.

SENAI - CEl'" Jaràguá doSul
Rua Isidoro Pedri, 263 - RioMolha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

E-mail: jaragua@senai-sc-ind.br

• tsvar ao conhecimento
dos participantes as

regras básicas de
etiqueta nas rnais
variadas formas.

• Mostrar que: apesar
de vivermos numa

sociedade apressada e

competitiva, ser
bem-educado 'e
predicado cada
vez mais valorizad
na vida COIllO' um t0Q
para quem almeja
sucesso . nos plarIos
pessoal, social e

profissional.

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

APRESENTAÇÃO
JANICE HAFERMANN BREITHAUPT

Formada em Pedagogia pela FER.I. Especializada em Recursos Humanos

pelo Instituto de Pós-graduação ISPG. Pós-graduada em Adrninistração
de Empresas pelo ISAD (Instituto Superior de Adrninistração) PUC
(Pontifica Universidade Católica do Paraná).
Mcstranda em Administração de Empresas pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - Escola de Adrninistração (PPGA) UFRGS/ FERJ.

PROGRAMAÇÃO
* Conceito de etiqueta;
* Comportamento e apresentação pessoal: postura e

discrição no trajar;
* Comportamento e apresentação profissional;
* A importância da boa imagem social e profissional;
* Relacionamentos interpessoais no trabalho e na sociedade;
* Regras básicas de cortesia e boas maneiras.
* Palavras mágicas nos relacionamentos;
* Auto-imagem;
* Dicas que fazem a diferença;
* Etiqueta básica à mesa. 5%

REALIZAÇÃO

de deSconto
Para dais 01.1 mais
Participantes
da mesma
Empresa

Carga Horária; 12 horas
Período: I 7 a 20/07/00
Dias da semana: 2a a 5a feira
Horário: 19h às 22h
Investimento: R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)

• Jantar de encerramento com aula prática.

-

senac iii
!��l?2!!�E!?!!�_!,,2,_�/.��,e��n?i�,�,t;,�,���

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

(Oxx47) 370-0251Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



?� .. :'���I.C?�Ç��. ��.<?�.� CORREIo DO POV0 �������. ��.���'.�. ��. ����.� .�.� �?�.o

ALUGUEL

,DE,TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRAt 184

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

EDITAL N° 22.790 de 28-06-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
JACKSON VANDERLEI HINKELDEI EMA.I{LI BORBA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Marechal Castelo Branco,
3,820, Schroeder, neste Estado, filho de Gilberto Hinkeldei e Neldina Hobbel Hinkeldei.
Ela. brasileira, solteira, costureira, natural de Cascavel, Paraná, domiciliada e residente na Rua Manoel Francisco da Costa.
João Pessoa. nesta cidade, filha de Luiz Borba e Dalma Specht.

EDITAL N° 22.791 de 29-06-2000
MAlURO CURT RICHTER ENOELI KRAU�E

Ele, brasileiro. solteiro, bancário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Henrique Richter, Ilha da

Figueira, nesta cidade. filho de Curt Richter eIngrit Behling Richter.
Ela, brasileira, solteira, contadora, natural de Maripá, Paraná, domiciliada e residente na Rua Renrique Richter. Ilha da

Figueira. nesta cidade. filha de Geraldo Krause e Elfi Georg Krause.

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

•

•

•

•

VENDO
Terreno com 451m2,
com uma casa mista,
60m2 + uma fundação
com 96m2, todo
murado com muro de

pedras, terreno de

esquina, ótima
localização, próximo
a PMJS.
Valor R$ 26.000,00.
Tratar: 9997-7708

EDMAR HELIO.MICHELUZZI

COMUNICADO:
Foram extraviados os seguintes documentos da Empresa Edmar

Helio Micheluzzi, CNPJ nO 79.480.570/0001-86, I.E. nO

251.357.350, blocos de notas de saídas, série A-2 nO 0026 a 0125'
em branco, A-1 nO 0001 a 0025 Utilizadas e 0051 à 0125 em

branco, E-1 nO 0026 à 0125 em branco.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estàdo de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham

neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Ademar José Maçaneiro- R. Exp. Guilherme Humberto, 2" casa à direita

Nesta;
Adilson Paraná - R. Garibaldi, Lot. Saibreira, L. 63 - Nesta;
Aiclen Confecções e Bordos Ltda. - Av. Waldemar Grubba, 212 - Nesta;
Altamirda Silva- R. Jaraguá 88, Presídio, casa 47 - Nesta;
Anna Elize Cabral Orthmann (Dom Cabral) - R. Procópio Gomes, 1277 -

Centro - Nesta;
Carlos Roberto Martins Mello - R. Exp, Fidelis Stinghen, 25 - Centenário
- Nesta;
Claudiomiro Padilha - R. Antonio C. Ferreira, 850, Ap. 27 C - Nesta;
Cleonice Zavaglio - R. Geraldo Harneack, 212 - Nesta;
Comércio de Sucatas Mader Ltda. - R. Dona Matild, s/n° - Nesta;
Condutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. Maria Umbelina da Silva, 232 -

Nesta;
Condutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. Maria Urnbelina da Silva, 232 -

Nesta;
Coraldino Gaivão - R. Friedrich W. Sonnenholhl, 279 -!. da Figueira -

Nesta;
Danilo Girardi - R. Elisa Volkmann Mass I, Lot. 152 - Ouro Verde - Nesta;
Distr. de Água Mineral Fabiano Weinranch - R. Padre Luis Dias, 10 - sala 06
- Nesta;
Distrimar Distr. Alim. Ltda. - Caixa Postal 165 - Nesta;
Flavia Beatris Miorelli - R. Piçarras, 255 - Nesta;
Frenima Repres. Ltda. - Caixa Postal 165 - Nesta;
Genesio Kowalski - R. Anthun Frierich, lote 02 - Vila Rau - Nesta;
Handiness Malhas Ltda. - R. Ernilio Behling, 100 - Nesta;
Huang Chi - R. Otto Meyer, 66 - Nesta;
Huang 'Chi - R. Otto Meyer, 66 - Nesta;
Huang Chi - R. Otto Meyer, 66 - Nesta;
lrair Reitz - R. Juliotiz. 1015 - N. Ramos - Nesta;
J.M. Comércio e Locadora de Fitas Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1082. sala 04 - Centro - Nesta:
Jair Cipriani - R. Guilherme C. Wackerhagem, 120 - Nesta;
Jany Serviços Postais Ltda. - R. Domingos Sanson, 95 -:- Nesta;
Julio Cesar dos Santos - R. Reinaldo Rau - Centro - Nesta;
Karnylus Confs. Ltda. - R. Germano Wagner, 10- Nesta;
Lanch. Dois lrmão/Bolduan & Cia. - Av. Marechal Deodoro, 437 - Nesta;
Leonardo Nienkotter ME - R. Major Julio Ferreira, 136 - Nesta;

.

Lindolfo Mathias _:_ R. Rio Cerro I - Nesta;
Luiz Carlos Neves - Av. José Emmendorfer, 1299 - Nesta;
Luiz Carlos Morais de Almeida - R. da Abolição, 160 - Vila Rau - Nesta;
Marcia Marlene Lrohr - R. 650. 265 - Barra do Rio Cerro - Nesta;
Maria Pereira - R. João da Cruz de Souza, 576 - Vila Rau - Nesta;
Marizete Rossi Belamiro - R. Joaquim Francisco de Paulo, 2539 - Nesta;
Mercearia Val Ltda. - Nesta:

'

Móveis Pradi Ltda. - R. João Januário Ayroso, 2286 - Nesta;
Nelson de Andrade - Rodovia. BR-280, Km 60, 15.748 - sala 02 -

Guararnirim;
Nelson Tribess Junior - Av. Pref. Waldemar Grubba, 4265 - Nesta;
Petúnia Com. e Rep. Ltda. - R. Floriano Peixoto. 200 - Nesta;
Pirralhos Confecções Ltda. - ME - R. Roberto Ziemarm. 2144 - sI. O I -

l( Nesta;
Rogerio dos Santos Matozo - R. Guarani Mirim. 194 - Nesta;
Rosa Simões de Souza - Estrada Garibaldi. 50 - Estr. Presídio - Nesta;
Willian Pereira dos Santos - R. Alberto Picolli, defronte 46 - Água Verde
Nesta;

I

I

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste
Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n" 78, no prazo da Lei, a

fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma
da Lei, etc.

Jaraguä do Sul, 5 de Julho de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pomel'odt;! pode ter
faculdade de medicina chinesa
Pomerode, no Vale do Ha

jaí, pode ser a primeira cida
de fora do território chinês a

sediar uma Faculdade de Me
dicina Tradicional Chinesa.
Esta possibilidade foi discuti
da durante a visita da delega
ção catarinense daAssembléia
Legislativa, chefiada pelo pre
sidente do Legislativo, depu
tado Gilmar Knaesel (PPB),
realizada em julho, à Univer
sidade deMedicina Tradicio
nal Chines� de Heilongjiang,
na República Popular da Chi
na. O projeto pode ser viabili
zado através de um acordo já
existente entre o estado de
Santa Catarina e a província
de Heilongjiang, com a reali

zação, numa fase inicial, de
cursos de especialização. Até
lá, uma conquista está ga
rantida: a Universidade de

Heilongjiang já colocou à

disposição de estudantes e

professores catarinenses va
gas no seu programa de for

mação de estrangeiros.
A medicina chinesa atua

através da combinação de inú
meras práticas como a acupun
tura, fitoterapia, massagens,
exercícios de alongamento e

relaxamento e aplicações de

produtos naturais que estimu
lam a integração do homem
com a natureza. Os anfitriões
chineses, durante a visita da
missão catarinense, enfatiza
ram a riqueza de recursos na-

turais existente no Brasil, em
particular na região da Ama
zônia, que permitiriam o de
senvolvimento de diversas

aplicações de ervasmedicinais
como prevenção e cura às mais

. variadas doenças. Medicamen
tos à base de ervas naturais

garantem, hoje, aos chineses
a cura comprovada, por exem
plo, de câncer de estômago e

pulmão. Remédios que, inclu
sive, já foram submetidos à
análise e aprovação do Food
and Drug Administration
(FDA), órgão que regula
menta e libera a produção
de remédios e alimentos nos
Estados Unidos.

Para a reitoria da Univer-
. sidade de Heilongjiang, a in

tegração das medicinas oci
dental e oriental, é uma ten
dência, aliando em prol da
saúde os sofisticados equipa
mentos e recursos ocidentais

para diagnóstico e os recursos

orientais milenares utilizados

para a conquista da cura.
Ainda na província de Hei

longjiang, a missão parlamen
tar.catarinense, manteve con
tatos com a indústria aeronáu
tica de Harbim, Xu Zhanbin,
quando foram iniciadas con

versações e negociações para
a entrada da estatal chinesa no
mercado de Santa Catarina
com a futura instalação de
uma montadora de mini-van
em território catarinense.

RCJ PRODUÇÃO
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Mercado debate qualidade do leite
O governo federal deve as

sinar, ainda em julho, decreto
que define a nova regulamen
tação de captação, Iransporte e

industrialização do leite, a par
tir de sugestões apresentadas
por consulta pública da Leite
Brasil, entidade que congrega
produtores brasileiros. As pro
postas apresentadas pela inici
ativa privada propõem altera
ções na atual regulamentação
dos tipos de leiteA, B e C, com

nonnatização diferenciada para
o leite a granel e pasteurizado,
como forma de estimular a

melhoria do produto final.

A qualidade do leite foi
tema também de treinamento

promovido pela Embrapa Tri
ga, de Passo Fundo(RS), em .

parceria com a Embrapa Pe
cuária Sul, de Bagé(RSJ, e a

Embrapa Gado de Leite, de

Juiz de Fora (MG), em Passo

Fundo, na Semana passada,
com o apoio do ProgramaCoo
perativo de Investigação Agrí
cola do Cone Sul (Procisur),
que reuniu pesquisadores, téc
nicos, zoolecnistas, engenhei
ros-agrônomos, médicos vete
rinários e estudantes dos esta
dos do Sul do país. O curso de

Sistemas de produção para
gado leiteiro baseado em pas
tagens sob plantio direto, abor
dou também a qualidade da

pastagem para alimentação do
gado e sistemas integrados de
produção de leite e grãos.

De acordo com técnicos
da Universidade de Passo Fun
do, a qualidade do leite bra
sileiro é considerada ruim em

função das péssimas condi
ções de higiene em grande
número de propriedades, o
controle inadequado de do

enças, o pequeno número de
ordenhadeiras mecânicas, o

sistema precário de
resfriamento e a existência de
vacas subnutridas.

A avaliação de técnicos e

produtores éde que a base da

alimentação animal está nos
campos nativos e que a alterna
tiva, para o período do inverno,
quando a temperatura é mais
baixa e a luminosidade menor,
é o plantio da aveia preta e do
azevém. Com um períodomai
or de utilização de um pasto de
melhor qualidade, o resultado
é umamaior produção de leite
com retornos de aumento de
receita ao produtor.

AUniversidadedoContestado,
campus Concórclia, realiza neste fi
nal de semana, dias 6 e 7, o IEncon
tro de Literatura, que traz a Santa
Catarina um dosmais importantes
ficcionistas da literatura brasileira,
o escritor Ignácio de Loyola
Brandão. Além de fazer o lançamen
to, em Concórdia, do livro O Ho
mem que Odiava a Segunda-feiro,
obra que conquistou oPrêmio Jabuti
de Literatura e está na terceira edi

ção, Loyola vai falar sobre o proces
so de criação literária. Participam

RCJ NAS PONTAS

Transportes
com a secretaria de estado de Trans

portes eObras,novalor deR$14mil,
vai atender à construção de 16novos
abrigos deônibus, cujoocusto deter
minado em licitação é de R$
28.800,00. O restante dos recursos,
de acordo com o prefeitoUmberto
Teixeira, constituem a contrapartida
.dos municipal para a concretização
da obra. Os novos abrigos, conforme
projeto, obedecem amodelo padrão,
emferrogalvanizadoecomchapasde

.

fechamento lateral e traseiro, resguar
dando o usuário de eventuais

intempériesOComércio) .

também do encontro, o primeiro
evento desteporte realizado noAlto

I

Uruguai de Santa Catarina, como
palestrantes e convidados, os escri
tores e críticos literários Solange
Medina Ketzer, Ivane Reis Calvo
Hernandez, Valmor Santos, Luiz
AntonioAssis Brasil, Salma deOli
veira e Regina Zilbermann. A pro
gramação do IEncontro de Literatu-
ra daUnC prevê ainda a realização
de oficinas voltadas à produção,
principalmente, de contos e poesi
as (OJornal).

que já está na CâmaraMunicipal de
Canoinhas, prevê que o processo
eleitoral simulado seja procedido
por votação secreta e por escola,
propondo a participação rotativa das
escolasmunicipais e a programação
e realização da atividade semprena
última quarta-feira de cadamês.

Valdir Ecker argumenta que a

idéia pretende incentivar e estimu
lar os estudantes a conhecerem
mais de perto os trabalhos realiza
dos pelo Legislativo e a "tomarem
contato desde cedo com noções de
cidadania e responsabilidade soci
al e política" (OPlanalto).

Coração

média de 400 cirurgias por ano.
Outra técnica de cirurgia cardi

aca inovadora, criada pelomédico
pernambucanoRicardo Lima, já
soma cerca de 200 intervenções
com sucesso também realizadas

pela equipe médica de Bauer. A
técnica permite cirurgias cardiacas
de revascularização miocárdia
(ponte de safena) sem o uso de

máquina e com o coração batendo,
através da utilização de fitas, que
ajudam a imobilizar o órgão, e de
estabilizadores (tipo garfos espe
ciais), que são apoiados no cora
ção e permitem a execução dos

procedimentos (Correio doPava).

Rede Catarinense de Jornais

Literatura

Cidadania

A prefeituramunicipal de Pi
çarras assinou dois importantes
convênios que vão implementar
obras de infra-estrutura viária num

prazo já determinado de dois me
ses. O primeiro, junto ao Fundo
Estadual de Transportes (FEI), no
valor deR$ 233 mil, prevê a drena

gem e o asfaltamento dos eixos vi
ários que ligam os bairros Santo
Antônio e Nossa Senhora da Paz e
os dois à BR-101. O contrato prevê
também a implant�ção de sinaliza
ção vertical e horizontal.

O segundo convênio assinado,

Os estudantes da redemunici

pal de ensino de Canoinhas pode
rão ser privilegiados com a opor
tunídade de participar de um pro
cesso eleitoral simulado, atuando
como eleitores e candidatos a ve

reador. Os eleitos terão, ainda, a
chancedeatuarem uma outra simu

lação, dessa vez, de uma sessão da
própria Cãmara, com todos os pro
cedimentos oficiais das sessões

.

realizadas diariamente pelo
Legislativomunicipal.

O projeto, denominado Verea
dorPor Um Dia, de autoria do vere
ador Frederico Valdir Ecker (PFL),

Asmodernas tecnologias
de cirurgia cardíaca utilizadas
pelas equipesmédicas da USP
e cio Hospital Universitário
Caiuru, de Curitiba, colocam
a cardiologia desenvolvida no
Brasil em condições de com
paração à desenvolvida por
grupos de cirurgiões dos prin
cipais centros médicos do
mundo. A avançadametodo
logia de cirurgia da aorta, coma cor

reção de aneurismas agudos ou crô
nicos através da implantação de um
stellt, que evita a cirurgia convenci
onal de abertura do peito, através de
um acesso pela artéria femural (vi
rilha); onde é introduzido um guia,
por exemplo, foi realizada com su

cesso pela primeira vez no Paraná e,
hoje, é também realizada pela USP.

NoCajuru, omédico demaior
destaque e procura por pacientes
cardíacos de todo o Sul do País, é
um catarinense, o jaguarenseVictor
Bauer Junior, que, juntamente com
uma equipe de especialistas, vem
registrando a realização de uma

Página • 3
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Massa críticaRCJ INTERATIVA

os aparentes benefícios, mas,
também, o preço do uso das
drogas. Se não fizermos isso,
vamos continuar somando
apreensões, enquanto a violên
cia invade as ruas, com um

aumento crescente e preocu
pante do crack, que causa de

pendência em quatro semanas

e tem uma síndrome de absti
nência intensa. Já apreende
mos este ano 30 quilos de era
ck, quando o maior volume

registrado, em 98, tinha che

gado a 14 quilos".
Para a PF/SC o problema da

drogadição tem soluções mais
eficientes na sala de jantar, com
o comprometimento, o carinho
e o diálogo entre pais e filhos,
do que numa delegacia de polí
cia. O problema, segundo lIdo,
é que, a inserção damulher no
mercado de trabalho causou a

desarticulação do núcleo fami
liar, o que privilegia a escola
como canal para o sucesso da
atividade de prevenção: "Esta
mos, portanto, diante de um

problema multidisciplinar que
o professor, se tiver uma visão
democrática e honesta e a in

formação necessária, pode re
verter sem implantar políticas
de terror. Temos que superar o

preconceito que cerca a depen
dência química. O usuário de

drogas não é um marginal e o

problema é de todos nós. A cul
tura de risco apenas das gran
des concentrações urbanas caiu
por terra, a droga está democra
tizada", lamenta.

sideradas as principais capi
tais brasileiras, é de 7%".

Para Ilda, a discussão das

origens da drogadição, seja
por drogas lícitas ou ilícitas,
é inócua porque são vários os
motivos que levam à depen
dência química. Ele reconhe
ce que condicionamentos so
ciais e econômicos fazem do

narcotráfico, em algumas re
giões, uma atividade econômi
ca palpável. Por outra lado,
questiona a expectativa de
consumo incompatível com o

poder aquisitivo do brasilei
ro, que vem sendo estimula
do pelos meios de comunica

ção que têm sido, acima de

tudo, veículos de promoção,
inclusive da venda de álcool
e tabaco. "Se o álcool, que é
causa de violência familiar e
de 78% das mortes de trânsi
to, pode, por que não pode
outras drogas que a própria
sociedade sinaliza como de
menores danos que as bebi
das alcoólicas ou que o cigar
ro?", questiona.

.

Sem entrar no questiona
mento da indústria do fumo,
que gera 72% do valor de co
mércio em tributos para o go
verno, que somada ao comér
cio das demais çlrogas lícitas
e ilícitas, talvez, represente a

primeira economia mundial,
Ilda é taxativo e reforça que os
jovens só adotam aquilo em

que crêem: "Precisamos discu
tir com eles para criar massa
crítica, admitindo, inclusive,

Ainda que revele um au

mento médio de 100% ao ano

na apreensão de drogas, 4mil
quilos no ano passado, tercei
ro lugar em eficiência no Bra

sil, a Polícia Federal em Santa
Catarina avalia que a dissemi

nação do problema temmuito

a crescer se não for revertida
a ênfase na repressão por uma
política efetiva de prevenção.

O assessor de comunicação
social da PF/SC, Ilda Rosa,
argumenta que as drogas são

. disponibilizadas porque há

consumo, enquanto ficamos
reproduzindo uma cultura
norte-americana orientada

para a mera repressão: "Dados
disponíveis demonstram que
1/3 da produção mundial de
droga circula nos E,UA e de

que 48% da população entre
14 e 18 anos utilizam ou já
utilizaram algum tipo de dro

ga. No Brasil, esse índice, con-

Aproximação
com a comunidade

Desenvolvido desde 98, o

ProgramaEducacional de Resis
tência às Drogas e à Violência

(Proerd), que treinou nos últi
mos dois anos cerca de 30mil

crianças, confere a Santa Cata
rina a segunda posição em de

sempenho entre os estados em

que a PolíciaMilitar desenvol
ve omodelo importado dos EUA.

A meta da PM/SC, agora, é
trazer para o estado a condição
também de centro de formação
do Proerd, que forma policiais
para atividades de treinamento

.

escolar de 171ições, programa
do para ser desenvolvido duran
te um semestre, onde são abor
dadas noções de cidadania, va
lorização da auto-estima, pres
são da mídia em torno das dro

gas, entre outros temas.
O programa que, em dois

anos, atendeu a alunos da 4a
série do ensino fundamental de
cerca de 744 escolas das redes
de ensino público e privado,
abrangendo um total de 30mu

nicípios, tem comometa formar
mais 100 mil jovens em 2000,
entre a faixa de 9 a 12, amplian
do a abrangência para outras 60
cidades do estado.

O assessor da coordenado
ria estadual do Proerd, Ten. Ro-

o naldo deOliveira, informa que o
próximo passo da PM é atuar

'também com os currículos de
treinamento do Proerd para pais
e adolescentes: "Com o Proerd,
estamos aproximando os polici
ais da comunidade, da escola, da
família e das crianças, reforçan
do a imagem do policial como a

de um amigo, que pode socor
rer há qualquermomento, dian
te de qualquer dificuldade".

Outro propagador da pre
venção, com atuação desde

1982, é o Conselho Estadual do

Entorpecentes (Conen), um ór

gão normativo encarregado de

traçar as políticas deprevenção
às drogas em Santa Catarina.
Além da função normativa, o
Conen tem amissão de estimu
lar e promover programas de

prevenção e assessorar as comu

nidades terapêuticas que atuam
no tratamento e recuperação de
dependentes químicos. O Con
selho desenvolve também ativi

dades de combale ao tráfico de

drogas dentro de presídios.
A principal atuação do Co

nen, no entanto, está na inter
relação com as redes de ensino

público e privado, no treina

mento de professores sobre tá
ticas e estratégias para desen
volver posturas de prevenção às

drogas. O Conen é integrado
por 13 instituições que repre
sentam os setores público, pri
vado e não-governamental, en
tre as quais estão a Polícia Mi
litar e a Polícia Federal.

RCJ SOI.UçÃO

A opção pelo sadio na escola
Também radical quanto tituiçãoaooontexto dedoençaque nar: "Muitas vezes é mais efi- álcool no banho dos bêbes sob 'criação de grupos de ajuda ção social já que muitas ve-

aos malefícios damaconha, aflige o dependente: "Umpolici- ciente que um profe�sor de o pretexto de calmante, que é mútua, com partícípaçãofarní- .zes a perda da perspectiva de
que considera alucinógeno, o al na sala de aula vai falar das matemática fale sobre drogas, uni verdadeiro porre, e conti- liar, para as demais fases, den- cidadania _é anterior à droga-
professor aposentadoWilson drogas sob o pontode vista docri- do que Um biólogo que, no nuamos com os elixirespalegó- tro da ótica de oferecer a opção diçäo. Para reforçar esse
Kraemer, graduado emEnfer- me, da violência, damoral: Isto âmbito da infor- � licos, os bentil, , social do sadio, é o caminho da diagnóstico,Wilson Kraemes
magem e pós-graduadoem minimiza o problema, mas não mação científi- ,çecp. � os antocolinér- prevenção e do resgate do de- lembra o depoimento de um .

Psiquiatria, ex-coordenador resolve. Um profissional da área ca, pode ter um IPEUll";\ gicos, os biotô- pendente químico: "Primeiro é pedinte de rua que, ao ehe-
da Faculdade de Enferma- médica vai falar sobre vida, saú- discurso com- nicas fontoura, preciso reconhecer a depen- gar aUFSC, declarou que "só
gem, hoje, voluntário integra- de, sobre omodelo, não do nor- prometido" . os sadóis, os fi- dência química como doença teriamesmo uma única pos-
do aos serviços do Programa mal, mas do sadio". Aliás, matosans e ou- crônica e oferecer ao doente sibilidade de acessar àUni-
de Ajuda ao Servidor e do Com as drogas V1.llgarizadas comprometi- . tros, que são amparo, respeito, consideração versidade sem ser oGrupo de
Grupo de Ajuda Mútua do e popularizadas, o caminho rnento de vários bebidas aleoóli- e acompanhamento. Quando AjudaMútua, a da condição
Centro de Ciências da Saú- apontado por Kraemes também segmentos da .

caso Em casa, um diabético intenromps o de cadáver para experiênci-
de daUFSC, não desmerece, reconhece as redes estaduais sociedade com s convivemos tratamento, reconhecemos a as anatômicas. A experiência
mas questiona o atuação das emunicipais de ensino públi- (ti a discussão inte- ! com uso de dificuldad'e. Quando o dsoga- da Universidade demonstra

.

d' d
I

polícias em atividades rela- co e priva o como o gran e lectual do nível • benzina, aceto- do interrompe, é porque é que não são necessários gran-
cionadas à prevenção e ree- canal de solução para a preven-i de malefícios das drogas lícitas

�

na e álcool de limpeza, subs- sem-vergonha, mau caráter, des investimentos, além da
ducação sobre drogas, ção e reintegração de depen- e ilícitas, por exemplo, a des- tâncias que causam prazer se- fraco". formação e treinamento de

ApropostadeKraemer;que dentes. Não através de simples crimininalização damaconha, melhante ao que, no início, as OGrupo deAjudaMútua da multiplicadores da área da
durante 11 anos vem orientan- programas de palestras, mas segundo Kraemer, tem dífícul- drogas produzem". UFSC, que desenvolva ativida- saúde para atuarem nas re-
do o trabalho realizadoatravés dentro depoliticas de interven- tado avanços, tendência que in- Para Kraemer, a interven- des diárias e está aberto à pó- des de ensino", concluiWil·
da UFSC, para enfrentar a ção radical, em atenção, inclu- teressa ao narcotráfico e a in- ção radical preventiva e cultu- pulação em geral, trabalha com son Kraemer, que já está com
dependênciaquímica está cen- sive a orientações doministé- dústria: "Tomamos contato com ralmultidisciplinar na faixa de um tratamento mínimo de 6 um livro, onde relata a expe-
trada na oferta do que a socíe- rio da Educação que confere ao , o álcool jána vida intra-uteri- la a 4a séries, portanto, antes meses que prevê ações de tra- ríência na UFSC, pronto para
dade tem de sadio como subs- ,

tema um carátermultidiscipli- na, depois com a colherinha de do contato com o traficante, e a balho curativo e de reintegre- ser editado.

s

•
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Perfil
A organizadora da festa do Casarão

Nome: Juliana Raboeh

Rnbini

Idade: 21 anos

Hobby: passear

Comida: lasanha

lmgar: praia
os nos

locais:
deo

Homem: romântico

./

8 site mais"iovem de Jaraguá do Sul está pronto! Diversão, foto da
noite, Rashes, perfis, agenda e humor, você só encontra em:

www.nageral.com
.,.....

',;;.

Ao lado direito, a
vencedora do
concurso do

Colégio Heleodoro
Borges 2000.

Ao lado esql;Jerdo,
um dos candidatos
a GaroTo tJova
Era, que será

realizado hoje, na
Notre!

sc

TEMPO É DINHEIRO.
ECONOMIZEOS DOIS.

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

I

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMpLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

.,_ ...

() Botjcál·iô
�

ç<';
".'-

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CABELEIREIRO UNISSEX

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

fio a fio, .meça hair

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

terra
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de junho, os pais, José Jair Giovanella e

: aria Maas, festejaram com muito orgulho e

animação o 4° aniversário da querida filha, Juliana
Maria Maas. Parabéns!
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completa, amanhã,
4 anos. Seus avós,
Osnildo e Roseli, e sua

madrinha, Angelita,
lhe desejam muitas

felicidades e um feliz
aniversário

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CUNICA�� Weodá

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371·0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Ministro lançapedra fundamental
doCentroPolitécnico

o Ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, lançou na

última semana em Jaraguá do Sul
a pedra fundamental do Centro

PolitécnicoGeraldoWerninghaus
e fez a· previsão de que no prazo
de um ano o prédio deverá ser

inaugurado. Os investimentos

para a obra somam cerca de R$
2 milhões e são provenientes do
Banco Interamericano de Desen

volvimento e do governo federal,
estadual e municipal. Recep
cionados pelo Professor Hilário

Althoff, Reitor em exercício do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, estiveram presentes na

solenidade o Governador do

Estado de Santa Catarina, Esperi
dião Amin Helou Filho, o 'vice,
Paulo Roberto Bauer, o prefeito
municipal de Jaraguá do Sul,
Trineu Pasold, além de deputados
e autoridades civis da região,

A vice-presidente da Asso

ciação Politécnica de Jaraguá do
Sul (Apolitec), Isaura Maria da
Luz Silveira, na ocasião repre-

sentando a presidente da As

sociação, Professora Carla

Schreiner, lembrou o empenho do
empresário Vicente Donini e do
vice governador Paulo Bauer para
que o Centro Politécnico fosse
instalado.

A atuação do ex-prefeito
Geraldo Werninghaus, que foi
decisiva para 'que o processo de

instalação tivesse continuidade e

viesse a culminar com a concre

tização do Centro Politécnico,
também foi enfatizada,

O Vice-Governador Paulo

Roberto Bauer declarou que,
depois de ser pioneira nà insta

lação de um Centro Universitärio,
Jaraguä do Sul agora dá mais um

passo em busca da excelênciade

ensino, desta vez prestigiando o

ensino profissionalizante, "Isto
não está sendo feito de forma
aleatória, A região necessita de

uma maior demanda de mão de

obra especializada e esta cidade

está se concretizando como um

pólo irradiador de educação",

O Ministro Paulo Renato de

Souza informou que cerca de 50
centros estão sendo instalados em
todo o país e que o primeiro deles
foi inaugurado na cidade de

Caxias do Sul (RS), O ministro
afirmou que a idéia de construir
escolas profissionalizantes em

todo o país surgiu após uma idéia
lançada pela ACUS. "Estamos

hoje aqui sob esta lona mas em

um ano estaremos de novo em

Jaraguã do Sul para inaugurar
mos o centro que, certamente, há

de ser o melhor de Santa Cata
rina".

Após o lançamento da pedra
fundamental, o ministro assistiu
a uma demonstração de trabalhos
desenvolvidos no núcleo tecno

lógico da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Albano

Kanzler, Em seguida, num almoço
realizado no Parque Malwee, o

Ministro Paulo Renato de Souza

recebeu o título de Cidadão
Honorário de laraguá do Sul con
ferido pela Câmara de Vereadores.

Foto: Horst Baümte

Lançamento da pedra fundamental do Centro Politécnico Geraldo Werninghaus foi
feito pela Sra. Lilian Wl!minghaus, pelo Ministro da Educação Paulo Renato de Souza,

pelo Vice-Governador Paulo Roberto Bauer e pelo Prefeito Irineu Pasold

Equipe FERJ/FME de basquete masculino viaja a São Paulo
A equipe FERJ/FME partici

pará, neste final de semana, de
um dos maiores torneios espor
tivos amadores do Brasil. Os

Jogos Abertos do Interior, torneio
similar aos Jogos Abertos de San
ta Catarina mas com a partici
pação das cidades do interior de
São Paulo, estarão sendo disputa
dos em Jacareí até 17 de Julho.

Jaraguá do Sul represenrarä a

cidade de Arujá e enfrentará
fortes adversários como o

Marathon Franca, oMogi Valtra,
o Barueri Vasco, o COC Ribeirão

Preto, o Bauru Tilibra e o. AGF

Casa Branca, que disputaram a

Liga Nacional de Basquete deste
ano,

Como preparação para este

torneio, a equipe disputou, no úl-.
iimo final de semana, um qua

drangular na cidade de São Bento
do Sul. A equipe jaraguaense fi

cou em segundo lugar com uma

vitória por 95 a 62 contra o time

da cidade anfitriã e uma derrota

(79 a 61) para Joinville, que foi

representado pelo Colégio Bom
Jesus.

Pós-Graduação mantém
. .,....

cursos com inscnçoes
abertas

Permanencem abertas as inscrições para os
.

cursos de Pós-Orcduoçóo oferecidos pelo Centro
Universitário de Jaraguá do Sul.

Gestão de Finanças e Negócios
N.o de vagas: 55
Inscrição: R$ 123,00
InvestirnentorlS x R$168,OO

. Educação Matemática
N.O de vagas: 45

Inscrição: R$50,OO
Investimento: 16 x R$159,50

Currículo Escolar na Educação Infantil e no

Ensino Fundamental por Projetos de Trabalho
N.O de vagas: 35

Inscrição: R$ 60,00
Investimento: 1 + 17 X R$117,OO

Psicologia e Saúde Mental
N.O de vagas: 35

Inscrição: R$ 30,00
Investimento: 15 x R$ 197,00

Planejamento, Execução e Avaliação de
Políticas e Serviços Sociais: área pública e privada
N.O de vagas: 35

Inscrição: R$ 148,00
Investimento: 15 x R$ 148,00

Maiores informações a respeito dos cursos poderão ser

obtidas junto à Coordenadoria de pós-Graduação e

Pesquisa ou na home page http://www.ferj.rct-sc.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Concurso
Sete belas candi'd�tas disputam hoje, a partir das 22

horas, o título de Rainha da sa Freundschaftfest,
(Festa da Amizade) que representará a Sociedade

Desportiva e Recreativa Amizade no concurso Rainha
da 12a Schützenfest, dia 1 de setembro.

Da esq. pl dir. Daiane Titz; Katúcia Nicocelli Brock, Denise
Langer, Clarice Cristina Rauber, Emilly Priscila Fontana,
Angela Maria Pappie e Lilian Cristiane Anklan Kock,

as gatasl2000 da Sociedade Amizade

Fabiane

Mazzine foi
eleita no dia

último
sábado (01)

Rainha
Italiana de

,

Iaraguâ do
Sul12000

A bela Aryadne Melin
troca idade neste

'-'-------=----------' domingo. Parabéns!

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e rnals bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacioriamento,

- 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

'Show
Neste domingo, na

Praça Ângelo Piazera,
das 19 às 22 horas,
show com banda

Conexão X, através do

Projeto Música na

Praça. A Banda

apresenta o primeiro CD
denominado "Que falta

faz você".

Sábado, 8 de julho de 2000

FESTIVAL
o Sesi realiza mais duas etapas do Festival Sesiano

da Canção. Hoje, às 21 horas, no Caic
do Bairro São Luís, e amanhã,

às 16 horas, no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá.

Clóvis e Cleuvir venceram a r etapa do Festival no Homago,
na modalidade sertaneja. Receberam a premiação das mãos

do coordenador do Sesi, Leônidas Nora (E)

(f) 14 Anos de Bons Serviços
LUNELLI
."liii'." iii"ii iii.'.

SERViÇOS PREDIA�S E RESIDENCIAIS

R u o P r e f e i t o J o s é Bau e r I ,5 9.3 • V i IaRa u

Fone: (047) 973-9947 • 372-3500
CEP: 89254-100 • Joroguó do Sul - sc

Inscrições
Encontram-se abertas as

inscrições para a Corrida
Rústica Cidade de

Jaraguá do Sul, que será
realizada no dia 23 de

julho, com saída e

chegada na Praça Ânge�
Piazera. Premiação em

todas as categorias e

prêmio especial de R$
100,00 para o

jaraguaense melhor
colocado em cada

categoria.
Informações 275-1300

Odair Fabiano Bosse,
presidente do Núcleo de

Fotografia Profissional da'
Acijs, e acadêmico da r

turma 'de Direito da Ferj,
estréia idade nova no dia 10
de julho. Parabéns!

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

� Floricultura
Florisa

tr (047) 371-8146
tr (047) 371-0515

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

Atendemos casamentos,
aniversários, convenções, la

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 l1h30 às 14 horas
Para jantar 18h30 às 22 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Técnicos do Amapá conhecem agroindústrias
. Visitantes
estiveram
em Schroeder

eCorupó
Schroeder/Corupá - Comi

tiva de seis pessoas ligadas a di
versos organismos do governo
do Estado do Amapá esteve ante

ontem nos municípios de Schroe

der e Corupá para conhecer a ati
vidade agroindustrial da Micror
região do Vale do Itapocu, com
interesse, principalmente pelo
processo de tratamento pós-co
lheita, comercialização e indus

trialização de bananas e pelo Tu
rismo Rural. Eles estiveram em

Schroeder, na parte da manhã,
quando visitaram a propriedade
do bananicultor Rolando Schultz
e, depois, seguiram para Corupá,
onde conheceram uma fábrica de

doces à base de polpa de banana.
O engenheiro agrônomo Ar

naldo Bianchetti, chefe de Pes

quisa da Embrapa (Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária)
do Amapá, disse que o objetivo

Conhecimento: visitantes acompanham serviço na propriedade de Rolando Schult:

da viagem foi oferecer aos téc

nicos a oportunidade de conhe
cer em Santa Catarina o funcio
namento de setores que o gover
no do Amapá deverá incentivar,

visando oferecer alternativas de

renda aos produtores rurais

daquele Estado"que ainda estão

muito atrelados ao extrativismo.
É o caso da bananicultura,

Fundado em 1978 por João Kraisch, o Marmoraria Kraisch
Indúslria e Comércio lldo., com sede no cenlro de Guaramirim,
vem conquislando lodo o público do microrregião e do liloral

calarinense, com o lemo "Bom goslo e requinle em mármore e granilo".
Tania que há alguns anos vêm conquislando prêmios conseculivos em

diferenles pesquisas de opinião como o marmoraria desloque
da região. Márcio Kraisch, filha de João, desloca a preocupação
com o qualidade do polimenlo e apresenlação dos produlos que
oferece· lampas de pia, soleiras, pisos, balcões e mesas sob

medida nacionais e importados. "Trabalhamos com moleriais de
diferenles Eslados do País, pois coda região nos oferece um produlo
de lonalidade diferenle. Os importados Irazemos da I!ália, que nos

oferece Iodos os Ions", informo Márcio. A Kraisch lem veículos poro
enlrega próprio e procuro sempre cumprir rigorosamenie os prazos de

enlrega acordad_os com o clienle.
João Kraisch recebendo o_!.tpféu

Reconhecida pelo quarto ano

. consecutivo pelas Empresas de

Pesquisas Master e Podhium
como melhor Empresa de Marmoraria

Rua 28 de Agosto, 142 - Centro - Guaramirim - SC

segundo Bianchetti, que já existe

naquele Estado, mas ainda sem a

tecnificação necessária para tor

naro produto competitivo no mer

cado. A idéia é conseguir produzir

\

�
de l ô/lunho

a l ô/lulho
sextas, sábados e

domingos
Horário:

às 20:30h

--
Ingresso R$5,OO
com Bônus R$3,OO

com qualidade suficiente, para
exportar bananas para a Guiana

Francesa, Suriname, Paramaribo
e a Venezuela, aproveitando a

localização do Amapá, bastante
próxima dessas regiões, diz o

coordenador de Agroindústria da

Secretaria de Agricultura do

Amapá, engenheiro agrônomo
Marcos Aurélio Bezerra Araújo.

As possibilidades de expansão
da bananicultura no 'Amapá são

promissoras, observa Bianchetti,
considerando o clima tropical da
região, com temp�raturas entre

28 a 32 graus centígrados. Na

propriedade de Schultz, os visi
tantes puderam conhecer todo o

processo do pós-colheita da ba
nana e o empacotamento. Schultz

exporta a maior parte da pro
dução, atendendo mercados con
sumidores na Argentina, Uruguai
e Paraguai.

Os visitantes conheceram
também o Parque Ecológico Erní-

. lio Fiorentina Battistella, onde
está localizada a Rota das Ca

choeiras, principal atração turís

tica natural de Corupá.
(MILTON RAASCH)

Centro Cultural de Jaraguá do Sul
Rua Jorge Czerniewicz, 1 Qº/�,:�.j"

·.'.... ,; ..;,.".;.,#ri-
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Mineradores encomendaram !Nl ,CP ""

U'�@lJb\�
,�.'"estudode impacto ambiental

, Bingo
A AP:P (Associação de Pais e Professores) da Escola de Ensine

, Fundamental CristinaMarcatto e a Amje - Associação dos Moradora
do Jaraguá Esquerdo -, convidam a comunidade para bingo em pro
da construção da quadra da escola, que será realizado hoje à tarde,
partir das 14 horas.

Trabalho será
coordenado

por geólogo de
Itajaí Palestra

A Câmara daMulherEmpresária de Jaraguádo Sul e Rosani Promoções
e Eventos promovem palestra de auto-estima, lição de vida e sedução,
na quarta-feira, a partir das 20 horas, no Clube Atlético Baependi.
ministrante é a sexóloga Nelma Penteado, primeira professora de arte!

sensuais do mundo, membro da Sociedade Brasileira de Sexualida
Humana. Informações: 37 I -6855.

Guaramirim - Os mine

radores de areia do Vale do

Itapocu querem livrar-se' da,

imagem de destruidores da

natureza. Em assembléia esta

semana, optaram pelo nome do

geólogo Francisco Caruso

Júnior, de Itajaí, para coordenar

o trabalho de elaboração do lEAl

Rima (Estudo de Impacto
Ambiental) em toda a extensão do
Rio Itapocu e afluentes. Oestudo
é exigência doMinistério Público
Federal para avaliar as áreas em

que os recursos minerais podem
ser extraídos e estabelecer as

normas.

Existem 32 pontos de extra

ção de areia, saibro e seixo no leito
ou às margens do Rio Itapocu,
desde a foz até os atluentes Iraí,
Itapocuzinho e Jaraguá. "Esse
estudo vai determinar os aspectos
de impacto ambiental e

determinar as regras. Todos os

mineradores terão que obedecer

o que o relatório deterrninar", diz
o delegado regional do Sindicato
dos Mineradores de Areia, Lauro
Fröhlich.

O trabalho de elaboração do
estudo custará cerca de R$ 80
mil, pagos pelos mineradores.
Análises prévias serão encami

nhadas à Fatma e ao Ministério

Grupos de férias
As inscrições para participar dos grupos de férias do Sesc encerrai

no dia 14. Serão criados 20 grupos, com crianças de 7 a 12 anos, qu
serão atendidas por monitores. As brincadeiras acontecerão entre rn

dias 17 a 21 de julho, das 13h30 às 17h30. O valor da inscrição é

R$ 20,00 para não sócio e R$ 25,00 para sócio. Nesse valor es

incluído uma camiseta e lanche durante o evento.

Mostra HistóriC�
O Colégio Divina Providência convida a todos para conferir a Most

Histórica, que será realizada no dia II de julho, das 9 às 20 horas; m

ginásio de esportes do colégio. A solenidade de abertura será às

horas.

Areia: extração será regulamentada após conclusão do estudo

WIS.DOMPúblico, para que haja ajuste de

conduta, através da assinatura de

um acordo. "Até setembro, pre
tendemos assinar o termo de

compromisso para andamento do

processo. Essa é a garantia que
o Estado tem de que a equipe já

, está organizada, executando o

trabalho",
A análise exige profissionais

de diversas áreas, como geólo
gos, biólogos, engenheiros sanita-

ristas, climatologista e arqueólo
go. "Esse estudo é muito comple
xo, mas necessário, porque

precisamos determinar normas.

As normas que existem até agora
são muito vagas", explica o

delegado do sindicato. Ele garante
que se o estudo for obedecido não

haverá mais agressões ao meio
arnbiente. Os mineradores são

freqüentemente acusados de

provocar a queda de barrancos,
nos rios. Fröhlich defende
maiores cuidados, mas garante
que a extração de areia nos leitos
dos rios também traz resultados

positivos, reduzindo a incidência
de enchentes.

De acordo com os dados da

delegacia regional do sindicato,
não existem mineradores
trabalhando ilegalmente no Rio

Itapocu. Todos dispõem da LAO

(Licença Legal de Operação).
(LiSANDREA COSTA)

AWisdom, com a intenção de integrar seus funcionários,
alunos e familiares, promoveu uma Festa Junina no dia 30 de

junho, onde o ingresso foi um quilo de alimento não perecível
ou um agasalho para doação.
Foi realmente um sucesso!!!

•
/\

•EMERGENCIA
.

ODONTOLÓGICA
j

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber tisboc Aroúio
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

ljac@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

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - !Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desfile assinala aniversário
da emancipação de Corupá
Município
completou
103 anos
ontem

Corupá� Desfi Ie com a par
ticipação de sociedades, entidades
comunitárias e clubes de serviço
foi o principal ato comemorativo
do 103° aniversário de emanci

pação política e adrninistrativa cio

jV1unicípio, transcorrido ontem.O
desfile fo\ realizado na Avenäla
Getúlio Vargas e reuniu p�,blico
numeroso no centro da cidade, Na
quinta-feira à noite, a Câmara de
Vereadores realizou uma sessão

solene em homenagem ao enge
nheiro agrônomo Harri Lorenzi,
conhecido pelo trabalho de pesqui
sa sobre a tlora brasileira. As co

memorações do aniversário pros
seguirão até domingo com festejos
populares.

Corupá integra a Microrregião
do Vale do Itapocu e tem população,
estimada em 12 mil habitantes. O

Município ocupa a 81 a posição no

movimento econômico do Estado.
A economia está baseada na indús

tria, comércio e na agricultura,
com destaque para a bananicul
tura. No segmento da indústria

.existem cerca de 80 empresas em

atividade, no comércio são 120, de
acordo com dados da Aciac

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Corupá).

A economia local experimenta
uma fase de recuperação, diz o

Desfile: sociedades homenagearam o aniversário de 103 anos

INFORMATIVO PAROQUIAL - 8 e 9(1/2000
MISSAS

Sábado
IShOO - Matriz

19hOO - Matriz

17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São.Luiz

19hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha

Ser profeta é enfrentar a rejeição
As comunidades celebram a fé naquele que se encarnou no seio
de Maria, se fez homem, sofreu, foi morto, sepultado e

ressuscitou. Na celebração recebemos aquele que foi rejeitado
por ser trabalhador, filho de Maria, uma pessoa como as demais
do seu tempo, na aldeia de Nazaré. Em outras palavras,
recebemos aquele que encarnou plenamente a realidade humana.
Estabelecer comunhão com ele é encarnar-se também e correr

todos os riscos: indiferença e rejeição, injúrias, perseguições e

injúrias por amor de Cristo.
Se não nos escandalizamos com Jesus feito pão, por que
haveríamos de nos escandalizar quando pessoas ou comunidades
tentam encarnar a realidade do povo que sofre? (Mc 6,1-6)

Balões: aofinal do-desfile, população lembrou o Dia Mundial da Paz

presidente da Aciac, Hermann
Suesenbach, com algumas empre
sas expandindo os negócios e ou

tras novas se instalando noMunicí-
o pio. A recuperação dos preços da

,banana no mercado, aquecido
,

principalmente pelas exportações,
com melhor remuneração aos

produtores, e o crescimente da
atividade dos produtores de plantas
ornaméntais, estão contribuindo
nesse sentido, avalia Suesenbach.

Corupá também está forrale-

cendo a vocação turística, com a

melhoria das condições de infra
estrutura do Parque Ecológico
Emílio Fiorentina Battistella, onde
está localizada a Rota das Cachoei
ras. No ano passado, foi constituí
da a Associação de Preservação e

Ecoturisrno, que instituiu novo

modelo para o gerenciamento da

exploração turística e uso do par
que ecológico para fins educativos
e culturais.

(MILTON RAASCH)

f
d

Apoio:

Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!NOVIDADE!!

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

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

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

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

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100

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 Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florençav I'tandar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- sc - Horne Page: www.eassull.eom.br - e-mai1:cassuli@cassuli.com.br
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Arrombamento
em veículo

Jaraguá do Sul _ Foram

furtados do interior do veículo

do engenheiro mecânico, Salo
mon Rodriguez Leiva, 39 anos,

CarteiraNacional deHabilitação,
Carteira de Identidade, CPF,
cartão do Banco Bradesco,
cartão de crédito da Credicard,
documento da moto Yoshung,
ano 1999, vermelha, placa
MAW-7026,em nomedeSilvio
Luís Paterno, e cartão de crédito

Credicard Internacional. O furto

aconteceu na quarta-feira, às
I I h30, na Rua Epitácio Pessoa.

Furto em mercado

Corupá _ Na manhã de

sexta-feira, foi arrombado o

Mercado Antônio, no centro de

Corupá. Após adentrarem o

mercado pelo telhado, rouba
ram R$ 130,00 em moedas e oito

maços de cigarro.

Paulista recupera
carro em Jaraguá do Sul
Palio foi
furtado em

marçodo
anopassado

rido o veículo. "Na época, dois ho
mens armados com pistolas 7.65
me dominaram e levaram o meu

carro, ainda falaram que se o veí

culo tivesse qualquerdispositivo de
segurança voltariam para me

matar", relata Souza.
O balconista relata que não

acreditava na recuperação do veí
culo depois de 15 meses. "Acre

ditava que já tinha sido desman

chado, parece milagre eu en

contrar meu carro, assim, inteiro",
comemora. O veículo foi recupe
rado no dia 9 de junho, em Jaraguá
do Sul.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul _ O balco
nista Joceli José de Souza, 27

anos, esteve em Jaraguá do Sul
na manhã de quinta-feira para re

cuperar o seu veículo, Palio cinza,
ano e modelo 1999, placa CPC-

2962, São Paulo, tomado de assal
to naquele Estado. Souza foi assal
tado no mês de março do ano pas
sado, seis dias depois de ter adqui-

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

<'

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Aprendidas
545 cabeças
de palmito

Schroeder--> Aproximada
mente 545 cabeças de palmito fo

ram apreendidas, às 20 horas de

quarta-feira, em Schroeder I. O

transporte era feito pelo estudante
Dirceu Luis Bernardi, 21 anos, e

pelo auxiliar de serviços gerais
Antonio Menestrina, 50 anos. O

palmito estava na carroceria da

caminhonete Toyota, placa LYR-
8440, Guaramirim, quando fo

ram abordados pela PolíciaMilitar.
Os ladrões foram encaminha-

.

dos para a delegacia e ouvidos

pela delegada Jurema Wulf, que
responde pel as delegaci as de

Guaramirim e Schroeder. Os dois

foram enquadrados em crime

ambiental por transporte, con
forme a Lei 9.605, Artigo 46. A

dele-gada Jurema fala ainda que
os dois alegaram que estavam

apenas transportando os palmitos,
mas que não tinham doeu

mentação para comprovar. "Eles
não apresentaram nota fiscal",
explica. (AO)

AUTO CENTERKIKAR

, ,."

PROMOÇAODE
ESCAPAMENTOS

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 226

01-02-38-49-50-59

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 409

1'faixa:
01-12·13-19-28-46

2' faixa:
02-22·25-31-33-46

concurso: 410
1'faixa:

24-31-34-35-40-41
2'faixa:

01-15-20-31-35-48

Quina (quinta/sábadoiterça)
concurso: 716

08-43-49- 54 - 71
concurso: 717

13-16-23- 40- 49
concurso: 718

22 -32-37 - 46-70

Lotomama
(sábado)

concurso: 40
05-07-08-09-16
25-41-43-51-55
57-62-67-74-77
80- 83 - 86- 90- 99

Loteria Federal
(sábado/quarta)

cone. 3467
t" - 15.753
2' - 05.663
3' - 52.017
4' - 02.803
5' - 27.305

CORREIODOPOVO

3-71-7398

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi
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Coulthard pede ajuda deMika para ser campeão
Piloto diz que
está guiando
bemeestá
confiante

São Paulo - Vice-líder do

Mundial de Fórmula 1, 12 pontos
atrás de Michael Schumacher,
três vitórias na temporada, seis

pontos à frente de seu com

panheiro de equipe. Tudo isso fez
,

David Coulthard, que já vinha
ensaiando um discurso de primei
ro pi loto daMcl.aren, assumir de
vez a condição. O escocês disse

que espera de Mika Hakkinen

algum tipo de ajuda para
conquistar o título deste ano.

"Acho que se continuar com esse

meu desempenho, posso esperar
algo de Mika mais para o fim da

temporada", disse Coulthard. "Sei
que ainda é cedo para falar sobre

isso, porque as coisas podem
mudar rapidamente. Mas estou na

melhor fase da minha vida, eu
estou guiando realmente bem, o
que me enche de confiança."

Coulthard falou que já teve

maior parte do tempo.
No ano passado, Coulthard

ameaçou atrapalhar o finlandês

depois que Schumacher quebrou
a perna em Silverstone. Tocou
rodas com o companheiro em

Zeltweg e, em SP.'l. dividiu a

freada da primeira curva deixando
/

DIARIODAF-I

Fórmu/a 1: Coulthard diz que já teve muitos segundos e terceiros lugares e agora quer apenas vitórias.

muitos segundos e terceiros

lugares na carreira e que agora
quer vitórias. "A equipe está me

dando muito apoio e eu espero

poder retribuir à altura." Nos
seus .quatro anos e meio de

Mcl.aren, David foi uma espécie
de fiel escudeiro de Hakkinen na

IrvineéOmelhoremSilverstone
São Paulo - Eddie Irvine foi o
ruais rápido entre os nove pilotos
que treinaram quarta-feira em

Silverstone. O piloto da Jaguar
fez 1 min26s400 na melhor de
suas 41 voltas. Na abertura dos
testes desta semana na pista
inglesa, omelhorfoi Heinz-Harald
Frentzen, da Jordan, com

1 min27s I 70.
Dois brasileiros treinaram essa

semana. Pedro Paulo Diniz, da

Sauber, foi o quinto. Antonio
Pizzonia, com a Benetton, ficou
em oitavo. O amazonense, líder
da F-3 Inglesa, não vem tendo
um bom desempenho. Ficou
cerca de um segundo atrás de
Alexander Wurz, o outro piloto
da Benetton. Quarta-feira essa

diferença foi superior a dois

segundos.
Mesmo assim, Pizzonia tem

achado tudo "ótimo". Segundo ó
brasi lei ro, a Benetton o está
usando .num trabalho específico
de desenvolvimento de motores.

Além de Silverstone, outros dois
circuitos estão sendo usados para
testes nesta semana. Ferrari 'e
McLaren estão andando em

Mugello (Itália) eWilliams eBAR

treinam no Estoril (Portugal).
Veja os tempos da �nglaterra: 1)
Irvine (Jaguar), Imin26s400 (41
voltas); 2) Verstappen (Arrows),
1 min26s620 (69); 3) Wurz

(Benetton), lmin26s630 (37); 4)
Herbert (Jaguar), Imin26sS10

(56); 5) Diniz (Sauber),
I min27s000 (60); 6) Frentzen
(Jordan), I min27s530 (69); 7)
Villeneuve (BAR), I min2Ss 120

(20); S) Pi zzoni a (Benetton),
I min2Ss770 (54); 9) Lemarié
(BAR), Imin29s310 (64).

McLaren na frente

Numa sessão incomum de

testes, apenas com McLaren e

Ferrari andando em Mugello, pis
ta italiana normalmente usada

apenas pelo time de Maranello, a

equipe inglesa tem andado na

frente. Panis fez ternpos melhores

que Badoer. Quarta-feira. a mesma
coisa: Imin25s966 do francês,
conrra I min27s0 14 do italiano.

Nem eu sei

Autor de pelo menos quatro
largadas excepcionais nesta

temporada, em Ímola, Silverstone,
Montreal eMagny-Cours. Jacques
Vi lleneuve disse nesta semana que
não tern explicação para as mano

bras que têm espantado todo mun
do. "Quando me perguntam como

faço. digo que não sei, nem quero
. saber". falouo canadense da BAR.

Mika para trás. Hakkinen ganhou
os dois campeonatos e os

..

conflitos não foram levados
adiante.

Ocorre que Mika anda meio

apagadão nesta temporada. Ele
mesmo admite isso. Domingo
passado. o finlandês disse que não

teve uma boa atuação. "Não tive
nenhum problema mecânico,
simplesmente não consegui guiar
bem. Minha confiança não está
como nos anos anteriores", re
conheceu.

Há algumas semanas, es

peculou-se que Hakkinen estaria

pensando em se aposentar no fim
do ano. Entre os motivos estaria

a gravidez da mulher, Erja, ainda
não confirmada oficialmente. No
último fim de semana, porém, a

McLaren confirmou que Mika e

/Coulthard continuarão sendo

seus pilotos no ano que vem. De

qualquer forma, o finlandês re

cebeu folga da equ ipe nesta

semana e não fará testes.

Tudo o que Coulthard quer é
a definição da McLaren quando
às prioridades nas oito corridas

que restam para o final do

, campeonato. Tradicionalmente,
no entanto, o time diz que en

quanto ambos tiverem chances
.

matemáticas de ganhar o título
não haverá ordens de equipe
como as que, nos últimos anos,

têm norteado o comportamento
da Ferrari, sua, maior rival.
(FLAVIO GOMES)

JEEP CLUB
I) Na próxima semana, no dia II de julho, o responsável pelo
jantarserá o nosso companheiro Jonas, e eu (Sandro) pelo bar.

2) Sábado, dia 8, t�m saída para a trilha para os últimos detalhes

finais, saída no Posto Mime da Reinoldo Rau, às 8 horas.

3) OValderes, Kuchenbecker, nosso tesoureiro, apresentou o

balancete da prestação de contas do mês de junho.
4) Foi aprovado por unanimidade, pelos sócios presentes, o
LaerteMilan, o mais novo sócio do Clube.

5) Na próxima semana estaremos participando do Jeep Raid
na vizinha cidade de Corupá.
6) Esta semana também já definimos o local do jantar e a

.

premiação do 10° Jeep Raid Cidade de Jaraguá do Sul. Vai ser
no Restaurante do Fritz, anexo ao Ginásio de Esportes do Parque
Malwee.

7) Ainda estamos aceitando patrocínio para 0> Raid, se alguém
quiser ajudar pode ligar para: 275-0068, será bem-vindo o

patrocínio.
8) O nome da trilha deste ano é denominada Trilha da Pólvora,
o Alexandre, diretor de Trilha, diz que vai ser uma explosão.

Festa Junina se� pi-nhão, pipoca e quentão é
Lojas, Hiper e Super'mercados

BREITHAUPT,
como baile sem música. Por isso, as Lojas Breithaupt

prepararam as ofertas mais quentes do arraial.
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Jaraguaense
disputará

motovelocidade

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE JULHO DE 20

Patrick ficará 6meses afastado da equipe
Edson JunkeslCP

Desfalque: o ala Patrick terá que (ler operado devido à lesão que sofreu durante jogo contra a Tuper

à queda do jogador Balo, da

Tuper, em cima do joelho do ala,
durante a partida de sábado.

Segundo o ortopedista Marcos

Subtil, Patrick deve ficar alguns
dias de repouso, esperando para

desinchar o local, para depois ser
marcada a cirurgia. Acredita-se
que Patrick deve ficar quatro
meses afastado das quadras.

Os nomes dos jogadores
Ciço, ex-Fundação Municipal de

Esportes e atualmente na GM/

Chevrolet, de São Paulo, e

Carlinhos, da Ulbra, do Rio

Grande do Sul, foram espe
culados para substituir Patrick.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jogador sofreu
lesão no joelho
esquerdo
durante jogo

Jaraguá do Sul- O ala Pa

trick poderá ficar até seis meses

afastado da equipe FME/Brei

thauptiCaraguá de Futsal: Foi de
tectado, através de ressonância

magnética feita na Clínica Eco

max, de Blumenau, rompimento
total do ligamento cruzado an

terior do joelho da perna esquer
da. O vice-presidente do Grupo
do Esporte Amador, Carione Pa

vanello, informou que Patrick de
verá fazer cirurgia nos próximos
dias. "Nós estamos torcendo para
que a recuperação do atleta seja
satisfatória e que possa em breve
atuar novamente", fala Pavanello.

O técnico Manoel Dalpasquale
lamentou a lesão. "Torcemos

para que nada grave fosse

constatado, mas lamentavelmente
perdemos Patrick num lance

infeliz", dizManeca, referindo-se

Para entrar nessa onda de globalização, primeiro regionalize.

o CP Economia é o novo caderno de negócios que chegoú para informar as oportunidades do mercado.
regional. Produtos, dicas de cursos, livros, informações, tudo isso você encontra no CP Economia.
E você ainda pode anunciar compra e venda de equipamentos e serviços de sua empresa
para toda a região. CP Economia, mais oportunidades e melhores negócios em menos tempo.

Araquari - A 7" etapa
Campeonato Regional de MOI
velocidade acontece neste final
semana, no Motoclube de An

quari. Hoje, os treinos livres c

meçam a partir das 15 horas. D
. mingo, os treinos iniciam às I

horas, e as provas, a partir d
llh30. No total, serão duas ba
rias nas seguintes categorias: C
125, Street, DT 180, DT 2

ForçaLivreNacional, 125 Sp
.

e Força Livre Special.
Na categoria DT 200, o líd

é Vilmar Peron, da equi
Motoart, de Jaraguá do Sul, co
86 pontos. Peron ocupa
segundo lugar na Força Liv

Special, com 61 pontos.
Outros pilotos jaraguaenss

que participarão das provas s�as seguintes: Sa�io José Macha
(categoria Street), Edinei Robe
Karnehen (categoria DT 180
Nilton Tecilla (categoriaDT 201
Ismar FeIst (categoria DT 201
Odinei Born-pani (categori
DT200)

.

e Marcio' Laub

(categoria DT200). (AO)

CORREIO DO POVO
CADERNOS ESPECIAIS
INFORME·SE: 370-7919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




