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estofados e colchões

DEIMllGEM'
Hospital Jaraguá
* Ultra·sonografia

* Radiologia Geral e
. Pediátrica
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check.up Vip
Centro de Imaaem 1

(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371·9653

Centro de "Jmaqem 2
R. João Picolli, 216 •

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371·8776
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. Propostas de Zulauf ao lixo
.

são contestadas na Justiça
Na sa Vara dos Feitos da Fazenda de São

Paulo há três ações populares contra a instalação
dos incineradores de lixo naCapital do Estado,
idealizado pelo engenheiro Werner Eugênio
Zulauf, quando secretário do Verde e Meio
Ambiente da cidade, no governo PauloMaluf.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul e a Acijs

contrataram Zulaufpara elaborar o projeto do
Centro de Reciclagem e Destinação de

Resíduos, que tem causado controvérsia e

polêmica.
A Justiçapaulista condenou Zulauf, que teve

os direitos políticos cassados por três anos.

Página4

Edson JunkeslCP
IvoMarquardt

pretende agregar
renda com o produto

AGRICULTU

Festa do Aipim
começa dia 23

Farm1ias do interior de Jaraguá
do Sul processam o aipim, como
forma de agregar lucro à

produção. Elas organizam a Festa
do Aipim. Página 7

Edson JunkeslCP Prefeito Irineu Pasold; presidente do TRF, Fábio Bittencourt da Rosa, e o ministro do STJ,
Hélio Mosimann,.chegam ao CPLpara oficializar vinda da varafederal. Página 9

.

Polícia prende
homens armados

PMDBmantém
. chapamajoritária

FME joga hoje
com a Unoesc

o PMDB de Guaramirim
confirmou a composição da cha

pa majoritária com' o atual

prefeito, Antonio Carlos Zimmer
mann,

.

e o vereador Osvaldo

Devigili, negando os boatos em .

tomo do caso. Página 3

Fernando Batista de Andrade,
Vilmar Swistalki eAmildo Inácio
Haab, naturais de São José dos

Pinhais, foram autuados em
flagrante por porte ilegal de arma,
pagaram fiança e foram li

berados. Página 10

A equipe de Futsal de Jaraguá
do Sul vai jogar hoje com a

Unoesc, de SãoMiguel do Oeste,
às 20h30, na cidade da equipe
adversária, Os jogadores Júnior
e Patrick estão fora da partida.
Página 12

Se o relógio da

Igreja Luterana atrasa,
moradores reclamam

PRECISÃO
FALTAM
4 DI�S'

.

Relógio orienta
a comunidade

O relógio da torre da Paróquia
Evangélica Luterana já faz parte
do patrimônio histórico e continua
servindo para orientar apopulação
jaraguaense. Lâmina I

I

(47) 370-7000/635-0705
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MItM:) ,

�/ao./Apostando na seriedade

Apesar do clima de campanha eleitoral em Jaraguá do Sul
estar ameno, alguns focos dissonantes já despontaram, para
alegria demuita gente. Característico do perfodo, as intrigas
e desavenças, na maioria das vezes, são usadas como urna

, espécie de marketing, passando à população uma imagem
distorcida do' candidato. A se julgar pelas campanhas
anteriores e por personagens remanescentes, hoje de volta à

cena, as chances do nível baixar são consideráveis, mesmo
com a promessa de não-agressão.

No afunilamento da campanha,
quando o quadro eleitoral já está

praticamente definido, os "deses
perados" recorrem a todos os

tipos de argumentos para con

quistar o eleitor e tentar reverter a
situação. Na campanha de 1996,
às vésperas do pleito, assessores
de um candidato apelaram para as

acusações pessoais e distribuíram
panfletos contra o adversário.

Apesar da população, em prin
cípio, rejeitar tais métodos, estes
são usados indistintamente e, às

vezes, acabam surtindo algum
efeito.

Os que se deliciam com a Que a violência existe

campanha de baixo nível são os mesmos que se arrastam no todos nós estamos can

meio político, pulando de galho em galho, ao sabor das con- sados de saber, ouvir falar
veniências. São usados como último recurso e se beneficiam e até ver. Mas quase sem

domomentoparaobtervantagenspessoais:Torcemparaque '

pre achamos que ela
o circo pegue fogo, mas temem que este se espalhe pela acontece lá fora, longe do
arquibancada. Sofrem da síndrome de perseguição, culpando nosso alcance. O que nem

a imprensa pelos dissabores. Todavia, as armações, apesar sempre é verdade. Muitos
de velhas conhecidas, conseguem ludibriar eleitores menos são os fatores que vêm
esclarecidos. aumentando os índices de

Atento às manobras e alheio aos interesses de grupos ou violência.
agremiações, o CORREIODOPOVOcumpre seu papel de in- Nó trânsito, nota-se
formar a população, cobrindo imparcialmente a campanha
política e divulgando os fatos jornalísticos. Não faz nada além
de sua obrigação, mas é imprescindível reforçar o com

promisso do jornal com os leitores que, namaioria das vezes,
não têm nenhum vínculo com legendas políticas e exigem do
veículo o melhor produto: a informação clara, objetiva,
imparcial e crítica. É preciso posicionar-se também.,

Durante 81 anos, o Jornal CORREIO DO POVO orientou-se

pelos princípios elementares do bom jornalismo, tentando
implantar os ensinamentos de Rui Barbosa, de ser a vista da

nação. Graças a essa postura, conquistou inúmeras amizades,
que faz questão de preservá-las. Reconhece seus erros e suas

limitações e está aberto às críticas e sugestões para melhorar
sempre. Mesmo em constante processo de aprendizado, não
vai perder de vista a fidelidade para com o leitor e o com

promisso com a ética e com a responsabilidade.
Em relação às candidaturas e coligações, o jornal vaimanter

a postura assumida em eleições passadas, quando posicionou':'
se ao lado dos leitores, respeitando todos os candidatos e

torcendo para que o grande vencedor fosse o Município. Não
há nenhuma razão para que o jornal altere sua eS,tralégia. Até
porque credibilidade e respeito são os nossos mais valiosos
bens. As ações estão baseadas, na filosofia do ser, relegando
o ter como condição sine qua nonpara o crescimento.

Nãohá razão

para que o

jornal altere a
estratégia.de
comprometimento'
como leitor.

Credibilidade e

respeito são os

Chega de violência, vamos integrar!.

nossos mats

valiosos bens * Alunos do Programa Integrar

sos governantes que sejam
, verdadeiramente honestas

e que pensem no interessel
da maioria do povo e não

apenas nos interesses da

burguesia.
'

Deveríamos também
buscar mais a Deus, ter·

mos mais amor para com
o próximo e fé em nossos

corações. Em casa edu-
, carmos nossos filhos, para
que rnais tarde eles pos·
sam nos ajudar a mudar a

realidade do mundo em

que hoje estamos vivendo.

Réspeitarmos uns aos

outros, sermos honestos e

ter a esperança de um dia
mudarmos o mundo e

termos verdadeiramente

PAZ.

alcoolismo e ao consumo

de drogas. Porém, a maior

violência que se comete

neste País procede do go
verno federal que, através

dos seguidos arrochos
salariais e o entreguismo
das riquezas do nosso País

ao capital estrangeiro,
vem causando a maior

crise social da História.
O que devemos fazer

para mudarmos isso? Para

combatermos a violência e

mudarmos está triste si

tuação, em primeiro lugar
deveríamos ter maiores

investimentos no campo
social, principalmente na

educação, para criarmos
uma expectativa positiva e

sugestiva aos excluídos
, que cada vez são em maior
número.

Depois, escolhermos
pessoas para serem nos-

, "

que muitos motoristas não

possuem apenas a habili

tação, mas sim um porte
de arma, além disso mui- '

tos insistem em dirigir
alcoolizados. Mesmo com

multas e campanhas mui

tos não se conscientizam
de que a alta velocidade e

bebidas alcoólicas não

combinam com direção.
Nas familias, a vio

lência está quase sempre
ligada aos vícios, como o

* Ensino Médio de Ja�águá
do Sul mantido pela Federação
dos Metalúrgicos da CUT

Artigos para Carta do Leitor. devem ser enviados paro Rua Waller Marquardt, I, /80. As cartas devem conler

,iii máxiino 30 linhos, com 70 toques. o endereço ou t elefon e para contato. O jornal se reserva odireito de

sintetizar o texto e [arer 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 Postal19 - CEP 89251·970· Jaraguá do Sul- SC
Fones/Fax (047) 370·7919 . 370·8654 • 370-8649 - E·mail: correiodopovo@netuno.com,br

Os textos e colunas assil1ados são ,de respo/lSahilidades exclusivos dos alltores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jOrllaL
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.

"Não vou me afastar da presidência do partido. Muito pelo
contrário, estou metido na campanha até o pescoço." (Presidente
do Diretório do PSDB de Jaraguá do Sul, Célio Bayer, sobre os boatos

de que havia se afastado do cargo)

"A intenção foi provocar uma reflexão crítica com relação a

determinadas metodologias de gestão e sobre a contratação de

consultores de empresa." (Diretor-executivo do Sebrae - Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-, Ubiratan Simões Rezende,
sobre as colocações contrárias ao planejamento estratégico e à

contratação de consultores de empresas, dur�nte palestra a empresários
de Jaraguã do Sul).

"Estamos a cada dia aprendendo novas Iições e vivenciando

todo um currículo na sala de aula d�s jornais." (Jornalista Sarai
. Schmidt comentando a amplitude da pedagogia além dos espaços
escolares e a importância dos meios de comunicação no processo
educativo)

"Van\os buscar apoio das prefeituras e dos empresários da

região, porque não é justo Jaraguá do Sul arcar com todas as

despesas, se toda a Amvali será beneficiada." (Prefeito de Jaraguá
do Sul, lrineu Pasold - PSDB -, sobre o compromisso de garantir
a infra-estrutura para a instalação da Vara da Justiça Federal no

Município)

.370-7919
370-8649

.

IOMPANY SOM E
.

.
ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's etransformadores

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

Peemedebistas negam mudança
de nomes na chapa majoritária
Partido deverá
manter
Zimmermann
e Devigili

Guaramirim - Líderes

peemedebistas foram enfáticos em

negar, ontem, a alteração da chapa
majoritária do partido para as

eleições municipais. Tanto o

prefeito Antonio Carlos Zimmer

mann quanto o presidente do

Diretório do PMDB, João Vick,
disseram que não procedem os
comentários registrados na cidade

durante a semana, de que o nome

do candidato a vice-prefeito,
OsvaldoDevigili. seria substituído.
Nenhum deles soube explicar a

origem dos comentários. Devigili
esteve fora da cidade quinta-feira,
por razões de serviço, e �ntem
também não foi localizado para
falar do assunto.

O presidente Vick garantiu que
o encaminhamento da campanha
eleitoral está evoluindo normalmen

te para a coligação PMDBIPSDB
e garantiu que as rivalidades

internas entre os peernedebistas
que disputaram a indicação da can
didatura para vice-prefeito estão

sendo superadas. Na opinião dele.
o partido chegará unido nas elei

ções municipais. apesar das atuais
dificuldades. O PMDB já realizou
duas reuniões esta semana. A

primeira delas na quinta-feira, só
com os membros do partido, e a

outra, ontem à noite; com o PSDB.

Na coligação Acerta Guarami
rim, PFL/PPB estão sendo acertan

dos os detalhes da programação
de lançamento dos candidatos e.

Tranqüilizado: João Vick acredita que rivalidades serão superadas
início. da campanha eleitoral,
confirmada para o próximo sá

bado. A idéia é promover urna

carreara, seguida de concentra

ção, infprrna o candidato a prefei
to;Mário Sérgio Peixer (PFL). Ele
pretende ir hoje a Joinville para
convidar o governador em exercí

cio, Paulo Bauer (PFL), que estará
no município, para participar do
lançamento eh, Guaramitim.

Já Cl prefeito Zimmermann dis
se que vem dialogando n or

malmente com Lauro Fröhlich, que
ameaça não apoiar o PMDB nas

eleições municipais, descontente
pelo fato de não ter conseguido
espaço ria chapa majoritária.
Zimmermann espera que Fröhlich

permaneça no partido, que seria;
conforme opinião do prefeito, a

atitude mais sensata do ex-pefelista
neste momento. "Ele terá o espaço
que precisa no partido", comentou

.

Zimmermann.
PTe PPS terão reunião ama

nhã, na residência do candidato a

prefeito, Moacir José Mafra, o

Zuco. Vários assuntos relaciona
dos com a organização da cam

panha e plano de trabalho serão

tratados, antecipa Zuco. Ele

explicou que o PT deverá seguir
as mesmas linhas gerais de atuação
do partido na campanha dos
demais municípios da micror

região.
(MILTON RAASCH)

Exposição da Indústria, Comércio e Serviços de Jaraguâ do Sul e Região

Realização: Patroclnlo:

ACIJSr:l
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTItIAL DIIARAOUÁ DO SUL

Horários de Visitação para a Expo 2000

Ve-nha e descubra porque Iaraguá do Sul
é um dos maiores

Centros de Negócios do Estado.

';�II�Jl� ,.;1.'18 jllila Dlllá�läB .uíli.il�I:I�(q.8al.S ;
,

",'R,'"
'i' '\�� iJaragllâyllallll .. Saafa .�Iallíla" . '/" '?

, � )
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20/07 - Das 16:00hs às 23:00hs
23/07 - Das 14:00hs às 22:00hs

21/07 - Das 16:00hs às 23:00hs19/07 - Das 19:00hs às 23:00hs
22/07 - Das 14:00hs às 23:00hs

Apolo:

Marisol

Organização:

INFORMAÇÕES:
Rua Reinoldo Rau, nr, 60 - Sala 06

Fone (47) 275-3171
e.máil: eventos@Zaz.c·om.br

w
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Contradiçãomarca postura de
Zulaufsobre destinação do lixo
Engenheiro foi
'condenado pela
Justiça do Estado
·de São Paulo

Jaraguá do Sul - Um dos
maiores críticos da proposta de

instalação de incineradores na

cidade de São Paulo durante o

governo do então prefeito,
Jânio Quadros, o engenheiro
Werner Eugênio Zulauf passou
a principal defensor da idéia no

g o verno do p refei to P au 1 o

Maluf, de quem foi secretário
do Verde e Meio Ambiente.

Enquanto presidente da Cetesb

(Companhia Es t adu a l de

Tecnologia Ambiental), Zulauf
travou uma guerra particular
com a administração de Jânio

Quadros, escreveu artigos e

deu entrevistas condenando a

implantação dos incineradores.
Argumentava que os gases

produzidos causavam câncer.

"Usinas de incineração de lixo
urbano são instalações de alto

potencial poluidor, fontes de
cinzas voláteis que carregam a

dioxina para a atmosfera. Este

composto químico, não bio

degradável, é extremamente

persistente e figura como a

mais tó x i ca das substâncias

conhecidas", disse na época,
No governo Maluf, mudou de
idéia e afirmou que o inci
nerador era a única opção para
o lixo da cidade.

Zulauf foi contratado pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul e

pela Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do

Sul) para elaborar o projeto do
Centro de Reciclagem· e
Destinação de Resíduos no

Município, que vem gerando
controvérsia e polêmica. O
secretário de Agricultura eMeio

Ambiente, Werner Schuster,

Edson Junkes/C>
'

Lixo: Zulauf é o responsável pelo-projeto do Centro de Reciclagem

disse que inicialmente estão

sendo feitos o estudo do im

pacto ambiental e o relatório de
impacto ao meio ambiente,
lembrando que, na seqüência,
será elaborado o projeto'.'

Sobre a propo'sta de se ins
talar incineradores no Centro de

Reciclagem e Destinação de

Resíduos, Schuster afirmou

que "é urna solução muito cara

para um país pobre", deixando
nítida aaprovação pelo método,
O projeto de São Paulo, que
deve servir de inspiração ao

jaraguaense, enfrenta três ações
na Justiça por não obedecer leis
arnb ie nta i s. Os aurores da
denúncia afirmam ainda que o

proce�so licitatório "está repleto

de ilegalidades e é potencial
mente danoso ao meio am

biente".

Segundo o próprio Zulauf,
aterros sanitários têm custos de

US$ 3 a US$ 4 por tonelada de

lixo, enquanto a incineração
custa dez vezes 'rnais - entre

US$ 30 e US$ 40.

CASSAÇÃO - A Justiça
paulista considerou irregular o
convênio firmado pela Pre

feitura de São Paulo para a

realização de testes na frota de
táxis ·e lotações, coordenados
por Zulauf. Em decorrência, o
engenheiro teve seus direitos

pol íticos cassados por três
anos.

(MAURíLlO.DE CARVALHO)

Não há nenhum erro na lista de candidatos às eleições deste ano

divulgada pelaJustiça Eleitoral de Jaraguá do Sul. As relações dos
nomes foram enviadas pelos próprios partidos.

A inclusão de' nomes inabilitados, corno por exemplo da secretária
de Saúde, Nanci Zimmermann, ou do assessor da Casa Civil, Luiz

Antônio Grubba, que não se desincompatibilizaram dos

respectivos cargos, foram para completar a norninata, já que o

calendário eleitoral estabelece o dia 2 de agosto corno data-limite

para a substituição de candidatos.

Sei não!
As festas de lançamento de

candidaturas têm confirmado
o que esta coluna já havia

divulgado: que não existe a tal
coesão e a unidade defendida

pelos líderes políticos.
Candidatos por urna legenda
desfilaram muito à vontade no

meio dos adversários

Plantão
Desde o dia 5 de julho, os
cartórios eleitorais fazem'

plantão aos sábados, domingos
e feriados, entre 13 e 19 horas,

para entrega de títulos e

orientações.
A medida atende à Resolução
20.506/99 do TSE (Tribunal

SuperiorEleitoral)

Parentesco
Embora o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) tenha
pedido investigações profundas nas relações entre o ex-secretário

da Presidência Eduardo Jorge e o ex-presidente do Fórum
.

Trabalhista de São Paulo Nicolau dos Saritos Neto,rebatendo as

críticas de privilégios, mantém no cargo de diretora-financeira do
Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e PequenasEmpresas), um
dos mais cobiçados da nomenklatura brasiliense, Maria Delith

Balaban, nada menos que a irmã do ex-poderoso Eduardo Jorge.

.

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nQSSOS serviços na área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos semprepensando na
sua segurança e tranqüilidade.

�o\10ço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�\)ßRß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

� .CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinornento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;'
-Selomecãnicö;
-Verniz;

Rua BerthàWaage, 2094
Bana do RioCerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, 9'61
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1 O Durante a Exp02000- feira multissetorial, que acontece de 19 a 23 de

1 julho, no Parque' Municipal de Eventos, em Jaraguá do Sul - haverá

1 seminários técnicos para empresários, organizados pelos núcleos setoriais,
1 com apoio da Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu),
1 promotora da feira, e da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
1 doSul),
1 O Noprimeirodia d�Expo2000,oNádeodoComércioExterioreoNúcleo
1 dosMoveleiros realizam dois eventos: às 16 horas, acontece o seminário
1 "Desafiosàexportação-anáJisedemercadoeprospecçãodenegócios".Às
I 19h30; ''Nova tecnologia em adesivos e tendências para a indústria

I moveleira".
1 O No estande da Acornac (Associação dos Comerciantes de Materiais de
1 Construção), o representante nacional da associação, Aurê Guerra, apresentará
losoftware Show Virtual Anamaco versão 6.0, para pisos cerâmicos e outros,
1 uma ferramenta importante de venda para as lojas de materiais de construção.
1 , " "I
1 O O .Crea (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) firmou ,I
1 convêniodecooperaçãotécnicae6nanceiracomaCaixaEconômicaF�eral. I
1 O objetivo é apoiar financiamento para aquisição de bens, serviços e 1
equipamentos necessáriosaodesenvolvimentodasatividadespertinentesa� I1 profissionais, microempresaseempresas depequenoportedeEngenhana,

: Arquitetura eAgronomia, inscritos e adimplentes com oConselho. ' :'
é

IDOs recursos serão da CEF e do FAT (Fundo de Apoio ao Trabalhador), 1
,; 1 Caberá ao Crea indicar os profissionais e empresas beneficiárias �través de I

I certidão negativa de débito dos proponentes à obtenção do financiamento. I
IDACEFconsideramicroempresa a que tiver receitaanual atéR$244mil I

.1 eempresadepequeno porte acima deR$ 244mil atéR$I,2 inilhão.O limite I
I de financiamento é de R$ 50mil, com prazomáximo de amortização de 1
I 48 meses (incluída a carência de 6 meses) e a taxa de rentabilidade I
I varia de 3 a 5% ao ano, dependendo do enquadramentodo proponente. I
L� �� ��

A Sociedade Cultura Artística
,

agradece
seAR Caro Doador;

I,

Você participou de um momento histórico,

.Corn a sua colaboração, a Sociedade Cultura

Artística entregou à comunidade os dois primeiros andares do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, abrangendo o teatro de 205 lugares, salões
rnultiuso e espaço para atividades rnisicais, cênicas e oficina de arte,

No último dia 8 de junho, data em que a SCAR completou 44 anos de

atividades, tivemos o prazer de dividir com nossos amigos doadores
esse momento, Agora queremos repassar informações relevantes sobre
o andamento das obras do Marco de Nossa Geração.
Área Construída (Total)� 9.444,71 m2
Recursos já aplicados

'

Lei Roaunet - R$ 4. 152.000,00 - Total - R$ 5.525.000,00
Áreas entregues: 10 Pavimento - hall de entrada e exposições, bi lheteria,
sala de espera da SCAR, secretaria, 4 salas de aula, 2 camarins, 2 salas
Illultiuso e banheiros masculino e réminino da SCAR.
2" Pavimento - foyer do teatro, auditório multiuso, cafeteira" 5 salas de
aula, sala para aula de dança, teatro com 205 lugares, banheiros masculino
e feminino.

.

Cumprimos uma importante etapa para a realização de nosso sonho.
Temos certeza que, com sua importante colaboração, em breve veremos

esse sonho realizado plenamente.
Edson CarlosSchutz - Presidente

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
*Tributário * Bancário

V 372-0582
R: Carlos Hafermann. 78 - Centro

ECONOMIA-5CORREIO DO POVO

Novo reajuste de combustíveis
. preocupa deputados da CPE

Sabe o que está chegando!

Comissão está
analisando o

impactodo
reajuste n� ICMS

Florianópolis - Um dos

principais pontos proposto
pelos donos

o

de postos de

combustíveis ao governo,
o estadual, intermediado pela
CPE (Comissão Parlamentar

Externa) dos Combustíveis, a
revisão da alíquota do ICMS

(Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços),
poderá ser alteradora. Na

próx ima semana, os i n

tegrantes da CPE devem

sol icitar à Secretaria Estadual
da Fazenda que faça uma

o

avaliação do impacto do

aumento de 11,3% nos COI11-

bustíveis na base de cálculo do
ICMS.

Os parlamentares receiam
que a alíquota, hoje em R$ 1,45
possa ati ngir R$ 1,60,
provocando alta exagerada no

preço da gasolina, Eles, no

entanto, acreditam que a nova

tarifa possar ser estabelecida

em torno de R$ 1,55. Além do

reajuste autorizado pelo
governo federal, é preciso
acrescentar ao preço da

gasolina os 3,36% de aumento

do álcool anidro, que participa
com 24% da composição da

gasolina vendida nos postos.
Apesar

o

da Secretaria
Estadual de Fazenda não ter

definido o novo valor da

alíquota, acredita-se que já na

próxima semana a secretaria

esteja publicando o decreto

com a nova tarifa, com data
retroativa ao sábado, quando
entrou em vigor os novos

preços dos combustíveis.
. Quando a CPE esteve em

Jaraguá do Sul, o presidente da
Câmara de Vereadores,
Afonso Piazera Neto, sugeriu
que o presidente da comissão,
deputado estadual Nelson

Goetten de Lima, enca

minhasse ao governo es-tadual

proposta para reavaliar a

alíquota do ICMS dos

combustíveis. Na opor
tunidade, Lima fez questão de

frisar que a CPE não "tem a

intenção de pressionar nin
guém, mas de levantar as

,possíveis irregularidades,
combater a cartelização e

atender os recl ames da

população".
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6 - PUBLICIDADE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 15 DE JULHO DE 200

ículos
,

I
,

'

Intrqdu mínima 20%
.,

Saldo em até vezes, fixas

juros a partirde·l .99,,0/& ao rnêSt .

. ilstra Sedan GL
... Astra Sedan GLS

.. Bj;nus R$ 1.000,00
.

Bônus R$ 1.500,00
} " .

Tel

Av� Mal. Deododo do Fonseca, 557
.

emmendörfer@netuno.com.br

. .

Astra Hatch Gl Asha Hatch ..GLS
Bônus R$ 1.000,00 .

�Ilôn�� R$ 1.500,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

Oportunidades no calendário
o aniversário de 54 anos do Sesc (Serviço

Social do Comércio), completados no dia 13

de setembro, será comemorado em Jaraguá
do Sul com a inclusão no projeto catarinense

Sesc e Você - Cultura em Movimento.

Serão 12 horas de apresentações artísticas
e culturais, de acordo com os objetivos do

projeto que são movimentar a cidade através

da cultura, promover a inclusão social de

grupos minoritários e mapear a identidade da
cultura local e regional.
A programação vai acontecer numa

quarta-feira, o que torna o desafio ainda
maior. "Sa:bemos que é difícil fazer as

pessoas pararem num dia de semana, mas

desenvolveremos atrações alternativas, para
abranger o maior número de público possível",
explica o coordenador da divisão de cultura

local,'Sérgio Pedrotti. A intenção é realizar
atividades nos bairros, em escolas, creches,
hospitais e empresas. A partir das 15 horas,
as atividades serão centralizadas na Praça
Ângelo Piazera, com apresentações musicais,
de dança, teatro e qualquer outro movimento
artístico que tenha vontade de se mariifestar.

Para dar conta do projeto, o Sesc conta

com a participação de entidades, artistas e

Edson Junkes/CP

empresas da cidade. "Praticamente todos que
procu-ramos até agora nos garantiram que
vão participar. Isso já serve como estímulo",
comemora Pedrotti. A primeira reunião de

planejamento para apresentação de propostas
culturais aconteceu ontem à noite, na sede

da instituição. Todos que participarem do

programa farão trabalho voluntário, sem

ganhar cachê, para que' o espectador não

precise pagar ingresso.
DEMOCRACIA - O Sesc Jaraguá do

Sul-quer trazei' para a cidade, em setembro,
a MostraMitos e Lendas, projeto que o Sesc
desenvolveu para a Bienal do Livro de São
Paulo e que custou R$ 200 mil. É uma

estrutura de cem metros quadrados, com oito
metros de altura, onde são dramatizados

mitos e lendas da humanidade. A mostra é
itinerante e fica um mês em cada cidade,
mas tem custo superior a R$ 20 mil. "Este
mês a estrutura está em Concórdia. Se eles

conseguiram realizá-Ia por que nós não

podemos?", questiona Pedrotti.
a Sesc já tem público garantid� com a

visitação das escolas, mas só poderá deslocar
a mostra para Jaraguá do Sul se obtiver

patrocínios junto às empresas. Pedrotti:agenda cheia naprogramaçãocukuraldo Sesc, emsetembro

USE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371-3466
Venha conhecer o nosso showroom e apreciàrbelíssimos
móveis de ferro em exposição como:mesa de centro,
lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, benquetes.; quepoderão completar sua
decoração. Consulte-nos!

Rua RodolfoHufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
Homepage:WWJiv.estofadoskrause.com.br
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2-CORREIODOPOVO TRADI Ãü GAÚCHA

Domingo'no Rodeio' . 30 de julho
É um dia especial para a família e amigos virem à sede

campestre do CTG Laço Jaraguaense curtir um "buenacho"

domingo campeiro. Haverá, a partir das 9h30, realização de

provas campeiras e treinos de laço com boi. Isto e outras

surpresas para fazer um domingo agradável. Estamos

"tchesperando". No local, completo serviço de bar e cozinha.

NOITE GAÚCHA
GRUPO,' ,

,

.�
Dia:29/01/2000
local: CIG laço Jaraguaense

Jaraguá do Sul- SC

POSTOSDE VENDAS:

DEMARCHI CARNES - STÉREO SOUND

SMURF'S LANCHES - HOBBY VÍOEO

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

·MONTARIAS PARACAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL '

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

Jara (Já do Sul - Santa Catarina

Marcon - Piquete Estampa de Toura

Guido eMarlene Fraunter estão de
malas prontasparafixar residência
em uma querêucia distante, e, entre
outras coisas, Guido tne falou:
"Marcou, eu VOll sentirmuitafalta
disso ", referindo-se aos rodeios,
acampamentos e o convivi» com a

tradição gaúcha. Lamentamos a

separação, mas ficamos felizes em

saber que a mudança é sinônimo

apel/as de sucesso pessoal e

profissional. Ele, com observações
coerentes e sensatas de um

empresário competente, se necessário
[or, entra na mangueira e lameia-se
de barro e esterco, mas empurra a

boiada para ver seu CTG cumprir o
programado. Marlene, querida e

educada, é sempre uma energia
'

positiva, sabe, com maestria, agradar e melhorar o grupo com liderança natural. Nôsjá estamos com saudade deste cas

querido e simpático, mas, se a profissão e o destino quiseram assim, então que Deus os acompanhem; O CTG Laç
Iaraguaense proniete comparecer, com mala, cuia e com todos osfiliados, 1(0 casamento do loãozinho. Saúde, sucesso
paz.

Roberto Bel/to e Clêuio Vargas,
Piquete 'Pm·teira Aberta, a dupla
"Corda brava" do CTG Laço ja
raguaeuse, conquistou o segundo
lugar I/a categoria Laço em Dupla, '

1/0 "o,deio do CTG Laço Mas
sarandubense. O Piquete Porteira
Aberta é outra entidade tradicio
nalista gaúcha que realiza um

graude trabalho junto à tradição
,
gaüch a, Piquete atual/te e de

dicado, ajuda, apóia e bem re

presenta o eTC Laço Iaraguaense
e Iaraguâ do Sul pelas andanças
além c(irdas. Clênio, topôgra]o de

profissão, às vêzes confundido pelo
narrador por tipógrafo e/ou ta

cágrafo, masfaz um acampamento
bonita e exemplar. E o Beta? Bem,
ele é famoso entre as "Cacas", é

fil/lO da Nega e sobriulio do Bosco,
'aquele que qual/do nasceu lião foi
trocado por uma vaca. Outro título

que o CTG Laço laraguaens e
conquistoufoi lia categoria Piá. até
J2 anos, conquistado por Rafael
Noues, Piquete Raizesda Tradição.
Parabéns, Rafa.

Vice -prefeito deMassaranduba, Alfred
Vavassori, Marcou e o patrão do Cl

Laço Massarandubense, Jandi

Kruget; durante a entrega do Trofél
Cidade de Massaranduba, disputado
sexta-feira ii noite; 110 rodeio crioui

promovido nesta cidade. graças
Deus, vencida por este que ,vos escrevI
Foi uma grande alegria podei' levara
cores de Iaraguá do. Sul ao pódio mail

alto. e trazer para o nosso CTC Laço,
Jaraguaensetnais um título queridos
batalhado. Agradeço a.hospitaliduà
das autoridades tnassarandubensest

parabenizo os tradicionalistas desto
cidade por elegerem pessoas qu:
ajudam à tradição gaúcha.

e branco, ínc/üsiY�t;!Rss
,a/érT). das a�ßlh9Sij;�p,e'"
cotes. 'E,ntréos.;veitebra
/aga:rtose.aves:podemi';di Jfp
apenas o homem emacacosip9
nos leva a conc/uírg'�[e q'paq

.

serde qua/quercor�scuré{
.

,.>::;::,.-- (;;;::

..
CARNES

�I�

DEMARCHICARNES

E-mail: dernarchlcarnes êinetuno.corn.br

FO.NE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC
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Fotos: Edson Junkes/CP

ENSAIO

Patrimônio

histórico

Enquanto' todos os relógios
do centro da cidade falham,
adiantam, atrasam ou param
de trabalhar, o relógio da

torre da Paróquia Evangélica
Luterana mantém-se

impassível. Máquina
mecânica, alimentada por
mãos humanas, ele foi

adquirido logo após o

término da 2a Guerra

i\'fundial, em 1946, junto com

os quatro sinos da igreja. Tem
fabricacão alemã e
.

.'

mecanismo acoplado aos

sinos, programado para
anunciar os quartos de hora,
as meias e as horas cheias. "Se

o relógio atrasar, a cidade

inteira liga para cá para
avisar", con ta a secretária da

comunidade,Orla.Stein
Bartel.
- Os orçamentos vieram de

Curitiba. Os sinos foram

adquiridos irmãos Mueller,
empresa onde hoje se

encontra o Shopping Mueller
-, lembra o pastor Piske. A

instalação dos sinos e do

relógio estava prevista para a

primeira etapa da obra,
inaugurada em 1935, mas a

comunidade não teve

recursos suficientes.
O relógio da igreja já foi a

principal for�na de orientação
da comunidade jaraguaense .

.r\ máquina era programada
pata trabalhar durante oito

dias, mas depois do quinto
dia começa a enfraquecer. "A
gen te dá corda às terças e

sábados, para nào deixar

atrasar", explica o funcionário
Ivo Venera, Ele também é
um dos encarregados de soar

os sinos, ao meio-dia, às 18
horas e quando há cultos e

celebrações oficiais na igreja.
Cada um des quatro sin�s,
que representam paz, amor,
oração e fé, tem uma nora
musical específica. Fabricados
em aço fundido, eles pesam
758,491,232 e 93,5 quilos,
respectivamente, e são
movidos por tração humana.
"Já tentamos mecanizá-los,
mas não deu certo", lamenta
Orla.

Funcionário IVo Venera

explica o funcionamento
.

do sino

.

Para funcionar, o relógio da
. Paróquia Evangélica Luterana

precisa que alguém dê corda,
duas vezes por semanaLocal onde os quatro sinos da

igreja foram fixados, em J946

Unia' das quatro faces do relógio, que soa nos quartos de hora, nas horas cheias e a cada meia hora
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Clube Atlético Baepl:Q:di (817). :/.r, ;;
C}}urra.sco da galera €lo CORREIO DÓ Pt)VO vejâ
'" .

� ;;<, (
,

.

alghllls flashes:
� ".

CQK Ci!
,

�

-, ,Arriba, �rri
Junte ums pitada de loucura,'mais um:"po

,grátis! Isto tudo é, i ual ao Café Confusão
" ,". ,1-,. '

, CD's � DISCOS - FITAS

Av.Mal.Deodoro, 406
FONE: 371-2847....• '--=""�����-�___.I

'.

;I �
t" tI",/",.o�... �;l''!fi",;.-/"! ,

•

/",i" •

QUICK'
DOe

DISQUE
LANCHE

371-5309
370-7919 I 370-8649

,"'
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 15 de julho de 2000

Aluga-se
sobrado,
na Av.
Getúlio
Vagas
R$.
1.200,00

'Casa em

construção
com 350m2-

Próximo
Recreativa

Mari.sol, Lot.
Bartei.

�$ 90.000,00
Casa com lanchonete no

João Pessoa,"

Nosso novo e-mail:

correlodopovo@netuno.com.br

VENDE-SE CASA MISTA
Com 4 qtos, 1 bwc, churrasqueira,

garagem p/ 3 carros a 200mts da Praia de

Enseada, junto cl a casa + 1 terreno

pronto p/ construir.
Valor total: R$ ,16.000,00

Contato: 9962-2115 cl João Augusto

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

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

liberamos o dinheiro de imediato

após 'consulta do cadastro.
Informações. 021 21 2430712
Obs.: mantemos sigílo absoluto

LOTES EM ATÉ·96 VEZES
i' "

y CI FINANCIAMENTO PROPRIO.
* Loteamento Jardim'

. Francisco (próximo APAE),
* em frente AABB.

Sítio Schroeder I, com
60.000m2 - Casa mista

Casa com 180m2 - Bairro com 120m2
Centenário R$ 100.000,00 R$ 60.000,00
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - sala 01 - Jaraguá do Sul - se

* Guaramirim

(Próximotrevo) .

Imobiliária Jardim

'Jaragu.á Ltda, CRECIW572-J

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

VENDAS
GIARDINE
LENZI
Casa ern.alv,

(semi-nova)
cl 210m2-
su íte cl hid ro
+ 2 qtos,
sala,
cozinha, 2

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

JARAGUÁ
ESalEROO
- Casa
mista cl
70m2 - 03
quartos,
sala,
cozinha,
bwc,
lavand. -

Terreno (16x36) = 504 m2. Valor R$
26.500,00 (Próx.Arroz Urbano)

LOCAÇAO APARTAMENTOS
) 01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorrn. c/2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
) 02 - VILA LALAU - APTO. STA. TERESINHA - 2 dorrn, cl garagem - R$ 250,00
) 03 - CENTRO - APTO - ED. ITÁLIA, + 2 dorrn., cl garagem - R$ ;300,00
) 04 - CENTRO - APTO - ED. REBELO (Calçadão) - 3 dorrn, cl garagem - R$ 320,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorrn. cl 2 bwcs, garagem - R$ 350,00
) 06 - CENTRO - APTO - ED. CARyALHO - 1 suíte + 2 dorrn. + dep., cl garagem - R$ 500,00
) ·07 - VILA NOVA.- APTO. ED. AMARILYS - suíte + 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
) 08 - CENTRO - APTO - ED. TULIPA - suíte + 2 dorrn, (Piso em granito) - R$ 500,00
) 09 - CENTRO - ÀPTO - Sobre lrnob. Jardim -suíte + 1 dorrn., - si condomínio - R$ 300,00

CENTRO

Apartamentos
semi-novosTc/
85m2 -

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

quartos =

43.000,00 3 quartos = R$ 46.000,00

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

cerâmico - R$ 300,00
) 06 - CZERNIEWICZ - CASA MISTA - Próx. Hosp. Jaraguá - 3 dorm., + 2 bwcs - cl garagem
- R$ 300;00

BARRA
RIO

MOLHA -

sobrado
em Alv. cl
150m2 - 3
"quartos, .

sala,
coz.,2

bwc, lav., garagem - Terreno cl 600m2 -

Valor R$ 60.000,00 - (Próx. Prefeitura)
.

Aceita troca imóvel na Vila Lalau

VILA NOVA-
Sobrado em alv. cl

- 345m2 - suíte cl
Gloset + 2 quartos,
3 salas, garagem
pl 2 carros,
churrasq., piscina
- terreno 900m2 -

Valor:
R$ 250.000,00
(PrÓx. Forum)

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
) O'l - CENTRO - SALA COMERCIAL - NOVA - sala cl 50m2 + bwc + depósito - R$ 300,00
) 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senac - R$ 330,00
) 03 - CENTRO - GALPÃO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,00

- .

) 04 - CENTRO, SALA COM. cl 170m2 - sala com mesaninci - R$ 700,00

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas para venda nos

seguintes bairros: Centro até R$ 85.000,00 - Chamapaqnat até
R$ 135.000,00 - Jguá Esquerdo, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00
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Intermediária

VENDE: Terreno cl 311,00 tn/.
Rua Anita Garibaldi

(Centro)
.

Preço: R$ 25.000,00

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

Mobilindo
Preço: R$110.000,00

VENDE: Alvenaria cl 140,OOm1,
sito à Rua Henrique Krause, 174

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

VENDE: Casa alvenaria cl 200,OOm1,
terreno cl350,OOm1• Rua Ioão
Balista Rudolf, 161 (Amizade).
Preço: R$ 30.000,00 +financ.

VENDE: Terreno cl 2.655,OOm2.
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach). Preço: R$ J30.000,00

VENDE: Casa Alvenaria cl
165,00m2, terreno cl 371�00m2. Rua
Toma: Francisco de Coes, 366 -

Nova Brasília. Preço: R$ 95.000,00

VENDE:Terreno cl 833,OOm2. Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.00n,on

VÉNDE: Terreno cl836,nnl/l1• Rua José
Enunendoerfer (NovaBrasilia)

Preço: R$ 42.000,00·

VENDE: Casamadeira cl62/)(h112, terreno
cl 325;00111.1• Rua 983 - Lot. 011/"0 Verde

(Ba/Ta doRio Ce/To). Preço: /6.000,00

VENDE: CasaAlvenariacl215,0011l;Terreno
cl377,00m1• Rualiugenio LesS1IIall11 (Nova

Brasilia}: Preço: R$140.000,OO

VENDE: Casa alvenaria cI120,00m2, e terreno

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

Preço: R$ 32.000,00
ALUGA: Madeira contendo 3
dormitórios. Rua-Bahia, 109
(Taraguá Esquerdoi Rõ 270,00

VENDE: Casa alto padrão, clárea
350,001i/2, terreno cl 900,001112• LateralAv.
Marechal Deodoro (Centro) - Negociáveis

.;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sala Comercial com 1 05,00 m2 - Rua
Walter Marquardt, 2665 - Bairro Barra do
Rio Cerro por R$ 500,00. Galpão no

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

. R$ 350,00.

PARTAMENTO - R. Marina Frutuoso, 300 -

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

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

aragem c/.2 vagas - R$ 119.000,00

éASA ALVENARIA - R. Gustavo Hagedorn,
n� 42 - Vila Lenzi. 3 suítes + 2 darm + 2
bwc cl garagem. Valor R$ 900,00

SALAS COMERCIAIS - Av. Mal.

Deodoro, 1594 - Centro. Mais ou

menos 33,00m2.
Valor.a partir de R$ 280,00

Imóvel Comercial - Rua Walter Marquardt,
nº 697 - Valor R$ 800,00

Casa sala comercial, Rua João

Marcatto, 75 - Centro. Valor: R$ 600,00

SALA COMERCIAL - RUA 266, N� 30 -

sala 01. 85,00in2 - Valor: R$ 250,00

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

R$ 300,00 300,00

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

Casa alvenaria - Rua João Planischeck, n�
CASA MISTA - Rua 938, nº 190 - Lot Ouro
Verde. 2 darm. cl +_ 50,00rni, terreno cl

1802 - 3 darm. + demais dep., cl garagem.
.

R$ 300,00
329,00m2 - R$ 16:000,00

LOCAÇAO, VENDA,
..., ,

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

PLANTÃO: 9975-1500

Sala comercial - R. Bernardo

Dornbusch, nºA86, +01;1- 60,00m2.
Valor R$ 300,00

SALA COMERCIAL - Rua Leopoldo
Meier, 100 - Água Verde. Mais ou
menos 100m2. Valor R$ 350,00

Sala Comercial- Rua Exp. Gumercindo da
Silva, nº 161, ao lado do Hotelltajara - Centro-

2 bwc - sala cl +- 200,00 m2. R$1.000,00

Imóvel Comercial - a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,�.�.C?L.�?�I:.I�����.. � : CORREIO DO POVO·············���·��·��·�:?·?·��;·��·��·����·?·��·��9
IV:tvtv··tv IV IVo. tvtio- IVo:tv�
Engetee Engetee Engetee Engetee Engefee . Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Enget

�
.

Engetee Construtora e Imobiliária
A /

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

,�,...,/111 " ,',",
E-mail: engetecj@zaz.com.br

À
,.- Rua Padre Francken, 253

�/Erig-etec ,V',E'NO'E,Engetee 'CRECI 934-J

'�" �1---C-E-N-T-R-0-'-------------------------------------�' Apartamento na Rua José Emmendöerfer, Edifício Petúnia, 3 andar.

Engetee Dois quartos, banheiro, sala, sacada, com cozinha sob medida, etc" R$ 59,000,00

o.
Engetee

ti:
Engetee

IV
Engefee

o-
Engetee

Engetee

IV
Engetee

IV
Engetee

ti-
Engetee

IV
Engetee

IV
Engetee

a-
Engefee

o.
Engetee

ao-aa-o-o-
·

Engetee Engetee EngdeC Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

Engetee

o.
Engetee

tx-
Engetee

I

! :

2-CENTRO'

14 - JARAGUÁ ESQUERDO
Lotes financiados, R$ 2,000,00 entrada saldo em 50 meses

9 - JOÃO PESSOA '

Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37,000,00

10 - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, valor R$ 32,000,00,
'

,

5º andar, elevadores, churrasqueira coletiva, em condições, R$ 10.000,00 entrada
e 6X R$ 4.000,00

Apto Edifício Jguá cl 3 qtos (1 suíte) + dep. empregada + garagem - Próximo ao
Bradesco, Telesc - Ótima' localização.
Valor R$ 70.000,00,

11 - BA8RA DO RIO CERRO3 - CENTRO

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

'

Terreno com 1.636,00m2, com 20,00 metros de frente para BR-416 (Jaraguá
Pomerode) - Preço R$ 15,000,00

4-CENTRO 12 - JOÃO PESSOA
, Apto, Ed. Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 60.000,00 Frente para o asfalto com 100m, terreno com área 5,900m2, fundos para Rio -

Preço: R$ 25.000,00 à vista
.

-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho, suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 80.000,00 13 - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney
Franco e 1,5,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000;00m2, contendo um

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

CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGIGP - 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 CORRIGIDO PELO CUBo

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

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

8 - ESTRADA NOVA
Casa em alvenaria + ou - 78m2, em terreno com 420m2,
- R$ 8.000 00 entrada + SOX R$ 220 00

16 - FIGUEIRA
Casa em alvenaria, semi-acabada à 1000 metros da
Pedreira Rio Branco - Pre o R$ 9.000,00

OPORTUNIDADES DA SEMANA:
�--------------------�---------

, FAZ�NDAcom
11 milhões de m2

TERRENO SITO
A RUA MAXWILHELM, ESQUINA
COM A RUA NEY FRANCO

• II"

IMOVEL
COMERCIAL' Área aprox. = 1.000,OOm2

Srs. Investidores
Grande oportunidade de negócioCONSTRUÇÕES: CASA EM ALV. =

189,67m2
GALPÃO = 336,OOm2

Sobrado + galpão em terreno com

.aproximadamente 1.000m2 d�
esquina com frente para futura da
sede da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul.
,

Conforme croqui ao lado

Vende-se área rural de qrande
extensão, localizada na

comunidade do quiriri, município de
Joinville (SC), de fácil acesso,

distante apenas 08km do asfalto,
dotada de recursos naturals

preservados (água em abundância,
riqueza mineral e vegetal,

paisagem privilegiada) cortada ao

centro pelo rio cubatão, atributos
que lhe conferem oportunidade de
lazer e diversificadas alternativas

de exploração econômica.

PREÇO DE OPORTUNIDADE
CONDIÇÕES A COMBINAR'

·tvIVIVtvIV
Engetee Engdec Engetee ,EngefeC EngdeC EngeteC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�E�t··"E�t"E�t" 'E�E�E�E�E�·�E�E�E�·E�·Engetee
..

nge ec
...

nge ee
-<

nge ec ngetee • ngefee . -< ngetec. • ngetee • ngetee öngetec ... ngetec ...ngetec .• ngetec ...ngetee
.

�npnRTnmEnTOS Engetee
·

.: :;:',:�:n;o: ., ��;;8�:: '267,46m' * a-
* 2 (duas) vagas de garagem Engetee
* Suíte Master com banheira de hidromassagem .�. J

* 2 (dois) quartos �
* Sala estar/jantar Engetee
: �:�:�� ampla com churrasqueira tx

..
.

.

.

.

'

* Copa/cozinha �
EndCleC

* BWC Social ö

a-
Engetee

�
Engetee

o:
Engetee

�..

Engetec

a-
Engetee

..o:
Engetee

a
Engetee

a-
Engetee

III

III

IV

InCORPORncnO:

* Dependência de empregada completa
* Área de serviço
* Fino acabamento

-
/

O -connomlnlo'
......................

,

* Prédio com 7 (sete) andares
* 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 '.' Incluindo área comum e garagens

!J I DELEGACIA DE POlicIA

Ru" Foi

• • • • • • 'e • • • • • •

Marcolino Cipriani
IV

COnSTRUcnO E UEnons:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Engetee Construtora e Imobiiiária

.IV

LOCßLlZßCßO PRIUILEGInUß
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO
DE JARAGUÁ DO SUL

Engetee.

CRECI 934-J

Fone/Fàx: (047) 370-091·9 / 370�0819
E-mail: enqetecjêreez.com.br
Rua Padre Francken, 253

'n-
Enge.t(:�c Engetee E�E�ngctec �.ngetec

Engetee

�
Engetee

Engetee

�
Engetee

tk
Engetee

Engetee

a:
Engefee

:E�E�E�E�E��.. ngt�tee • ngetee ngetec "ngetee .. ngetee Engetee
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I'

-

�
.

-

Perola.
N
V
>

• Apartamento com suíte mais 2 quartos;
• D�as sacadas, uma com churrasqueira;
Condomínio aproximado de RS 64,00;

• Preço RS 50.000,00 (entrada negociável)
e assumir parcelas de condomínio;

• Elevador e piscina;
.

• Fase de acabamento.

".,....
G "I"" .

,

-1'

Rua Ouintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 9973-5304 - Jaraguá do Sul, SC - ORfel 8469-1 - futuro@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

ITAIVAN REPRESE�TAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA .

. 1 Caixa Postal 482

LTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Casa Alv. -

CASAALV.-

Amizade c/
Santa Luzia - cl

Czerniewicz .c/ 90m2 - 2 äorm 120m2, terreno
170,95 ms, 4 1 bwc, terreno

cl 675in2-3
dorm. + 2 bwc, cl 450m2 - Ru

äorm., 1 bwc,
terreno cl cozinhacl
432,15 ms -

asfaltada. -. R$ armário

R$ 85.000,00
39.000,00 embutido, sala

estar, garagem.
R,$53.000,00

Casa elv» 'Casa em
TERRENO

Schroeder cl construção, Lto.
ESQUINA145m2 - Av. Blumengarten

Marechal Castelo c/ 134m2 -
VILANOVA

Branco - 3 dorm., R$ 41.000,00
com 800m2•

2 pwc, 3 �alas + * negociável R;; 4'8.000,0
edícula cl Rua.

garagem, chur., Asfaltada
salão de festas, Parcela e

bwc e despensa. aceita-se

R$ 43.000,00 cerro

Terreno
Comercial - c/ CASAALV. cl832m2 - Rua 100m2 -

João Amizade -

Czerniewicz Planinscheck terreno cl
cl 130m2 - 3 R$ 50.000,00 498m2, 1

dorm, 2 bwc suíte + 2
,

äorm., sala
+ galpão nos estar,
fundos. cozinha,
R$ 60.000,00 garagem,

churras'J" 1
bwc - R

Casa Alv. nova,. 39.50000
na Barra - c/
162m2, 4

äorm, 2 bwc;
sala estarl Casa
jantar. e Alvenaria -

demais dep. -

Vila Lenz; cl
terreno 777m2

160 m? - 3·

- murada -

R$ 58.000,00 dorm.,2
Bauer, 174 - * Aceito- cerro bwc - sala
suíte + 3 ampla cl.

darm, 2 bwc -

varanda e
R$ 60.000,00 garagem.

R$58.000,O
Casa Alvenaria
- Vila Lenzi c!
244,70 m2. 4

Sobrado Vila Lalau,dorm. + 2 bwc
CASAALV. -

+ edícula nos c!205m2,1 suitec!
Czerniewicz, fundos (2dorm. banheiro, hidr.,

sacada, doset + 2
com ·

+ 1bwc) dorm; 3bwc, sendo
195,73m2 t: terreno c/ 1 banheiro hidr.,
suíte + 2 416 m>. cozinha c!móveis
dorm, - 2 bwc R$ 70.000,00 sobm,et!ida, salas
- terreno cl em varias

ambientes - salão
371,25m2 de festac!
R$25.000,00 churrasq. e dep.
+ financ. empregada - R$

."

•. 128.000,00.AceitaSOBRADO -

ep, demenor valorCentro cl
347m2, c!'2
resido + sala
comI. c! 100m2
- acabamento CASA
de la Suíte + 4 ALVENARIA.TERRENO dorm, e dep. -

CZERNIEWICZ
· gar. 4 carros -

- c/ 90m2, 2311,42m2 energia solar -

R$ 29.000,00 portão äorm., 2 bwc,
Próx. eletrônico -' terreno com!
Jang�da R$ 225.000,00 6.200m2 -

(Aceita. imóvel R$ 40.000,00
menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL, 15 DE JULHO'DE 2000

TERRENOS
Cód. 2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m2 - 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 e/l.018m2 - R$160.000,00
Cód. 2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx. Sup.
Breithaupt
Cód. 2151 - Chico de p'aula : e/2.500m2 - próx. Posto Mareolla
- R$ 60.000,00

.'

Cód. 2175 - Czerniewicz - e/l.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
Cód. 2177 - R. Roberto Ziemann - área e/8.658m2
Cód. 2198 - Ilha da Flqueira - 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 - cl 338m2 - R$ 29.000,00
Cód. 2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum - R$
39.000,00
Cód .. 2373 - Vila Hau- cl 350m2 - R$ 15.boo,00-
Cód. 2374 - Vila Hau- cl 337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
Cód. 2377 - vua Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581 ,85m2 - R$ 23.000,00
Cód. 2446 - Estrada Nova - e/l.155,00m2 - R$ 24.500,00

Irolla
--

IMOVEIS

CASAS DE ALVENARIA

VENDAS
APARTAMENTOS

Cód. 3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
Cód. 3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 + finane.
Cód. 3029 - Ed. Agata - 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 - suíte. 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
Cód. 3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas cl
sacada, 2 vagas garagem.
Cód. 3043 - Ed. Florença - suite cl hidromassagem, :? qtos,
cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106.000,00.
Cód. 3045 - Ed. Florença - 2 quartos, dep. empregada com

bwe, garagem - R$ 49.000,00.
Cód. 3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwes, cl garagem, 'semi
rnobiliaoo.
Cód.3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$ 40.000,00
Cód. 3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + financiamento

.

Cód. 3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + finane.
Cód.3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de eondominio
fechado, cl 1 suite + ;2 qtos, sacada cl churrasqueira cl elevador

I,

"

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 c/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
1.140m1- R$130.000,00
Cód. 1113 - Barra - cl 147m2, suite cl elossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa de maior valor cl piscina
Cód. 1118 - Barra - e/150 m2, suite + 2 quartos - R$ 85.000,00
Cód. 1214 - Nova Brasilia - cl 230m2, cl suite, 2 quartos - R$
100.000,00
Cód.1221 - Jguá Esquerdo - 3.suites, ehur., piscina, semi
mobiliada - R$ 210.000,00
Cód. 1222 - Jguá Esquerdo -.1 suite + zquartos - 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. 1.232 - Vieiras _- 3 qtos, 2 bwe, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de menor

valor. .'
Cód. 1233 - João Pessoa - 150m?, suite + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte pagto.
Çód. 1320 - Vila Lenzi - 270m2, suite com elosed, 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 + finane.
Cód. 1375 - Vila Rau - cl 80m2, e/3 qtos, + edieula e/78m� - R$
42.000,00
Cód. 1431 - São Judas - próx. Recreativa' Breithaupt - 3 quartos,
2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.

.

Cód. 1984 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
Cód. 1985 - Guaramirim - 1.56m2 - 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 féstas. Terreno medindo 1.541.35m2• R$
85.000,00. Aceita carro, terreno, parcelamento.

II

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 37t-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br
PLANTÃO: 9973-9093 .

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

parcelamento

I a ova - 144m2, 1 surte, 1

quarto, piscina. Terreno cl
472,50m2

Cód. 2456 - Três Rios do Sul- área de 2.500,00m2 - R$ 25.000,00
Cód. 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 10 - cl 49.872,00m2 - H$ 40.000,00
Cód. 2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000.00
Cód. 2990 - Schroeder - e/700,00m2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00'- Aceita carro.

.

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5° andar e/2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/200·1 - R$ 28.270,00 - Entrada + parcelas
Cód. 4Q04 - Centro - Ed. Market Plaee - 4º andar - 44,59m2 +

ga'ragem - R$ 35.000,00
Cód. 4010 - Centro - ao lado Beo Brasil- Centro Comercial cl

.

7 salas - R$ 350.000,00
.

LOCAÇÕES
Casas

601 - Sobrado plfins comerciais cl 10 cômodos, 3 banheiros e

amplo estaeionamento-R$ 1.500,00
Cód. 602' - Casa de alv. cl 3 qtos - Rua José Emmendoerfer -

Nova Brasilia. R$ 400,00
Cód. 604 - Casa alv. com 2 quartos, próx, Hospital Jaraguá - R$
275,00. .

Cód. 605 - Centro - Ótima casa pl fins comerciais cl 12 cômodos.

R$600,00.
'

Cód. 610 - Casa alv. com 3eômodos - próx. a prefeitura - R$130,00
Cód. 611 - Casa NOVA de alv. cl suite + 2 qtos, próx. ao Móveis
Pradi. R$ 350,00
612 - Barra do Rio Cerro - Casa de alv. cl suite + 1 qto. e

garagem. R$ 350,00.
613 - Casa alv, com 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00.
614 - para fins comerciais na Rua Preso Epitáeio Pessoa. R$
500,00
616 - cl suite, 2 quartos, dep. empregada, churrasqueira na

Rua João Pieolli - R$ 700,00

Apartamentos
625 - cl suite + 2 quartos - Ilha da Figueira a partir de RiS
250,00
Cód. 626 � Apto. cl suíte "' 2 quartos, dep. de empregada - Ed.
Carvalho - R$ 400,00
Cód. 628 - Apto. cl suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480,00
Cód. 629 - Ouitinete pl 1 pessoa - Nova Brasilia - R$ 120,00
Cód. 634 - Apto. com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da
Reinoldo Rau, A partir de R$ 300,00
Cód. 635 - Ouitinete no Ed. Marquardt, á partir de R$ 180:00
Cód. 636 - Apto. cl 3 qtos + 2 bwe's. - ao lado do Posto

Marechal - R$ 400,00
Cód. 637 - Apto. e/2 e 3 qtos - Av. Getulio Vargas - a partir de
R$ 300,00

.

644 - cl 3 qtos no Jaraquá Esquerdo - próximo ao Arroz Urbano.
- R$ 300,00 -,

645' - c/suite + 1 qto e churrasqueira na Vila Lenzi - R$ 330,00.
647 - e/3.qtos na Rua Eleonora Satier Pradi - Jaraguá Esquerdo
- R$ 330,00.
65Q - cl 2 qtos, próximo ao Hospital São José - R$ 290,00
652 - cl 2 qtos, próximo à Duas Rodas - R$ 270,00.
653 - cl suite, 2 qtos.e dep. empregada. Ed. Jaraguá - R$ 450,00.
654 - e/3 qtos na Reinold<r Rau - R$ 350,00.
657 - cl 2 qtos e telefone na Rua João Pieolli - R$ 300,00
659 - cl suite, 2 qtos e dep. empregada. Ed. Carvalho - R$ 550,00
Coe. 660 - Apartamento e/3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Schroeder - Rua Amazonas -

suíte + 3 quartos; sala jogos,
churrasqueira, garagem pl 3

carros. R$ 70.000,00
.

Amizade - nova, cl 160m2, suíte
+ 2 qtos - R$ 70.000,00

Salas comerciais
664 - Centro - Sala comI. cl 50m2 e estacionamento na frente.
R$ 250,00.
Cód. 668 - Sala comI. cl 60m2 - próx .. Angeloni - R$ 290,00
666 - cl 200 m2 na Rua Bernardo DornbUsch, próximo WEG 11-
R$ 520,00 ..

. ..
667 - Centro - 2 salas eomls. em Guaramirim cl 60m2 e bwe.
Cada sala por �$ 300,00.
672 - e/140 m2 na Rua Reinoldo Rau - R$ 1.100,00.
Cód. 670 - Sala comI. cl 70m2, carpet, cl divisória. São 2

ambientes, recepção, 2 bwe's - Ed. Chiodini - R$ 200:00
675 - Centro ComI. WV - Sala comI. cl 40m2. R$ 400,00.
,,77 - cl 70 m2 próximo a ponte do Beira Rio - R$ 280,00.
679 - C/18 m2 ao lado da JOA Video Locadora, R$ 180,00.
683 - Sala corni cl 50m2 na R. Jorge Lacerda. R$ 180,00 - 2º
piso
685 -Centro/Ed. Gardênia- Sala comI. cl + ou - 80m2, semi-
mobiliada. R$ 300.00.

.

686 - e/38 m2 na Rua Reinoldo Rau - R$ 180,00.
Cód. 687 -.Sala comI. el 90m2 (incluindo mesanino) lateral da
Marechal - R$ 650,00

Galpões
801 - e/250 m2 na Rua Barão do Rio Branco - R$ 850,00.
Cód. 804 - Galpão e/15 x 15 - em terreno eil 070m2 - Rua BarãO
do Rio Branco - R$ 1.500,00

.

806 - cl 245 m2, amplo estacionamento, com espaço para
carga e descarga, próximo a Con .. Mónlca- R$ 1.000,00.

Figueira - com 200m2, suíte +

2 quartos. Terreno com aprox.
1 000m2 - R$ 75.000,00

Schroeder - Rua Pedro Hang
- madeira cl 3 quartos -

R$ 28.000,00

Naifa Brasília - suíte + 2 quar
tos, escritório e churrasqueira -

R$ 100.000,00

Res, Renascença -. casa nova

cl 160m2, cl suíte + 2 qtos -

R$ 70.000,00 + financ.

Vila l.alau . 156m2, c/4 qtos -

Terreno c/450m2-
R$ 39.000,00 + financ.

suíte + 3 qtos, piscina área de
festas. R$ 140_000,00

Barra - 150m2, tendo suíte
+ 2 quartos. R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-

:��::��.f. ��. �.�'�:. �? .��. :.�.L.��. ��. �9�.� 'coRREIo DO POV0····· ·································����.�'f.'�����. �.?
.

,

fiirassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
-

• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J·.trPABX
E�mail - imoveis@ netuno.com.br

OFERTA ESPECIAL
CASA EM ALVENARIA

70m2 (2 quartos)
Lote de esquina com 680m2

Fundação pronta para mais 80m2

Próximo da Cayman Malhas (800m)
R$ '20.000,00 (aceita carro)

Cód.1001

SCHROEDER

(CENTRAL)
SCHROEDER

(CENTRAL)

São Luiz' Alv c/120m2· 3 quartos +

edicula - Ponto Comercial- R$ 50.àoo,00
Aceita carro ou parcelamento

Juventus - Casa alv., 140m2• 3 qtos, 2
vagas garagem. Preço R$ 60,000,00

Vila Nova - Terreno c/828m2, (31x28,5)
R$ 80:000,00 - próx. RBN

Nova Brasilia - Casa Alv. c/145m2• 1

Suíte + 2 quartos - Rua Urbano Rosa

R$ 70.000,00

Vila l.alau- Casa Alv. c/420 m2 � 4 quartos
- parte interior comercial - Rua Ernesto

Lessrnann - R$ 85.000,00 (aceita chácara
até R$ 30.000,00)

Centro - terrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000;00, parcelado

em até 12 vezes

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

Agua verde- Terreno com 415m2 (14x29.7)
'- Rua José Pomianowski (próx. Igreja São

Judas) - .R$ 15.000,00 (aceita carro - valor)

São Luís - 70m2, 2 quartos, próximo Caic. Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro) Centro - terreno com 1000m2, casa com

R$ 34.000,ÓO· Aceita carro até R$1 0.000,00 Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais 230m2. Aceita apto. - R$ 15b.000,00

Vila Lenzi - Terreno com 442m2 (13x34)
Rua Francisco Piermann (Lot.
Piermann) - R$ 20.000,00

.

Ana Paula 1- Casa alv. c/140 m2 - 4 quartos Vila Nova - Alv. c/180m2 - 1 suíte + 2
. Rua VitorWitkoski (próx. de Colégio) - Valor quartos - "Bom para Clínica -

R$ 40,000,00 (aceita casa - valor) R$ 125.000,00 .

. Vila Lalau - Casa alv. c/182 m2 - 3

quartos" Rua Geraldo Harnack - Próx.
WEG II - R$ 50.000,00

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 6,54 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r� PERFLEX
_ Persianas
_ Box para banheiros
_ Esquadrias

_ Vidros temperados
_ C�rcas
_ Portões

a �\'J\�át\n�

ao �()n()�
"

a tnt\\e'e�
a �\�()�\,,\\\t()
a

a
�n'J\\\e'l.. e

a �n\\e\ \\e�nte\\e
Av. Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371·1515/9973-8196

EMPÓ�'O' DAS
PED�AS

DECO�A-r'VAS
Pedras. São Tomé, Miracema, Laliriha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços dil região.
Retalho de pedra São Tomé (legítimo) Lajinha l1,Sx23,O R$ 9,OOm2

", _. ',' --'-....!" •

__

• _.---'--', ••••_. _. " -' • " •• --'- '-,' '\-:._.

.: Tel. (47) 379-2281 /9979-3251'
_

Ruo Rodolfo Schmidl, 148 . MossoiiiiidiiDo t
�--_

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

Rua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02 - Centro � Jaroguá do Sul· SC

A
ARTELA)'E Vendendo Soluções

• Laje pré-moldada -

�:'Caixa de luz c;oncretada "

,
'

'I
• Materiais de construção em geral.

LHO,RES PRODUTOS PARA SEU LAR!O ENDEREÇO CERTO -DOS

.e Terraplenagem
*' Areia
e Borro
'. Brito

Venda e Manútençáo de Portöes ÊleftöniCOs,
vídeo porteiro. alarmes sem fi,o e interfOnes '

,

111'1,
ATACAnle,
CEBÂIICA

,- .

Agora em Jaraguá do 5

você tem a maior e me

lojade i

rev�s�en,s 'x,cer8!DlCOS! . \�
Tudoem:

pisos, azu!ejõs,'�aixaS
decorativas, rodapes e�
cerâmica, louÇfl$ e me!als e 1I1111HDL

consulte sem

compromiSso e sem custo

.AILt[nOS pOILO adicional, Afinal, "a ãrte davida
'í:I consiste em fazer da vida uma

DeC,oJLOç-õo obra de arte", (M, Ghandi)

Quo Qe_iKOMo Qou, 116, so�o 6 /TeL (47) 275-?/?'74 / 275-2730

Extração e Comércio
de Areia Ltda. Amda, a promoção em

5x sem Juros (1 +4 )

PICHEN'I
�;�� r:ozinhas

CHEN - CLOSEÓ - BATH

Rua Adolfo AugU!ito liemaoo, !i/oe, Amizade

Regina
Comél'cio de tintas em eral c acessórios

Prestação de mão-de-obra ,nos serviços de

pintura na coustrução civil
Comércio de materiais de construção em gerál

Revendedol' de Tintas Coral / Dacar

o melhor alacadão'da regi
Rua Bernardo Dornbusä,

Tel. (47) Z75�J690

Fone:, 373-1010

��\mÇ)\�'S.
�\Ó.\\\\Ç)'S'
"V\'SÇ)'S
" ó.e:.\\ó.ISó.'S
CI;:ii.\\\�ó.'S
\_'i>c..ó.\\ó.'S
�ó.\\�é\Ç)'S

Rua Walter Marquardt, 2079
B, Rio Molha

ShowRoom Tel.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso, 1 80 - Centro· Jaraguá do Su� . SC

t47)
'2.75-1jt3:3�Q
'2.75-4102

Box para banf]eiro
Fachadas
Janelas

Vidros para decoração
Lapidação Biso.tê

»

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

Fone: 370-2647

T
TEeN.
CALHAS

•
Disk Calhas
(4'), -a71eGA41

<t.I5l!t�I" .�liftli"lIfi\ '�IJ
I '''.URIA1.�.'I�»l

Rua Filipe Schirnidt, 279 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

CONSTRUTORA

Consulte-nos
Rua Maria Umbelina da Silva,

- Vila Lenzi
'

E-mail: piermann@netuno.co
�5iy�!:es: .

zn'.
'i

LfI4'�� '7
'

- Res'idências
-

.• .. • .. '.

_ Estações de tratamento de efluentes
' .' '" i.

.

.', .

- Reformas e outros serviços
Financiamos sua construç

, ou PELO CARTÃO CONSTRUCARD �
Rua João Januário Ayroso, 521 _ Jaraguá Esquerdo"

Jaraguá do Sul - SC
.

I �------------��

IPlIIIIia 2411
1913-9427

�. i'DomHÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

275-3123
275-3544

R, Bernárdo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguó do Sul - SC

. Beneficiamento de madeiras em gerat caixarias e madeiras para cobertura
Loja I e Fábrica: Rua Exp. Antonio C: Ferreira, 850 / Tel. (47) 371-1011

Loj� II: Rua Bertha Weege, 500, B'à-rr.a (após Malwee) I. 'reI. (47) 376-1528

Loja 11I: __�ua José T. Ribeiro, 1000, Fig��lf.a I Tel. {47) 37o-4tJ21

"'�� �-:::::.4;?:«.""""�'''''�'>;�:�'�.;;;;;i'�':.:v:� .".,;.;_,,;<,�.,�,-, '-";M,;N.-;;;';--'=·;·;;;�:'i'�"4"*:0�::;;So'l<'i:>w.

Itaú·ba _.Peroba '''''''\
.

Financiamentos: r::
,

Assoalhos _ Forrõs�"""',,\
�am�bilrª _�lJ.mus "�,,,,#,,./' Cai.x.a, iCQO,ômica .:Construcard �'*"''_'h. ,

Divisórias _ Porta.����'���:�;"""'""",W<'ß,P0�,�"%;,���.;«",,,,����·I�::'>'l� • • • • .. .. • • • .. • • .. .. .. • • • • • .. • • • • • .. • • • • .. • • .. • .. • �'�'i:>ffi'��I��«<<<:":>;�:_::""::';""�1!<M<W'W:>::'�"''''&'''W0:''''�;ß'"",'''''::'''j.:i�
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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APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

Clemente Baràtto
- Apto, n° 703 e 1103: suítes + 1

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

. Apto nQ, 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demals dep., com duas

vagas de garagem -

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

preços a partir de: R$ 38,000,00

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, ,1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
,

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

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Residencial Sunflower
Rua José Emmendoerfer

(Próx, a Marechal)
- Aptos. nQ,101 e 106 cl suíte + 1

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

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

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

vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

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

- Apto (tipo 2) cl suíte + 1

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

parcelas de condomínio de

construção de 946,42),

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto, nQ 202, cl 153,46m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada
de 44,705 Cub's (R$ 21,719,48)
e assumir par.celas de
condomínio de construção de
R$ 1 :217,03 até final de obra,

CASADE
MADEIRA

no loteamento

juventus,3
quartos, saia,
cozinha, área

serviço.
R$ 21.00000

CASAS E APTOS

AVENDA
- Ed, Dianthus - Rua Marina
Frutuoso esq. com Ângelo
Schiochet: Apto 303 - cl
219m2 - suíte + 2 quartos,
dep. empregada, sacada cl

churrasqueira, 2 vagas de

garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

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

61,00m2 (lavanderia,
dispensa, churrascaria e

garagem) - Rua Guanabara

529, Cz.erniewicz , próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
8,0.000,QO.
- Ca sa em alvenaria cl

212,00m2, num terreno cl

420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, pr óx ao Acaraí,
Jaraguá Esquerdo - R$'
120.000,00.
- Casa em alvenaria, cl

aprox. 260,00m2 R .

. Bernardo Dorn-busch' 1678,
Vila Lalau - R$ 150.000,00.
- Casa em alvenaria cl 4

quartos e demais dep. - Rua
Clemente 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.

- Terreno cl 49?,,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi

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

Condomínio das Azaléias,
Jaraguá ,Esquerdo - R$
35.000,00.
- Terreno cl área total de

2.000,00m2 (5 lotes) '- Hua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

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

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

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

Ru Joinville, próx.
Persianas Engler.

Terreno cl área de

102.752,00m2 - Rua Walter

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

Barra do Rio Molha" a 500
metros da gruta R$
50.000,00.
- Tereno cl 62.500,OOm2 -

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

Casa em alvenaria cl

140m2, 3 quartos, sala,
. cozinha, bwc, terreno cl
600'm2 - Rúa LUIZ Pí.colli -

R$ 50.000.,00 - Aceita sítio

. Jaraguá do Sul ou região

TERRENOS
- Terreno cl 364,00'm2 - R.
Erich Sprung - Vila Rau - R$
18.000,00
- 2 terrenos c/1.237,50m2 cada
- Rua 638, Lot. Pícolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,00m2 na

Rua Martin Stahl, próx. ao

fórum - R$ 42.000,00.
" Terreno c/1 ,245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro - R$
85.000,00.
- Terreno c/2.655,00m2 - Rua
Pres. Epitácio Pessoa, próx.
ao Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca: por outro imóvel ou

área construída.

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 Ângelo Torinelli, Vila
Nova (1ª locação), suíte, + 2

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

demais dep. (Mobiliado) -

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

quarto e demais dep. ou

suíte + 2 quartos e demais

dep., sacada com churras

queira (1 ª locação, prédio
com salão de festas, 1 vaqa
de garagem e box para
depósito) - Rua Emil Burow,
223, Res. Tulipa.

.

- Aptos. novos ou .suite + 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.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHäve

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

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

suíte, 2 qtos, demais dependên-
cias, churrasqueira individual na

sacada e coletiva. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Ou financiamento

pela C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

Edifí.cio Mônaco
Edificio central
próximo Posto

Mime/Reinaldo Rau
com 01 e 02
dorrn itórios e

demais
dependencias.
ótima localização.
Negociamos a

entrada e o

parcelamento
direto com a

construtora.

Casa Rua Eugenio Lessmann
central com O 1 suite, 03 qtos,
demais dependências. Valor

neqociável, aceita apto em

Balneário Camboriú.

Casa Vila
Baependi com

175,00m2. com
04 qtos,
demais
dependencias,

.

terreno com

930;00m2.

Sobrado Francisco
-

de Paula com' 01
suite, 02 qtos,
demais
dependenclas.
R$ 85.000,00

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}.

LOCAÇAO

Casa Rua Rodolfo
Hufn uessler com 03 qtos,
demais dependencias.

R$ 300,00.

Apto Edifício Vila Nova/
Bairro Vila Nova com '03

qtos, demais dependencias
R$ 270,00

, Apto com 01 suite, '03 qtos,
03 BWCs, cozinha montada,
hidromassagem etc. Rua
Antonio Carlos Ferreira.

Valor negociável.

PL..A..I'IT..A..C> .l>E 'VEI'II>..A..S ..... 9975-2.5& C::::»... 9975-0900

IMOBILIARIA

MENEGOTII
CRECI W 550-J

CASACOMSALACOMERCIAL
CASA COM SALA
COMERCIAL
03 QUARTOS DE

MAIS DEPENDÊN
CIAS.
CONTÉM SALA
COMERCIAL
COM ÁREA
DE 24,00 Mi

. LOCAL:
R. ERWINO MENEGOTII 1996. R$ 150.000,00

Imobiliária Menegofli Ltda.

CASAEMALVENARIA '.

CASA EM ALVENA
RIA

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
. LOCAL : ESTRADA

NOVA
R$ 30.000,00

(aceita carro no

negócio)

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

FONE: (047) 371-0031

. CASA EM ALVENARIA

CASA EM ALVENARIA
03 QUARTOS E
DEM'AIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA
LENZ!

R$ 47.000,00

'. .,' ,.' SOBRADO·

SOBRADO
LOCALIZADO NA BARRA
DO RIO CERRO
COM ÁREA DE 390,00 M2

R$ 130.000,00 (negociável)

CASAMISTA

02 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL : VILA RAU

R$ 22.000,00

TERRENO CENTRAL

TERRENO - CENTRAL
LOCALIZADO N'A AV.
MAL: DEODORO DA
FONSECA
ÁREA DE 1.930,00 M2

R$ 360,000,00

TERRENO
'

TERRENO LOCALIZA
DO NA VILA RAU COM
ÁREA DE
420,00 M2 -.R$
14.500,00 - OU R$
7.00'0,00 MAIS 17
PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

"

TERRENO
COM 'ÁREA DE 300,00 ML (12,00M x 25,OOMí- R$ 9.000.00'

IMÓVEL ÇOMERCIAL
I:.OCALIZADO NA RUA ERWINO MENEGOTII - ÁREA

DO TERRENO COM 659;00M2 - R$ 60.000;00'
"�O

,,,"
l;_�,. '

k

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 .

Compra - Aluga FONES/�AX (047) 275-2990
.

,. - 275-2920
Realizando seu sonho imobiliario

- 275-2777

I .

VENDAS

Entrega Agosto/2000 .

Entrada a

partir de

·000,00I
I

Duas €oberturas de 250m2 cada

Líquido R$ 150.000,0

,
.

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

Próxim-o ao· Fórum·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!:�.��P? ?��:. �? ��. ����.? .�.� .�9�.� ·CORREIo DO POVO
· 5?������1���::??: .1.5

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

.

.

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

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

COMPRA
VENDE

ALUGA
CRECl8489

VENDO C.ASA 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

Vende-se terreno, próx.
Weg I, medindo 1.458m2.

Valor R$ 45.000,00.
Aceito carro no negócio.

Tratar: 371-6112.

Vende-se casa em alvenaria
em Corupá, cl 170m2

garagem pI 2 carros, com

telefone, móveis de cozinha
ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar 375-1876.

Procura-se moça para dividir
apartamento no centro,

rnobüüado. Tratar:
9962-7692, com Janaína

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.

371-1214

Vende-se geladeira usada,
cor azul, ótimo estado.

R$ 160,00.
Tratar: 9962-5439

Vende-se terreno com

2.533m2. Rua Luís
Marangoni. Vila Nova.
Valor R$ 100.000,00.
Tratar: 371-7070

Vende-se próxzimo a

Faculdade 'cl 450m2, pronto
pI construir. R$ 5.850,00.

Tratar no telefone:
372-0633,

falar com Adriana.

ENGENHARIA E ARQUIT[TlIRA
Projetos e Construçóes .

A�l0pe4Ma�
CIIEAl)QÇS-J

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300· Sala 12

Baependi . Jaraguá do Sul· SC
CEP: 892S6·ioo· Jaraguá do Sul· SC

I TERRENO com 2!!����� na B,;", Jaragu IEsquerdo R$ :lO.noO.OO
TERRENO de esquina com4.200m2 - Fazendo frente com �
Rua-Bernardo Dornbusch
Dois TERRENOS no Loteamento São Cristóvão Il - Bairro

.

I
Amizade R$ 10.000.00 .

ITERRENO com 1.000m2 de csquina - Rua João Carlos.Stein
- Próx. Juventus. .....--------------""""""1
TERRENO com476m2 - Loteamento Ana Paula 11- Lote n"
I:'i I - R$ 12.:'iOO.OO

LOTEAMENTOS

I
FINANCIAMENTO

I�

PROPRIO
ENTRADA + SOMESES

RESIDENCIALFTRENSE

I
.OUROVERDE

I
CIRILO ZANGHELINl

CAMPO SAMPTERO T

CAMPO SAMPIERO Tl

CONDOMÍNIO FECHADO FLAMBOYANT

CASAS.

II CASA DE ALVENARIA com89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$ :12.000.00
CASA DE ALVENARIA - com 160m2 - Tira Martins"
Loteamento Fredolino Martins - R$. 40.000.00
CASA DE ALVENARIA com90m2 - Rua João Franzner
- R$ 2:'i.OOO.OO
CASA DE ALVENARIA com 60m2• em construção.

I
sito à RUA'JOSÉ NARLOCH - Lote 121 - R$ zs.ooo.no
CASA DE ALVENARIA - com 70m2• na Rua 402. n"

I6:1 - toda murada - R$ :10.000.00
CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Loten. Lioeloro

ROdri�ues (Fi nanc. ele 16x R$ 160.(0) - R$ I :'i.OOO.OO

Informativo
Imobiliário
AIJS

·"HOJE o PODER MUDOU
DA MÃO D EMPRESA

PARAAMÃO
DO CLIENTE··.

Vivemos num mundoqloblizado,
impulsionado pela internet e
pelas telecomunicações.

A cada momento surgem novos

produtos e novas tecnologias,
exigindo de nós uma acelerada

busca de atualização.
Hoje o poder mudou da mão da

empresa para a mão do
cliente e o valer de um produto é

aquele que o mercdo está

disposto a pagar.
Devemos perse-guir os valores
emergentes da sociedade atual:
a ética, a confiança, a estética, o
respeitá 'a dignidade individual, a

emoção, a criatividade, a
flexibilidade, vitalidade e a

qualidade de vida.
Assim conseguiremos inovar e

reinventar o nosso setor e

alcançaremos excelência, .

agregando valor ao nosso

produto.

Imobiliária Garcia Vende'
275-0019

• Cód. 0011 - Lote cl 384m2 (16x24), localizado no Loteamento Jardim Hruseka 11-

próximo Móveis Bell Arte, bairro Ana Paula. Valar R$ 9.000,00

Rua João Planirischeck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

CRECI4_855=-J

Cód. 003 - Casa nova de alvenaria cl .

63m2, contendo 2 quartos, sala,
cozinha, bwe. Terreno cl 262m2,
próximo o Conjunto Habitacional,
localização privilegiada cl mercado,
escola, creche, ponto de ônibus -

Valor R$ 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consu/f"e-nos

L�ij\ll m rrrét1ill
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA LANÇAMENTO.
ELE CHEGOU
PARA BRILHAR

FiEF. 105 - 01 casa de alvenária em constru

ção s/ cobertura - terreno com 460m2 -

Amizade - R$ 40,000,00
REF. 102 - 01 sobrado com 270m2 - Vila Lenzi -

RS 250,000,00
REF. 115 - 01 casa de alvenária com 150m2-
toda murada (revestimento em gesso) -

R$ 33.000,00
REF. 12.5 - 01 casa com 3 andares (3

.

apartamentos com 96m6 cada) - Loteamento
Primavera - Estrada Nova - R$ 70.000,00
REF. 130 - 01 casa germinada com 48m2 - Tres
Rios do Sul - R$ 10.000,00 + financiamento
CEF
REF. 210 - 01 apartamento com 91m2 - Novo
Residencial Catarina Ersching - Ei 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
Luís - R$ 12.000,00

PRECISA-SE DE CORRETOR

.····_····.·············w
• CREGI NQ 1589 J •

: FONE: ;
: (0��*47) :
:. A imobiliária da Barra 376-0015:
• •
.�_��II'�r�.
I

VENDE
'.TERRENOS

•• Terreno c/ 1.938.00 1112. ( 25,5 x 76,00 ), Ruà Pastor Alben Schneider, na Barra. - R$ 70.000.00' I
• Terreno CI 608.001112. Rua Pastor A. Schneider. na Barra. defronte Papagaio - R$ 18,.000.00

•• Terreno c/ 397.501112. Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00 •
• • Terreno c/ 325:00m2. lot.Miranda, l.otes n

o 6 e 7. R$ 9.000.00 - cada em três parcelas. I
I '.' Terreno c/ 368.00 m2. Jardim Hruschka 11. bairro São Luís - R$ 4.000.00 + 24 x R$ :175.00

•I
• SíTIOS •
•

• Chácara com 158.690,001112 edificado com uma casa alvenaria c/80m2. com água e árvores frutíferas.l·• Ribeirão Caeilda - Garibaldi - R$ 27.000,00

•• Sitio com 672.162.50m2. edificado com um galpão de 150.00m2. próprio para carregamento de •
•

.banana, localizado no Ribeirão Fausta, Garibaldi/Corupá. com 15.000.00 pés de banana tratados. com.bastante água. mato. estradas e trilhas - área plana e montanhosa - R$ 130.000.00.

• . CASAS

.

•
•• Casa de alvenaria e/130,00m2. terreno. e/630.00m2(14x45). O I suíte + 02 quartos. 02' salas. copa.•
• cozinha. BWe; garagem, Rua Botafogo. 44. na Barra - R$ 50.000.01i) •

•• APARTAMENTOS:

•• Apartamento c/ 75,00"12, 2 quartos, garagem 'e dentais dependências, Rua Egídio Busarello -. área •.
•

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

•• Sala comercial c/ 34.62 m2. Rua Reinaldo Rau. esquina Guilherme Weege. Centro - R$ 180.00.
•

(Primeiro mês de aluguel grátis)
• Sala comercial c/ 100.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 871. na Barra - R$ 270.00

. •
•• Sala comercial cl roo.oo m2. Rua PastorA, Schneider, 1412. na Barra - R$ 300.00 •
•• Sala comercial c/ 90.00 m2. Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra - R$ 280.00

• Sala comercial c/47,00 m2. Rua WalterMarquardt. 645 -' R$ 18.0.00 (Primeiro mês de aluguel.
.��

.

.
•

• Sala comercial c/ 36.00 m2. Rua Angelo Rubini. 972. na Barra - R$ 270.00 '

• Sala comercial c/ aproximadamente 60.00 m2. Rua Angelo Rubini. 980 - R$ 250.00 •.
• • Apartamento c/ 03 quartos. garagem e demais dependências. Rua Walter Marquardr. 2820 - R$ 3.20.00 •
•

• Apartamento c/ 02 quartos, garagerne demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880 - R$ 230.00
•• Apartamento c/ 02 quartos. garagem e dernais dependências, Rua Egídio Busarello. 324 - R$270.00

• • Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências. Rua Joaquim A. Girolla. 210 - R$ 250.00 •
•
'. Apartamento c/ 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Hermann Schultz. 169. Nova.Brasilin - R$ 250.00 .'

• • Casa de alvenaria c/ 03 quartos. 2 BWe. garagem pl dois carros edernais dependências. murada. Rua.
•

Atonso Hanemann. s/n 0. na Barra - R$ 270.00 '

•• Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências. Rua Bertha Weege. 699. na Barra -
.

• R$ 300.00 . .'.
•• Casa de alvenaria c/03 quartos, garagem e dernais dependências. Rua Adernar Horongoso. sln '. Tira.Martins - R$ 280.00 .

,
.

•• Casa de madeiro c/ 03 quartos. garagem e dernais dependências. Rua Botafogo, 73. na Barra - R$I
•

270.00 .

•.. Casa de madeira c/ 02 quartos e demais dependências. Rua Bertha Weege. 767 (Fund'os) - R$ 180.00

• • Casa mista c/ 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua João Maass, lote 43. 101. Ouro Vereie .'
-: R$ 180.00

. .

• • Galpão em alvenaria pré-moldado com 350.00m2. Rio Cerro 11. Próx, Nanete Malhas - R$ 500.00 •
• • Terreno c/ 400.58 m2 (15.00 ni2 de frente). na Rua José Narloch. São Luís - R$ 120.00 •
•

• Terreno c/ 1.044.50 m2 ( 28.00 x 37,J0 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750. na Barra - R$ 230.00
•

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

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro Cornl, 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
• REif: 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
• Ref: 072 -_Terreno: 560m2. Lot. Papp - Barra - R$19.500,OÔ
• Ref: 049 - Terreno: 406m2. Água Verde" R$ 16_000,00
• Ref: 036 - Terreno: 405m2. Ilha da Figueira - R$16.000,00
• Ref: 010 - Terreno: 670m2. Próx. Rodoviária - R$ 55.000,00

• Ref: 014- Sobrado - 210m2 - suíte cl closet e hídro, 2 quartos, 3 salas,
lavabo, escritório, 1 bwc cl hidro, cozinha sob medida, churrasqueira, área

de serviço + dep. empregada e 2 garagens. Valor R$ 128.000,00
Aceita apartamento de menor valor.

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357'

REF. 109 -

CHICODE
PAULO
Casa alvenaria
com 100m2, 3

quartos, sala,
cozinha, bwc -

Rua: Chico de

Paulo, 1630 -

R$ 45,000,00 Ref: 129 - VILA ·RAU
Casa mista cl B":4m2, 'terreno 532m2, 4 quar
tos, sala, cozinha, lavanderia, garagem. Rua

Waldemar Rau, 862 - R$ 28.000,00
.

REF. 107 -

CASA ANA'
PAULA
Casa mista
com 100m2,
cl 3 qtos,
sala, cozinha,
banheiro,

.

garagem cl
churrasqueira .

Terreno com 350m2. Rua Francisco Frederico Möller,
83 - R$ 21.500,00

Ref: 156 -

.Casa em

alvenaria
com 80m2,
3 quartos,
sala" copa,
cozinha,
bwc, la
vanderia.
Terreno

300m2. Rua Soldado João Krause, 105 - Tifa
Martins. R$ 19,000,00 + financiamento .

- - � - - � - - - - - - - - - -'- -.......-- �
- - - - - - - - ---:--

CASAS
• JoÃo PESSOA - Alvenaria, 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc R$ 22.000,00 + financ ..
• RAU - Mista, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 25.000,00

TERRENOS
• ANA PAULA - 350m2. Loteamento 'Firenze : " R$ 9.000,00
• RIO CERRO I - 759m2, S(416, com 33,00 frente pl Sc. " R$ 16.000,00
• CHICO DE PAULO - 618m2, rua Francisco de Paulo R$ 13.000,00
• .RAU - 326m2, loteamento Hilda G.�Enke _ R$ 14.000,00
• AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, rua Afonso Piazera : .. : R$ 14.500,00
• CZERNIEWICZ - 450m2, Rua João Dobrawa ;" : R$ 10.000,00

LOCAÇÃO
• VILA LALAU - Casa alv., cl 3 qtos + gàlpão com bwc, escritório , , R$ 400,00
• VILA NOVA - Sala Comercial com 25m2 R$ 150,00
• ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem R$ 220,00

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

CRECI 1583-J

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

VENDAS
CASAS

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

quartos + 1 bwe, salas jantarl estar cl lareira, permuta cl
apto aqui em :Jaraguá do Sul e em Balneário de Camboriú.
103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHROEDER - R$
25.000,00

.

104 - Mista - VILA LALAU - cl 100m2 - c!3 quartos - R$
.

32.000,00
105 - Casa semi-acabada - e/01 suíte + 02 quartos -

Bairro São Luis - R$ 48.000,00.
106 - Alv. - GUARAMIRIM' - NOVA cl 2 suítes - bem
localizada - R$ 57.000,00
107 - Imóvel Residencial/comercial - CENTRO - R$
250.000,00 - Negociável
108 - Sobrado em Alv, BARRA VELHA - semi-mobiliado -

R$ 55.000,00
109 - CENTRO - cl piscina - R$ 140.000,00 + R$ 60.000,00
Financiamento
110 - Sobrado de alvenaria novo. Rua Marcelo Barbi -

VILA LENZI cl 250m2, Aceita imóvel de menor valer,
111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno cl 688,00m2
112 -Terreno no alto, cl 16,000m2 - casa cl 320m2 - e/2

suítes + 2 quartos
113 - Em construção, num terreno de 1.391 ,25m2 - R$
38.000,00
114 - Curitiba (PR), cl 260,87m2 - Terreno cl 860m2 - R$
120,000,00 (permuta por casa aqui em Jaraguá do Sul)
115 - Sobrado Novo - na PRAIA DE ITAJUBA - Frente

para o mar - R$ 150.000,00
116 - JARAGUÁ ESQUERDO - próximo CAIC - R$

35.000,00
.

118 - Alv, - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada - cl
268m2 - terreno cl 1.202,ÓOm2 - próximo Duas Rodas
119 - CENTRO - de alvenaria - $ 50.000,00 (Cinquenta Mil

Dólares)

APARTAMENTOS
201 - Apto Joinville cl 1 suíte + 2 qtos, Entr, R$ 18.000,00
+ finane.
202 - Amizade cl 2 qtos - R$ 15.000,00 + finane.

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

vagas de garagem
204 - cl 3 quqrtos, Res. Vitória Régia - VILA LALAU -

R$ 25.000,00 de entrada mais financiamento
205 - Novos cl suíte + 1 ou 2 quartos - Praia de Itaguaçu.
- SÃO FRANCISCO DO SUL
207 - SALA ÇOMERCIAL - no MARKET PLACE - cl

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

Hodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - En!. R$
20.000,00 + financiamento
210- PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador
- R$ 53.000,00
211 - AMIZADE e/3 quartos - quitado - RS 37.000,00
212" ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. -

RS 75.000,00
213 - BOUTIQUE - CENTRO - RS 65.000,00 - Negociável
214 - Sala comercial coniuaada no Ed. "Dominaos

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

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

próx. Pref. Municipal - RS 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 - RS
120.000,00
304 - Na RUA JOÃO JANI,JÁRIO AYROSO - cl galpões
e casa de madeira - cl 850,00m2 - RS 65.000,00
305 - TERRENO cl 572,80m2, nas proximidades do
KOHLBACH -,RS 25.000,00
306 - SCHROEDER com '1470m2, comercial - RS

20.000,00
307 - CI 557,00m2 na Julius Verch - CZERNIEWICZ - R$
22.000,00
308 - PRAINHA/PENHA: RS 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 - RS 60.000,00
311 - CI 520,00m2 na RUA LEOPOLDO MAHNKE
CENTRO
312 - Comercial WALTER MARQUARDT 660m2, cl 22m
de frente pi asfalto - RS 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 RS
15.000,00 cada lote.

316 - Lotes próximos ao Horto Florestal - Estrada Rio da

Luz - R$ 8.000,00 cada.
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - RS
17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUA ALOíSIO BOEINGNA BARRA
com 546,60m2 de área - RS 30.000,00
319 - Área na Barra do Rio CerrO - cl 89.748m2.el casa

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

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

RS 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com.área de 389.959�00m2
325 - Loteamento Dona Juliana na BARRA com 599,88m2
- RS 21.000,00
326 - Rua Leopoldo Janssen - cl 663,00m2 - R$
50.000,00.
327 - Com. 1.092,00m2., de esquina - CHICO DE PAULA

.
- R$ 45.000,00
328 - CI 880m2 de área, c/670m2 de área construída na

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

RS 45.000,00 - Negociável
330 - CI 1.018, 17m2 - .AZALÉIAS - RS 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FILHO - JGUÁ ESQUERDO,
cl 429,00m2 - RS 23.000,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFEResq. cl AMAZONAS
área de 1.133,00m2 - RS 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 MARCATIO - Campo Sampiero 11-
cl 915m2 - RS 35.000.00

VENHA NOS VISITAR!!!

Aproveite para ver a maquete
do EDIFíCIO GEHRING

-

A Imobiliária- 'Habitat está à

disposição para administrar e e

zelar seu imóvel, oferecendo
pontualidade nos pagamentos.

PROCURE-NOS!

336 - CI 441,75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio

Rodrigues - RAU - RS 7.500,00
337 - CI 364,00m2 - Na frente da DG daWeg (Morro)
- R$ 7.000,00
338 - Loteamento Jardim Roeder - Rio Cerro II - R$
4.000,00.
339 - Lotes na PRAIA ERWINOIUBATUBA/SÃO FRAN
CISCO DO SUL· ci 300,00m2 - R$ 3.500,00
340 - CENTRO - Área com 11.383,56m2 - RS 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 Franciscó de Góes - Com
2.648,25m2

.

343 - Estrada Santa Luzia cl 667,50m2 - R$ 20.000,00
344 - Guaramirim cl 6.1 96m2 - BR 280 em frente
cozinhas Berlim

'ALUGUÉIS
401 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Edifício Carvalho
Centro - R$ 490,00
402 - Sala Comercial - cl 200m2 + 1 00m2(fundos) - Em
frenteColégio Evangélico Jaraguá
403 - Quitinete térrea - Rua Max Eugênio R. Ziemann,
234 - Czeniewici - R$ 150,00
404 - APTO d 1 suíte + 2 quartos + dep. emp. - Ed. Jaraguá ..
- R$450,00

.

405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Preso Jucelino, Edif.
Ana Isabel c Centro
406 - APTO. c/2 quartos - no Residencial Ágata - Centro

-RS320,00
407 - APTO. c/2 quartos - próximoWEG I - R$ 280,00
408 - APTO e/3 quartos - SANTA LUZIA - RS 280,00
410 - SALA COMERCIAL - Av. PrefeitoWaldemarGrubba
- RS560,OO
413 - Casa Alvenaria - cl 03 quartos - Ao lado do Chopp
& Club - R$ 300,00.

.

415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado - Centro

RS800,00
418 - APARTAMENTO c/2 quartos - próx. da Faculdade
- RS260,OO
419- SÁLA COMERCIAL CI 300,00m2 - Felipe Schmidt
CEN11=IO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL C/500,OOm2 -1 Q andar
- Ilha da Figueira - R$ 600,00
421 - Salas comerciais cl 50m2, 120m2 e 150m2 - na

RUA JOSÉ EMMENDOERFER - Próx.Weg I
422 - GALPÃO INDUSTRIAL c/200m2 - trifásico - CENTRO
- RS350,OO
423 - Casa de Madeira - cl 02.quartos - Em frente ao
CTG Trote ao Galope - R$150,00 .

424 - Salas conjugadas - Centro - çl mobília - Para
consultóno ou escritório
425 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo - Rua
Reinaldo Rau - R$ 370,00
426 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos - ED. ISABELLA -

CENTRO - R$ 380,00
.

428 - ED. ENDER - Av. Waldemar Grubba - 2 qtos - R$
260,00
430 - Sala Comercial- c/200 m2 - 1 Q andar' - Av.
Marechal Deodoro da Fonseca.
431 - Apto cl 02 quartos - Amizade - R$ 230,00.
432 - CASA EM ALV. comercial, antiga Escola de Inglês
Fellow's - CENTRO - R$ 650,00 .

435 - Apto cl 01 suíte + 02 quartos - semi-mobiliado -

Ed. Isabella - R$.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JIMOBILIÁRIA
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165
CHEGOU A SUA VEZ DE MORAR BEM EM JARAGUÁ DO SUL

A MARIMAR IMÓVEIS DISPÕE DE DUAS UNIDADES DO RESIDENCIÀL VICTÓRIA
SÃO SOBRADOS COM 130m2 DE ÁREA ÚTIL COM:IMÓVEIS PARA VENDAS:

_ Casas _. Apartamentos _ Terrenos TÉRREO: HALL DE ENTRADA, SALA DE ESTAR AMPLA, SALA DE JANTAR COM
" ' PISO EM DESNíVEL, lAVABO, COZINHA E ÁREA DE SERViÇO.

,�ci; SUPERIOR: SUITE COM SACADA, DORMITÓRIO, DORMITÓRIO COM SACADA E

L�! " BWC SOCIAL. ,

"IE 'GARAGEM PRIVATIVA;
.

,t,c3
.

* CHURRASQUEIRA;
JARDIM;
QUALIDADE, BELEZA E FUNCIONALIDADE;
lOCALIZAÇÃO PRIVilEGIADA (em frente ao Breithaupt da Walter Marquardt) ;

,

ENTRADA PARTICULAR' 1

PAGAMENTO FACILITADO SEM JUROS, DIRETO COM A "VIOBILIÁRIA, t �
NA RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO É MAIS BARATO QUE APTO. E VOCÊ 'cg
DESFRUTA DE ESPAÇO NO TERRENO, QUE É TODO MURADO;
SEM CONDOMíNIO;
ENTREGA EM 06 MESES;
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'� *ALUGA - Casa com 4 dorrns, 2. salas,

,

cozinha', bwc, lavanderia, garagem.,
R. Waldemiro Schmitz .. Jguá Esq.

Valor R$ 28.0,00 ,»
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VENDE - Terreno cl 442m2.
(,> Rua Maria Nagel - São Luis.

R$ 11.000,00

VENDE - Terreno cl 581,00m2
Ilha da Figueira, Rua Antônio Kochelle.

R$ 20,000,00
!'CI,
...
-
til

'c
oE
"CI
<C
Vende

Temos casas eapartamentos residenciaispara locação.
»
c
U!
III

Aluga• Aluga . Administra Compra'. Vende .•

Côd. 476 - Lindo chalé moderno de alvenaria cl 120,OOm2, terreno medindo 752,OOm2 , contendo três quartos, dois BWC, lareira e demais

dependências e/beta vista. Na praia de Araranguá - SC R$ 52.000,00. Troca cl imóvel em Jguá do Sul.

Cód.150 - Terreno com 22,OOOm2 - Ilha da Figueira -R$ 100.000,00

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

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

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

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

Cód. 363 - Casa em alvenaria com 98m2, com tres quartos, dois BWC e demais dependências - Balneário Barra Velha: R$ 25.000,OO(Troca por
imóvel em Jaraguá do Sul),

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

.

Côd. 486 • Sobrado sernl-acabado com 84,00m2 , terreno medindo 360,00m2. ,Com três quartos e demals dependências. Ilha da Figueira
R$ 2S.000,00. Aceita carro até R$5.000,00, ou terreno.

Côd. 485 • Casá de madeira com 70,00m2 com dois quartos, sala, cozinha, bwc e área de serviço. Terreno medindo 360,00m2.· Ilha da

Figueira. R$ 17.000,00.

Cód. 488 • Casa mista ci 84,OOm2 no Rau com três quartos e outras dependências, terreno c/392,00m2 • -R$ 25.000,00.

Cód. 484 • Lindo sobrado com 265,OOm2 cl quatro quartos, três bwc, copa-cozinha, sala, churrasqueira, varanda e outras dependências,
fica linha telefonica. Área do terreno cl 700,00m2.• Jguá Esquerdo· R$ 78.000,00.

'
'

Cód. 487 • Casa de alvenaria cl 63,OOm2 com dois quartos, bwc, salla, copa-cozinha, área de serviço e varanda. terreno medindo 392,00m2
• João Pessoa· R$ 17.000,00.

Cód. 469·. Casa de alvenaria com 320m2 dois lances com sete quartos, dois banheiros. Terreno com 600m2 • Jaraguá Esquerdo· R$ 55.000,00

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

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.

CENTRAL DE VENDAS

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

JARAGUÁ DO SUL

�373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ranchoi m o v e Ls i c o m vo r

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

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

Cód. 140- Casa de alvenaria oe 160m2 com uma suíte e 2 quartos. Terreno com 539m2 - Vila Rau - R$ 60.000,00 .

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

ALUGA
- Galpão semi-acabado com 1000m2 . Rua Enrico Fermi:
Jguá Esquerdo- R$ 1.000,00

. Apartamentd com dois quartos e demais dependênci·
as . Barrado Rio Cerro· R$ 210.00

, . Casa de alvenaria contendo um quarto, sala, cozinha,
BWC, lavanderia, garagem (FUNDOS) -llha da Figueira
R$ 170.00

NECESSITAMOS PARA VENDA CASA ATÉ R$ 45.000,00.

NECESSITAMOS DE CASA
PARA LOCAÇÃO.
TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS.

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

TEMOS CLIENTE NECESSJTANDO DE APTO P/LOCAÇÃO NA
VILA NOVA. ATE O VALOR DE R$ 450,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

Fisioterapia
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS, SEGUINTES ÁREAS

TRAUMATO-ORTOPÉDICA

REUMATOLÓGICA

PEDIÁTRICA

NEUROLÓGICA

GERIÁTRICA

PREVENTIVA

CONVÊNIOS COM A INDÚSTRIA, UNIÃO SAÚDE EISSEM

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

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

,

SERViÇO SOCIAL DO COMERCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃOMÊSDE .roIHO DE 2000

HABILIDADES DE ESTUDO
( Matriculas abertas p/2º Semestre)
Para crianças de 1 e a 4ª série �

Espaço para brincar-a aprender
Matutino e Vespertino
DEPENDENTE: 10,00 matrícula
+ 10,60 mensalidade
USUARIO: 20,00 matrícula + 24,
CONVENIADO: 15,00 matrie
+ 15,50mensalidade

.

INGLÊS ADULro ( ParaTAS-
2'e4" - 18hás 19h/l
3'e5' - 08hás09h/1
Sábados: 08h ás lOh /
COMERCtÁRIO/DE
R$35,00
USUARIO: 5 pa
+ livros R$ 35 00
CONVENIADO: 5 par
+ R$35,00

íWGLÊS INFANTIL (TAS_
2'e4' - 17h ás 18h
3'e5' - 09hásl0h/l
DEPENDENTES: 5 par+ livrqs R$ 26,00

.

USUARIO: 5 parcelas de
� livros R$ 26,00
ONVENIADO: 5 Parcelas de

+ livros R$ 26,00

GINÁSTtCA LOCALIZADA
• DIAS DA SEMANA

�; e�'07h ás 08h e 08h ás 09h
,4-e6'16hásI7h'

3 x semana: R$.25,00
CONVENIADO:
2 x semana: R$ 17,00
3xsemana: R$21,00

nmhicntc alegre e dcsouurufdo.
07 a 12 anos -

danças' (02 monitores em cada grupo)
ho IIORÁRIII: [.lh.'11 fl.� 1711.10m

Ikrl'lId. Comcrc.: I�� �O.OO
ttsunr!o: RS �:".IIO

�••.,,�1��
ES E INS('RI(:<)ES: Nu SESC: ('"'7) .HI-X1nO

11! ou Rua: Presidente Epi!.kin t'cssea. t27.� - C!:lI1rP
O' valor da inscrição indu! cumixcta . lunche L' puxxcin para

Zoológico dc I'omcroôc.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1.273 - Centro - .Jaraquá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

CLASSiFiCADOS - 19

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

2° SEMESTRE 2000
-

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

• SOLDAGEM INDUSTRIAl.

• MECÂNICO DE MANUNTEÇÃO DE

MÁQUINA DE COSTUcRA INDUSTRIAL

• MOPE

• SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE

CALDEIRA

Ja

SENAI - CET Jaraguá do Sul'

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

. E-mail: jaragua@senai-sc.ind�br

Não perca a oportunidade: participe dos cursos:
,

MATEMATICA FINANCEIRA
COM USO DA MP 12C

OBJETIVO

Obietivo: Capacitar os participantes para utilização
eficaz da calculadora HP 12C, através do conheci
mento das funções existentes e as suas aplicações
em finanças, matemática, etc.

Levar aos profissionais as fórmulas simplificadas
de cálculos que poderão ser utilizadas no dia-a-dia de
forma eficaz, através da calculadora .HP 12C, e que
tenha aplicabilidade prática.

.

.

REALIZAÇÃO

Funçöe básicas da HP 12C

Função e análise do teclado

Matemática básica na HP

Expoente
Principais funçöes matemáticas:

somatório, fatorial, arredondamento,
parte inteira e tracionária, calendá
rio, etc.
Juros

Funções financeiras: juros simples,
juros compostos, conversão linear,
taxas equivalentes, descontos por
dentro e por fora, etc.

• Cálculo de datas

•

•

•

•

•

Instrutor: Rogério Dantas

Consultor de empresas na área financeira e

rnarketinq; gerente de incorporação da Construtora

Miquerinos; consultor nas empresas: Nova Era,
Coperfix e Metalpar; professor do Seriacna área de

operações imobiliárias e HP 12C. Ex-diretor de

marketing da DOF Construções e Incorporações Uda.

•

•

Período: 17 a 21/07/00 ( 2ª a 6ª feira)
Horário: 18:45hs às 22:20hs
Investimento: R$ 69,00
Obs.: 5% de desconto para dois
ou mais participantes da mesma
empresa.

• Tabela price
• Intensa prática de exercícios.

Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi
Prédio ao lado RegataMotos - Jaraguá do Sul - SC

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

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

ALUGUEL

DETRAJES

,RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmarm. 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 rim de se habilitarem para casar os seguintes:

. EDITAL N° 22.798 de 06-07-2000

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
OZIEL GIACOMINI SGOBBI E ANAMÍRIAN SILVA BEÇA

Ele, brasileiro, natural de Eldorado,Mato Grosso do Sul, domiciliado e residente na Rua lOde
\

Maio, Corupá,filho de Luiz Sgobbi.e Eunice Giacomini Sgobbi.
Ela, brasileira, natural de Sorocaba, São Paulo, domiciliada e residente na RmiErmelina Trentini
Menel, nesta cidade, filha de Ademar EStado, Silva Beça eMaria Aparecida Beça,

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por J5 (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
íocallzação, próximo

. a PMJS.
Valor R$ 26.000,00.

1 Tratar: 9997-'7708

P,roma Construções e Planejamento Ltda.,
empresa do ramo da construção civil, está selecionado

profissional com conhecimentos técnicos para as

'funções de COMPRADOR E ORÇAMENTISTA.
É desejável a formação em' técnico de edificações;

Interessados entrar em contato pelo
fone (47) 371-6310 com Sandra,

'ou enviar curriculum vitae para a caixa postal 83.

EDITAL
PATRICIA TAVARESDACUNHAMELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem-que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos
centra:

AdeMat. Const. Ind. Com. Malhas Ltda. - R. Valdemar

Grubba, 4885 - Centeriário -. Nesta;
Aluizio Schiochete - R. 956 - Lot. Zangheline, .lt. 148 -

Nereu - Nesta;
Anderson Flor- R. Waldemar Lessmann, 345 - Nesta;
AngeloMilbratz- EstradaGaribaldi - SãoPedro-Nesta;
Anna Elize Cabral Orthmann (Dom Cabral) - R.

Procópio Gomes, 1277 - Centro - Nesta;
. Claudiorniro Padilha - R. Antonio C. Ferreira, 850 -

Ap. 27 C - Nesta;
Estela C. Kucarz - R. São João Batista, 88 -

Schroeder;
Gercy Chaves da Rocha - R. Alfredo CarlosMaia, 378 -

Nesta;
Iduino Pereira - R. 956 - Lot. Zanghclirie, It. 157 - Nereu

-Nesta;
JoiceAmandaPereira-R. VerdeKraemer; 20-Nesta;
JamesJonson Garcia-e-CaixaPostall064, sinO-Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169-
Ap. 302 - Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169-

Ap.302-Nesta;
Lourdes Tiegs Ehlert - Rodovia SC 416, KM 13, nr 10
471 - Nesta;
Luiza Maron Dalarosa - Lot. Morantes, sin° - Estrada
Nova-. Nesta;
Malharia Dufio Ltda,- R. Walter Marquardt, 1944-
Centro - Nesta;
MariaLeontinaHoffmann - R. ValterVark, 100 -Col11pá�
Nossa Boutique - R. Reinoldo Rau, 327 - Nesta;
Nossa Boutique - R. Reinoldo Rau, 327 - Nesta;
Orestes Bruning _.. R. Carlos Blank, sinD - Nesta
Pedras Real Ltda.i-c- R. Pref. Valdemar Grubba, 1923
-Nesta;
Satcer Malhas - R. Concórdia - Nesta;
Trans. Marquardt Ltda. - Estrada Rio da Luz - Rio da

Luz - Nesta;·
.

Urbano de Borba - R. Domingos Rodrigues daNova,
462 - Nesta; ,

Vera Lúcia Adams - R. Independência, sin° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados oU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
interrnédio do presente Edital, para que os mesmOS

compareçam nesteTabelionato naRua: ArthurMüller,
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.

Jaraguá do Sul, 13 de Julho de 2000.

Patricia Tavares da Cunha.Mello

Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'(B/?}
ita tequila!
agito, e dcrescente nesta receita bebida .

z mais uma fantástica fes,tat Se ligue nas

CINEMA
:J"araguá Center Cine

eine 1 - Dinossauro - Livre
Horários: 14:30 -

16:15 - 18:00 -19:45 .

e 21:30

eine 2 - Pânico 3 - 14 anos

'Horários: 14:15-
16:45 - 19:15 e 21:45

eine 3
.

- O caminho para
Eldorado - Livre
Horários: 15:00 e

17:00

Missão impossível 2
-14 anos

8:45 e 21:15

SUPERNOVAS

-Desenho animado com Mel
Gibson dispara nas bilheterias.

-Anatei investigará site que faz
ligações gratuitas para os EUA
(I igados.com).

Tire dúvidas sobre questões de física, com

uma prof�ssorQ, sem sair de casal Além de
ser totalmente gratuito:

..�

-Americanos deixariam de ver
TV para usar a Internet.

..

.,.Titan está chegando, um filme
de ficção científica em

animações de última geração.
�.aprofessora.com.br

.:_"Barrados no Baile" ganha
paródia.

t '/ 4

-:t.. r:. ';.:,,-,

,'Rumor, n.o�kias, agi.1=o e taQßs as �

r
�+ fofos da.l1)vtt? jar99'4aense vóc� $6

,. ?
l'1 encontra em: .

,

""
.

-Filmagem do "Parque dos
Dinossauros 3" começa em

.

breve.

-Pokémon 2000, Ash. Pikcchu e

todo o universo Pokémon
voltam para uma nova aventura
em um novo filme!

*

Confecções em geral
� Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

I
.

.

� \� Av. Mal. Deodoro

19\� da Fonseca, 1699

,/ li! \� Fone: 371-7847

It ..... �.�,.�_�Ä Jaraguá do Sul- SC

DIREÇÃO

iI��
I--
-z:::

Rua Mal. Deodoro I� 4
.

da Fonseca, 1452 "' i'-'
.

Fone/Fax: 372-3306 � Ig:C -'
I

Jaraguá do Sul - SC 5�::;::) ai·!!IO

() Boticário

TELEENTREGA

. 275-0583 - 371-7365 -

371-6547

.'It:, .

00".., �
,,::

CABELEIREIRO UNISSEX
i..

Especializado em cabelo oiro, alonga-
meato, entrelaçamento, relaxamento,

fio o fio, mega hair

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

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec .

Oaontopeâietrie,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortoäontie
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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indes,
filha de Ademir e Rose

Fagundes, comemorou sua

primeira comunhão
no dia 24/6

o gatinho
João Vítor

Schappo da,
Silva

'd��omel1lora
"hoje seu 1°

aniversário.
Felicidades!

aninho e J 1 meses,

filha de Denise

Freiherger e
Márcio Fagundes

Parabéns
Bruna dos

Santos da

Silva, que
completou 4

,

anos dia 5/7!
Beijos de seu

padrinho,
Ef(Jum'do
Gadotti

Alisson
Ricardo de

, Gasper
completou,
ontem, 6

anos. Seus

pais, Aleixo e

Roseli, e o

irmãos,
Jacsolíj:e
Jaqueline, lhe
desejam
parabéns

Rodrigo de Castro

comemora, amanhã,
3 aninhos. Sua mãe,
Ângela, e seus avós

lhes desejam um feliz
aniversário!

"

1/7 -

2/7 -

2/7 -

2/7 -

2/7 -

2/7 -

3/7 -
· 3/7-
·

3/7-
3/7 -

4/7 -

4/7 -

,: 4/7-
·

4n
.4/7 -

4/7 -

5/7 -

6/7 -
· 7/7-
8/7 -

· 917-
9/7 ---

Elizabeth Julia Bianchini
Lucas Guedes Freitas

, Jessica Mara Machado
William Pereira Sehn
Bruna Machado Nonato Grego
Aline da Penha Alves

Alessafldra Sabrine Brudna
Guilherme Dauer Kohut

Stephany Klinkoski
Larissa Weiss Hornburg
Gabriela Regina Scoz Schultz
Laís Ribeiro
João Victor Xavier
Julia Roberta dos Santos
Luís Eduardo Koslowski
Ana Paula Popiolek Costa
Karolaine Salete Cardozo
Erick de Moraes
Gabriel Juan Floriano

Natiély Keity Fontana Boldt
t.uan Leal Blanco
Bruna Silveira

, I

• •••.••••••••••.•
"

•••••••••••••••••• -.•••• ,!

Parabenizamos nosso

anjinho, Ariel Sti!�j"de
Oliveira, que fard' i
aninho no dia 19/7.

Homenagem dos pais,
avós e padrinhos

atinho Fetípe
Iarosczevski

completou, ontem
um an inh.

Parabéns!

padrinhos, Liv
Clarice Zanella

Henriqü agelski, filho de

Jaime e Raquel Lagelski,
comemora, amanhã, 2 aninhos.

Felicidades!

Dr. Herberto Meldau :

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, ÚNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Professor Competente
conclui mais um curso

Nos próximos dias 17 e 18
de julho, o Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul sediará a

etapa final do curso de capa
citação "Pesquisa Escolar co
mo Princípio Educativo".

Na ocasião, aproximada
mente 240 educadores das re

des municipal e particular de
apresentarão os resultados dos

projetos que foram por eles
desenvolvidos junto às es-colas
neste primeiro semestre.

A partir de projetos 'através
dos quais buscou-se trans

formar qualitativamente a

prática pedagógica da Edu

cação.Infantil e no Ensino

Fundamental, os professores
tiveram a oportunidade de vi
venciar e refletir sobre o de
senvo lvirnento da pesquisa
escolar como princípio e ago-ra
se reúnem a fim de socia-lizar
suas experiências.

Dessa. forma, o Projeto
Professor Competente - linha
norteadora para a realização de

tais atividades - espera atingir
seu objetivoque é de prdmover
permanentemente a formação e

a qualificação docente. Professares das escolas das redes municipal e particular iniciaram a etapa emfevereiro

MATRÍCULAS
A confirmação da matrícula

acontecerá nos dias 26 e 27 de

julho e é necessário que o acadê
mico esteja com as mensalidades
em dia (inclusive a de julho) e não
esteja devendo livros ou multas

para a biblioteca.

Cumpridas estas normas, o

acadêmico terá sua matrícula
automaticamente confirmada no

mês de julho, não havendo
necessidade de comparecer ao

Centro Universitário. Já os aca

dêmicos que desejarem alterar os
dados preenchidos na matrícula

prévia pormudança de planos, por
reprovação em disciplinas que são
pré-requisitos ou por terem

efetuado matrícula de disciplina

em regime especial, deverão
comparecer, pessoal-mente, à

Secretaria Geral Aca-dêmica, nos
dias 26 e 27 de julho, para efetivar
a Confirmação de Matrícula,

Neste mesmo período, a

Tesouraria e a Secretaria Geral
Acadêmica disponibilizarão, na

Internet, a confirmação da ma

trícula dos alunos cujas etapas
foram cumpridas. Os acadêmicos
que não cumprirem as etapas
acima discriminadas serão

automaticamente considerados
desistentes,

Maiores informações podem
ser obtidas pelotelefone (Oxx)47-
371-0983 ou pelo endereço
eletrônico www.ferj.rct-sc.br

,·\Ges
',',' ','

,
,"
,', ", manças e Negócio

�If�!,*g'ia c:;Saúde Men�1
.'Eduêação Matemática"

. Planejamentq,\Exeq�ç�,p"e:A,!aliação de Pqlí!icé;!se
"ServiC;OS,Soci'ais: ál':ea pública e privadalii\',

. Gerência da Qualidad,ê nos Serviços Con
' "5

'_:,
.. ;:.1; :', :,(/:r:�.-.::<k. :::'\"

Educação Permanente encerra semestre

As turmas do Programa de

Educação Permanente partici
param nesta terça-feira (lI f07),
no auditório do Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul, da
solenidade de'encerramento das
aulas do primeiro semestre. Na

oportunidade. a Terapeuta Ocu-

pacional, Marian Henschel fez
uma palestra sob o tema "Saúde

Ocupacional - Como se ocupar
para não se preocupar",

As inscrições para oscursos

do Programa de Educação
Permanente a serem realizados
no segundo semestre estarão

'abertas a partir do dia 17 de julho,
Maiores informações podem

ser obtidas na Coordenação de

Extensão e Relações Comuni

tárias do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul ou pelo telefone

(Oxx)47 371-0983, ramais 249 Oll

253.

,
N

A OPÇAO CORRETA
FIEseCentro

Universitário
de Jaraguá
do Sul

SENAI

Centro de Educação e

Tecnologia de-Jaragu'á do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Concurso
Acontece hoje, dia 15 de julho, às 23 horas, no Clube Atlético

Baependi, a escolha da Rainha dos Estudantes 2000, no
tradicional Baile de Férias de Jaraguá do Sul. Ilustram nossa coluna,

hoje, maistrês belascandidatas:
Fotos/Divulqação

!
I.

Daniele Priebe
Alberto Bauer

V I.P

O Jaraguá Clube de Vôo Livre
realiza nos dias 22 e 23 o 40 Festival
de Alegoria e' Vôo Lívre. Entre as

atrações paralelas destaque para os

shows de Pára-quedismo e Balonis

mo, Festa Julina na escolaWaldemar
Schmitz (local do pouso) e a Noite
do Vôo Livre, naNotre, às 23h30, no
sábado dia 22. Apoiá: Prefeitura de

Jaraguá do Sul e Sol Paragliders

oNúcleo de Jardinagem e Flo
ricultura da Acijs pretende marcar

presençanaExpo2000, de 19 à 23 de

julho. Vaicriarumjardimnaentrada
do ParqueMunicipal de Eventos. O
projeto atenderá dois objetivos: dar
um visual atrativo no acesso ao local
e ao mesmo tempo divulgar o tra

balho dos associados.

A Câmara de Vereadores apro
vou nesta semana a antecipação do
feriado de aniversário de Jaraguá do
Sul, do dia 25 (terça-feira) para o dia
24 (segunda-feira), A proposta foi

,

uma sugestão da classe empresarial. ,

Já o show da banda Capital Inicial
permanece marcado para a noite do
dia 25, na PraçaÂngelo Piazera.

Misleine Felippi
Roland Dornbusch

Mundial

1- equipe' de Bicicross de

Jaraguá do Sul, totalmente phtro
cina�a pelaMaíwee Malhas, üb a

direção do técnico Valdir Mo[etti,
embarca com dez pilotoS no

próxb� dia 20 para Córdobt, na

��':'�:':�l:�Boa sorte!------

RESTAURANTE ClUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado

restaurante de Jaraguá do Sul, com
,

amplo estacionamento, anexo ao
Beira Rio Clube de Campo.

Atendimento ao público em geral. De
2a a 2a com almoço em kg e jantar à

Ia carte.
Todas as 6as-feiras, à noite, música

aovivo.

Atendimento para
festas em geral:
Fone 275-0980

Ana Cristina Regert -
Jangada

Mônica Reblin foi
escolhida no último
dia 1 de julho para

'

representar a
sociedade Barg Rio
da Luz no Concurso
Rainha da na

Schützenfest, dia 1
de setembro, no
Parque Municipal
de Eventos.
Parabéns!

(1)
LUNELLI
'.'11111'11 iiWiiiiiii,CM

Flavio Uela

EM FAMÍLIA Sandro Alberto e Andréia Marques, Aristides
'Adolar e Odila Bertolli Moretti comemoram a inauguração

da nova loja interativa O Boticário, no Calçadão

O artista plástico Eduardo Estrebato expõe seus lindos trabalhos
até amanhã, na sala 109 do Shopping Center Breithaupt

Interrogações??
A proposta daSecretaria deEducação,

Jançadaestasemana,deincentivaramação
de grêmios estudantis nas escolas do

Município é considerada excelente, mas
também inoportuna. A propósito, dois
questionamentos: por que esta preo

cupação só agora, quando faltam apenas 5
meses para terminaraatual administração?
E em meio a campanha eleitoral?
Huumm ...

S E R V I ç O S P, R E D I A I S �
Ruo Prefeito Jo
Fone: (047) 973·
CEP: 8,9254·100·

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Floricultura
Florisa

ir (047) 371-8146
ii (047) 371-0515

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

I

I
to.

Restaurante Itajara
Atende de segunda a sábado

Para almoço 'II h30 às 14 horas
Para -jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos, casamentos,
aniversários, convenções, 18

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comunidade deJ
Moradores
querem divulgar
essa cultura

agrícola

Jaraguá do Sul - Os mo

radores de Jaraguazi nho e outras

localidades próximas, a até 25

quilômetros da sede, promo
verão, no dia 23 de julho, a Festa
do Aipim. A festividade acon

tecerá no pavilhão da comu

nidade Santa Cruz, tendo como

objetivo divulgar a cultura do

aipim, que desponta como uma

das principais atividades agrí
colas em uma vasta região no

interior do Município, em alguns
casos, até rivalizando com a

bananicultura. Os preparativos
estão sendo feitos pelas famílias
que participam do Centro de

Processamento de Alimentos
Casei ros, i lista I ado em j unho
deste ano na comuriidade de

Jaraguazinho, com o apoio da
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente.

A festa terá como principal
atração a variedade de pratos que
serão preparados à base de aipim,

o promove FestadoAipim
informa o produtor Donato

Schwartz, um dös organizadores
do evento. Atualmente, centenas
de famílias das comunidades de
Jaraguazi nho , Ri bei rão Ro

drigues, Alto Garibaldi, São Pedro
e Jaraguá 84, têm o culti vo do

aipim como atividade agrícola
básica, não só para prover
alimento, mas também para
auferir renda.

O agricultor Miguel Strener,
da Estrada Garibaldi, é um dos

principais produtores da região.
Ele tem cerca de 15 mil pés de

arpi rn cultivados. Streuer

capricha nos tratos culturais para
melhorar a produtividade, che

gando a colher cinco quilos por
pé de aipim de 18 meses. Desde

que passou a oferecer o produto
já descascado e embalado, o

produtor conseguiu agregar
maior renda à atividade e hoje está

adquirindo a produção de outros
moradores para dar conta da

.

demanda.
Já Ivo Marquardt tem

colocação garantida para o aipi ni,
destinando a maior parte da

produção, cerca de 80%, ao

abastecimento de supermercados
em Jaraguá do Sul. Marquardt
explora área de 14,5 hectares em

Jaraguazinho, se mantendo basi-

Ahlalização: evento reuniu professores municipais e do ensino especial

Fotos: Edson Junkes/CP

Aipim: produtor Ivo Marquardt planeja melhorar condições de entrega para aumentar a renda

carnente através do plantio de

aipim e da bananicultura, além
de pequena criação de gado. Ele
vende o produto bruto, sern

preparo prévio. mas já pensa em

ampliar a margem de ganho,

melhorando as condições de en
trega do aipim.

Clima e solo adequados, além
do uso regular de adubo orgânico
(esterco). explicam o fato de o

plantio do aipim estar sendo feito

há quase um século nessa região,
sempre com bons resultados,
avalia o agricultor Adernar Henn,
que também destinou parte da

propriedade para essa cultura.

(MILTON RAASCH)

Ciclo de palestras orienta professores
e recursos adaptativos, tendo
como palestrantes a fisioterapeuta
Anaíse Fleish Ayala, a terapeuta
ocupacional Sônia Regina Dernatté
e a fonoaudióloga Valéria Ramos
de Oliveira Moura, todas técnicas
da Escola Especial Maria Anna

Malutta, de Guaramirirn. À tarde,
fechando a programação, foram
tratados o tema A relação ética
entre o homem e a natureza e a

prática pedagógica, e os subtemas:
diversidade, a função social da

educação do particular no coletivo,
deficiência-incapacidade-desvan
tagem e o acesso garantido.

A professora Lucila Miche

luzzi, que auxiliou na coordenação;
.

considerou o treinamento opor
tuno, pela diversidade das questões
referentés ao ensino especial levan
tadas. Ela informou que, atual

mente, 30 alunos que freqüentam
a Escola Anna Maria Malutta
também estudam no ensino regular
no Município. (MR)

Guaramirim - Mitis de 80

professores municipais de I" a 4a

séries e da Escola Especial Anna
Maria Malutra. da Apae (As
sociação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais), participaram de

treinamento com. 16 horas de

atividades, iniciado quinta-feira e

concluído ontem. na Câmara de

Vereadores. O treinamento foi uma
iniciativa da 19a Coordenadoria

Regional de Educação. Secretaria
de Educação e Cultura e da escola

especial para promover a atua

lização dos professores nas ques
tões do ensino especial.

O ciclo de palestras roi aberto'

quinta-feira pela manhã pelo psi
cólogo e pós-graduado em Educa

ção Especial Ailton Eccel Maça
neiro, do Instituto de Educação
Santa Inês, que falou sobre o tema

"Educação, direito de todos, ques
tão de cidadania". À tarde, falaram
a pedagoga Sônia Regina Ferreira,
pós-graduada em Planejamento
Escolar e Pré�Escola, professora
da Univille, e Izabel do Carmen

Bertoldi, integradora regional de
Educação Especial.

Ontem, pela manhã, foi abor
,

dado o tema Alterações orgânicas

./

BABA DA HORA!
-

MAMAE

TEMos AGORA EM JARAGUÁ.DO SUL A

SOLUÇÃO PERMANENTE PARA SEUS
PROBLEMAS TEMPORÁRIOS.

SEMPRE QUE PRECISAR DE BABÁ POR HORA

(DIA E NOITE), ENTRE EM CONTATO COM ELVIRA

LUÇOLl, PELO TELEFONE 372-2057
- EXPERIÊNCIA NO RAMO, ÓTIMAS

REFERÊNCIAS:
ISABEL KIKUE - 371-9325/ ELiZETE FLUCK -

371-7012/ DÉBORA CEOLA - 371-6644/
REJANE ROCHA - 371-1270

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Idosa terá consulta no PAM
só em fevereiro do ano 2001
Familiares
lamentam
odescasono

, atendimento

Guaramirim/Jaraguá do Sul
- A idosa Gerda Klug, moradora,
da Rua Agostinho Valentim do
Rosário, em Guaramirim, que em
novembro completará 80 anos, só
será atendida para consulta com

um especialista no PAM (posto de
AtendimentoMédico), em Jaraguá
do Sul, em fevereiro do ano que

,

vem. Gerda sofre de distúrbios

neurológicos e teve o encaminha
mento ao especialista recomendado
pela médica Maria Cristina

Sciascia, do Posto de Saúde de
Guaramirirn. A consulta foi marca
da para às 9h30 do dia 6 de
fevereiro de 200 I.

De acordo com o agendamen
to de consulta feito pela auxiliar de
setor, Marilei Deretti, do Posto de
Saúde de Guaramitim. a idosa
deverá ser atendida pelo especia
listaMaikel Antony Comazzetto. O
prazo dilatado para a realização da
consulta causou constrangimento
entre os farniliares de Gerda, que
não aceitam o "descaso" no aten

dimento aos pacientes do SUS

(Sistema Único deSaúde). "É mui
ta falta de consideração com a pes
soa, deixar urna-consulta para ser

feita em 'sete meses", diz o filho

Henrique Klug Neto, 49 anos,
motorista aposentado por invalidez.

Edson Junkes/CP.

Espera: Klug não tem recursos para a consulta particular de,Gerda
A nora, Anilsa Diel Klug,

reforça a reclamação de Henrique,
destacan10 que a família tem

urgência na consulta, pois Gerda

apresenta lapsos de memória e

tremeres em uma das mãos. so
frendo' com freqüência queima
duras e pequenos ferimentos na

atividade doméstica. Klug diz que

,

a família não tem condições de

pagar uma consulta particular para
tratar de Gerda.

Ele faz questão de frisar que
,não se trata de uma crítica incon

seqüente.rnas de uma tentativa de
fazer com que o SUS evite outras

situações como essa.

(MILTON RAASCH)

Consórcio poderá amenizar a situação
A responsável pelo serviço

ambulatorial no Posto de Saúde
de Guaramirirn,' Ivone da Luz,
atribui a dilatação do prazo de
consultas de pacientes do SUS
em especialistas, à falta de me

Ihor adequação do serviço, Ela
explicou que existe um limite de
consultas deterrninado pelo

Ministério' da Saúde, de até 20%
da população do Município (Gua�
ramirim tem população estimada
em 22 mil habitantes), que estaria
sendo extrapolado. Na opinião dela,
a situação será amenizada com a

introdução do Consórcio

Intermunicipal dê Saúde, que

recentemente publicou edital para

a 'contratação dos serviços de

especialistas. Outra providência
necessária, segundo ela, é
melhorar a triagem no envio de

pacientes aos especi aI i stas,
assunto que. já está sendo
discutido no Colegiado dos

Secretários Municipais de
Saúde. (MR)

I��;��"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Encontro folclórico

Acontece hoje, a partir das 16h30, na praça de eventos do Shopping
Center Breithaupt, o 3° Encontro de Grupos Folclóricos Infantis, com
a participação de grupos representantes deJaraguá do Sul, Schroeder
"Guaramirim, Braço do Trombudo, Ibirama, Rio Negro, Curitiba,
Blumenau e Presidente Getúlio.

Curso de gestante
O HOspital e Maternidade São José promove, de 17 a 21 de julho, mais
uma edição do curso de Gestante - Valorização da 'vida: As palestras "

são ministradas por profissionais da área de saúde, com o objetivo de

proporcionar o bem-estar da gestante. As inscrições podem ser feitas
no local, das 14 às 17 horas.

Evento cultural
O show com o "Quarteto Iguaçu", promovido através do SonoraBrasil

r
Século 21 - Circuito Nacional de Música, programado Sesc (Serviço

a
Social do Comércio), terá 200 ingressos à venda. A coordenação não

vai liberar mais lugares, para evitar tumulto. O show será realizado no

teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, no dia 28 de julho, às 20
horas. Ingressos antecipados podem ser obtidos no Sesc e na Sear S

(Sociedade Cultura Artística) por R$ 5,00. No dia, os ingressos custarão I.
R$ 10,00.'

Competições de tiro
Durante a realização da Exp02000 - de 19 a 23 de julho - haverá

competição de tiro, coordenada pela equipe da Schützenfest, nas

modalidades de chumbinho e seta, aberta a todos os visitantes. A

coordenação vai testar a nova conquista, uma alteração na confecção
dos alvos para o tiro seta (flechinha) que permite a leitura informatizada
dos resultados.

,PRECISA-SE
Vendedor Externo

--,. Experiência comprovada em vendas
- Conhecimento em informática v

Interessados comparecer segunda-feira, na
Rua Domingos da Nova, 100 - Centro

Ao lado da Sebus Livraria

G
/\

EMERGENCIA

ODONTOLÓGICA
DISQUE:9981 8000

91044311
Dr. Ra/ael Ieiz Pamp/ona

CRO-SC 5117
Dr. Kleber Lisboa Araú;o

CRO-SC 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewici

Exames com alta
confiabilidade em

opcrelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousajt:

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios_

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Woldomiro Mazurecheh, 67 - Ao lado do Hospital São José

•
LABORAtÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTOA.
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Edson Junkes/Cf'

GERAL- 9

InstalaçãovaiagiliZarprocessos
o presidente da Subseção-de ou de criar uma vara em Jaraguá

Jaraguá do Sulßa OAB (Ordem do Stil", lembraPaulo Bauer. Ele
_ des Advogados ..do Brasil), ],1:1- avaliaque a instalação vai dar mais

randyr Bertoldi, lembroli, TIO en- autonomia ao Vale do Itapocu.
contro do 'ministro do Superior' Todosos processos dercornpe-

Ig Tribunal 'de Justiça com autori- tência pa Fazenda Federal ou que
n dades da região, que existem mai;' dizem respeito àprevidência social
r, de 3 mil processos previdenciá-" na região passam a ser julgados
a, rios e 'centenas de processos nessa vamo

fiscais do Vale do Itapccu O ministro HélioMosirnann

endentes na Justiça.Federalpor garante que a expansão das'

excesso de protocolos em Join- instâncias judiciais é uma das
is ville, de Onde a região depende. formas para diminuir a morosi-
IS "Poderemos acekrar a definição

1
dade no julgament�de processos.

Ie de todos os processos"; defende. O processo de interiorização da

Os critérios para a instalação JustiçaFederal em SantaCatarina

de vara federal dependem do nú- .iniciou por Blurnenau, Joinville,
merode habitantese de.processos Criciúma, Cpapecó e Joaçaba. No
acumulados em deterrninada ano passado, foram instaladas

;il
região. "Havia a possibilidade d�A varas nas cidades de Lages,

:0
aumentar a estrutura em Joinville Tubarão e Itajaf" (LC)

lo._ ---------------- --------------------�

INFORMATIVO PAROaUIAL-15e16/7/2000
MISSAS

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz

IS

10

!O

ar ábado
lo 15hOO - Matriz

19hOO - Matriz
117h30- Rainha da Paz

rá 17h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo SocorroIS

A NOSSA MENSAGEM

8h30 -'Sãp Cristóvão

lo

Ia
oração e Missão Proféticas do Povo de Deus

Ser Povo de Deus não é privilégio, é compromisso sério que
requer discernimento constante.' Esse discernimento provoca
posicionamento decisivo e atitude profética contra as

'manipulações do poder e da religião. Como Amós, o povo de
Deus não teme provocar conflitos, nem foge deles, mesmo que,
por causa disso, seja acusado de conspirador. ,

Isso porque amissão de Jesus, que provocou rupturas, pondo
se a serviço dos que não tinham liberdade (endemoniados) nem
vida (enfermos), restabelecendo-os e integrando-os (evangelho).
.No plano do Pai, fomos feitos filhos seus e herdeiros do Reino,
graças a ação do Cristo em nosso favor. Os filhos e herdeiros
têm a terefa de serem continuadores do projeto divino.

Apoio:

,CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-731.1
Rua Walter Marquardt, 110

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA."

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
,

da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (0�7) 371-1910 e 275-3125

rassuli�ogadOS Associados
AB/SC 3437-B

Fotos: Edson Junkes/CP

Ato: prefeito lrineu Paso/d (E) assina protocolo de intenções, responsabilizando-se pela infra-estrutura

Ministro confirma vara federal

Jaraguá doSul- O ministro

do Superior Tribunal de Justiça,
Hélio deMeloMosimann. anunciou
ontem a instalação de uma vara da

Justiça Federal em Jaraguá do Sul.
Ele esteve reunido com o presi
dente do Tribunal Regional Federal,
Fábio Bittencourt da Rosa, e auto
ridades da região no auditório do

CPL (Centro de Profissionais Libe

rais), às 14h30. O prefeito Irineu
Pasold assinou protocolo de inten

ções comprometendo-se a viabili
zar a infra-estrutura para a instala

ção imediata do benefício, que

depende apenas da escolha de um

imóvel-sede. O ministrolançou o
'

mês deoutubro como prazo para
início do funcionamento da vara.

Pelo acordo assinado, a Prefei
tura se responsabi I i za a pagar o

aluguel do imóvel destinado à

instalação da Justiça Federal. Dois
imóveis estão sendo estudados.
Um deles é a antiga sede da Scar

(Sociedade CLiltura Artística), pré
dio que despertou o interesse do

ministro por-já possuir alguma
infra-estrutura. A outra opção é um

prédio novo, situado na Rua Ve
nâncio da SilvaPorto. "Vamos ten

tar obter auxílio das prefeituras da

região e do empresariado, já que
toda a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
será beneficiada", revelou Pasold.

O prefeito esperava contar

com O apoio do governo do Estado

para viabilizar a estrutura más,
devido ao período eleitoral, nenhu
ma verba pode ser desti nada. "Nós

nos comprometemos a auxiliar a

Prefeitura jaraguaense em outra
,

obra, quando terminar o período
eleitoral, para compensar essa

dificuldade", garante o governador
em exercício, Paulo Bauer. Ele

disse que aconselhou o prefeito a

encarar o desafio.

LIBERAÇÃO - "A ins

talação de uma vara federal em

JaraguádoSul vai tornaraJustiça
mais rápida nessa região", resumiu
o ministro. Ele avalia que, para o

funcionamento de uma vara, são

necessários 19 funcionários e um

juiz, servidores que podem ser

remanejados de outros lugares ou

contratados através de concurso.

Se a infra-estrutura for viabilizada

rapidamente, a extensão pode ser

instalada até setembro. "No
máximo outubro", garantiu
Mosimann.
(LiSANDREA COSTA)

, Funcionamento
..

'

sodepende
da escolha
deumasede

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e
Prata EM DOMiCíLIO!!

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.
,-,-- Custo acessível e orçamento sem compromisso!

Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,
armas; facas, e tudo o que você imaginar!
Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100

Rua.Donaldo Gehring, 135 - CX. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - SC - Home Page: www.cassuli.com.br - e-mail:cassuli@cassuli.com.bt

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO'
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Presos arrombadores de
carros emGuaramirim ,

Homens tentam fugir
e são presos pela PM

�
Lotérica

MEGA SORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999
.estemorador de Guaramirim não

teve participação nos furtos",
ressaltou Jurema Wulf.

Os dois contaram, em

depoi mento, que fizeram o

percurso de Joinville a Gua
rarnirirn de bicicleta, e que após
realizarem os furtos retornaram

para Joinville, deixando escon

dido os equipamentos num

matagal. No di a seguinte,
retornaram para buscá-los.

.

"Todo material furtado foi

recuperado e devolvido aos

verdadeiros proprietários, no

Bairro .Ava í". informou a

delegada. Marcelo Elias dos Reis
já tinha passagem por furto. Os
dois foram indiciados em

inquérito por furto e liberados. ks

pessoas que compraram .os

equipamentos serão indiciadas

por receptação em Joinville. (AO)

Guaramirim - Marcelo

Elias dos Reis e Adelir Florencio

Guedes, ambos com 18 anos,
resi-dentes em Joinviíle. foram,
presos em Guaramirun. Os dois
são acusados de furtarem dois

aparelhos de CD de veículos, no
dia 5 de julho. Os carros ar

rombados são de ClaudemirJosé

Moretto e Clodoaldo Luiz Dias,
que tiveram furtados também os

auto-falantes. Os equipamentos,
segundo a delegada de Gua

ramirim, JuremaWulf.jáhaviam
sido negociados, um.aparelho por
R$ 200,00 e os auto-falantes por
R$ 80,00.

"A prisão de Reis e Guedes

foi poss íve I graças a um te

lefonema anônimo, fomos até a

residência do irmão de um deles
e depois fomos a Joinville, onde
localizamos os dois, no entanto,

Jaraguá do Sul - Às 20h30
de quarta-feira, foram detidos Fer
nando Batista de Andrade, Vilmar
Swistalki e Arnildo Inácio Haab,
residentes na Colônia Murici, em
São José dos Pinhais, Estado do
Paraná. Os três estavam no veículo

. Gol, placa ABA-9879, de Curitiba,
em atitude suspeita. Eles estavam

na Rua Horácio Rubini e, quando
avistaram a guarnição da Polícia

Militar, empreenderam fuga.
Foram cercados e abordados na

Rua Walter Marquardt e encami
nhados para a Delegacia. '

No Gol foram encontrados

dois revólveres calibre 38, com a

numeração raspada. Em depoi
mento ao delegado I1son José da

Silva, afirmaram que vinham de

Porto Belo e que haviam se per
dido na entrada da cidade. "Não
acreditamos nesta história, pois a

numeração raspada de uma das

armas émuito utilizada por ladrões,
bandidos, para dificultar, ii des
coberta da origem do revólver",
diz o delegado. Fernando Batista
de Andrade, por assalto, e Ami Ido
Inácio Haab, por furto de veículo.
Os três foram autuados em fla

grante por porre ilegal de arma,

pagaram fiança e foram liberados.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 227

11 - 26 - 27 - 37 - 42 - 48

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 411

1ª faixa:
01 - 11 - 12 - 19 - 21 - 33

2ª faixa:
05-06-17·18-34-39

concurso: 412
1ª faixa:

08-18-19- 20- 33 - 48
2ª faixa:

30-31-36-40-45-46

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 719

01 - 07 - 14 - 43 � 68
. concurso: 720
05 - 32 - 34 - 47 -78
concurso: 721

09 - 24 - 49 - 70 - 72

Loteria Federal Lotomania
(sábado/quarta) (sábaoo)

cone, 3469 cone. 3470 concurso.ai
1° - 22,346 1" - 53.430 04-09-11-22
2° - 20.426 2° - 60.433 26 _ 29 - 33 - 37
3° - 38.403 3° - 35,218 41-47-50-52

�: : ��:��g �: : ��::�� 77-82-86-98
OFICINA MECÂNICA

BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN. CORREIODOPOVO

Djapornos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção'

-Tcda linha de reparo de motor - Caixas Furto em residência
JaraguádoSul-Foi arromba

da às 18h30dequaI1a-feira, a residên
cia do eletricista Roque Brand, 48
anos" que fica na Rua Domingos

Sanson. Ao entrar pela janela, o

ladrão roubou dois relógios e uma
-

folha de cheque, em nome de Ana

Darli Forlim, no valordeR$ 120,00.

- Geometria

370-7919

PROMOÇÁODE
ESeAPAMENI'OS

I AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi
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ßarricheBo diz que a situaçãonaFerrari é compreensível
Piloto fala

que não
sesente
injustiçado

Zeltweg - Uma seqüência de

bons resultados, com quatro
pódios nas últimas cinco etapas do
Mundial de Fórmula I, arrefeceu
a ira que Rubens Barrichel!o

ameaçou expor no início da tem

porada, com insinuações de que a

equipe, a Ferrari, oferece um tra

tamento diferenciado ao outro

piloto do time, o Michael Schu
macher. O brasileiro disse que sua.

situação na equipe italiana é
"totalmente compreensível",

Barrichello referiu-se às duas

últimas. corridas do ano, em

Montreal e Magny-Cours. No
Canadá, cruzou a linha de chegada
a menos de dois décimos de

segundo do alemão e disse que só
não passou o companheiro porque
a equipe pediu. Na França, contou
que nas primeiras voltas manteve

um ritmo mais lento, para permitir
que Sehnmacher abrisse uma boa

vantagem na liderança sobre os

'Barrichello: "Não uso coleira, mas eu comecei a chegar e eles me pediram para manter certa distância"

rivais da McLaren, que estavam

encaixotados atrás do brasileiro.

-:- Eu não ine senti injustiçado
-, disse Rubens em Zeltweg. na
véspera dos primeiros treinos para
o GP da Áustria. "Há momentos

na F-I que são difíceis, .mas este

não é umdeles. Se a Ferrari puder

Villeneuve impõe
condições à Benetton

Zeltweg-O últimocapítuloda
novela Jacques Vi lleneuve-Benetton,
revelado pela revista italiana

"Autosprint'' desta semana, exclui da
equipe seu atual primeiro piloto,
Giancarlo Fisichella, De acordo com

,

a publicação, o canadense teria

exigido a saída do italiano para ser o

primeiro piloto do time, comprado
pela Renault no início do ano.

Fisichella poderia assumir o lugardo
próplio Villeneuve na BAR, numa
troca pura e simples.

Os salários do canadense seriam
bem maiores que os do italiano.
Campeão mundial de 97, Jacques
tem o passe hipervalorizado na F-I

-pelocuniculoe pelas boas provas
que vem fazendo neste ano, mesmo

�om um carro que em algumas pistas
e abaixo da crítica. Por um contrato

de dois anos, aRenaultteria oferecido
ao piloto US$ 40 milhões.

A Benetton tem até 15 de agosto
para infonnaraFisichellasequer ficar
com ele em 2001. Flavio Briatore,
diretor-geral da equipe, admite as

conversas com Vi lleneuve, mas jura
que nada foi assinado ainda: "A

negociação com ele não é simples.
Jacques é nosso objetivo, mas antes

precisamos saber onde estará a

Benetton no ano 'que vem, porque
não posso dar a ele uma outraBAR."

Como a saída de AlexanderWurz

é praticamente certa, a vaga de

segundo piloto da Benetton, caso a

vinda de Villeneuve se confirme,
poderá ficar com um novato, que
não incomode muito o canadense.

O nome mais cotado é o do brasi lei ro
Antonio Pizzonia. (FG)

ganhar o campeonato o quanto
antes. de repente eu vou ter minha

chance-maior ainda de vencer uma

prova,"
. O discurso do brasileiro assu

miu um tom conciliador. bem dife
rente do usado especialmente após
os dois quartos lugares em Ímola

DIÁRIODEZELTWEG
Burti ganha J�guar .

O piloto de testes Luciano Burti,
da Jaguar, ganhou da fábrica um

modelo tipo S para seu uso pessoaL
A iniciativapartiu dodiretordaequipe
Jonathan Browning. Burti, vice-

'

campeão daF-3 Inglesaem 99, deci
diu não COITer neste ano para ,se
dedicara função de "test-driver". Ele
é um dos candidatos à vaga que será
aberta com a já anunciada aposen
tadoria de Johnny Herbert.

Perigo para Zonta
Sem resultados nesteano,exceto

um sexto lugar herdado em Mel

bourne com a desclassificação de

Mika Saio, Ricardo Zonta COITe o

risco de ficar a pé no ano que vem.

Craig Pollockdisse que o brasileiro
"vem decepcionando um pouco".Ele
admite,queaequipenãotem Ihedado

as mesmas condições que dá. a

Vi I leneuve.

e Nürburgring. corridas vencidas

por Schumacher. "É um jogo de

equipe, e nesse momento esse jogo
é para o Schumacher, que tem S6

pontos no campeonato. Eles estão
há 21 anos sem ganhar um título,
então é compreensível. Não é que
eu sou um cachorrinho, que ando

com coleira, que tem de fazer isso
ou aquilo. Em Magny-Cours, eu
comecei a chegar e eles pediram
para eu manter uma celta distância.
Se eu não andar rápido, eles nunca
vão poder pedir um negócio desses

pra mim."
Com 122 GPs no currículo,

Barrichello garante que a ansiedade

pela primeira vitória ná categoria
não é um problema. "As pessoas
podem perguntar: hátanto ternpo
na F-I, sem ganhar uma corrida,
você vai agüentar isso? Vou.

Porque é essa rn'inha paciência, é
essa 'minha vontade que vai me
fazer um campeão ainda por essa

Ferrari, é essa paciência que vai
me trazer uma vitória em breve,
se Deus quiser."

Os treinos para o GP da Áus
tria, décima etapa do Mundial,
começaram quinta-feira, às 6

horas. A corrida, no domingo, será
disputada em 71 voltas com

largada às 9 horas. Schumacher é
o líder do campeonato com 56

pontos, 12 à frente de David
Coulthard, da McLaren. Mika
Hakkinen vem em terceiro com 38,
seguido por Barrichello, com 32.

(FLAVIO GOMES)

.JEEPCLUB.
I) Acontece neste fi nal de semana o 9° Jeep Raid de Corupá, trilhado
'Boi Enforcado', estaremos lá marcando presença.

.

2) Na reunião do dia II .recebemos a visita elo sr. João Carlos Chiodini;
do Grupo Mime, que vai nos prestigiar comseu patrocínio em nosso

Raid.
.

3) O Lauro Marquardt, padrinho do Laerte Milan, fez a entrega do
brasão ao ruais novo sócio que patrocinou uma caixa de número um.

Seja-bem vi nela, Laerte.
4) O jantar de terça-feira passada, onde o responsável foi o sr. Jonas,
convielou o seu amigo Jackson Barkrnaier, que fez um gostoso caldo
de peixe assado. Valeu!

5) O Valderes Kuchenbecker apresentou um modelo de boné que em
breve estárá com osjipeiros, inclusive para ser vendido.

'

6) Sábaelo passado, quem foi acordado cedo pelo seu vizinho foi o
nosso amigo Cesar Floriani.
O LeônidasNora foi amolar uma enxada às 6 horas da manhã, pode
isso? ..

7) Próxima semana o responsável pelo bar será o Silvino Lessmann, e
pelojantar o Fábio da Silva.

8) Desde já quero, em nome do Jeep Clube de Jaraguá do Sul, agradecer
o apoio recebido da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Jaraguá
do Sul, na pessoa de seu titular, o sr. Alcides Nova Peixoto.

Lojàs, Hiper e Supermercados

BREITHAUPT
,

,

Festa .Íunina sem pinhão, pipoca e quentão é'

como baile sem músic� Por isso, as Loj;s Breithaupt
.

'

prepararam as ofertas mais quentes do arraial.
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Jaraguá do Sul - O Cam- 'leiro. O presidente da Liga, Aldo
peonato Brasileiro de Bolão Barte l, afirma que as pos-
Juniores está sendo disputado, sibilidades dà equipe de Santa
desde quinta-feira, nas depen- Catarina conquistar o título,
dências do Clube Atlético', principalmente no feminino,

são grandes. O Rio de Janeiro
é o atual campeão e está em

Jaraguá do Sul para tentar o

bicampeonato.
A cerimônia de abertura

aconteceu na quinta-feira, com
a presença de autoridades e

desfile dos participantes. Cinco
. jaraguaenses foram CQnvo

cados para defender Santa
Catarina no campeonato. No

Jaraguá do Sul- A PME/

Breithaupt/Caraguá enfrenta a

Unoesc, em SãoMiguel do Oeste,
a partir das 20h30 de hoje, pelo
Campeonato Catarinense de
Futsal. O artilheiro Patrickmarcou
14 gols, com rompimento dos liga
mentos da perna esquerda, desfal
cará o time no restante da competi
ção. Júnior cumprirá suspensão
pelo cartão vermelho recebido na

partida com a Tuper. Júnicir é o

Edson Junkes/CP

Baependi. A competição reúne'
08 Estados de Santa Catarina,

.

Rio Grande do Sul, Paraná, Rio
de Janeiro e São Paulo, nas

categorias masculino e femi

nino, bola 16.
O vice-presidente da fe

deração, Silvio Krauze, informa
que aproximadamente cem

bolonistas, com idade de 12 a

21 anos, participam do Brasi-

Júnior e Patrick desfalcam o Futsal jaraguaense

Baependi recebe osmelho�jogado� debolão doPaís

Competição: quase cem atletas participam do Campeonato de Bolão

cia do Patrick, pois todos estão

vinculados em equipes qúe
disputam a Liga Nacional, e os

salários que recebem são supe
riores ao que podemos pagar", diz
Maneca. A PME lidera o Catari
nense com 33 pontos, seguida da

Tuper, com 32. A Unoesc está em

quarto lugar, com 24 pontos. Jogos
de hoje: Agroeste x Gaboardi, e�
Palmitos, e Taschibra x Tuper, em
Blumenau. (AO)·

.

masculino, foram convocados
William Dierschnabel e

. Jeferson Mae.inchein.· No

feminino, Joice Pauli, Tainá
Bartel e Camila Feistauer. O
comando técnico da seleção
catarinense será de técnicos

.
Sebastião Krause, de Jaraguá
do Sul, Osni Mantau, de

Indaial, Rute Roepke, técnica de

Timbó, e Sônia Bartel, técnica
do Baependi. Os jogos de
ontem foram com oParaná, As

partidas prosseguem neste

sábado, a partir das 9 horas.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

NOTAS �

Quadrangular de Bocha

A equipe Baependi/FME deBocha
sedia hoje e amanhã o quadran
gular do Campeonato Regional,
válido pelo Estadual de Bocha.

Participam do quadrangular, além
da equipe Baependi/Flvlß, Asso
ciação Bairro das Nações, de Tim
bó; Guarani, São Bento do Sul, e
SociedadeMusical, de Rio Negri
nho.A abertura será hoje, às 9h30.

Campeonato Integração
Dois jogos serão disputados hoje
pela Chave B do Campeonato .

Integração de Futebol, Grêmio
Garibaldi x Guarani e Alvorada x

Caxias. Os jogos são de rodada
, atrasada e terão início às 13h30,
nas categorias aspirante e titular
Na Chave A, Vitória e Cruz de
Malta já estão classificados para
as semifinais.

• I

segundo artilheiro da PME, com 6

gols. O técnico Manoel Dalpas
quale acredita num bom resultado.
"Basta nos concentrarmos e co

locar em prática o que treinamos",
ressaitou.

Amaior dificuldade para apar
tida são as dimensões da quadra.
As inscrições'paranovos jogadores
acontecem até o próximo dia 30.
"Estádifícil de encontrarjogadores
com qualidades para suprir a ausên-
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