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est�fados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Járaguá .

* Ultra·sonografia .

* Radiologia Geral e

Pedicítrica
* Tomografia

Computadorizada
* Angiografia.
* Mamografia
* Check.up Vip'

Qentro de Imagem 1
.

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

Q_entro de Imagem 2
R. JOão Picolli, 216 •

esquina cf Relnoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Biron)

Fone: (047) 371-8776

JRCRIAÇÖES

Pelo 6º ano consecutivo'
A Master Pesquisas

confirma:

iderança absoluta: 60%

Jaraguá Motor Clube recebe
\ ,

pilotos para a 2a Copa Norte
Cerca de 60 pilotos do Paraná e de San

ta Catarina são esperados hoje no Jaraguá
.Motor Clube para a 2a Copa Norte de Au

tomobilismo, nas categorias Gol e Stock
Car. Os treinos livres iniciam às 9h30, com

tomadas de tempo, à tarde. As provas, com

premiações aos seis primeiros lugares de
"

cada categoria, serão realizadas amanhã, a

partir das lO horas. Esta é a segunda etapa
da competição, que termina em outubro.
Um dos pilotos conhecidos que disputa a

Copa Norte é Dirceu Rausis, da Rausis

Racing Team, líder do CampeonatoCata
rinense de Automóbilismo, Página 11,

.

Edson Junkes/CP Vildete dos Santos, 16 anos, é uma das 55 adolescentes quejá deram à luz em

Guaramirim, este ano. A Secretaria de Saúde vai fazerprograma de prevenção. Página 9

PT de Guaramirim

aposta em reuniões
PMDBIPPS lançam
.projeto de governo

A estratégia do Partido dos Trabalhadores
de Guaramirim durante a campanha eleitoral
será colocar os candidatos em contato direto
com o povo, através de reuniões nos bairros
e em comunidades do interior. Página 3

A Aliança Renovando com o Povo

(pMDB/PPS) apresentou ontem à imprensa
de Jaraguá do Sul o programa de governo. A

coligação pretende distribuir cerca de 35 mil

exemplares. Página 4

Rádio Jêua&uá e )o....
CORREIODOPOVO

plOlDOYeaI o \p....eIm

debate, eaI Co� hoje.
Não peRa!(47) 370-7000/635-0705

,
t

Python Regis,
serpente não venenosa,

encanta as crianças

EXPOSiÇÃO
Feira de animais
exóticos começa hoje

A I a mostra da Feira Internacional
de Filhotes será realizada hoje e

amanhã, no Shopping Breithaupt, das'
10 às 22 horas. Serão expostos cães

e gatos de raças exóticas. Página 8

Instituto Histórico

e Geográfico/Se
homenageia Jourdan

Extra

11.65�
Veread,or
ANOBÊRJO

IRINEU

\
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Espelho mágico
I

O título de Empresário de Ação Social concedido pela
Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina ao industrial Wandér Weege, na noite de ontem.durante

i� reunião plenária do conselho diretor da Facisc, representa muito

rrtlpis do que uma simples homenagem. É o reconhecimento do
.\ setor produtivo aos trabalhos e

investimentos realizados na área:ti preocupação
COI'm o social está

, .

se /�arnando
miJ;rea da

pe.Ít:sonalidade
de�te empresário,

.

I
.

.fU;�e vem

.,e��crevendo as

mtelhores
.

páginas da
Histôria de

Jaraguâ do Sul-e
/

social. A Facisc apenas agraciou o

homem, que a comunidade aprendeu
a admirar e a respeitar, não pelas
posses, mas pelos atos em favor da
comunidade. '

A preocupação com o social
está se tornando marcà da per
sonalidade deste empresário, que
vemescrevendo uma das melhores

páginas da História de Jaraguá do
Sul e região. Desinteressado, sem

distinção de qualquer natureza e sem

alarde, tem destinado tempo' e

investimentos maciços às obras

sociais, exemplo que deveria ser

seguido, principalmente pelos
governantes que, além de ter prometido fazer alguma coisa em

favor dos despossuídos, recebem dinheiro público para trabalhar

em prol da sociedade.
Sabedor da importância da preservação ambiental para a

conservação da qualidade de vida, mantém intacto 1,5 milhão de
hectares de Mata Atlântica no coração de Jaraguá do Sul,
demonstrando estar sintonizado com o meio ambiente muito antes

do tema ter entrado na ordem do dia de governos e entidades
ambientais. Aberto ao público, o Parque Malwee tomou-se ponto
turístico do Município, referência ecológica, às vezes obrigatória,
para se entender a verdadeira preocupação com a natureza.

Os constantes investirrientos nas áreas sociais da região, como

a instalação da UTI Infantil no Hospital Jaraguá, doação de

equipamentos e de recursos para os demais, apoio aos grupos
folclóricos, órgãos e instituições assistenciais, além de diversas

obras, revela a face humana do empresariado brasileiro, tão

criticado pela indiferença social. Há inúmeros outros casos de
anônimos que se dedicam às obras sociais. Entretanto, não é

nesta intimidade quereside o segredo resgatável da "metodologia"
de Wandér Weege.

\

A análise da vida deste jaraguaense contribui decisivamente
no combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma finne

para o respeito com a: dignidade nas relações humanas. O grande
legado deste trabalho social intenso, que lhe rendeu, além do
título de Empresário de Ação Social, o apreço de toda uma

comunidade, cuja a maioria ainda.não o conhece pessoalmente,
mas consegue identificá-lo pelas obras. Independente do lugar
ou da ocasião, mantém a postura firme e autêntica.

.

Líder por natureza, recebeu todos os candidatos que o

procuraram para discutir as propostas e os projetos
administratives. Indiferente à sigla partidária, mostra o grau de

respeitabilidade para com os políticos que estão realmente

empenhados em contribuir para o desenvolvimento da região e

do Estado. Homem de Vendas, Empresário de Ação Social e

ganhador da Ordem do Mérito Industrial são apenas alguns títulos

que ilustram a trajetória de sucesso e de preocupação para com

o bem-estar social da população.

região
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A morosidade da Justiça e o papel da sociedad

Recentemente, tivemos a

grata notícia da instalação de
uma Vara da Justiça Federal em

nossa cidade, atendendo aos
.

anseios de longa data de 'nossa

população e, também, de uma

exigência prática face ao

acúmulo de ações de compe
tência dessa Justiça.

, Se, .de um lado, causa-nos

alegria a instalação dessa Vara,
de outra parte, é de entristecer

a situação do Poder Judiciário
como instituição. Atolado de

trabalho, cuja demanda é muito

superior a sua capacidade, vê

se impossibilitado de prestar um I

serviço rápido e de qualidade.
Como exemplo, utilizarei o

Juizado Especial Cível, ou

"Juizado de Pequenas Causas"

como é, popularmente conhe

cido, do qual faço parte há 2

anos, como conciliador.
A Lei dos Juizados Especiais

criou um procedimento novo,
mais rápido, objetivando a

solução dos conflitos através da

conciliação. Primou pela sim-

* Marcos Augusto Pordeus de Paula

plicidade das formas e por uma

rápida prestação jurisdicional.
Perfeita no texto legal, mostrou

se ideal em algumas situações
e, em outras, acabou por de

mandar um tempo muito supe
rior ao que levaria um processo
comum, como é o caso, por
exemplo, de uma ação em que
a parte demandada não tenha
sido encontrada, em que as

sessões conciliatórias podem
ser adiadas por diversas vezes

consecutivas.

Assim,' ações que não de

veriam levar um ano para atingir
seu fim, podem ter sua duração
duplicada, triplicada. Vemos

raros casos em que passam-se
mais de quátro anos sem que
tenha havido a desejada satis

fação por parte da parte que
ingressou com a ação, casos

estes em que comumente o

autor da ação mostra-se

revoltado, indignado com a

inércia do poder público em

apresentar-lhe a solução es

perada .

Se tal lentidão ocorre

lençóis do Juizado Especial,
maior número e freqüênc
ocorre no Processo Com

(Justiça Estadual e Fede
onde os processos, muitas ve

complexos, chegam a levar

de uma década para alcan

seufim.
Mudar o quadro que ora,

apresenta, proporcionando
cidadãos uma justiça rápida
eficaz é uma tarefa qua,
herculana, mas que pode
realizada se houver coopera
e boa vontade dos membros

integram o sistema, sejam eI

serventuários, promotore
juízes, partes e advogados.

A mudança de comp�1
tamento, com o mútuo respe!

para com o trabalho de cada
,

e a compreensão da importânc
de cada integrante des!

sistema, é a primeira mudan
.

'

o
que deve ocorrer e depen
unicamente de nós.

* Estudante de Direito

.

.

. �
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, As cartas devem, I
no máximo' 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o direItO

sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
'

.
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+- "O caso do juiz não está na al

çada da Polícia Federal, que deveria

tê-lo prendido e ainda não conseguiu?
Então o superintendente precisa ex

plicar o porquê." (Presidente nacional do

PFL, senador Jorge Bornhausen, reve
lando a intenção de convocar o supe
rintendente da Polícia Federal, Agílio
Monteiro, para explicar a 'incompetência'
da instituição na subcomissão do Senado)

"Escolhi três senadoresnão-ali

nhados ao governo, exatamente para legitimar a sub

comissão e evitar que a própria imprensa a considerasse

'chapa-branca." (Presidente nacional do PMDB, senador Jader

Barbalho, tentando explicar as indicações feitas pelo partido aos

membros da subcomissão que investiga as relações do ex-secretário
da Presidência Eduardo Jorge com o juiz Nicolau dos Santos Neto)

"Nas eleições passadas, o programa de governo da outra

coligação foi uma cópia do nosso. A preocupação de hoje
éque isso se repita." (Deputado Estadual Ivo Konell- PMDB

-, coordenador da campanha da Aliança Renovando com o Povo,
insinuando que os adversários podem copiar o programa de governo
da coligação)

370-8649

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-Fios de cobre'
-Capacitores de. partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
-Rolamenlos'
-ESpaguele;

,

- Ventiladores de motores:
-Selo mecânico'

'

-Vemiz;
,

Rua Bertha Wéege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

. Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/370-7919/370-8649

Estratégia de campanha do Pr

é realizar reuniões nos bairros

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Partido vai

percorrer todas
as comunidades
até as eleições,

Guaramirim - o Partido

dos Trabalhadores deverá manter

como estratégia de ação durante a

campanha eleitoral o contato direto

dos candidatos a prefeito e vice,
Moacir José Mafra e Caubi dos

Santos Pinheiro, e ao Legislativo,
com o apoio do PPS, com os

bairros e comunidades do interior.

As reuniões deverão prosseguir
neste final de semana. nas

comunidades de Jacu-Açú e Barro

Branco, entre às 9 e 17 horas. Na

semana passada, já foram

realizados encontros nas loca
lidades de Tibagi. Vila Carolina e

Rio Branco.
De acordo com a presidenta

Andréia Machado, é intenção do

PT de Guaramirim manter esse tipo
de atividade até próximo das

eleições, em I de outubro. Nessas
. reuniões, envolvendo sempre a

. participação das associações de

moradores, são recolhidas as su

gestões da população para o plano
de governo e debatidas as pro

postas petistas, como o Programa
de Renda Mínima. que prevê mais

assistência à família carente, o

Orçamento Participativo e o Banco

do Povo.

Na opinião de Andréia, com o

contato nas comunidades. o PT e

o PPS viabilizam um canal de

comunicação. que "hoje a adminis

tração municipal não oferece".

Segundo ela. existe um anseio

latente entre os moradores em ex

por os problemas e necessidades

Edson Junkes/CP

Andréia Machado defende participação popular 1U1S ações administrativas

dos bairros. "Guararnirim conta

com J 6 associações de moradores

constituídas que, no entanto, não

têm tido espaço para participar das

ações administrativas", critica.
SILÊNCIO - Com exceção

do ingresso do pedido de impug
nação da candidatura do prefeito
Antonio Carlos Zimmermann, en

caminhado à 60" Zona Eleitoral na

semana passada, a campanha elei

toral teve pouca movimentação nos

últimos dias. No PMDB e PSDB,
os partidos desaceleraram as

atividades, enquanto providenciam'
a formação de uma coordenação
geral de campanha. com seis pes-

soas, sendo três de cada partido.
A preocupação de peemedebistas .

e tucanos no momento é com a

elaboração do plano de governo,
que ainda deverá ser discutida com

a comunidade. A partir da semana

que vem, a coligação manterá reu

niões de trabalho, todas as terças
e quintas-feiras. Não há nenhum

comício programado.
Pelo lado da coligação PFL e

PPB, a movimentação também está

reduzida, com os candidatos se li

mitando a fazer visitas à comu

nidade, principalmente aos empre
sários do comércio e indústria.

(MILTON RAASCH)

Festa deve mostrar

funcionamento da uma
Guaramirim - A Festa do Cinqüentenário, que será realizada

neste final de semana na Paróquia Bom Pastor, contará com

demonstrações de funcionamento da uma eletrônica. A população
está sendo convocada pela Justiça Eleitoral a conhecer o

funcionamento desse equipamento. Outras festividades e eventos

previstos nos três municípios da 60" Zona Eleitoral (Guaramirirn.
Schroeder e Massaranduba) também terão demonstrações.

Desde quarta-feira, o Poder Judiciário da Comarca de

Guaramirim conta com o reforço do juiz substituto Francisco

Carlos Mambrini, procedente de Florianópolis. Com a chegada
de Mambrini, a comarca passará a contar com dois magistrados.
A juíza Sônia Maria Mazzetto Moroso licenciou-se por alguns
dias para tratamento de saúde e tem retomo ao trabalho previsto
para segunda-feira.
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PMDBIPPS lançamoficialmente

programade governo da aliança
Projeto destaca
a' área social e
define 200 ações
administrativas

Jaraguá do Sul- A aliança
.

Renovando com o Povo (PMDB/
PPS) lançou oficialmente na tarde
de ontem o programa de governo'
da coligação. O evento, exclu

sivamente para a imprensa"
aconteceu no Hotel Itajara e reu

niu os candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais. O

projeto enfatiza a área social,
prometendo contemplar todos os

setores da sociedade e a realizar
obras grandiosas. A candidata a

.

prefeita, Cecília Konell (PMDB),
disse que o programa foi ela
borado a partir de propostas apre
sentadas pelas comunidades,
durante reuniões com membros
do pàrtido.

O coordenador-geral da

campanha da coligação, deputado
estadual Ivo Konell (PMDB),
garantiu que os projetos e

propostas definidas no programa
são "perfeitamente exeqüíveis".
Na administração anterior do

PMDB, a receita do Município era

"Documento": Cecilia apresenta oprograma de governo da aliança

de aproximadamente US$ 1,2
milhão e fizemos obras

importantes e necessárias, além
de desenvolver a política social.

Hoje, a ar-recadação está em

torrio de US$.3 milhões, o

suficiente para cumprir todo o

projeto", asse-gurou.
Cecília afirmou que a can

didatura veio de forma natural.

"Surgiu do povo, por isso não

podemos decepcioná-lo", dis

cursou, afirmando que o pro
grama de governo é um do
cumento para que a população
possa cobrar a implantação das

200 ações elencadas. "Vamos
reduzir em 50% os cargos de

confiança", revelou, prometendo
criar inicialmente administrações
regionais em Nereu Ramos, Santa

Luzia, Garibaldi e Rio Cerro/Rio
da Luz.

O candidato a vice-prefeito,
Nelson Eichstaedt (PPS), citou
um poema sobre Jaraguá do Sul

para recomendar a esperança no

futuro do Município. "Deus não

economizou verde na tela de

Jaraguá do Sul, colocando in
delevelmente no coração dos

jaraguaenses a esperança de um

futuro promissor", declamou,
informando que o projeto inclui
ainda a construção de um hospital
público. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Câmara de Vereadores retorna em ritmo lento
Jaraguá do Sul- Diferente

dos outros reinícios de período
parlamentar, a Câmara de
Vereadores retomou as atividades
na última quinta-feira em ritmo

lento, apesar' da presença de 14
dos 15 parlamentares. O plenário
apreciou apenas um projeto, de
autoria da vereadora Lorita
Karsten (PMDB), que denomina
via pública. Usaram a palavra livre
o presidente da Casa, Afonso
Piazera (PSDB), e Niura dos
Santos.

A pouca atividade se deve tal-

vez à campanha eleitoral.
Somente os vereadores Gildo

Alves (sem partido) e Alcides
Pavanello (PFL) não disputam a

reeleição; Moacir Bertoldi (PPB)
é candidato a vice-prefeito na

chapa encabeçada pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB). A dois
meses das eleições municipais, os

vereadores estão cautelosos com

relação à rigidez da lei eleitoral,
que impede a divulgação dos
trabalhos parlamentares pela.
imprensa.

Niura apresentou requeri-

mento convidando a juíza Hilde

mar Me�eguzzi de Carvalho e o

promotor de Justiça Alexandre
. dos Santos para uma reunião com
os integrantes da Comissão de

Constituição, Justiça e Redação
Final. O objetivo é analisar o pro

jeto, de autoria da vereadora, que
trata da permanência de crianças
adolescentes em locais públicos.
Piazera, por sua vez, teceu

elogios à administração municipal
e informou sobre o repasse de
recursos às APPs (Associação de
Pais e Professores). (MC)

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE AGOSTO DE 2000
. ---

A rigidez da lei eleitoral tem dificultado o trabalho da imprensa na

divulgação da campanha política.
A pretexto de defender a igualdade de divulgação dos candidatos, a

atuallegislação (já não será a mesma para a próxima eleição) anula-os
todos, impede que eles se comuniquem com os eleitores por

intermédio dos meios de comunicação e exercem a censura na sua

forma mais primitiva.
A censura disfarçada tem levado alguns órgãos de comunicação a

recorrer a fórmulas usadas durante a ditadura militar, quando os

censores substituíram .os editores e resolviam o que podia ou não ser

publicado.

Inércia
Trata-se de uma aberração
característica de um País que se

pretende democrático, mas que
ainda não tem uma lei eleitoral

.

fixa para todas as eleições.
Como falar de democracia se os

jornais sofrem inibições de fora
.

para dentro e as televisões não

podem sequer organizar debates
de acordo com suas .próprias
regras?

Queixa
Belmiro Procópio da Silvafils

está indignado com o qoo
classifica de intolerância do Cartão

Jaraguá, empresa responsável peli
"Zona Azul". Indaga por que no

Município o cartão de uma horn
custa R$ 0,50, enquanto que em

Itajaí, para duas horas, custae

mesmos R$ 0;50, e por que em

Joinville ii multa é substiuída peli
compra de cartão e aqui não1

Debate

A Rádio Jaraguá e o Jornal CORREIO DO POVO promovem hoje, ao

meio-dia, na Sociedade Esportiva e Recreativa Hansa-Humbold,
debate com os candidatos a prefeito de Corupá, Carlos Dieter Wemen

da coligação Mais Corupá (PSDBIPPB), e Luiz Carlos Tamanini, da

coligação Juntos por Corupá.(PMDBIPFL).
Os candidatos apresentarão as propostas de governo, farão

questionamentos entre si e responderão a perguntas dos repórteres,

Bomsenso
A comissão especial da Câmara
de Jaraguá do Sul, criada para

apurar as possíveis
irregularidades na intermediação
de advogados' e despachantes
na solicitação de

aposentadorias no Município,
retorna os trabalhos somente

após as eleições.
Segundo os integrantes, o

objetivo é evitar a pecha de

politiqueira. Muito bom.

Comitt
A Comissão de Constitníçãct

Justiça da Câmara de Jaraguádo
Sul vai convidar a juíza Hildem&

. Meneguzzi de Carvalho eO

promotor Alexandre dos Santol

para uma reunião
com os integrantel

da comissão; para analisaro

projeto legislativo que trata �

permanência de

crianças e adolescente!
em locais público!

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o"O, Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\;,�\)\;'R\'JP Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

o Instituto Falcão Bau_ de

São Palio (SP), que é o mai

"Iaboratórlo,de leste para

produtos daAn1érica LaIIna,

slOQ e aprOVOil os çombustível
do PoSto Marechal.

asleça aqul� e çoIoque �uali
·cpm.prDVlldaan seu _çulo..
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Frio intenso destrói lavoura

de verdura em Jaraguá do Sul
Produtores de
banana tiveram

. '"

preJulzo em

torno de 60%

Jaraguá do Sul - o frio

intenso registradona região nas

últimas semanas .causou sérios

prejuízos às lavouras. Segundo
dados da Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e de

Extensão Rural de Santa Ca

tarina) a horticultura do Muni

cípio foi praticamente destruída,
restaram apenas as produções
protegidas, e os bananicultores

registraram queda de 60% na

produção. A baixa temperatura
também ocasionou mortandade

significativa na piscicultura,
estimá-se em 20% a perda nos

criadouros, principalmente de

bagre africano e tilápia. A pro-

dução de leite caiu 15% em de

corrência do frio.

Somente não houve perda na

lavoura de arroz, cuja colheita

foi feita antes da chegada do

inverno.

O Município produziu 2,1 mil

toneladas do produto, que está

sendo comercializado a R$
10,00, em média, a saca de 50

quilos. Jaraguá do Sul cultiva 1,9
mil hectares de banana, com

produtividade média de 25 to

neladas por hectare, totalizando

47,5 toneladas porcorte. Segun
do o engenheiro agrônomo da

Epagri, Pedro de Almeida, o

prejuízo causado pelo frio é de

28,5 toneladas.

.

- Na verdade, dois fatores
foram os responsáveis pelos
prejuízos dos produtores de

banana: a estiagem prolongada
e o frio intenso. Contra

ditoriamente, o preço da caixa

de 20 quilos, que estava sendo

vendida por até R$ 4,50, está

valendo agora R$ 3,50. Os

preços não obedecem a lógica
do mercado porque são

definidos pelos atravessadores

-, informou Almeida, lem

brando que, no caso das verdu

ras, a falta do produto elevou o

preço muito acima dos índices
normais. "Funciona a lei da

oferta e da procura", explicou.
De acordo com o enge

nheiro, serão precisos 2 anos

para a recuperação da produ
ção de banana; enquanto que os

horticultores precisarão de

cerca dé seis meses para voltar

à produção normal. "Os rizi
cultores não tiveram prejuízos
porque está na entressafra. O

período ideal para o plantio do

arroz é outubro, longe do frio.

Além do mais, não sofre os

efeitos da estiagem porque as
. lavouras são irrigadas", ensinou.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

a PRESENTEPER/FIT&
PARA AQUELE QUE V&CÊAMA

Sapato em couro
a partir R$ 19,90

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90

ESTIL&

QUALIVAVE

VARIEVAVE

Cal�ados Ei Esportes

Sap'ato em couro
Keffor R$ 49,90

tudo em até

6 vezes
sem

-

entrada

Edson Junkes/CP

Prejuízo: lavouras de verduras foram destruídas pelo frio

Consumidores são
os mais prejudicados

Muito antes do produtor
registrar os prejuízos com a es

tiagem ou com as baixas tem

peraturas, o consumidor finaljá
contabiliza perda no poder de

compra. Embora os produtos
ainda estejam nas gôndolas dos

supermercados ou nos balcões

das verdureiras ou armazéns, a
.

queda na produção da lavoura

eleva os preços dos produtos,
numa razão inversa do prejuízo
causado pelo frio.

A previsão de queda na

oferta, a demanda estável e os

atravessadores são os prin
cipais fatores de elevação de

preço. Sem uma política agrí
cola que dê sustentação e

alternativas ao agricultor, res

tam-lhes as dívidas e a chan

tagem dos atravessadores. Na
outra ponta, os consumidores

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3585 - 275-3214 - 275-3985

www.lo.·aobeber.com.br

contribuem diretamente para o

. absurdo da inflação, já que não

optam por outros produtos,
pagando o preço definido pelas
condições extracampo.

O Brasil é um país essen

cialmente agrícola. Possui

imensas áreas agricultáveis o

ano todo, clima ideal para o cul
tivo de qualquer produto e água
em abundância. Entretanto, a

política agrícola dos governos
se limita a financiar o plantio,
obrigando o produtor a empe
nhar a propriedade como garan
tia de pagamento. O governo
não garante preço mínimo,
tampouco desenvolve projetos
para o cultivo em áreas que,
irrigadas, são muito produtivas.
Isso sem mencionar o apoio
técnico, além de permitir a ação
dos atravessadores. �MC)

370-7919
370�8649
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Mecânic
,

. funilaria
e pintura

Serviço,S, 'ld,<,... e law,,I '�

e, UDrll1

Atendi
2a a 6a feira

das 7:30 às
e das 13:30 à

sábados
das 8

'
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cultura - lazer - entretenimento

ainda detalhes sobre o início do

processo de colonização e o

retorno do fundador ao Rio de

Janeiro, residência da família.
"Infelizmente os descendentes

que restam não se mostram

interessados em preservar este

patrimônio, fundamental para a

memória da nossa gente",
lamenta Schmöckel. Além de
uma aula de História, a sessão de

homenagem apresentará fotos

ampliadas e capas dos livros

publicados por [ourdan.

Aula de História
A saga de Emílio Carlos Jourdan,
o fundador de Jaraguá do Sul,
será lembrada em solenidade de

homenagem aos 100 anos de
falecimento. O IHGSC (Instituto
Histórico e Geográfico de Santa

Catarina) elegeu um dos três

membros jaraguaenses, o

jornalista e historiador Eugênio
Victor Schmöckel, como orador
da sessão solene, que vai

.

acontecer no teatro do Centro

Cultural, no dia 14 de agosto, a

partir das 19h30.
Emílio Carlos Jourdan faleceu no

dia 8 de agosto de 1900, na Baía
de Guanabara (RJ). "O presidente

. do IHGSC tem outro

compromisso no dia 8, por isso
não pudemos marcar a

solenidade para este dia",
lamenta Schmöckel. A sessão faz
parte do projeto da instituição de
descentralizar as atividades, antes

restritas a Florianópolis.
"Fazendo os eventos no interior, a

cultura não fica limitada apenas a

intelectuais e escritores", opina o

orador jaraguaense, que tem

apoio da Scar (Sociedade Cultura

Artística) na organização da
solenidade.
Os espectadores receberão

. fascículo, resultado de anos de

pesquisas e consultas realizadas

por Schmöckel, contendo

informações sobre a personalidade .

de Emílio Carlos [ourdan, belga
nascido em Namur, filho de
família burguesa, que formou-se
em engenharia e veio para o Brasil
em meados do século passado, em

busca da prosperidade das
Américas.
Casado com uma francesa e pai de
14 filhos, Jourdan conquistou
posição junto ao império e tornou

se homem de confiança da
nobreza brasileira. Para conseguir
cidadania, alistou-se como

Voluntário da Pátria e lutou contra

Uruguai, Paraguai e Argentina.
Pelo êxito nessas lutas sangrentas,
recebeu o título de coronel
honorário do exército brasileiro, de
Marechal Deodoro da Fonseca.

Já em Santa Catarina, Jourdan
instalou engenho de açúcar em

Centenário: Eugênio Victor Schmõckel narra a saga de Emtlio Carlos Iourdan

Jaraguá do Sul e serraria em Barra

Velha, mas enfrentou grandes
dificuldades e não obteve êxito nos

empreendimentos. A serraria'

incendiou-se e a usina de açúcar,
além de problemas de transporte,
foi vítima da ação das tropas de
Gumercindo Saraiva, que durante
a Revolução Federalista passaram
pelo Vale do Itapocu. Como

Jourdan tinha laços com o

governo, tornou-se alvo dos
revolucionários.

/

A pesquisa de Schmöckel inclui

Venha conhecer o nosso showroom e apreciarbelíssimos
móveis de ferro em exposição como: mesa de centro,

lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, banquetas... que poderão completarsua

decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo 'Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Homepage: www.estofadoskrause.com.br

ta=1111� Estofados .

.

fiit, �� KRA USE
Requinte o seu Bom Gosto
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Néne Wolf e Tele Demarchi, foi assim que conheci este casal hã 15 anos, na época nem namorados eram,

freqüentadores assíduos do Bar da Ieda. O Néne, sempre com o "cubinha na mão", a Tele, não deixou de ir no

bar nem no dia que estava com o olho coberto com curativo, decorrente de uma cirurgia. Hoje, casados, três
lindosfilhos e um namoro lindo. Domingo eu os surpreendipasseando, abraçados e sorridentes, peloparque do
CTG Laço Jaraguaense, eu, encantado com a cena.falei: "Eternos namorados, deixa eu bater umafoto". Néne
e Tele, hã seis meses eu espero a oportunidadeparapublicaro texto "Seja a mulher ideal", por isso, peço-licença
aos amigos para que estafoto acompanhe a matéria, pois admiro vocês. Saúde, luz e, parabéns!

Seja a mulher ideal
Quais as qualidades e as características de personalidade que os homens esperam
encontrar numa parceira? As mesmas que as mulheres procuram neles! Segundo

pesquisa realizada na Universidade de Michigan (EUA), com homens e mulheres de 37

países (inclusive o Brasil), a beleza é um dos últimos atributos com os quais eles se

preocupam numa mulher. O principal é a sinceridade.
Baseado nos cinco atributos mais valorizados pelas pessoas naquele estudo, veja como

uma mulher pode se tornar especial na vida de um homem.

1. Inspire confiança - Use
uma boa dose de sinceridade.

Diga o que pensa sem medo de
discordar do seu namorado.
Mas tenha tato para revelar
suas idéias, do contrário você
corre o risco de entrar em

conflito com ele a toda hora.

Esteja certa, no entanto, que
sendo franca você ganhará a

confiança e, principalmente, a

admiração do seu parceiro.
2. Não tente dominá-lo -

Respeite a individualidade dele.
Resista à curiosidade de

perquntar quem é a mulher que
telefonou. Em vez de controlar
os passos de seu companheiro,
o chope com os colegas de

trabalho, a hora em que chega
em casa, procure divertir-se
com suas amigas enquanto ele

sai com os amigos dele.
3. Mostre que é

independente e madura -

Valorize seus próprios prazeres,
suas conquistas. Invista em

planos para o futuro, dedique-se
a sua profissão. Maturidade
emocional também conta. Tenha

sempre reações proporcionais aos

acontecimentos: fazer um

escândalo por um atraso de 5
minutos ou uma cena de ciúmes

porque ele cumprimentou uma

ex-namorada são exageros que
certamente você precisa
controlar.
4. Assuma querer uma

-famílla - Esse não deve ser seu

único projeto de vida, mas não

finja que não liga para isso.

Deixe claro que procura alguém
para um relacionamento

duradouro e, se for o caso,

que planeja ter filhos. Isso
não significa que você

deseja se casar amanhã,
nem que deve pressioná-lo
para se decidir
imediatamente.
5. Seja sociável- Ou

melhor, seja amiga dos

amigos dele, e da família
também. Não tente arrancar

seu namorado desse
convívio só porque adora
ficar grudada nele.
Atividades sociais que
incluam pessoas importantes
para o casal ajudam a

estabelecer vínculos,
fundamentais num namoro

sério.
Fonte: Revista Cláudia,
setembro/1999

Frases Be Furos,
Gaiato, como está o cheiro? Não se preocupe,

não faltarão "amigos" e "parceiros" para
procurá-Ia e oferecer-se para ocupar o seu

(lugar, assim como "juristas", já falidos em

outros desafios, para incentivá-Ia a reclamar

indenizações cíveis e penais. "

•.•E que Deus lhe
dê serenidade para aceitar os 'amigos' que... e,

principalmente, sabedoria para dlsttngul-Ios-,

CASA CAMPEIRA

Leandro Nones, "Le", 7 anos, com os pais, Vergilio e Marli. Le, piá di

pouca conversa, atento e responsável nOS propósitos, não se mixa com

cara feia, menino que, apesar da idade, deixa claro que a razão vem

antes da emoção, herança materna. No Domingo no Rodeio, erG

Laço Iaraguaense, mais uma vez, o piá mostrou que sua "canhota"
realmente de ouro, e conquistou a medalha de ouro na Vaca Par.

Vai com Deus, querido.

Gaúcho(a) de idade
nova

Pien-e dos Santos (11),
, Alessandra G. Cunha (12),

Giseli Mesch (14), Ricardo
Raulino (16),Eugênio'

PlaninschekNeto (16), Rafael
Candido (17), Cassia Giseli

de Oliveira (20), Gionei
Junkes (22).

Agenda Gaúcha
.5 e 6 de agosto - Rodeio Vaca
Mecânica - Piquete Laço de
Ouro. 12 e 13 de agosto -

Torneio de Laço - Piquete
Chão Campeiro - Joinville
• 11 a 13 de agosto - Rodeio
CTG Tropeiros do Litoral-Itapema
• 18 a 20 de agosto - Rodeio
Crioulo - CTG Galpão Amigo
-Timbó

'

TRAJES GAÚCHOS
,

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:{O**47)370-7976 .

Rua Walter Marquardt, 2820 - Sala 3 - Próximo Ponte da Arg'

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

..
CARNES

AtI\

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

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

'

E-mail: demarchicarnes@netuno:com.br
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Fotos: Edson Junkes/CP
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u., ( ,,� ,.U" Lisandrea Costa

Temporada de exposições
A abertura de novos es

paços para as artes plásticas
emJaraguá do Sul põe à vista

dos mortais menos dotados

de talento artístico opções
para todos os gostos e estilos

(algumas obras até sem estilo

definido), adequadas ao

bolso e aos olhos de um

número maior de especta
dores. Será a democratização
no universo artístico jara
guaense? Talvez, mas é tam

bém necessidade de um tripé
e de reconhecimento público
dos artistas que, sejam vete

anos ou aprendizes, sujei-
tam-se aos aplausos e às

vaias. Afinal ninguém faz arte

simplesmente para decorar as

paredes da própria casa.

A Caraguá Veículos

inaugurou, no dia 28 de julho,
a primeira exposição coletiva
de artistas plásticos, num

espaço que se propõe cultural

com o objetivo de "incen

tivar, projetar e colocar-se
como pólo irradiador de
cultura e desenvolvimento
da cidade e da região". Fo
ram chamados para esta, que
deve ser a primeira de uma

série de exposições, 12 ar

tistas jaraguaenses, com

linguagens diferenciadas. A
.

empresa elogia a qualidade
dos artistas plásticos locais e

promete continuar a par
ceria, para estender a opor
tunidade aos outros.

A mostra traz telas de
Karla Beatriz Graciola,
Mármara Gonçalves. Maria
Helena Feldens, Cali, Marli

Longo Peixoto, Reinhardt
Mathias Conrads, Rosemarie

Borgmann, Veras Triches,
Arlete Schweldler, Marina
Lueders e Denyse Meri da
Silva. Albani Goulart Sens

participa com a exposição de

pratos cerâmicos, que re

tratam as tendências de com

portamento que fizeram o

cabelo, a moda e os perfumes
da mulher, nas décadas de
1910 a 1990. Estereotipada,
vestida e penteada de acordo
com a tendência, a mulher

pintada por Albani é cos

mopolita, tem acesso aos

lançamentos ditados pelo
universo da moda e dá alguns
indícios para quem se interessa

pela História da moda e pelos
ícones que fizeram a cabeça
das mulheres, até os anos 90.

A Ajap (Associação dos
Artistas Plásticos de Jaraguá
do Sul) apóia a exposição,
aberta ao público até o dia 19

de agosto, de segunda a sexta

feira, das 7 às 19 horas, e aos

sábados, das 8 às 13 horas.
O Espaço Cultural Caraguá

fica na Rua Bernardo Dorn

busch,800.

As versões de
técnicas e

formas nos

violinos de
Reinhardt
Mathias Conrads,
no Espaço
Cultural Caraguá

Clássico e moderno se misturam na. exposição da Caraguâ

p'erto do ·pOVO
Mais distante da pompa das galerias e dos espaços

culturais, o shopping center faz a ponte entre o artista menos

favorecido financeiramente (ou mais aberto às tendências

contemporâneas) e o consumidor. Afinal a arte também

precisa ser vendida, e alguns artistas já não podem esperar o

sucesso póstumo por que dependem dela para sobreviver.
Tudo ganhou sabor comercial, com a invenção do shop

ping, mas se as artes plásticas perdem em poesia invadindo
esses espaços, tornam-se mais agressivas e menos ingênuas.
Melhor ver um artista trabalhando para vender uma tela ao

lado de uma rede de fast-food, que deixar o consumidor

adquirir reproduções e cópias em lojas de departamento.
E quem disse que a obra de arte precisa ser cara? Diante

da realidade brasileira, em que 80% são excluídos, o artista

precisa pensar um valor paupável à massa, a menos que queira
disputar espaço dessa fatia (quase) inatingível. No Shopping
Center Breithaupt, aumenta a ocupação da salas vazias por
trabalhos artísticos e artesanais. As irmãs Nadir Püschell e

Wilma Brodbeck e a colega Tânia Fernandes, de Joinville,
mostram suas obras pela primeira vez em Jaraguá do Sul.
Elas utilizam o espatulado (massa corrida moldada com

espátula) em quadros coloridos e financeiramente atrativos.
- Estamos começando. São nossas primeiras exposições, por
isso ainda não tivemos lucro. Talvez em razão de cobrar um

preço baixo -, diz Tânia. Ela se viu forçada, pela primeira
vez, a vender as telas em condições, o que leva a crer que ..

está atingindo consumidores com poder aquisitivo mais baixo.

Graças ao preço, já tem comercializados 30% das p�ças.
No segundo piso, o Shopping Breithaupt tem exposição

de objetos de decoração e opções de- paredes decorativas,
além de utensílios e peças' de cerâmica de Fabíola Angulo, '

dentro do Projeto Você, artista!, que abre espaço para a

produção de funcionários.
Ainda há grandes lacunas nesse universo. Grafiteiros,

cartunistas, fotógrafos, hippies, artesãos, inventores e poetas,
puxem uma cadeira e ocupem seus lugares. O sol não é para
todos?

.
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 5 de agosto de 2000

275-0510

"\1LªmE�iE� A t�:í;9.6g�.EZES
/ �IANC:IAMENto PRÓaRIO.

* Lotéa me n..t.0"J1arêU m

Francisco (próximoAPAE),
* eníMfre n tell;!kXA B B.

'

Sítio Schroeder I, com
* Guarami'ril11'

,
60.00��� i[oa�� mista (PrÓiimQ�'revo)

Centenario R$ 100.000,00 R$ 60.000,00
,., ....

'

.,

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - sala 01 - Ja.raguá do Sul - se

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

VILA LA LAU
- Ed, Vitória

Régia, ,�

apartamento
(semi-novo)
c/111 m2 - 3

quartos, sala,
cOzinha, área

de serviço, '

BWC, sacada, garagem pl 2 carros, salão
. festa - (Próx, Marisol). Valor

R$ 13.500,00 (Entrada) + fino R$ 370,00.

VILA LALAU
- Casa em alv.

cl 186m2, 3
quartos, 2

salas,
Cozinha, 2

bwc's, area

de. serviço,
garagem pl 3 carros - Terreno cl 490m2 -

Valor R$ 87.000,00 - (Próx. Marisol)

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suite ·el
closet + 2

quartos, 3
salas,

�aragerh pl 2 carros, ehurrasq., piscina -

erreno 900m2 _ Valor:
RS 250.000,00 (Próx. Forum)

VENDAS
GIARDINE
LENZI - Casa
em alv. (semi
nova) cl
210m2 - suite
cl hidro + 2

qtos, sala,
cozinha, 2
bwes, área

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

CENTRO
Apartamentos
semi-novos - cl
85m2 -

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

quartos = R$ 43.000,00 3 quartos =

R$ 46.000,00
.

CENTRO
Sobrado em

alv. cl
2100m2,
suite, + 2
quartos,
sala,
cozinha sob
medida,2

bwe's, área de serviço, garagem pl 2
carros. Terreno: 380m2. Valor:
R$150.000,00

Barbada: Vende-se uma casa Vende-se telefone pref xo

c/230m2, área construída:. 276, para instalação ime

Valor 13.000,00 de entrada, diata na região de Nereu

assumir prestações de R$ Ramos, preço a combinar.
5 15.00, Fica na Vila Fone 9973-8503 ou

Amizade. Tratare/Gilberto 371-1614
na parte da manhã, fone ----------

275-1795 Vende-se sobrado de al
----------- venaria na praia de Itajuba,
Vende-se uma casa c/80m2 100m do mar. Aeei to

de ai venaria. próx. Super- proposta. Fone 372-0096

mercado Brasão, bairro Es- ou 9975-0771 c/ Lueiane

trada Nova. R$ 25.000,00. ou André

Fone 371-0367 c/ Azelina ----------

Com Cerco Vendo ou troco - óti ma casa

----------- de alvenaria com 160m2
em Ctba. Tenho interesse

por uma casa em Jaraguá
Tratar com o proprietário
pelo fone 9993-3777

Vende-se lanchonete na

Bernardo Dornbusch, próx.
Weg II, completa. Fone 371-
4845. Valor a Combinar

Centro: Ponto Comercial - Lanchonete na

Rua Reinaldo Rau toda equipada. cl moto pl
disque entrega. ( 15 anos no mercado). Valor:

R$ 70.000,00 (Aceita no negócio carro/

terrenolApto. no valor até R$ 20.000.00).

Centro: Ed. Argos:· Apartamento cl

130m2 - suíte + 2 quartos. sala, cozinha, 2

B wes, área de serviço. sacada, garagem,
salão festa. Valor: R$ 78.000,00-

, Rua: Jorge Lacerda, 270

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
> 01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorm. c/2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
> 02 - VILA LALAU - APTO. STA. TERESINHA - 2. dorm. cl garagem - RS 250,00
> 03 - CENTRO - APTO - ED. ITÁLIA, + 2 dorm., cl garagem - R$ 300,00

04 - CENTRO - APTO - ED. REBELO (Calçadão) - 3 dorm, cl garagem - R$ 320,00
> 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. e/2 bwcs, garagem - R$ 350,00
> 06 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO - 1 suite + 2 dorm. + dep., cl garagem - RS 500,00
> 07 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suite + 2 dorm. cl garagem - RS 400,00

LOCAÇÃO CASAS
> 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel - 4 salas cl estacionamento - R$ 650,00
> 02 - BARRA RIO CERRO - CASA ALV. - Próx. Conf. Agha - 2 dorm., cl garagem - R$ 230,00
> 03 - RIO DALUZ - CASA ALV. - Próx. Ceval - 2 dorm - cl garagem - RS 150,00
> 04 - CENTRO - GASA ALV . .LPróx. Mee. Raboek) - 2 dorm. - �I garagem - R$ 325,00

LOCAÇAO SALAS COMERCIAIS
> 01 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL - sala cl 75m2 (Galeria Vasel) - RS 250,00
> 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senae - RS 330,00
> 03 - CENTRO - GALPÃO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,00
> 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com mesanino - RS 700,00
> 05 - CENTRO - SALA COM. cl 35m2 - (ao lado Imob. Jardim) - R$ 300,00

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas pl venda nos

seguintes bairros: próx. Centro até R$ 80.000,00 - Chamapagnat até

R$ 135.000,00 - Jguá Esquerdo, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Terreno cl 2.997,0011l2,
edificado cl casa alvenaria (antiga)
de 200,00m2• ru_a AdolfPuttjer, 112.

Preço: 150.000,00 (Próx. Prefeitura)

VENDE: Casa Alvenaria cl
165,00m2, terreno cl 371,0011l2• Rua

T011laz Francisco de Goes, 366 _

Nova Brasilia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE:CasaAlvellariad215,(XJI1r,Tet7'eno
cl377,00 m2• Rua.Eugenio Lessmann (Nova

Brasãia): Preço: R$l4().OOO,OO

ALUGA: Sala comercial (nova) c/
área 110,00m2• Rua Angelo Schiochet
--Ed. Tulipa (Próx. Clube B�ira Rio)

R$ 450,00.

VENDE: Terreno cl 10.263,001112•
Rua Walter Marquardt (Rio Molha)

Emfrente ao Sesi

Preço: R$ 700.000,00

VENDE: Terreno cl836,00m2• Rua José
Emmendoerjer Nova Brasilia)

Preço: R$42.000,OO

VENDE: Casa madeiracl62,00Ilzl, terreno

CI 325,00m2• Rua 983 _ Lot. Ouro Verde

(Barrado Rio Cerro), Preço: 16.000,00

VENDE: Casa alto padrão, clárea

350,001112, terreno cl900,OO1ll2• LateralAv.

Marechal.Deodoro (Centro) • Negociáveis

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

'Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

aprox. 72m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 10 andar
- Ed. Mário Tavares. R$ 200,00.

.
VENDE: Terreno cI1.245,001l12•

Rua Fritz Hasse

(Próx. Verdureira da Raquel)
Preço: R$ 85.000,00

VENDE:Terreno cl833,00m2• Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Apartamento classe '�"

Ed. Carvalho _ Centro

Mobiliado

Preço: R$ 110.000,00

VENDE: Terreno cl 2.655,iJOm2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach). Preço: R$ 130.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J • 371 -2111
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Terreno -

R. Reinoldo
Rau - Valor à
combinar

Imóvel
Comercial -

Av. Mal.
Deodoro da
Fonseca": à

combinar

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

-

PLANTA0: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�. Engetee Construtora e Imobiliária'
.�..

,.

'. /

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

� E-mail: engetecj@zaz.com.br
Engetee "

a-Enóetec RuavPadEre FNranOCkeEn,
253

Engetee Ö CRECI 934-J
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Engetee
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BAIRRO ESTRADA NOVA
� casa em alvenaria com 70m2,

Engetee
.

totalmente legalizada. Terreno com

.

'.
.

/

420m2, murado, próximo a colégio,
creche, ponto de ônibus,

E supermercado e creche.
ngetec' Preço: R$ 8.000,00 de entrada' e

.� -:
saldo em até 50 parcelas de

� R$ 220,00 mensais.

1 - JARAGUA ESQUERDO
Casa em alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, .

terreno todo murado. Preço: R$ 27 -.000,00

2 -JARAGUÁ ESQUERDO
Casa em alvenaria, com 3 qtos, 3 salas, cozinha, 2 bwcs, churrasqueira,
lavanderia, garagem p/2 carros, Valor R$ 62.50'0,00

3 - PRAIA ITAGUAÇÚ
Terreno com 390m2, 300m da praia. R$ 10.000,00 a vista ou em condições
a combinar,

4-CENTRO

Apto. Ed, Isabella, com 1 suíte + 2 quartos, garagem - R$ 60.000,00

5-CENTRO

Apartamento Ed. Càrvalho, 1 suíte, + 2 qtós, demais dep., e garagem. R$ 80.000,00

6-CENTRO
Edifício Petúnia - Apartamento com 2 qtos, bwc, sala, cozinha sob medida, sacada.
Sito a Rua José Emmendoerfer. Valor R$ 57.000,00

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

a-CENTRO
Edifício Menêgotti - Apartamento grande, com suíte cl closet, 1 qto com bwc

social, 3 salas cl 1 sacada, lavabo social, cozinha e despensa, qto e bwc de

empregada e garagem. Valor R$ 80.000,00, condições a combinar

9 - JOÃO PESSOA
Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37.000,00

APARTAMENTO NO CONDOMfNIO
RESIDENCIAL AMIZADE COM 3

QUARTOS

10 -ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a 300mts do mar, com garagem, 52 andar, elevadores,
churrasqueira coletiva, em condições. Valor R$ 30:000,00 em 5 parcelas iguais
sem reajustes em R$ 6.000,00

12 - JOÃO PESSOA

11 - VILA RAU

Casa em alvenaria, próximo ao Colégio Julio Karsten" Rua 639, casa 57, com 1

suíte, 1 quarto, sala, coz., lav., garagem, bwc e dispensa - R$ 37.000,00

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

Preço: R$ 25.000,00 à vista

13 - RUA MAX WILHElM

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

galpão e um sobrado - R$ 150.000,OQ (Negociável)

14-BAIRROVIEIRA

16-JOÃOPESSOA

FAZENDA com 11 milhões de m2

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

CASA NA
ILHA DA

FIGUEIRA
Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, garagem e área

de dispersa no prédio, (bicicletário).
Salão de festa, quadra de esportes

polivalente com iluminação para jogos
noturnos, ampla área de lazer e play
ground, portão eletrônico em todos os

edifícios e na portaria.
Com telefone individual instalado

Prefixo 372.
Valor R$ 33.850,00

Pedreira Rio
Branco - Terreno
com 400m2 com

escritura, edificado
com casa semi

acabada em

Casa de alvenaria com 120m2, 3 quartos e demais dep., toda murada e Rua

asfaltada - Valor R$ 40.000,00

15 - RIO MOLHA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua leocádio Cardozo

da Silva, n2 246 - Preço: R$ 35.000,00

Terreno de 2000m2, próximo a ponte-pencil da Kohlbach de Schroeder. Valor R$
20.000,00 em até 15 parcelas.

alvenaria, com

Lage - PREÇO
R$ 4.000,00 e

15 parco de

R$ 320,00

Srs. Investidores
Grande oportunidade de negócio

Vende-se área rural de grande extensão,
localizada na comunidade do quiriri, município

de Joinville (SC), de fácil acesso, distante

apenas 08km do asfalto, dotada-de recursos.

naturais preservados (água em abundância,
riqueza rnineral e vegetal, paisagem

privifeqiadajcortada ao centro pelo rio

cubatão, atributos que lhe conferem'

'oportunidade de lazer e diversificadas
alternativas de

exploração econômica.
PREÇO DE OPORTUNIDADE

CONDIÇÕES A COMBINAR

JOÃO PESSOA / VIEIRA
Terreno com 15mts de frente para o

asfalto, totalizando 1000m2. Preço.
R$ 10.000,00 entrada e 20 pare

fixas R$ 350,00

Bngetee

���·tv·�·tvtJ,a:aaao-o-
Bngetec Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Bngetee Engetee Engetee Engefee Engefee Engefee BngefeC E�
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IV

InCORPORncnO:
• • • • • • • • • • • • •

Marcolino Cipriani
IV

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

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

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

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

;

O COnDOmlnlO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,

* 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 paragaragens
* Elevador
* Esquadrias de alumínio

anodizado bronze ,', Incluín'do área comum e garagens

AI

LOCnUZncno PßIUILEGInDn
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rua f'l'edro FrMCken
RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO

DE JARAGUÁ DO SUL

"' Engetee Construtora e Imobiliária

EnO'etec
fi CRECI 934-J

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

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

�tec' 'E�E�·E�E�E�E·""�'lIfIIsC
t)") ""ngctec .... ngetec �ngctec <ngctec "'ngctec �ngctec

Engctec

�
Engctec

Engctec

tk
Engctec

Engctec

�
Engctec
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rar LUvV ap_1�
Consulte:
• o valor da taxa de condomínio mensal;

• A localiza�ão;
• Quantos apartamentos existem num andar; .

• O tamanho das sacadas;

• A ventila�ão e ensolnçâc dos ambientes;

• O sistema de pagamento;

• A rapidez na hora de loca�ão;
• O cumprimento do prazo de entrega da obra;

'. O revestimento cerâmico usado na obra.

Pronto, agora

,:você já\sabe que

/;d.eve comprar ,um'
\;i

pªrtamento da Futuro I
i}X

i
IApartamentos prontos para morar,
�.
1

em construção, ou na planta com

preços atraentes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J 2715 341'2
'

,,' i
, c

I ' •

.
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Czerniewiez cl
170,95 ms, 4
dorm. + 2 bwe,
terreno c/
432,15 m? -

R$ 85.000,00

r--------."",.,.o---�.__, Ilha da Fi

gueira - casa

alv. c/ 130m2,
3 dorm., 2
BWC's,2
salas, salão
de festas cl
churresq.,
Terreno cl
555m2, rua cl
lajota, lugar
etto. R$

,

70.000,00.

Casa Alv. -

Czerniewiez
c/ 130m2 - 3

dorm, 2 bwe
+ galpão nos

fundos.

R$ 60.000,00

CZERNIEWICZ -

- cozinha c/
armários 'emb. e

demais dep, +

edícula c/ 75m2
- suíte, copa,
cozo, lavando,
varandão.

R$1250000,OO

CASAALV. -

czerniewtcz,
com

195,73m2 -

suíte + 2
äorm. - 2 bwe

.
- terreno cl
371,25m2
R$25.000,00
+ finane.

GALPAOI
CENTRO

cl 600m2 -,

terreno c/
2.276m2,
parcela até
24x direto c/
proprietário

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA .

E-n1ail: itaivan@ netuno. COn1. br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Vila Lalau -

sobreâo cl
260m2, suíte +

3 dorm - 2 bwe
- terreno cl
486,19m2 -

R$ 128.000,00

Sobrado na

sárra cl
160m2, suíte +

2 dorm., +

depend.. R$
55.000,00

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

dorm, 2 bwe,
sala estarl
jantar e

demais dep. -

terreno 777m2
- murada -

R$ 58.000,00
* Aceito carro

Casa Alvenaria
- Vila Lenzi c/
244,70 ms, 4
äorm. + 2 bwe
+ edícula nos
fundos (2dorm.
+ lbwe)
terreno cl
416 ms,
R$ 70.000,00

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

esse em

construção,
Lto. Blumen

garten c/
134m2 -

R$ 38.000,00
* negociável

Sobrado c/
205m2 -

Centro - suíte
cl hidra e

sacada + 2

dorm., c/
sacada, 2

bwe, dep.
emp., sala, 2

ambientes,
garagem pI
2 carros e

ehurrasq. -

R$
145.000,00

Casa
Alvenaria -

Vila Lenzi c/
160 m? - 3

dorm.,2
bwc - sala

ampla c/
varanda e

garagem.
R$58.000,0

Dornbusch.

R$ 90.000,00'
+ finane. de

.___ __,..____�_......................__,A R$ 476,00
por 7919,
mês - 9 anos

A entrada
pode ser

parcelada em

30x de R$
3.000,00 +

CUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - suite, 2 qtos., dep. empregada. R$
80.000,00 - Aceita apto. menor valor.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 + finane.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, c/125m', suite +

2 qtos., sala em dois ambientes c/ sacada é churrasqueira.,
2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 s/ aeab.
3029 - Ed. Agata - Novo c/ suite, 2 qtos, sacada com

churrasqueira - R$ 90.'000,00
3030·- Ed. Otávio ccrrea - com suite, 2 qtos, sala, 2 ambientes
- R$ 50.000,00 + finan.
3034 - Ed. Barão - suite, 2 quartos, c/ garagem - R$ 55.000,00
- aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas c/
sacada, 2 vagas garagem.
3051 - Ed. Amaranthus - suite c/ eloset, 2 qtos., lavabo,
sacada c/ churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 180,000,00.
3043 - Ed.Florença - suite c/ hidromassagem, 2 qtos, cozinha
mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106.000,00.
3217 - Ed. Hortência � 3 qtos, 2 bwes, c/ garagem, semi
mobiliado.
3291 - Ed. Giovana - Vila Lalau - suite, 2 qtos - R$ 40.000,00
3311 - Res. San Gabriel- 3 qtos, bwem garagem - R$ 22.000,00
+ financiamento
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$ 16.000 + finane.
3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de eondominio
fechado, c/ 1 suite + 2 qtos, sacada c/ churrasqueira c/
elevador

.

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - c/331m', c/ suite + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet c/ 1.292,00m',
edificado c/ casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro - c/150m', 3 qtos., bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. central.
1072 - Amizade - c/200m', c/ suite, 2 quartos, terreno c/
1.140m' - R$ 130.000,00
1113 - Barra - c/147m', suite c/ elossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca c/ casa de maior valor c/
piscina
1116 - Barra - c/130m', c/ 3 qtos., bwe, sala, copa,
cozinha, lavanderia, bwe, garagem. R$ 42.000,00.
1214 - Nova Brasília - e/230m',.e/ suite, 2 quartos - R$
100.000,00
1222 - Jguá Esquerdo -1 suite + 2 quartos - R$ 49.000,00
1116 - Barra do Rio Cerro - c/ 130 m' - 3 qtos, próximo
ao Sup. do Breithaupt. R$ 42.000,00 terrenos

1232 - Vieiras - 3 qtos, 2 bwe, sala. copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de menor

valor.
1233 - João Pessoa - 150m', suite + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte
pagto.
1296 - Vila Lalau - 160m', suite + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com elosed, 2 quartos,
sala intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m'.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + finane.
1375 - Vila Rau - e/80m', e/3 qtos, + edieula e/78m' - R$
42.000,00
143'1 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quartos,
2 bwe - R$ 25.000,00 + finane.
1984' Corupá - c/298m', c/ suite + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwe, terreno com

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

TERRENOS
2013 - Centro - R.einoldo Rau, e/975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421 m' - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m' - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
2097 - Próx. futura Prefeitura·c/1.018m' - R$ 160.000,00
2112 - Barra - c/300m' - R$ 13.000,00 - próx. Sup. Breithaupt
2151 - Chico de Paula - e/2.500m' - próx. Posto Marcolla -

R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - e/1.141,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemarm - área c/ 8.658m'
2178 - Czerniewicz - e/400m' (14 x 18,5) - R$ 22.000,00
2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira -.área e/6.760m'. R$ 70.000,00.
2294 - Vila Lalau - c/ 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m' (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,'00
2319 • Vila Lenzi - Rua Irmão Leandro - c/ 308,OOm'. R$
9.800,00.
2358· Vila Nova - c/338m' - R$ 29.000,00

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

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

ir
i,i.
IE
.I

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

parcelamento

Centro - 150m2, 3 qtos., bwc, 2 salas,
cozinha, lavanderia e gara-gem.

. R$ 120.000,00. Aceita apto. central

Schroeder - Rua Amazonas -

suíte + 3 quartos, sala jogos,
churrasqueira, garagem p/3

carros. R$ 70.000,00
Amizade - nova, cl 160m2, suíte

+ 2 qtos - R$ 70.000,00

2360 - Vila Nova - C/719,20m' - próximo Forum - R$ 39.000,00
2373 - Vila Rau - c/350m' - R$ 15.000,00
2374 - Vila Rau - c/337m': R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina e/581 ,85m2

.

- R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m' - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m' - R$ 25.000,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto e/445m' - Entrada de

R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - e/49.872,00m'- R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx, Fábrica Elite.- 9.144,85m' - R$
35.000,00
2990 - Schroeder - c/ 700,00m' (20x35) - Rua Amazonas,
murado, c/ água e luz; R$ 13.000,00 - Aceita carro.

Barra - cl 100m2, c/3 quartos.
Terreno 14x30. Fundos Posto

Km7 - R$ 65.000,00

SALAS COMERCJAIS
4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5' andar c/ 2 garagens.

Entrega p/ Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada + parcelas
4003 - Ed. Florença - c/107m', e/2 bwe's. R$ 45.000,00.
4004 - Centro - Ed. Market Plaee - 4° andar - 44,59m' +

garagem - R$ 35.000,00
4010 - Centro - ao lado Beo Brasil - Centro Comercial e/7

salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas.

601 - Sobrado p/ fins comerciais e/1 O cômodos, 3 banheiros
e amplo estaeionamento-R$ 1.500,00
602 - alv. e/3 qtos - Rua José E·mmendoerfer - Nóva Brasilia.
R$ 360,00
604 - alv. com 2 quartos, próx. Hospital Jaraguá - R$ 275,00
605 - Centro - Ótima p/ fins comerciais c/ 12 cômodos. R$
600,00.
610 - alv. com 3 cômodos - próx. a prefeitura - R$ 130,00
612 - de alv. c/ suite + 1 qto. e garagem - Barra do Rio Cerro.

R$ 350,00.
613 - alv. com 3 quartos - Nereu Ramos - R$ 200,00.
614 - para fins comerciais na Rua Preso Epitáeio Pessoa. R$
500,00
615 - de madeira e/2 qtos., próximo ao Bretzke.

São luiz - 70m2 cl 3 quartos.
Terreno cl 420m2.

R$ 24.500,00
'

Apartamentos
625 - c/ suíte + 2 quartos - IIlla da Figueira a partir de R$

250,00
'

628 - c/ suite + 1 qto. - Ed. Eldorado - R$ 480,00
629 - p/ 1 pessoa - Nova Brasília - R$ 120,00
634 - com 2 quartos - próx. ao Breithaupt da Reinaldo Rau - A

partir de R$ 300,00
635 - no Ed. Marquardt, a partir de R$ 180,00
636 - c/ 3 qtos + 2 bwe's - ao lado do Posto Marechal - R$
400,00
639 - no Edifieio Jaraguá de frente c/ suite + 2 qtos. e dep.
empregada. R$ 450,00.
644 - e/3 qtos no Jaraguá 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 Satter Pradi - Jaraguá Esquerdo
- R$ 330,00. _

650 - c/ 2 qtos, próximo ao Hospital São José - R$ 290,00
652 - c/ 2.qtos, próximo à Duas Rodas - R$ 270,00. _

653 - c/ suite, 2 qtos e dep. empregada. Ed. Jaraguá - R$

450,00
654 - c/ 3 qtos na Reinaldo Rau· R$ 350,00.
660 - c/ 3 quartos no calçadão - R$ 350,00

Centro - 117m2, c/3 qtos.
Terreno c/437,6711)2.

R$ 69.000,00.

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

R$ 100.000,00

Salas comerclals
662 - c/120m' na Ilha da Figueira. R$ 300,00.
663' c/100m' na Rua João Pieolli. R$ 700,00.
664 - c/50m2 e estacionamento - Centro. R$ 250,00.
666 - é/ 200 m2 na Rua Bernardo Dornbusch, próximo WEG II

- R$ 520,00
667 - c/60m2 no O,entro de Guaramirim. R$ 300,00.
668 - c/60m2 - j:Jró�. Angeloni. R$ 290,00.
670 - c/70m2, no Ed. Chiodoni. Possui divisões e 2 bwc's
R$ 200,00.
672 - e/140 m' na Rua Reinaldo Rau - R$ 1.100,00.
675 - c/40m2 no Centro. ComI. Veigt. R$ 400,00.
677 - c/ 70 m2 próximo a ponte do Beira Rio - R$ 280,00.
679 - e/18 m2 ao lado da JOA Video Locadora - R$ 180,00.

685 - c/ 80m' semi-mobiliada - Centro. R$ 300,00.
686 - e/38 m2 na Rua Reinaldo Rau - R$ 180,00.

Centro -190m2, c/3 quartos -

R$ 73.000,00

Vila Lalau - 156m2, c/4 qtos -

Terreno cl 450m2 -

R$ 39.000,00 + financ.

Galpões
801 - c/ 250 m2 na Rua Barão do Rio Branco - R$ 850,00.
802 - c/210m2 + mesanino de 60m2 e 3 bwe's. R$ 990,00 ..

804 -ct 15 x 15 = em terreno de 1 .070m2 - Rua Barão do RrO

Branco = 1.350,00.
.

Vila Lenzi - Sobrado cl 345m2 -

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 
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Vende-se geladeira usada,
cor azul, ótimo estado

Valor R$ 160,00
Fone 9962-5439 com Ari

Vende-se terreno com

2.533m2, Rua Luís

Marangoni- Vila Nova

Valor R$ 100.000,00
Fone 371-7070

Vende-se próximoa
Faculdade com 450m2

pronto para construir
Valor 5.850,00

Fone 372-0633 com Adriana

Vende-se casa próximo ao

Colégio Julio Karsten na Vila

Rau, casa mista, com 2

quartos, bwc, lavandeira,
sala, cozinha e garagem com

telefone instalado com

escritura legalizada.
R$ 10.7000,00

Fone 372-0633 com Adriana

Vende-se uma casa no

Baependi, semi- nova

com 200m2, suíte com

armários, rnais 2 dormitórios,
amplas salas, escritório,

2 garagens, churrasqueira
completa, cozinha

planejada, portão
'eletrônico, interfone,

linha telefônica, ajardinada,
lugar calmo e próximo ao

centro. Quitada e escriturada.
Valor R$ 115.000,00

Fone 372.-3460

Troca-se apto em

Curitiba com 3 quartos,
telefone mais dependências,

2° andar, condomínio

fechado, segurança
eletrônica, com churrasqueira,

play ground e cancha

coletiva, por casa em

Jaraguä. Valor aprox.
R$ 25.000,00
e 30.000,00

Fone (041) 246-8184

Vende-se casa mista, nova,

Loteamento Santo Antônio,
frente a creche, com terreno

amplo pl construir
Valor R$ 11.500,00

Fone 370-7197

Vende-se lanchonete em

funcionamento no Jardim São

Luiz ( Próx ao CAIC)
R$ 6.500,00 Aceita-se carro

Fone 376-1856 cl Rosana

Vende-se terreno cl 377m2

no Jardim São luiz ( rua

asfaltada)
Valor R$ 11.000,00

Aceita-se carro

Fone 376-1856 cl Rosana

Vende-se lanchonete em

Barra Velha, toda equipada,
com ponto e terreno,

mobiliada.
Valor R$ 12.000,00 ou

R$ 10.000,00 a vista.

Fone 446-0556

Barbada: Vende-se uma casa

cl 230m2, área construída.

Valor 13.000,00 de entrada,
assumir prestações de R$

515,00, Fica na Vila
Amizade.

Tratar cl Gilberto na parte da

manhã, fone 275-1795

Vende-se uma casa cl 80m2
de alvenaria, próx.

Supermercado Brasão, bairro
Estrada Nova R$ 25.000,00
Fone 371-0367 cl Azelina

ComCerco.

Vende-se lanchonete na

Bernardo Dornbusch, próx.
Weg II, completa
Fone 371-4845

Valor a Combinar

Vende-se título patrimonial do

Baependi, situação em dia
Valor R$ 400,00

Fone 370-8171 cl Narciso

Vende-se telefone prefixo'
276, para instalação imediata

na região de Nereu Ramos,

preço a combinar.

Fone 9973-8503 ou

371-1614

Vende-se sobrado de

alvenaria na praia de Itajuba,
100m do mar. Aceito

proposta - Fone 372-0096

ou 9975-0771 com Luciane

ouAndré

Vendo ou troco - ótima casa

de alvenaria com 160m2 em

Oba. Tenho interesse por
uma casa em Jaraguã

Tratar com o proprietário pelo'
fone 9993-3777

Barbada- Guincho Elétrico

apenas R$ 600,00
Fone 371-0196 ou

9973-3034

Compro telefone prefixo 376

e 373, e também telefone
rural fixo, preço a combinar

Fone 334-4677

8arbada- Guincho Elétrico

apenas R$ 600,00
Fone 371-0196 ou 9973-3034

Compro telefone prefixo 376 e

373. e também telefone rural

fixo, preço a combinar
Fone 334-4677

Vende-se terreno com

778m2, no Condomínio

Azaléia. Valor R$ 35.000,00
Fone 371-7070

Vende-se título patrimonial
do Baependi, situação

em dia.
Valor R$ 400,00

Fone 370-8171 com Narciso

Vende-se terreno com

7781112,)10 Condomínio

Azaléia. Valor R$ 35.000,00
Fone 371-7070

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349 '

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

'EDITAL'
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Academia Boa Forma Ltda. - R. Reinaldo Rawer. 787 - Nesta;
Adriana Barreto Borges - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 224 - Ap. 102-

Nesta:
Alfredo Ersching - Estrada Garibaldi, s/n° - Nesta;
Arnarildo Tomaselli - ME (Enfrd. Hinke)- R. 3 de outubro. s/n° - Schroeder;
Ana Maria Carvalho Nunes - R. CeI. Emílio Carlos Jourdan. 41- SI. 115-

Nesta;
Angela Baittinger- Nesta;
B.M.B. Industria e Comércio Ltda. - R. 25 dejulho, 430 - Vila Nova- Nesta;
Cia. Cota Comércio Distr. Alimentos Ltda. - R. Joinville, 4587 - sala 02 -

Centenário - Nesta;
D. & D. Ind. Com. Prest. Servo Ltda..

- R. Joinville, 5249 - sala 5 e 6- Nesta;
D. & D. Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249 - sala 5 e 6 - Nesta;

Darpe Indústria e Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Machado, 126 - Nesta;
Distrirnar Distr. Alimentos Ltda. - Caixa Postal 165 - Nesta;
Espertão Lanches - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - Apto. - Nesta;
Free Wink 's Ind. eCom. de Confec. - R. CeI. Procópio Gomes, 83 - SI. OI -

Nesta:

Frenima Representações Ltda. - Caixa Postal 165 - Nesta;
Frenima Representações Ltda. - CX. Postal 165 - Nesta;
Hanilton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - Nesta;
Heverton Luis Pedri - R. Frederico Curt Alberto Vasel, 679 - Nesta;
Jandira da Silva - R. Inacio Zacko, 154 - Rio Molha - Nesta;
Jandira da Silva - R. Inacio Zacko, 154 - Rio Molha - Nesta;
Jandira da Silva - R. Inacio Zacke, 154- Rio Molha- Nesta;
JandiradaSilva- R. InacioZacko. 154 - Rio Molha- Nesta;
João Roberto Fiamoncini - R. Carlos Schultz, s/n° - Nesta;
Kalvester Com. e Repr. Ltda. - Nesta:

Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz. 169 - Apto. 302 - Vila Lenzi -

Nesta;
Marcia da Silva- R.lnacioZacko, 154- Rio Molha- Nesta;
Marcia da Silva- Ri lnacio Zacko. 154- Rio Molha- Nesta;
Marcia da Silva-v R.lnacioZacko. 154- Rio Molha- Nesta;
Mareio Reese - R. 25 dejulho. 903 - Vila Nova - Nesta;
Mareio Reese- R. 25 dejulho, 903 - Vila Nova- Nesta;
Margolene Vieira Bodemberg - R. Kilornbo Palmares, 58 - Vila Rau - Nesta;
Marmoaria e Pedras Jaraguä Ltda, - Av. Waldemar Grubba, 4133 - Nesta;
Mercearia Val Ltda. - Nesta;
Met Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Met Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2287 - Nesta;
Met Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2287 - Nesta;
Met Leitzke Lida. - R. Joinville, 2287 - Nesta:

Met Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2287,,:- Nesta;
Met Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2287 - Nesta;
Met Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;

Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2287 - Nesta:

Metalúrgica MJ Mohr Ltda. - R. Jaraguá do Sul, s/no - Nesta;

MoacirPinceguer- R. 584 -casa n096- Leopoldo Klein - VilaLenzi - Nesta;
Paulo Henrique Rossene - R. Luis Alves. 82 - Nesta;
Paulo Jorge Rodrigues da Silva - R. Walter Marquardt, 1133 _: Nesta;
Perunia COIll. Rep. Ltda. - R. Floriano Peixoto, 200- Nesta;
Pré-Moldados Agha Ltda. - R. Clara Hanemann, s/n°'___ Nesta;
Willian Pereira c�s Santos - R. Alberto Picolli - defronte 46 - Água Verde
Nesta:

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusarama aceitar a devida intimação, faz por intermé

dio do presente Edital, para que os mesmos compare

çam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar

razão por que não o faz, sob a pena de serem os referi

dos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 26 de Julho de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TEL.: (047) 275-2825
FAX: (047) 371-1360

\

Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de
pintura na construção civil

(47)
�75-1r�li@
�Tj-41íC)�

Agora em [arag
você tem a mal

lojade
revestimen
cerâmicos!PERFLEX

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

• Terraplenagem'
&lt:_ A/í'IJia%;iV (iI'

Borro
• Brito

Rua Adolfo Augusto Ziemann, s/nº, Amizade

• \)\\J\C)óúuC)

•• hmoC) "

• tuwe\eC)
• �\C)O 'J\n,\\to
•• �u\J\\\e'k e

Av. 'Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 • �u\)e\ Q� �uteQe

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

EM711?1l10 DAS
-"

PEDRAS
DECORATIVAS

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

���\\\()��s
��à.\\\\()s

'?\S()S
'" à.c\:\à.íSà.S

C()i_\�\\à.S
\..SCà.�à.S

�à.�\\�\�()S

Rua Walter Marquardt, 2079
B. Rio Molha

'])ecoração

Decorar é unir cores, texturas e

objetos na medida exata das
Suas emoções. A Casa Bonita

auxilia você nessa tarefa.
'Venha conhecer nOSSa loja e

consulte nossá;; serviços gern

compromisso e' sem custo

adiciortal, Afinal, "a arfe âa vida
consiSte-em fazer da vida uma

obra de arte". (M. Ohandi)
1'" li;, (�",',I,',';",7i)'"',,, (�"',,7",,'0",', ,7'"i 1','.l:li 'Ú. i \ /', !:� . .':\!!L�\f'ffJi .'�<

,
"

J(ua J(einolJo J(au, 116, sala 6 /7ef (47)275�3j74 j 275�27jO

Showroom Tel.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso, 1 80 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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

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

ARTELAJE

• Laje pré-moldada -

• Caixa de luz concretada

Vendendo Soluções

• Materiais de construção em geral. Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. [47) 370-4921

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ELHORES PRODUT'OS PARA SEU LAR!

Box para banheiro 0

Fachadas
Janelas

ros para decôração
Lapidação Bísôtê

Projetos- Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes

lmobiliária- Compra, Vende, Aluga, Administra
_.

Construção e Reforma

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

275-3123
275-3544

Rua Filipe Schimidt, 279 - e�ntra
Jaraguó da Sul - se

�iDEÃt:
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

c: (J 1\J' es T R [! T O R :\

,

Rua João Januário Ayroso, .521 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - SC

�--=�-....._,,""""'"

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

M;\/IAí\\D�")E:![I�R>:,E;:)'"llA Fi:11 IOI'iR,�'II!D',i.\ I"T'·'D.'"Ja,.,1 � 'J t. _,,;-' � ij:: '\;, � � �
"

x '. t L; .. , �
,

ri ,�. L� ':
" '-"t i

,
"

'

,". ." ' 'W'-"'Wf+M&lWi\\WWW[W@

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

,....W�;.â'"d;;�:r«;;ill;;,:ö0;';.;:é,�":..�'�<0i<:.��:""<W,;-*"N:'&«i:;W�;:..,;t;;.<-;_>:,""� ��;:""�,,w:.Z�:::"'::::WJwj;O&'«>"�::"":l>":l:;�'�::;':::-�,.

Itaúba - Peroba ""'\. Financiamentos: I",ßP�W" Assoalhos - Forro�,\
''''"",�Cambará - Pinus,<�,4'j Caixa Econômica - Construcard �"'.,,_�.= Divisórias - Porta§,,,#,;#1�'·»:_��,w"�,,�,�O*,,,<:�'�<l�·":':�:"'''�0''''''�· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �����0'>!:�'�'!-:w�w�:':;:@':$t':':�ry::::@,�,·

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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• Terraplenagem'
®� Areia
,+ Barro
• Brita

Agora em Jarag
você tem a mai

lojade
revestimen
cerâmicOs!

pisos, azu

decorativas,
cerâmica, lou

ox para banheipo .

Fachadas
Janelas

'

ras para decôraçªo
Lapidação B/sotê

Rua Adolfo Augusto Ziemann, s/n', Amizade
Projetos- Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes

lmobiliária- Compra, Vende, Aluga, Administra
_..

• \)\�\�ót\\\�

.. tana� .'

• t\\t\)e'e�
• �\�a 'J\n\\\ta
•• �\\�\\\e'1.. eAv. 'Getúlio Vargas, 663, Centro

Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 • �\\\)e\ ne �\\tene

Comércio de tintas em geral e acessórios

'N\�\mÇ)\�":,
�\o.\\\\Ç)":,

'V\":,Ç)":,

Prestação de mão-de-obra nos serviços de
pintura na construção civil

f41)
1')7'1:: 1,.<li.')· '1>,1"\.L. J- :'ua·\\j

�7:5-411@�

EM,,(JRIO DAS
," PEDRAS

DECORATIVAS
Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha, .

Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

Não cobramos frete. Os melhores preços da região.
Reta!h� �e 'p�d�a ��o !�m.é �I�gí�i��) ��i�h� �1,.5�2�,� �$.9,.O�m2

Tel. (47) 379-2281 /9979-3251
Ruo Rodolfo 5chmidt, 148· Mossorondubo

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

\o.c..\\o.Ç\o.":,
CÇ)-L\\\\\o.":,

\_":,c..o.�o.":,
�o.\\\\�\\Ç)":,

.

Tell., (47) 37'0· 71
Rua Walter Marquardt, 2079

B. Rio Molha

Decorar é unir cores, texturas e

objetos na medida exata das
.suas emoções. A Casa Bonita

aw<iÚa você nessa tarefa,
(;\1erÍj1a' conhecer nqssa ioja �
consulte nOSSOS serviços sem

cômpromisso e �em custo

adicional. Afinàl, "a arte da vida
consiste-em fazer da vida umar

obra de arte" : (M, Ghandi)

:J(ua :J(einolclo :J(au, 116, sala 6/Jef (47)275-3374/275-2730
Rua Filipe Schirnidt, 279 - e�ntro

Jaraguá do Sul - se

�.iDEÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitários

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

�
TEL.: (047) 275-2825
FAX: (047) 371·136Ó

Showroom Tel.: (47) 371·3522
Marina Frutuoso. 1 80 . Centro· jaraguá do Sul· SC

'

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

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

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

[MB M��EIREIICA ��ÓRlDA· LTDA.
Beneficiamento de madeiras em geral, caixanas e madeiras para cobertura '

,j..w"�'.v�"",�,,,,,,_�._ho_,M'''''''''_,*,',,,,,,,,",,,,,,,,,� �_,.,�""'_""'''�,

'.
Itaúba - Peroba "�<>o '.'..

1 Financiamentos: /r� Assoalhos - Forrn�"""'"",
"' C b

'

p.
h

C· E
Ao.

C t
.

d \" O·
. , .

P rt
.

'%'%'�"""M,mam ara - Inu�<'M",,,,0#" arxa conomlca - ons rucar �"'�M"',,_ IVlsorlas - o a
�fm::'�"0'�%�h";'j-."W"«m>;!,:,,,,�r�_:ry_,�-'::::::···' '

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ���W:':">.:>�,���m::::::::::::n"",>.,-::;;:�@j�#':-"
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - [araguá do·Sul

ARTELAJE

• Laje pré-moldada -

• Caixa de luz concretada

Vendendo Soluções

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

• Materiais de construção em geral. Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. (47) 370-4921

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ELHORES PRODUT'OS PARA SEU LAR!

ox para banheiro
Fachadas
Janelas

ras para decóração
Lapidação Bisotê

,<:�.Ó: <:::::,:;:, "':'-:< .,;v_o :,:::1':: _'/ ./:+w·
,�elJttá 0;, MitlJülel'Í

� .

. vídeQ 4Jq�te1!�p,. �.I

111111 HDL

nnque Fernando G -. �ilké, nO 75
as· Próx. Oireç,ão Geral :Weg II

Fone: 310-2647
Projetos- Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais· concreto
e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes

lmobiliárla- Compra, Vende, Aluga, Administra
_..

Construção e Reforma

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

275-3123
275-3544

Rua Filipe Schirnidt, 279 - e�ntro
Jaraguó do Sul - se

WiOOL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitários

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

.11_, _.1.
�I..liI

....

i 'lh.· A.. d' .•.•,.jh'.•
IN•..

·

..•...1•.DIiA
.. '.11h'.'_ ,-w,_�-."fw,. o,.

'
__ �.'W�

CCL"v'STRUTORA

Rua João Januário Avroso. 521 - Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - SC

--�=-�-

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura
"{#,/;w$«,#hW-M;:g�_;};;:".,-;;;�;'�;��;W;;:;:i&:ii&«i«>W.;;;"·%{:*'Ä%�'M:;;i""'=<i<;� ���,:��,;;.,,,"�"W.,>;m�;.,;.oK'·;���:�.

Itaúba - Peroba
�'"

'�\ Financiamentos:
'

(rF''''-' Assoalhos - Forros"""\
''''''''��'!!_��!''�W:_�!,!!!!!�&�''0,{�,f ��i.�� ������i��. � ��.��t.r���.r�. .. ",,%,,���vi�ria�:!�0&�0�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTENARIO - R$ 70.000,00
Casa mais ponto comercial

CENTENARIO - R$ 70.000,00
Casa mais ponto comercial

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

VENDAS

Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990

Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920 .

&
- 275-2777

SÃO LUIZ-
, R$ 31.000,00

72m2,3
quartos, sala,
cozinha,
lavanderia, bwc.
Rua Levino
Krause -

São Luiz

CZERNIEWICZ
- Terreno

750m2,2
suítes, 2

quartos, 1

bwc, 1

lavabo,2
cozinhas,
sala, sala TV,
sala íntima, 2

lavanderias, garagem p/ 2 carros, churrasqueira.
Rua Emílio Hornburg, 328 - R$ 135.000,00

FIGUEIRA-

141m2, 1 suíte,
2 quartos, sala,
copa/cozinha,
lavanderia,
garagem + salão
de festas, 30m2
- R$ 68.000,00
R. Antônio B.
Schmidt

VILANOVA
- R$
80.000,00
181m2 - 3

quartos, 3

salas,
cozinha,
bwc,
lavanderia,
dispensa,

salão, posto, sup. c/ churrasqueira e bwc.

CI f'Jeuadoroo ubnà geracão
I) Portão elet.ritmco
I) Salão de Am:as
I) Playgroond
·!Jídeomrte
o Central de gás
I) fhctcletáno
I) LooaIaaÇão Central

f;dífrcio PLANTA-A

fBTr '1JurzJl1l'rn J:
tl:9 a,�'v"�'JJfteltuß'
oHmasuíte -

4) 2 dormttórms

GÁgua{bmle
I) Churrasqueira prwabva
o ,v�de garagem
,o 3sacadas pl apartatnerlto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João [anuário Ayroso, S 3 I

Início laraguá ESQuerdo

Segunda a Sexta-Feira
08:30 as 12:00
13:30 as 18:30
Sábado 08:00 as 12:00

o
o

(õ
!")
""

.,.:
o
a;
a.

Compra Vende

Aluga e Administra
r I

REF. 2015 - VILA NOVA - Rua Brusque, casa

madeira com 60m2, 3 dorrn, sala, cozinha,
banheiro, garagem, terreno com 470m2 -

R$ 18.000,00REF. 1001 - VILA NOVA - Res. Ana Cristina, em

sistema de condomínio, Entrada R$ 700,00 + 27x R$
806,00, saldo de R$ 17.000,00 negociável. Apto cl 1
suíte +' 2 dorrn., sacada com churrasqueira, elevador,
garagem e demais dependência. * últimas unidades,

REF. 2012 - SÃO LUIZ - Rua Frco Hruska, casa

madeira com 6bm2, 3 dorrn. sala, cozinha,
lavanderia, garagem. Terreno com 420m2, todo

murado. R$ 15.000,00

REF. 1009 - VILA LENZI, no loteamento
Piermann, apto. com 3 dorrn., sacada, garagem e

demais dep., piso cerâmico, .acabarnento em

gesso, cozinha sob-medida - R$ 48.000,00

REF. 2017 - BARRA RIO CERRO - Rua Emma S.

Marquardt, casa nova com 140m2, 4 dorrn, 2

banheiros, sala estar/jantar, garagem para 3

carros. Terreno, com 335mi - R$ 50.000,00

REF. 1006 - APTO NOVO, entrega em novembro/
2000. Rua Jorge Lacerda, Centro. Área 137,00m2,

c/ 1 suíte + 2 dorrn., 3 sacadas, churrasqueira
privativa, garagem, elevador e demais dep. R$

65.000,00 sem acabamento interno.

REF. 2008 - JARAGUA ESQUERDO - Rua Freo

Winter, casa alv, 160m2, 6 dorrn. 2 salas, 2

cozinhas, 2 laranjeiras, garagem para 4 carros.

Terreno 405m2 - R$ 44.000,00

REF. 1007 - BARRA - Apto na Barra" Rua Delphina
�,Pradi" com 2 dorrns., sacada, garagem e demais dep.

ntrada R$ 12.000,00 + R$ 21.000,00 fcto CEF

REF. 2020 - BARRA RIO CERRO - Lot. Ouro

Verde, casa nova em alv, com 70m2, 2 dorrn., sala

estar, copa, cozinha, banheiro, terreno com 450m2
- R$ 30.000,00

Sala 2

REF. 2005 - SCHROEDER - Rua Beira rio, antes

do trevo, casa alv. com 150m2, Terreno com área
6.000m2 - R$ 55.000,00. Entrada R$ 35.0'00,00

+ 20x R$ 1.000,00

Antônio, terreno com 1800m2, frente para asfalto
- R$ 19.000,00, sendo entrada R$ 4.000,00 +

30x R$ 500,00

REF. 3000 - VILA NOVA - Rua Artur Gumz,
terreno com 507,50m2, todo murado, rua com

asfalto - R$ 31.000,00. Aceita carro menor valor

REF. 3009 - RIO CERRO - Pequeno terreno' de

esquina com 450m2 - R$ 6.500,00, pode ser

financiado direto com o proprietário

terreno com 326m2 - R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Informativo
I mobil iário

AIJS
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Troca-se apto em Curitiba
cl 3 quartos, telefone mais

dependências, 2º andar,
condomínio fechado, segu
rança eletrônica, com chur

rasqueira, play ground e

cancha coletiva, por casa

em Jaraguá
Valor aprox. R$ 25.000,00 e

30.000,00
Fone (041) 246-8184

Vende-se casa mista, nova,
Loteamento Santo Antônio,
frente a creche, com terre
no amplo pl construir
Valor R$ ,11.500,00
Fone 370-7197

Vende-se próximo a Faculda
de cl 450m2 pronto para
construir
Valor 5.850,00
Fone 372-0633 cl Adriana'

Vende-se lanchonete em

funcionamento no Jardim
São Luiz ( Próx ao CAIC)
R$ 6.500,00 Aceita-se carro

Fone 376-1856 cl Rosana

Vende-se terreno cl 377m2
no Jardim São luiz ( rua as

faltada)
Valor R$ 11.000,00 Aceita-se
carro

Fone 376-1856 cl Rosana

/

PRECISANDO
DE DINHEIRO?

- Nós temos se você possuir
veículo (Auto - financiamento)
Quer comprar úm veículo novo

ou usado?
- Nós lhe emprestamos o

dinheiro em até 36 vezes'
É funcionário Federal?
- Dinheiro em 'até 18 vezes sem

SPC - SERASA - AVALISTA

Informações fone: 371-1214

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Ptojelos e Construçóes.

�KtMi4l� M �liudIa
CREA:llQ95·3

Fone: (0**47) 275·3441 /9975·1749
NOVO END�!JEÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

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

VENDO CASA ALVENARIA
Loteamento Versalhes - 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

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK

N

INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a' oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações é
um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Telesc, que ajuda o cliente. a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessitar dá seus produtos ou serviços. E, portanto, um

investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada para
os tempos de hoje.

VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
• Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3000 todos ôs dias inclusive sábados, domingos e

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
• Vendas direcionadas
• Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet'
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas

Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000

e-mail d9003000@netkey.com.br.
ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

I
TERRENO

IVENDE - TERRENO com 2.400m2 (60X40) sito no bairro

Jaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina com4.200m2,- Fazendo

frente com a Rua Bernardo Dornbusch,

I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

I'Cristóvão II - Bain:o Amizade R$ 10.000,00.

VENDE - TERRENO com 1.0001112 de esquina - Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus,

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
Paula II - Lote n° 151 - R$ 12.500,00.

ILOTEAMENTOS
�

FINANCIAMENTO PROPRIO
ENTRADA + 50 MESES

Residencial Firense

I
Ouro Verde

ICirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

, Campo Sampiero II
Condomínio Fechado Flamboyant

CASAS

I
VENDE - CASA DE ALVENARIA com 89m2 - Sito a

IRua Horácio Pradi, 3:10 - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12.000,00.

I VENDE - CAsA DE MADEIRA - Lote 91 - Lotea.

ILiodoro Rodrigues - R$ 18.000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA - n" 82. Loteamento

Corupá - Chico de Paulo. R$ 23.1100,110.

AGENDA
No dia 10.08.2000

teremos a presença do

Presidente do Creci-SC
Sr. Gilmar dos Santos em

Jaraguá do Sul - SC, às
19:00 horas, na

Associação Atlética
Banco do Brasil, haverá
uma reunião com todos

os concorrentes da

região, o Sr. Gilmar dos
Santos. irá expor seu

plano de trabalho em seu

gestão e estará
aceitando sugestões,

críticas e nocas idéias.
Dia 15.08.2000 às

16:30hs., reunião dá
diretoria da A.I.J.S. na

rua Barão do Rio Branco,
221 - 2° andar.

Dia 26.08.2000 almoço
em comemoração ao dia

do corretor, na sede
Recreativa Posto Mime,

no bairro Rio Molha.

Imobiliárià Garcia Vende'
275-0019

• Cód. 0055 - Terreno Urbano cl 426,25m2 (15,5x27,5), localizado no

Loteamento São Judas, Bairro Chico de Paulo. Valor: R$ 13.000,00 negociáveis.

CRECI 4855-J

GRANDE OFERTÃO DA
SEMANA!!!!!!

Cód. 0015 - Lote cl 360,00m2 (15x24),
pronto pl construir. Localizado no

Loteamento Corupá, Bairro Chico de
Paulo (4km do centro).

Valor R$ 8.500,00.

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreendimentos Imobiliários
, '

IMPBILlÃRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 119 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA LANÇAMENTO
ELE CHEGOU

PARA BRILHAR

- Ret. 113 - 01 Casa Alvenaria. Terreno
com 1250 m2 - Ilha da Figueira - Sala,
Cozinha, BWC. R$ 27.000,00
- Ret. 116 - 01 Casa alvenaria c! 86m2.
Terreno c! 450m2• 03 dormitórios - com

estrutura p! 20 piso. R$ 18.000,00
- Ret. 121 - 01 Casa alvenaria c! 90m2 -

03 quartos - sala - cozinha - lavanderta -

garagem p! 2 carros. Morro da Boa Vista.
R$19.000,00
- Ret. 13Ó - 01 Casa germinada c! 48m2
. cozinha - sacada - 02 quartosó banheiro,
Três rios do norte. R$ 10. 00,00 +
financiamento CEF
- Ret. 125 - 01 casa c! 3 andares - 3
aptos 96m2 cada - Estrada No v a , R$
70.000,00
- Ret. 207 - 01 apto c! 175,15 m2 - c!
lsuite + 2 dormitórios', 2 sacadas + 1
vaga de estacionamento. Edif. Maximum
Ceter - Café Bauer. R$ 86.000 00
- Ret. 302 - 01 Terreno c! 350m2 (38 x

90) Próximo Prefeitura, R$ 35.000,00
ALUGA
- Ret. 511 - 01 sala comericial c! 47m2 -

Rua Walter Marquardtl 645. R$ 1.80,00
- Ret 510 - 01 apto c( 140 m2 r 01 suite +
02 darm. Edif. Amarylis, na 204 - Vila
Nova -,01 garagem - R$ 380,00 +
condo rnini o Consul'e-nos

1··••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589 J •

: FONE: (0**47) :
• 376-0015 •

: 1 PLANTÃO :
: �:adaBa:a_ �:

VENDE
• TERRENOS •
•• Terreno c/I.9:1S.00 m2. C25.5 x 76.00. l. Rua Pastor Albert Schneider. na Barra - R$ 70.000.00 •
•• Terreno c/60S.00m2. Rua Pastor A. Schneider. na Barra. defronte Papagaio· R$ IS.OOO.OO ••

•• ;:,r,':,':��: ;i;.ggl��li.·I�:I���,::�:I�n\i�:�s�:'��'� �,aR�a�r�õoR�I-S���·�,�,três parcelas. •
•• Terreno c/ :168.00 m2. Jardim Hruschka II. bairro São Luís· R$ 4.000.00'+ 24 x R$ n5.00 •
• SÍTIOS •
•

• �hncnr{l C�1l1 15,8.690.001112 edificado com UI11<l casa nlv�naria c/80m2. com água e árvores frutíferas. Ribeirão.Caellda· Gnribaldi - R$ n.ooo.OO .

I' �itio coI11672,162.501112. edificado COIll um galpâo de 150.001112. próprio para carregnmemo de brlllnnn·1
•locallzado no Ri beirão Fausia. Ganbaldi/Corupá. COI�l 15,000.00 pés de banana tratados, com bastante água.

mato. estradas e trilhas - área plana e montanhosa - R$ I �O.OOO.OO. - •
•

• Sítio c/ I J :265.�m2 edificado comum galpão de madeira COI� 140.00m2. moinho com roda d'água.localizado •na Estrada Ribeirão Aurora. RIO Cerro II. distaute do asfalto .' km - R$ 15.000.00 - acerta terreno (Iate) ou

• parcela.

•
CASAS

• Casa de alvenaria e/130.00m2. terreno e/630.00m2(14x45). O I suíte + 02 quartos. 02 salas. copa. cozinha.•
• B\Vc, garagem. Rua Boratogo. 44. na Barra - R$ 50.000.00

••,. Casa ele alvenaria cl2oo.00m2. I suíte + :i qtos sendo suíte e quartos c/nrmários embutidos. escritório.
garagem para dois carros. dependência c/BWC. lavanderia. despensa. churrasqueira. piscina. terreno c/I

• \12.75m2(16.50x33.50l. Rua Pe. Aloisio Boeing. na Barra.· R$ 95.000.00· aceita apto. com dois quartos c

•g.ll<lgem. como pane ele pagro.
'

•. APARTAMENTOS ••• Apartamento ct 96.00m2. 2 quartos. garagem e dernais dependências. Rua Egídio Bl.'S. arello. área nobre. na

Barra· R$ nooo.oo .

_

' •
• LOCAÇAO

• Sala comercial c/34.62 m2. Rua Reinaldo Rau. esquina Guilherme Weege. Centro- R$ 180.00 (Primeiro mês.
• de aluguel grátis) I•• Sala comercial c/ 100.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 871. na Barra - R$ 270.00

• Sala comercial c/ 100.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1412. na Barra- R$ 300.00 •
.: Sala comercial c/90.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1270. na Barra- R$ 280.00

. •Sala tomerc",1 cl aproximadamente 100.00 m2. Rua Walter Marquardt. 2820· R$125.00

•• Sala comercial c/47.00 m2. Rua Walter Marquardt, 645· R$ 180.00 (Primeiro mês de aluguel grátis) ••• Sala comercial cl 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 demals dependências. Rua Walter Marquardt. 2820 - R$ 320.00
••' Apartamento cl 02 quartos. garagem edemais dependências. Run Angelo Rubini. 880 - R$ 2.'�O.OO

• Apartamento c/ 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Egídio Busarello. 324 - R$ 270.00 ••• Apartamento c/02 quartos. garagem e demals dependências. Rua Joaquim A. Girolla. 210 - R$ 250.00

� Apartamento c/ 02 quartos. uarnaem e demals dependências, Rua Hermann Schultz. 169. Vila Lenzi - R$ I
.-50.00

- -

• � ens'a de alvenaria c/03 quartos, 2 ßWC. garagem pl dois carros e demals dependências. murada, Rua Afonso I
•

anelllnnrl. sln 0. na Barra - R$ 270,00
'-

I
.100.��sa de alvenaria c/ 0-' quartos. garagem e dernais dependências. Rua Bertha Weege, 699. na Barra· R$

•
• ·R$Casn de alvenaria cl 03 quar.tos. gnragern e dernais dependências. Rua Adernar Horongoso. sln 0, Tifa Martins.. 280.00: .

I:. Casa de 'madeira c/ 03 qU<ll;os. garagem e demai:, dependências. Rua Botafog�. 73. na Barra -. R$ 270.00 •
•• Casa de madeira c/ 02 quartos e demais dependências. Rua Bertha Wecge. 767 (Fundos) . R$ 180.00

•
••

Casa de.madelra c/ 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua 634. Ti ta Martins- R$ 160.00

180
Casa nusra cl02 quartos. garagem e demals dependências. Rua João Maass. lote 43.. lot. Ouro Verde - R$ ••
.00

: Terreno e/400.5S 012 (15.001112 de frente). na Rua José Nurloch. São Luís· R$ 120.00

• Terreno e/1.044.50 m2 (28.00 x .17.30). Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750. na Barra - R$ 2-'0.00

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

L

.
�

• Ref: 014 - Apto: 47m2• 2 quartos. + dep. - Aguas Claras - Res. Vila Rau - R$ 12.500.00 ent. + flnanc.
• Ref: 003 - Apto: 2 qtos, + dep. Edil. Amizade. R$ 10.000.00 enl. + finane.
• Re!: 020 - Terreno: 25.000m2. Rio Cerro II. Para Indústria - R$ 90.000,00'
• Re!: 010 - Terréno: 670m2. Com 3 casas - Vila Baependi - R$ 55,000.00
• Re!: 048 - Terreno: 758m2. Figueira - R$ 26.500.00
• Re!: 008 - Terreno: 539m2. Jguá Esquerdo. RUa Henrique Bortolini esq. cl Carlos Stein - R$ 25.000.00
• Re!: 021 - Terreno: 721 m2. Cond. Azaléia - Jguâ Esquerdo - R$ 25.000.00
• Re!: 032 - Terreno: 462m2. Rua Francisco de Paulo esq. cl José Naríock - R$ 16.800.00
• Re!: 006 - Terreno: 420m2. Lot. Versailles - Amizade - R$ 14.000.00
• Re!: 007 - Casa de madeira. 2 quartos, sala. cozinha. BWC e garagem. Rua tat. Antonio Sehmidt - Ilha

da Figueira - R$ 9.000.00

Rei 032 - Sobrado: 240m2, 1

suíte com hidro, 3 quartos, +

dep. Centro - R$ 100.000,00

Rei 051 - Casa Alv. 129m2, 3

quartos, + dep. Figueira -

R$ 53.000,00

Rua WalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro CornI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

Rei 078 - Casa alv. 140m2, 1

suite, 2 quartos + dep. - Barra

-R$ 85.000,00

Ref 033 - Sobrado 246m2
4 quartos + dep. Vila Nova

R$60.000,00

Ref 063 - Casa alv.: 150m2, 3

quartos, + dep. Vila Lenzi -

R$ 47.000,00

Ref 041 - Casa alv. 91 m2, 3

quartos + dep. Ana Paula IV

R$ 21.500,00

VIL,SON'
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

•
REF. 147 -

ILHA DA
FIGUEIRA -

Casa
alvenaria com

76m2, Com 3

quartos, sala,
cozinha, bwc.
Rua: Avelino
Floriane de
Borba, 325 -

R$ 22.000,00

REF. 134 -

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alvenaria
com 60m2, 2.

quartos, sala,
cozinha, bwc.
Rua 980 -

Loteamento
Heineck -

�

R$ 20.000,00

REF. 150 -

CASA ANA
PAULA -

Casa em

alvenaria com

140m', Com
3 quartos,
sala, cozinha,
banheiro,
garagem. Rua:
Adenor

Horongoso, 277 - R$ 35.000,00 (aceita carro).

-----"'*----------------:----------------

CASAS
FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos, sala, cozinha, bwc R$ 35.000,00
RAU - Mista; 2 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 25.000,00

• TRÊS RIOS DO NORTE - Alvenaria, 3 quartos + casa mista de 30m2 R$ 12.000,00
TERRENOS

• ANA PAULA - 350m2. Loteamento Firenze R$ 9.000,00
• 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., c/3 qtos + galpão 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$ 220,0

•
•

REF. 105 -

JARAGUÁ
ESQUERDO
Casa alvenaria
com 84m2, Com
2 quartos, sala,
cozinha - Rua:
Francisco F.

Möller - R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
VENHA NOS VISITAR!!!

Aproveite para ver a maquete
do EDIFíCIO GEH RING

IMOBILIARIA
CRECi 1583-J

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo
pontualidade nos pagamentos.

PROCURE-NOS!

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro - 'leL: (047) 371":8009 - Fax: (47) '370-0387

http://www.netuno.com.br/habitat - e-mail: habitat@netuno.com.br

R$ 7.000,00
338 - Loteamento Jardim Roeder - Rio Cerro II -

R$ 4.000,00.
339 - Lotes na PRAIA ERWINO/UBATUBA/SÃO
FRANCISCO DO SUL - cl 300,OOm2 - R$ 3.500,00
341 - Três terrenos com mais de 1.200,OOm2 CADA
-CENTRO
342 - .Rua EXP. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
esquina com Tomaz Francisco de Góes - Com

2.648,25m2
343 - Estrada Santa Luzia cl 667,50m2 -

R$ 20.000,00
344 - Guaramirim cl 6.196m2 - BR 280 em frente
cozinhas Berlim
345 - 02 Lotes - Loteamento Miranda - Garibaldi - cl
325m2 - R$ 6.000,00 (cada).
346 - Guaramirim - Centro - cl 450m2 - R$ 25.000,00
347- Vila Nova - Rua Eugênio Piaz - cl 496,50m2 -

R$ 38.000,00

Chiodini" com 83,OOm2
215 - APTO cl 2 quartos - Ed. Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS
VENDAS

CASAS
301 - RUA VICTOR MEIRELlES, MOLHA cl 600m2-

próx. Pref. Munieipal- R$ 25.000,00
302 - Na AV. BARÃO DO RIO BRANCO, com 2.000m2-
Edificado com casa antiga
303 - Área de 440.000m2 em SANTA lUZIA - R$
120.000,00
304 - Na RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO - cl galpões
e casa de madeira - cl 850,OOm2 - R$ 65.000,00
305 - TERRENO cl 572,80m2; nas proximidades do
KOHLBACH - R$ 25.000,00
306 - SCHROEDER com 1470m2, eomereial- R$ 20.000,00
307 - CI 557,OOm2 na Julius Vereh - CZERNIEWICZ - R$
22.000,00
308 - PRAINHA/PENHA - R$ 27.500,00 - com projeto.
309 - SCHROEDER' cl 1.1 00,OOm2 - R$ 8.500,00
310- Praia de ltaquaçu - S. FRANCISCO DO SUL com

726m2 - Beira-Mar - R$60.000,00
311 - CI 520,OOm2 na RUA LEOPOLDO MAHNKE - CENTRO
312 - Comercial WALTER'MARQU�ADT 660m2, cl 22m
de frente pl asfalto - R$ 30.000,00
313 - JOÃO PESSOA, cl 5;280,OOm2 edificado com um

galpão de 450m2.
314 - Área de 165.000,OOm2 na localidade de RIBEIRÃO
ALMA - R$ 55.000,00
315 - 2 terrenos cl 453,60m2, no JGUÁ ESQUERDO R$
15.000,00 cada lote.
316 - Lotes próximos ao Horto Florestal - Estrada Rio da
Luz - R$ 8.000,00 cada.
317 - 2 LOTESIPRAIA DE ARMAÇÃO cl 357,75m2 - R$
17.000,00 cada - Negociável
318 - Esquina na RUA AlOíSIO BOEING NA BARRA
com 546,60m2 de área - R$ 30.000,00
319 - Área na Barra do Rio Cerro - d 89.748m2 - d casa antiga
320 - CABO HAHRY HADLICH esq. c/ Ferdinando
Pradi e/2.803,50m2
321 - VERSALHES cl 644,OOm2 - R$ 18.000,00
322 - Chácara cl 25 margas - cl casa + rancho +

RIBEIRÔES NO TRÊS RIOS DO SUL
323 - Lateral da RUA MARINA FRUTUOSO - CENTRO
R$ 40.000,00
324 - TRÊS RIOS DO NORTE com área de 389.959,OOm2
325 - Loteamento Daria Juliana na BARRA com 599,88m2
- R$ 21.000,00
326 - Rua Leopoldo Janssen - cl 663,OOm2 - R$
50.000,00.
327 - Com. 1.092,OOm2, de esquina - CHICO DE PAULA
- R$ 45.000,00

.

328 - CI 880m2 de área, cl 670m2 de área eonstru ída na

RUA EMíLIO STEIN - CENTRO
329 - CI 1.180,OOm2 - na RUA JOÃO PLANINCHECK -

R$ 45.000,00 - Negociável
330 c CI i.018,17m2 - AZALÉIAS - R$ 30.000,00 -

Negociável
331 - R. MANOEL PÓVOAS FilHO - JGUÁ ESQUERDO,
cl 429,OOm2 - R$ 23.00"0,00
332 - JOSÉ EMMENDOERFER esq. cl AMAZONAS-
área de 1.133,OOm2 - R$ 60.000,00 ,

333 - Com 3300m2 - VilA NOVA - R$ 59.000,00
334 - Área cl 3. 739,27m2 - Estrada Nova - Próx.
Recreativa do Breithaupt - R$ 48.000,00.
.335 - CONDOMíNIO MARCATTO - Campo Sampiere 11-
cl 915m2 - R$ 35.000,00
336 - CI 441,75m2 - Rua 717 - Loteamento Júlio

Rodrigues - RAU - R$ 7.500,00
337 - CI 364,OOm2 - Na frénte da DG da Weg (Morro) -

101 - Alv. cl 03 quartos - terreno cl 408m2 - na Barra -

R$ 34.000,00 (negociável).
102 - Alv. cl 270,OOm2 - 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 Carncoriú,
103 - 2 casas, terreno e/71 Om2 Em SCHRO'EDER - R$
25.000,00
104 - Mista - VilA lAlAU - cl 100m2 - cl 3 quartos - R$
32.000,00
105 - Casa semi-acabada - cl 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 valor.
111 - Alvenaria - CENTRO - Terreno e/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
117 - Alv, cl 02 quartos - cl 70m2 - Ribeirão Cavalo -

R$ 14.000,00 (negociável).
118 - Alv. - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. de empregada
- cl 268m2 - terreno cl 1.202,OOm2 - próximo Duas
Rodas
119 - CENTRO - de alvenaria - $ 50.000,00 (Cinquenta Mil

Dólares) .

120 - Alvenaria - em Três Rios do Norte - cl 03 quartos - R$
24.000,00

.

ALUGUÉIS
401 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no, Edifício
Carvalho - Centro - R$ 490,00
402 - Sala Comercial - cl 200m2 + 1 00m2(fundos) -

em frente ao Centro Ed. Evangélico Jaraguá.
403 - Quitinete térrea - Rua Max Eugênio R.

Ziemann, 234 - Czeniewiez - R$ 150,00
404 - APTO cl 1 su íte + 2 quartos + dep. emp. - Ed.

Jaraguá - R$ 450,00'
405 - Sala Comercial cl 60m2 - Rua Pres, Jueelino,
Edil. Ana Isabel - Centro - R$ 250,00
407 - APTO. e/2 quartos - próximo WEG 1- R$ 280,00
408 - APTO cl 3 quartos - SANTA lUZIA - R$ 280,00
410- SALA COMERCIAL - Av. Prefeito Waldemar
Grubba - R$ 560,00
413 - Casa Alvenaria - cl 03 quartos - Ao lado do

Chopp & Club - R$ 300,00.
415 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - mobiliado -

Centro - R$ 800,00
-

418 - APARTAMENTO e/2 quartos - próx. da
Faculdade - R$ 280,00
419 - SALA COMERCIAL cl 300,OOm2 - Felipe
Sehmidt - CENTRO
420 - GALPÃO/SALA COMERCIAL e/500,OOm2 - 1 º

andar - Ilha da Figueira - R$ 600,00
42j c Salas comerciais cl 50m2, 120m2 e 150m2 - na

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

CENTRO - R$ 350,00
423 - Casa de Madeira - e/02 quartos - Em frente ao

CTG Trote ao Galope - R$ 150,00.
424 - Salas conjugadas - Centro - cl mobília - Para
consultório ou escritório

.

425 - APTO. cl 1 suíte + 2 quartos - no Ed. Bergamo
- Rua Reinaldo Rau - R$ 370,00
426 - APTO cl 1 suíte + 2 quartos - ED. ISABEllA
CENTRO - R$ 380,00
427 - Sala Comercial cl 300,OOm2 - em frente ao

Coléqio Evangélico Jaraguá.
428 - ED. ENDER - Av. Waldemar Grubba - 3 qtos - R$
260,00
430 - Sala Comercial - cl 200 m2 - 1 º andar - Av.

Marechal Deodoro da Fonseca.
431 - Apto cl 02 quartos - Amizade - R$ 230,00,
432 - Casa de Madeira - cl 03 quartos - Rua Goiás
Vila Lenzi - R$ 300,00
435 - Casa em Alvenaria - Vila Nova - R$ 220,00

APARTAMENTOS
201 - Apto Joinville cl 1 suíte + 2 qtos. Entr. R$18.000,OO
+ finane.
202 - Amizade cl 2 qtos - R$ 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 COMERCIAL - no MARKET PLACE - cl

vaga de garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB)
208 - "RESIDENCIAL .REINOlDO BARTEl" Próx.
Rodoviária cl 1 suíte + 2 quartos
209 - ED. VIRGíNIA com 1 quarto - Centro - En!. 1'1$
20.000,00 + financiamento
210 - PiÇARRAS, com 1 suíte + 2 quartos, cl elevador
- R$ 53.000,00
211 - AMIZADE c/3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
212 - ED. CARVALHO - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. -

R$ 75.000,00
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS PARA VENDA�:
- Casas - Apartamentos - Terrenos

ALUGA - Casa com 4 dorrns. 2 salas,
cozinha, bwc, lavanderia, garagem.

R. Waldemiro Schmitz - Jguá Esq.
Valor R$ 280,00

VENDE - Terreno cl 581,OOm2
Ilha da Figueira, Rua Antônio Kachella.

R$ 20.000,00

VENDE - Terreno cl 442m2.
Rua Maria Nagel - São Luis.

R$ 11.000,00,

Temos casas e apartamentos residenciaispara locação.

CÓd. 149 Bonita casa de alvenaria cl

108,00m2, cl três quartos, bwc, e outras

dependências, terreno medindo 350,00m2.
Ana Paula II - R$ 60.000,00

C'd
'.

o
. 140- Casa da alvenaria de 160m2 com

urna '

R
SUite e 2 quartos. Terreno com 539m2 - Vila

au - RS 60,000,00.

� ria· EI':I
CHEGOU A SUA VEZ DE MORAR BEM EM JARAGUÁ DO SUL

DIS[POMOS DE DUAS UNIDADES oo RESIDENCIAL VICTÓRIA.
SÃ.o SOBRADOS COM 130m2 DE ÁREA ÚTIL COM:

• GARAGEM PRIVATIVA;
• JARDIM;
• SEM CONDOMíNIO;
• QUALIDADE. BELEZA E FUNCIONALIDADE;
• LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA (em irente ao Breithaupt da Walter Marquardt) ;
• PAGAMENTO FACILITADO SEM JUROS.
• NA RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO t: MAIS BARATC) QUE APTO. E VOC�

DESFRUTA DE ESPAÇO NO TERRENO, QUE t: TODO MURADO;

&.:e .'fa.·�Eo
U·

C'II
...

a.

E
o
U

* CHURRASQUEIRA;
* ENl;RADA PARTICULAR;
• ENTREGA EM 06 MESES;

3.30

I

n
o
3
'tJ
....

AI

C'II
...
-
III

'2
'E
"CI
<I:

Vende

.

Projeto arqUitf'lfôrirôo:
'"

Carlos
Prdjetos complementares: Hexagon
Execução: RSA Plan
Vendas: Marimar'l", '" .

a,.

Assessoria Jurídica: Hasse Advoc<Íél��e 'Consultoria.
. Aluga • Administra • Compra • Vende

'J>
C
Ia
AI

Aluga

Cód. 476 - Lindo chalé suíço de alvenaria cl 120,00m2, terreno medindo

752,00m2 , contendo três quartos, dois BWe, lareira e demais dependências. Na

praia de Araranguá - se RS 52.000,00. Troca cl imóvel em Jguá do Sul.

RANCHO
IMOVEIS

Uma parceria correta.

ra nc hoi moveis .com _br

IIIIIII:CI:�iITA,"()� I)A�A VI:IIIIII()A
CA�A AT,t �S 4li.t)()().()()

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

Cad. 486 Sobrado semi-acabado c/ 84,00m2 terreno medindo

360,00m2.C/ três quartos e demais dependências. Ilha da Figueira
- RS 25.000,00. Aceita carro até R$ 5.000,00.
Cód, 489 - Casa de madeira c/60,00m2 dois quartos e + comodos,
terreno cl 451 ,50m2. Barra do Rio Molha, R$ 28.000,00.
Cód. 484 - Lindo sobrado cl 265,00m2 cl quatro quartos, três bwc,
copa-cozinha, sala, churrasqueira.varanda e outras dependências,
fica linha telefonica, área do terreno 700,00m2. Jguá Esquerdo·
R$ 78.000,00.
Cód. 488 - Casa mista cl 84.00m2 no Rau cl três quartos e demais

dependências, terreno c/392·.00m2 - R$ 25.000,00.
Cód. 487 - Casa de alvenaria cl 63.00m2 cl dois quartos, bwc,
sala, copa-cozinha, área de serviço e varanda, terreno cl 392,00m2
- João Pessoa - R$ 17.000,00.
Cód. 472 . Sala comercial cl 43,99m2, cl uma casa de madeira nos

fundos medindo 44.00m2 - Vila Lalau - R$ 28.000,00.
Cód. 471 - Casa mista cl 130,00m2, terreno de esquina cl

515,00m2 Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$
40.000,00.

Galpão pre-moldado cl 749,45m2, terreno cl

6.721,00m2, contém 02 suítes + dois quartos, bwc

social, tem. e masc., e ampla área pl escritório. -

Vila Rau - R$ 1.700,00
.

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799
Barãodo Hio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
28 de Agosto, 1467 - c:entro

GUARAMIRIM

IIIIIII:CI:"IT4MV' �I: C4§�
1)4.1:14 LVC4ÇÁV.
TI:MV' CLII:IIIIIITI:'
C4.()4'TI:1Á()V'.
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FIEse
SESI

SESI ... Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades Ide Jaraguá do Sul

Fisioterapia
SESI

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
NAS SEGUINTES ÁREAS

TRAUMATO-ORTOPÉDICA '

REUMATOLÓGICA

PEDIÁTRICA

NEUROLÓGICA

GERIÁTRICA

PREV�NTIVA

CONVÊNIOS COM A INDÚSTRIA, UNIÃO SAÚDE EISSEM

FALECONOSCO,4\TRAVÉS'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

'Curso
In

DRAMATURA

ra dos
entos

24 de
2000S

I

Vári

Duraçã
4 a

Últimas vagas
do curso: .Aqosto

ranca

ditório do

(E:M.F.
Renato'

Pradi)
Promoção: SESC

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

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

FIEse
-

SENAI-

JARAGUÁ DO SUL

Convite
Convidamos sua Empresa

.

para participar do
80 prêmio Santa Catarina
de In.centivo à Dualidade e

Produtividade

Etapa Regional de .Jaraguá do Sul

Promoção
FIEseIJS

ASSOCIAÇÁO COMERCIAL E
INDUSlRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

SENAI
NLcLEO DA QUALIDADE

jaraguá doSul- sc

Inscrições no CET do SENAT
de .laraguá do Sul

,

Rua Isidoro Pedri, n° 263 - Rio Molha
Fone/fax: (Oxx47) 370-7722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

Período das Inscrições: de 01/08/2000 à 18/08/2000
Data da Apresentação dos Trabalhos:

25108/2000 -14 horas.
Local das Apresentações:
Auditório do Centro de Atividades do SESI;
Localizado a Rua: Walter Marquadt, n° 835 -

Jaraguá do Sul - SC

! . "" ,<w

t L.�:�J a

SENAI - CET JaragÚ'éi'doSul':: rL;;,
Rua IsidoroPE)dri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590c FOr:le!Fax: 47';7370�:l';�22

APRESENTAÇÃO
Vilnlar Andrade Negruni -

Universidc:ide Federal

J;'ortuguês pel
Prof

ORATÓRIA E EXPRE.SSÃO .VERBAL

OBJETIVO
Desenvolver técnicas e a ouro confiança, proRorcionando tranqüilidade
para expressar-se de forma clara e convincente diante de grupos.

PROGRAMAÇÃO
- Funçöo corporal e vocal;
- Tensöo e relaxamento;
- Respiraçöo e coorcronciç öo:
- Conhecimento do espaço.(pessoal, parcial' e total);

-; Impostaçöo e ressonöncia;
- Prática de postura e de gestos;
- Percepçöo (equilíbrio)
- Relacionamento Inter-pessoal;
- Fala de improviso;
- Discurso programado;
- Como sair das situaçöes embaraçosas;
- COrT)O controlar o medo e o nervosismo;
- Como deter o "BRANCO";
- Aprimoramento da memorizaçöo;
-' Prática ao microfone;
-. Debates I abordagens I conclusöo;
- Feed Back em VT

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

Tel.: ,(0**47) 370-0251
E-mail: senacjgs@jgs.ri1atrix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TORTAGREGA
OU DE BERINJELA
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CAFjJ
Co lonial:

Atendemrös�'�Jà7â9JJado 5 i�;I;;ê" região
1

,.,
,. . ....

",P'" /
. t

�'� ..
"

'

t_it�

Funcion;'j.unto ao Hotel ra�Velh� Wille

Lígu�(i,fjaça. SJJa, €un€€)f,JR;eP}�a;371 ..8611
,"-_'-'';'-'

BUFÊ LIVRE

R$ 3,00 mulher

R$ 3,50 homem
Feijoada todos os sábados

371-7133 I 9992-2164

Atendemos diariamente das
11 :00 às 14:00 exceto, domingos

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 666 - Centro - Jaraguá do Sul- (ao lado do Divina)

•

p,ara anunciar,

INGREDIENTES
4 berinjelas média
5 batatas grandes
1/2kg de carne moída fresca
400g queijo ralado
2 tomates
1 cebola
6 cravos

2 colheres de trigo
3 colheres de margarina
3 gémas
1 litro de leite
sal e cheiro verde, 8 folhas de hortelã

MODO DE PREPA,RO
Coloque a carne, os temperos e o cravo moído para
refogar, sem água e sem gordura. Corte a b.erinjela
no sentido da largura e passe-a na chapa, reserve

a batata em rodelas e frite. Faça o molho branco

\ com margarina, trigo, leite e sal. Quando engrossar,

\ desligue, e coloqu� �s gemas numa refrata:.ia: j,
\ la camada de berinjela, 2a de carne e queijo, '}�;
\ 3a batatas, o restante cubra com carne e lJi
\ queijo, e por último o mo.l.ho branco e i4
\ mais um pouco de queijo ralado, ,.
\ leve para dourar por alguns I"
\ minutos, e sirva, I
, ,
, ,
" �;
'" .

",;
......_-,

1 i gue: 370'7919
/

Aceitamos reservas para festas

Lanchonete dia '

o mais de 50 varied namente 5:00h .

,

Alm�Ç ades - Jantar de Segunda a sexta-fezra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(jirassol
IMÓVEIS

371-7931trPABX

SCHROEDER (CENTRAL)
Rua Presidente Costa e Silva (600m)

E-mail-imoveis@netuno.com.br.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA'
• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

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)

TERRENO
com 440m2

(16 x 27.4)
Rua 928 - Próx.
Salão Vieirense

VILA LALAU - Pronto para
construir - Rua 928

(Próx. Vieirense) - R$ 17.000,00

Nova Brasilia - Casa Alv. c/145m2 - 1
Suíte + 2 quartos> Rua Urbano Rosa

R$ 70.000,00

BARRA - Casa Alv. c/140 m2 - 4 quartos
Terreno com 4.230 m2. (comercial) - Rua

Bertha Weege, nr. 2571 - Total R$ 75.000,00
ou R$ 45.000,00 só a casa

Champaghat-IW. d250m2 (mva}-3suítes+2
vagasgaragern-CUB's335-R$168.340,OO

Vila Lenzi - Terreno com 442m2 (13x34)
Rua Francisco Piermann (Lot.

Piermann) - R$ 20 000 00

São Luiz - Alv c/ 120m2- 3 quartos +

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

Agua Verde - Terrenocom 415m2 (14x29.7)
'- Rua José Pomianowski (próx. Igreja São

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

CENTRO - Terrenos com 765 m2 (17 x 45)
Rua Ricardo Hass (vista elevada)

R$ 49.000,00 - podendo ser parcelado

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

quartos - Rua Geraldo Harnack - Próx.
WEG II R$ 5000000

Juventus - Casa alv., 140m2 - 3 qtos, 2

vagas garagem. Preço R$ 60.000,00

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
.

Frederico Todt
R$ 50.000,00

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
Entrada R$ 200,00 e R$ 150,00 mensais

Ana Paula I - Casa alv. c/140 m2 - 4 quartos
- Rua VitorWitkoski (próx. de Colégio) - Valor

R$ 40 000 00 (aceita casa valor)

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

R$ 80.000,00 - próx. RBN

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

em até 12 vezes

Centro - terreno com 1000m2, casa com

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

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (t. andar), 2 quartos
c/garagem - Piso de madeira e fica Cozinha sob
medida - R$ 53.000,00 (aceita troca por casa)

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ CENTER

eINEl
60SEGUNDOS

14 anos - Horários: 14:00 - 16:30 - 19:00
e21:30

CINE2
POKÉMON 2000 - O FILME

Livre - Horários: 14:15 e 16:15

OPATRIOTA
14 anos - Horários: 18:15 e 21:15

CINE3
DINOSSAURO

Livre - Horário: 14:45

PREMONIÇÃO
14 anos - Horários: 16:45 - 18:45 - 20:45

SUPERNOVAS

- Vai chover! Rubinho chegou e

ganhou! Quer dizer, choveu!

- Jim Carrey leva lora dll
namorada

- Vida de Mari/yn Monroe vai virar
.. ,.

m.n.ssefle

- Brad Pitt e Jenniler Aniston são,
'Iina/mente, marido emu/her

- Chega ao Brasi/ te/elone com

vídeo. Prefo da novidade: RS 9,9
milo par

- MTV prepara lesta dos 10 anos

- Britney Spears e N Sync estão
conlirmados para o Rock In Rio

-

- Pink F/oyd pode vir para o Rock
in Rio

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhorpreço da cidade
Visite nossa nova loja:

�//;Jt,\� Av, Mal. Deodoro

�;/�� da Fonseca, 1699

,� ri! '�Fone: 371-7847

L Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO
::=
z:=

Rua Mal. Deodoro �
da Fonseca, 1452 �

Fone.Fax 372-3306 � C -'O·Jaraguá do Sul - SC O " I

() Boticário
"

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

.' I CO,
o�.,

.., -:.tI' .,.

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606

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

fio a fio, mega hair

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

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves

-Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

_ Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158
r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A turminha da pré-escola
da EMEF Cristina
Marcatto visitou a Gráfica
e Editora CORREIDOPOVO,no
dia 1/8. Valeu!

Laura Chiodini
Schmöckel completa
hoje 2 aninhos. Seus

pais, Geninho e

Cíntia, e a irmã,
- Luiza, lhe desejam

um feliz aniversário

Rafael Fernandes

(de boné) aniversariou.
dia 2/8, seus amigos lhe

desejam muita

felicidade

Jean Luiz, ao lado
da irmã Laís

Mariâ, completou
9 anos dia 118;

Parabéns!

BABÁDAHORA
(/J;()� Mamãe ...��
'% er.

öe voc.ê tem até 1:2

anos e quer ver

public.ada sua foto

e� nossa página,
rnonde q mesma

para a Rua Walter

Marquarât, n� 1180,
Bairro Barra do Rio

Molha. CEP: 8Q:250-
700. Jaraguá do .sul

sc, mande j unto seu

telefone.

Temos agora a solução permenente para seus

problemas temporários.
Sempre que precisar de babá por hora

(dia e noite), entre em contato com Elvira

Luçoli, pelo telefone: 372-2057. - experiência
no ramo - ótimas referências:

Isabel Kikue - 371-9325/ Elízete Fluck -

371-7012/ Débora Ceola: 371-6644/
Rejane Rocha - 371 1270

, .

Sábado, 5 de agosto de 2�
.........

; "

II
1

Atividades realizadas

pelos alunes da
4a série L, da Escola
EMEF Alberto

Bauer, sob a
"

orientação da
) professora Elci.

"Apuender é sempre mais prazerosa
quando o fazemos com amor"

CLíNICAcf?� WeodÍl
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios,
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

.

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROINPES divulga projetos
aprovados para nova edição

Palestra marca início do Curso de Especialização
em Gerência da Qualidadenos Serviços Contábeis

o Programa de Incentivo
o

� Pesquisa - PROINPES, res-
o

ponsável pela realização das
o Atividades de Iniciação
o

Científica do Centro Univer
: sitário recebeu, em sua úl tima
, edição, a inscrição de 34 proj
, etas oriundos dos vários
, departamentos. Após análise
, efetuada pelo Grupo Repre
, sentante de Pesquisadores
, (CREPE), foram aprovados

19 projetos. São eles:
- Vinculados ao Curso de

Direito: O. Conselho Ad
ministrativo de Defesa Eco-

o nômica - CADE - e o pro
cesso de fusões e aquisições
no Brasil: uma análise

jurídica e econômica;
- Vinculados ao Curso de

Pedagogia: A harmonia
escolar entre a música e o

desenvolvimento humano;
Significado da Avaliação
Institucional para o corpo
discente do Centro Univer- .

sitário de Jaraguá do Sul;
Jogos: uma alternativa me

todológica para à ensino de

Língua Portuguesa nas séries
iniciais do Ensino Fun

damental; Possibilidades de

aprendizagens com o uso do

computador: uma proposta
para portadoresda Síndrome
de Down; O processo da

construção da leitura e da
escrita na Educação Infantil e

o� ambientes de apren
dizagem: da prática existente
aos desafios do futuro:
Br.inquedos cantados: uma

possível linguagem na

Educação Infantil em Jaraguá
do Sul; Brinquedos e brin
cadeiras dos vovôs de Ja
raguá do Sul; Pesquisa
Escolar;

- Vinculados ao Curso de

Arquitetura e Urbanismo: A
dimensão da casa - um estudo
d e dimensionamento do

espaço arquitetônico relacio
nado a sua função e usuário,
tomando como padrão o bra
sileiro de estatura média;
Desenho urbano e qualidade'
de vida em loteamentos de

Jaraguá do Sul/SC; Investi

gação e análise do processo
construtivo do poliestireno
expandido (isopor) e fibras
de vidro; Subsídios para
adaptação de mobiliário
urbano para deficientes
físicos visuais na cidade de

Jaraguá do Sul; Geomorfo

logia e hidrologia no planeja
mento da Paisagem: as enxur

radas na sub-bacia hidrográ
fica do Ribeirão Chico de
Paulo (Jaraguá do Sul-SC);
Crescimento Urbano-Indus
trial e habitação operária em

Jaraguá do Sul-SC; Macrozo
neamento de áreas com

potencial para implantação de
unidades de conservação no

município de Jaraguá do Sul;
Preservação do patrimônio
histórico arquitetônico: estu

do de caso do centro histórico
de São Francisco do Sul;

- Vinculados ao Curso de
Letras: Formação de Leitores:
Periódicos: a escrita da vida
literária e cultura.

O Vice-Presidente Ope
racional do Conselho Fe
deral de Contabilidade,
Contabilista Professor José
Martônio Alves Coelho e a

Presidente do Conselho

Regional de Contabilidade
de Alagoas, Maria Clara
Cavalcanti Bugamim, pro
feriram a aula inaugural do
Curso de Especialização em

Gerência da Qualidade nos

Serviços Contábeis, no dia

28, no auditório do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul.

O curso tem por objetivo
proporcionar aos parti
cipantes conhecimentos
necessários para aplicação
e utilização de modernas
técnicas de gestão d a

qualidade e produtividade,

preparando-os para' a

irnplementação de sistemas
de garantia da, qualidade,
em conformidade com nor

mas e metodologias es-

. pecíficas, bem como pre
parar multiplicadores para
d isseminar a cultura da

qualidade nas atividades e

organizações contábeis.

Segundo José Martônio
Alves Coelho, a importância
deste curso reflete-se na

agregação de valores de qua
lidade na prestação dos ser

viços à sociedade. "Nós en

tendemos que são iniciativas

desteporte que irão elevar o

nível do profissional na re

gião" .:

O palestrante enfo-cou,
em sua palestra, o des-pertar
das necessidades que o

profissional contábil tem um

constante aprender a

aprender.
Para o Presidente do

Conselho Regional de
Contabilidade de Santa

Catarina, Juarez Domin

gues Carneiro, a impor
tância da realização deste
curso deve-se à formação
atual dos profissionais do

segmento. "O perfil do con

tabilista moderno, de futuro,
dentro dó enfoque da profis
são, é o de um profissional
empreendedor, criativo que
passe a gerir o negócio. Com

certeza, através deste curso,

iremos aliar a parte técnica
à parte de gestão, fazendo
'com que este profissional
seja .mais competitivo no

mercado", concluiu.'

I Congresso de Iniciação Científica

'de Painéis, Sessões Orais e'

Comunicações. A pretensão
é de que os alunos dos
diversos cursos de gradua
ção e a comunidade em

geral tenham a oportu-ni
da de de participar das
diversas atividades.

Para tanto, serão rea

lizadas exposições no

auditório, em salas de aula
e em espaços fora do cam

pus.

Fundaméntado na ne

cessidade de incentivar a

pesquisa como forma de

produção de conhecimento,
o I Congresso de Iniciação
Científica está sendo pro
gramado par a o período
entre 4 e 6 de setembro.

O evento deverá mobi
lizar a comunidade acadê
mica em torno das apresen
tações dos resultados dos 19

projetos vinculados ao Pro-

grama de Incentivo à Pes

quisa - PROINPES, edição
1999/2000.

Na ocasião, alunos-pes
quisadores, p sofe sscres

orientadores e demais pes
quisadores do Centro Uni

ver-sitário, estarão divul
gando os processos e con

clusões ob ti-das a partir das

investigações que têm rea

lizado. As atividades
incluirão Palestras, Sessão,

Revista Saberes EDUCAÇÃOPERMANENTE
INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas as inscrições para os

cursos de Pós-Graduação oferecidos

pelo
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul

Com o lançamento de seu

segundo número, a revista
Saberes consolida-se como
um veículo de cunho aca

dêmico-científico, cujo grande objetivo é o de fazer
circular o conhecimento
prOdUZido em nossa Insti
tuiç- b

.

ao, em como compar-tIlhar de saberes produzidos
em Outras Universidades.

.

No texto de abertura,
Intitulado "O Professor do
Futu

. ro e o Futuro do Pro-
fesso o"

I
r o novo número

Polemiza e discute o futuro'
do d

.
.

e ucador a partir das

IfoefJfxões 'feitas pelo pro-ess' P ,

d- ,Dr edro Demo. A partir·f

â�'l, aprofundam-se as

IScussões, apontando os

desafios presentes e futuros
da educação nos mais di

. ferentes contextos.

Ótima leitura para quem
quer se apropriar d'a polê
mica contemporânea sobre

educação a partir da ótica
de autores com formação
diversificada, da área de
humanas

à

área biológica, da
discussão teórica à pesquisa
prática, uma jornada pelo
campo do saber.

Um material de van

guarda, com autores brasi
leiros e cubanos. Um convite
à leitura científica agradável.
Viaje na jornada de SA
BERES n." 02, Adquira seu

exemplar junto à Biblioteca

ou consulte seu professor.

INFORMÁTICA BÁSICA I E II
FRANCÊS

NOÇÕES BÁSICAS DE
ESPANHOL

ARTE E CULTURA DO BRASIL

RELAÇÕES HUMANAS
.

CERÂMICA
ATIVIDADE FíSICA

MEIO AMBIENTE NO NOVO
MILÊNIO

. ATELIER EM MADEIRA

>Gestão de Negócios e

Finanças
>Psicologia e Saúde Mental

>Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas
e Serviços Sociais: área

pública e privada
>Gerência da Qualidade
nos Serviços Contábeis

Maiores informações a respeito dos cursos

poderão ser obtidas junto à Coordenadoria de
Pós-G raduàção e Pesquisa ou na home page

http://www.ferj.br

INSCRiÇÕES NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
,

JARAGUÁ DO SUL
RUA DOS IMIGRANTES, 500

MAIORES INFORMAÇÕES: (Oxx47) 371-0983

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Espaço Cultural Caraguá
A Caraguá Veículos
inaugurou no dia 28 de

julho o espaço cultural com

exposição coletiva de
artistas plásticos de

Jaraguá do Sul. O espaço
está localizado dentro da

concessionária, na

Bernardo Dornbusch, 800.
Ótima oportunidade para
o público conhecer a mais
recente produção artística

,

do Município.
ANFITRIÕES empresário Mário Hagemann e a

esposa, Maria Teresa, proprietários da Caraguá
Veículos

Doze artistas jaraguaenses formam a r mostra

realizada na empresa

Superintendente Inrri Moschetto, ao

lado da esposa, Marta, "Aqui só entra obra de arte"

o jovemjaraguaense Christo

pher Frederich Henschel, filho de
Arno Henschel Junior e Márcia

Regina Krause Henschel, há 8
anos morando em Blumenau e

ainda ligadíssimo em nossa

cidade, acaba de ser aprovado no

vestibular de inverno para o curso

de Direiro, daFurb. Para alegria
geral, em especial dos avós, Amo

,

e Traudi Henschel, leia-se Clube
Atlético Baependi. Valeu!

Um dos primeiros' médicos a

prestar serviço em Jaraguá do Sul,
Waldemiro Mazurechem, aniver
sariou no último dia 1 de agosto.
Com a lembrança de centenas de

amigos e familiares, a data não

passou em branco. Parabéns!

o biker jaraguaense Jonathan
Grimm continua arrasando no Cata

rinense de Down Hill (descida de

montanha). Venceu a 2a etapa da

competição em Jaraguá do Sul, no

dia 22, e lidera na categoria elite. '

A partir do dia 9 de agosto, os

atletas da AJAB (Associação Jara

guaense de Basquete) irão desen

volver o Projeto "VisitAção, que
consiste na visita dos atletas, a

entidades assistenciais e hospitais
de Jaraguá do Sul, locais em que

permanecerão algumas horas con-

'versando, brincando e tomando
diferente o dia dos pacientes aten

didos por estas instituições. Taí um

exemplo a ser seguido pelas outras

modalidades.
'

RESTAURAN�E CLUBE ALEGRE
;

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

Sábado, 5 de agosto de 2000

Representantes
femininas da diretoria
da Acijs, Ianice
Breithaupt e Christiane

Hufenüssler, em pose
exclusiva, registraram a

visita de Beto Carrero,
na última segunda-feira

A bonita Sibele Ristow,
nesta pose com o

namorado, o cirurgião
dentista Everson

Wodzinsky, colou grau,
dia 28 de julho, no

curso de Arquitetura e

Urbanismo; da Furb.
Parabéns! I!:o="""""_

Remédios, materiais de construção, documentos, contas de luz,
água, cestas básicas, tudo o que você imaginar e até mesmo

dinheiro em espécie foram as principais mercadorias de compra e

venda de votos na última eleição. Tanto os compradores quanto os

vendedores de votos já estão se preparando para repetir tudo de

novo. Entra eleição sai eleição é a mesma história. Virou um

círculo vicioso.

('J 14 Anos de-Bons Serviços
LUNELLI
Millih.....M.ili""W

.

SERViÇOS PREDIAIS �

R u a P r e f e i t o J o s é Bau e r ,poS 9 3 • V i I a R fi u

Fone: (047) 973·9�47 • 372·3500'
CEP: 89254·100 • Jaragjó d'o Sul . se

,a",

Mania de vender barato

Barra do Rio dó Cerro
376-1603

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,

com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

, em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

1 '
Floricultura

� Florisa

tr (047) 371-8146
tr (047) 371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau . Jaraguâ do Sul . SC

Restaurante Itajara
,Atende de segunda a sábado
Para almoço J1h30 às 14 horas

Para jantar 18h30 às 22 horas

Atendemos casame�tos, a

aniversários, convençoes, 1

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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COMEMORAÇÃO

Associação Catarinense

de Imprensa
A direção do CORREIO DO

POVO foi distinguida com um

convite pela Casa do Jornalista ao
conselheiro E. V. Schmöckel,

expedido pela Associação Cata

rinense de Imprensa e o Grande

Oriente de Santa Catarina, o

Grande Oriente do Estado de

Santa Catarina e a Grande Loja
de Santa Catarina, para as sole

nidades comemorativas do 1690

aniversário de fundação da Im

prensa e da Maçonaria catari

nenses, que se realizaram. no últi

mo dia 28 de julho de 2000, na

cidade de Laguna, neste Estado.

A solenidade programada
alcançou grande brilho quando da

homenagem junto ao busto de

Jerônimo Francisco Coelho e o

almoço no Laguna Tourist Hotel,
com homenagens especiais e a

palestra do jornalista e con

seUleiro Salomão Ribas Júnior,
sob o tema "O futuro da Im

prensa".
Face às comemorações dos

124 anos de fundação de Jaraguá
do Sul e a realização da Ex

po2000 e a Feira da Ponta Es

toque, esta última organizada pelo
-Rotary Club Jaraguá do Sul e

Casa da Amizade, em be-nefício

do Natal da criança carente,

impediu o acompanhamento total

das solenidades em Laguna. Cum

primentos deste jornal aos or

ganizadores do evento.

Corpo de Bombeiros comemora

o 100 aniversário de fundação
Guaramirim - o Corpo de

Bombeiros Voluntários comemo

rou quarta-feira o 10° aniversário

de fundação no Município. A

entidade foi criada em 2 de agosto
de 1990 e hoje consta entre as

corporações voluntárias mais bem

instaladas no Estado, avalia o

presidente João Valdemiro Dalprá.
Durante os dez anos de existência,
mudou bastante o perfil do aten

dimento préstado à população. O

combate a incêndios foi aos pou
cos sendo substituídos pela pres

tação de socorro a acidentados e

atendimentos diversos à comu

nidade.
A população está utilizando

DOS STATES
Mrs. Clara Rosen nos escreve

De Cincinnati escreve-nos a

senhora Clara Rosen" que
brando um longo silêncio, em

razão das nuitas atividades do

mundo moderno. Vale lembrar

que conhecemos Clara, que vivia

com a distinta' família dos
Wedekind, cujos pais e avós um

dia abandonaram a Europa para
desbravar as matas brasileiras de

Santa Catarina, estabelecendo-se,

no vizinho Município de

Guaramirim,
Mas alguns parentes se

guiram para os Estados Unidos

da América, estabelecendo

contato e a conseqüente viagem,
permanecendo ali. Depois co

nheceu George Rosen, um cara

batuta que já tivemos opor
tunidade de conhecer, em suas

viagens para os familiares gua
ramirenses. Do casamento resul-

taram duas lindas meninas,
Sandra e Linda, já casadas e de

profissão que vai de vento em

popa. Clara nos dá a notícia de

que ela e George ficaram avós,
com o nascimento da filha da

filha mais velha (Sandra), no

Christ Hospital, recebendo o

charmoso nome de Grace

Elizabet Morrison, nascida no

último dia 25 de julho.
Finaliza a longa carta com a

promessa de viajar para
Guaramirim no próximo ano,

entre os meses de junho e julho.
Daqui partem, com esta

nota, os parabéns ao casal

Sandra e esposo, aos avós ri

sonhos e uma bicoca na Grace

Elizabet.

cada vez mais os serviços dos

bombeiros, segundo o acompa
nhamento estatístico da corpo

ração. No ano passado, foram

prestados aproximadamente mil

atendimentos. Neste ano, os aten

dimentos já superam a marca dos

900 serviços prestados. Na opinião
de Dalprá, isso demonstra a boa

aceitação que o serviço da cor

poração tem perante a comu

nidade, Ele ressalva, porém, que

para manter esse ritmo de trabalho,
é indispensável que a população
continue prestando todo o apoio
financeiro possível para a entidade.

A corporação precisa do auxílio

para atender de manutenção
variados, que vão desde a alimen

tação de pessoal, até a manutenção
de veículos e aquisição de com

bustível. "Os gastos com manu

tenção são hoje o principal de

safio", diz o presidente. Para fazer

frente a esses custos, a entidade

está aproveitando as comemo-

rações do 10° aniversário, para
retomar a campanha de coleta de

donativos em dinheiro, através de
'

,

autorizações via faturas de consu

mo de energia elétrica, da Celesc.
, Dalprá espera aumentar em

pelo menos R$ 1 mil as contri

buições, financeiras através das

contas de energia elétrica. Uma

empresa credenciada já iniciou

contatos na cidade, para a rea

lização da campanha. O cidadão

poderá contribuir livremente com

qualquer quantia, a partir do valor

mínimo de R$ 1,00.
A equipe dos bombeiros de

Guaramirim é formada por 19
voluntários e três funcionários.

Uma das metas da corporação, no

momento, é a obtenção de uma

viatura{que já está assegurada por

doação. pela empresa Weg
Química), na qual será adaptado C?
equipamento hidráulico de resgate
de acidentados.

(MILTON RAASCH)

GRANDIOSO

BINGO BENEFICENTE

Em prol do tratamento de

Dayana Juceli de Souza.
Dia 6 de agosto, às 14 horas,
na Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, Bairro Vila

.

Nova. Serão 46 prêmios no

vale-tudo e 10 bicicletas na

rodada extra.
OBS: Levar Caneta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FOlos:Divulgação
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Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

MastiJ Inglês: raça de cão considerada a mais pesada do mundo estará à mostra nafeira

Feira reúne animais exóticos
e filhotes no fim de semana
Um milhäode organizadora espera, aproxi

madamente, dez mil pessoas.
O animal de estimação mais

vendido nos Estados Unidos, o

Furão (Ferret), será uma das

atrações na feira internacional.
Dentre os animais exóticos, será

exposto o Chow-Chow, ca

chorro de origem chinesa de lín

gua azul, que é sacrificado e

servido como prato exótico;
Shar-pei, cão considerado o mais

enrugado do mundo pelo Guiness

Book; o Pelado mexicano, cão

sem pêlos; Mastif Inglês, ca

chorro mais pesado do mundo;
Basenji, cão dos faraós; gatos
persas, Pink Toe, aranha Tarân

tula doméstica, e Python Regis,
a cobra mais dócil do mundo.

Durante o evento será

realizado sorteio de um cachorro
e as crianças que comparecerem
à feira vão ganhar peixinhos.
Ingressos no local, preço
popular.

. ,

pessocs jo
visitaram
afeira

Jaraguá do 8ul- A I a
mos

tra da Feira Internacional de

Filhotes, promovida pela Arca de

Noé Promoções e Eventos, de

Joinville, acontece entre os dias
4 e 6 de agosto, no estaciona

mento G3 do Shopping Brei

thaupt, das 10 às 22 horas. Em 6
anos de atuação, mais de um

milhão de pessoas já visitaram o

evento. O diretor da Arca de Noé

Promoções, Valdecir Gonçalves,
informa que mais de quinhentos
animais serão comercializados.
"Serão expostas di versas es

pécies, inclusive cães e gatos
exóticos", conta. Ele fala que esta .

feira é considerada a de maior

visitação, em termos de ex-po

sições de pequenos animais. "Já.
expomos em várias capitais do
País e na Argenti na". A com i ssão Shar-pei: cão considerado o mais enrugado do mundo pelo Guiness Book

ijac@netuno.com.br Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos eutomcfizodos de
última geração.

DI: Mario Sousa JI:
•

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

� CP··········· .. ·

" J

��©)lr��
Atração folclórica

O Grupo Folclórico Neue Heimat reúne os participantes de todas
as idades em comemoração ao 12° aniversário. A festa, que' terá

apresentações de música, canto, teatro e danças, é aberta à
comunidade e acontece no dia 20 de agosto, na Sociedade Esportiva
Vieirense, a partir das 16 horas. Os ingressos custam R$ 1,00.

Prêmios
O Hospital Sagrado Coração de Jesus, de Massaranduba, realiza

amanhã. depois da missa das 8 horas da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus. a premiação aos vencedores do conc�rso de redação e

cartazes "50 Anos do Hospital SCJ em Massaranduba".

Festa do Pirão

A Festa Nacional do Pirão será promovida em novo local, nos

salões da Sociedade Esportiva e Recreativa de Barra Velha, e ganha
um dia a mais. Aberta no dia 6 de setembro, às 19 horas, o evento

se estende até o dia I O, com shows, entretenimento, folclore e

gastronomia.

Passeio

Na semana que passou, 140 idosos das comunidades Rainha da

Paz (Vila Nova) e Amizade estiveram em Florianópolis visitandoa
Assembléia Legislativa e conhecendo o trabalho dos parlarnentares
Eles foram levados pelo deputado estadual Ivo Konell,

Homenagem aos pais
O Departamento da Mulher do STIVestuário promove hoje tarde

especial em homenagem aos pais. O evento começa às 14h30 eé

voltado aos homens e mulheres da categoria vestuarista. Está prevista
palestra com a rnédica-geriatra Karen da Silva, sob o tema "Aspec«
do Envelhecimento" e homenagem ao pai mais idoso presente no

encontro, que também terá danças e brincadeiras.

Escritório de Advocacia'
Dr. Arão dos Santos

. OAB/SC 9760

* Comercial* Civil

*Tributário * Bancário
tf 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

lfII\ EMERGÊNCIA �.I

� ODONTOLÓGICA W
DISQUE:9981 8000

9104 4311
Dr. Ralael Luis Pamplona

eRO·Se SIll
Dr. Kleber Lisboa Araú;o

eRO-Se5210

Horário de Atendimento;. • (Sex.
7:00 às 12:00 / 13:0oà� 17:30

.

Atendemo�;\l,�odos os tipos
de COllyêQios,.

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adolescentes relatamexperiência
Não faltam depoimentos de

adolescentes grávidas. Vildete
Antunes dos Santos, 16 anos, deu

à luz ao primeiro bebê, quarta
feira, na maternidade do hospital.
Entre surpresa e contente, ela

tentava pegar jeito para ama

mentar, observada pelo compa
nheiro, Eduardo da Cunha, de 20

anos. Vildete e Eduardo moram

juntos há quatro meses no Bairro

Corticeira. O casal confessa q:ue
os cuidados para evitar a con

cepção não foram rígidos.
O relato de Patrícia Mariano,

18 anos, da Vila Nova, impres
siona. Ela teve uma filha aos 16
anos e está grávida novamente,
com previsão de ter o bebê na se

mana que vem. Patrícia diz ter sido

surpreendida pela segunda ges
tação. Ela admite que falton roais

atenção para evitar a segunda
gravidez, mas queixou-se também
da falta de apoio. "Gostaria de ter

mais pessoas para conversar, falar
dos meus problemas", desabafou.
A situação de Patrícia" que en

frenta dificuldades financeiras até

para comprar leite para a filha,
ficou ainda mais complicada por
que foi abandonada pelo com

panheiro. Além disso, a mãe dela
é pessoa acometida de.p�alisia e

está na cadeira de rodas. Patrícia
não vê outra saída, senão exigir
pensão alimentícia do ex-com-

panheiro.
'

Não menos surpreendente é o
.

caso da costureira Ivete da Ro

cha, que teve a primeira filha no

domingo passado, aos ,16 anos.

Ela diz que engravidou por opção
e que está muito satisfeita. (MR)

INFORMATIVO PAROQUIAL - 5 e 6/812000
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz
19hOQ - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz

. 8h30 - Com. São Cristóvão I

NOSSA MENSAGEM:

Jesus é a manifestação da Trindade

Embora todos os anos o segundo Domingo de
Quaresma nos leve ao monte Tabor, para contemplar aí a

manifestação da glória de Cristo, em sua Transfiguração,
a Igreja celebra também a festa da Transfiguração do

Senhor, todo dia 6 de agosto, a qual, caindo num

Domingo, tem prioridade sobre o Domingo do Tempo
Comum. Em sua Transfiguração, Jesus é a manifestação
da Trindade para nós e, em sua dimensão pascal, anuncia
também a nossa própria transfiguração eterna, como

filhos adotivos de Deus e co-herdeiros em Cristo.

ApOio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed, Florença - 1" andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311

Rua Walter Marquardt, 110

Fotos: Edson Junkes/CP

sibilitará que o atendimento às

gestantes seja feito sem atropelos
e de acordo com a nova filosofia
de trabalho, diz Luz.

A . intenção é prevenir essas

ocorrências e evitar que as
. adolescentes grávidas ou que já

tenham gerado filhos, corram o

risco de outra gestação inde

sejada, pela simples falta de
esclarecimen to.

A orientação a ser dada
nesses casos não deverá ficar
restrita ao atendimento em am

bulatório. A Secretaria de Saúde
deverá promover palestras nos

bairros e comunidades rurais,
esclarecendo sobre as gestantes,
em especial as adolescentes,
orientando também sobre outras

questões, como doenças sexual
mente transmissíveis, aids e uso

indevido de drogas. "A prevenção
é prática freqüente nos países do

.

primeiro mundo. Nós seguiremos
o exemplo", destaca o gine
cologista Veloso.

(MILTON RAASCH)

O secretário já conversou

com os médicos ginecologistas
Paulo Veloso e Amauri Teixeira
sobre o assunto. A idéia é de

senvolver programa nos moldes
do "parto humanizado", como é

chamada a experiência bem
sucedida de grandes centros.

Trata-se de conceder um aten

dimento "menos mecânico e

emotivo" às gestantes e par
turientes, segundo palavras de

Veloso, concedendo não só o

tratamento adequado, mas

fornecendo também as orien

tações necessárias. e conforto

psicológico.
Para tanto, a secretaria deverá

envolver todos os recursos que
a Prefeitura têm disponíveis. A

equipe médica que atende nos

postos de saúde e no Hospital
Santo Antônio será reforçada com

a contratação do ginecologista
Eduardo Pinto, que virá de São
Paulo e tem chegada prevista para
a próxima semana. A contratação
de mais um profissional pos-

Precoce: Ivete teve a primeirafilha aos Iôanos Compromisso: Patrícia, segunda gravidez aos 18

Programa vai orientar sobre
a gravidez na adolescência

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GL-OBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Guaramirim - A Secretaria
de Saúde vai lançar programa de

orientação e. prevenção da.
gravidez na adolescência. A

medida será adotada com o

objetivo de diminuir o número de

casos de gravidez precoce, que
cresceu no Município nos

últimos 2 anos. Dos 488 partos
realizados no ano passado, 96
foram de mães adolescentes. Este

ano, _

de 226 partos feitos até

junho, 55 foram de jovens com

menos de 20 anos de idade. Em

1998, foram registrados 94
nascimentos de bebês-gerados
por adolescentes. A situação pede
mais ação preventiva, avalia o

secretário de Saúde, Antônio
Carlos da Luz.

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820

Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassull.com.br - e-mail.cassuliéãcassuli.com.br

Secretaria de
Saúde constata
crescimento
doíndice

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 - POLíCIA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE AGOSTO DE 2000

Morador desaparecido de

Guamiranga é encontrado morto
Cuaramtrim - o morador

de Guamiranga Anibal Ranghetti,
desaparecido há 21 di as, foi
encontrado morto em um

matagal, aproximadamente 200
metros de sua residência. O

corpo, já em decomposição, foi
visto por um frentista, amigo da

vítima, na quinta-feira à tarde, às

15h30. Martinho Kraisch conta

que ficou em estado de choque
ao encontrar o amigo naquela
situação. "É muito ruim ver urna

pessoa se desmanchando no

mato, principalmente sendo seu

amigo", comenta Marinho. Disse
também que, pejo que pôde
observar, Anibal teria injetado ou

tomado veneno, porque próximo
ao' corpo havia um copo e uma

seringa, isso antes de usar uma

corda para se suicidar.

Depois da localização do

cadáver, foi chamado o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, que encaminhou o

corpo para o Instituto Médico

Legal de Jaraguá do Sul.
A família de Anibal Ranghetti,

durante os 21 dias do desapare
cimento, fez várias buscas,
primeiro no Rio Itapocu, com o.

auxílio dos bombeiros, depois no

mato, com auxílio de populares
e amigos, e ultimamente vinha

espalhando cartazes em várias
localidades da região e em várias

".-

cidades do Estado. Na quinta-
feira, dia em que foi encontrado
o corpo, um dos filhos estava em

Barra Velha colocando cartazes da

foto do pai com o objetivo de en

contrá-lo. Ninguém da família

consegue explicar o que teria
levado Anibal Ranghetti a cometer

suicídio. (ILTON PIRAN)

Motorista preso .por
dirigir embriagado

Jaraguá do Sul - o marce

neiro Denilton de Souza, 20 anos,

foi preso por embriaguez, à 1 hora
de ontem. Ele conduzia o Chevette

ano 1976, de cor branca, placa LZA-

3251, de Luís Alves, em alta veloci
dade pelas ruas da cidade. Avançou
si nal vermelho no cruzamento das

ruas Epitäcio Pessoa com Padre
Pedro Francken, e não obedeceu -

ordem de parada. Foi perseguido e

para fugir da Viatura da Polícia
Militar entrou de marcha à ré pela
Rua Max Wilhelm, onde transitou
na contramão. Na seqüência, Souza

entrou na Rua Augusto Mielke e

Guilherme Gielow.

O marceneiro só parou depois
de chocar-se contra um poste, e

o muro do Clube Atlético Bae

pendi, quando foi finalmente

preso pela Polícia Militar. Foi
encaminhado para exame de

alcoolemia, que acusou 0,73 mg/
álcool por litro de sangue.
Denilton de Souza não portava
Carteira Nacional de Habilitação.
No interior do Chevette foi
encontrado um litro de uísque.
Ele foi indiciado em inquérito
policial por dirigir embriagado.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)'

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispornos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor' - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Su,*,sena (quarta/sábado)
concurso: 417

,06 -1.2 :l;d��g_ 36-38'
"

2'1aixa: i

13,16 - 19- 28 - 30-41
concurso: 4,18:,

c:':-:-1ª·faixa:
11 - 20. - 21 - 36 - 40 - 48

2ª íaixa: :}�

04 - 09 - 18_ 24 - 33 - 46

Quina (quinta/sábadolterça)· .

concurso: 728
03-19-38-43-61

.M��:::o/<<::��m-:<�
·:t:::�:}{:::�:::::::: ..

370-7919

AUTO CENTER Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 865 • Sinaleiro Vila Lenzi
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Jaraguá Motor Clube realiza

Copa Norte de Automobilismo
Segunda etapa
contacom
60 pilotos
deSCe do PR

Jaraguá do Sul- o Jaraguá
Motor Clube sedia hoje e amanhã

a 2" Copa Norte de Auto

mobilismo nas categorias Gol e

Stock-Car, e a I a Festa da Co

lisão. O campeonato é dividido em

três etapas, com a primeira foi

disputada no mês de maio, com

40 pilotos. O' presidente do

Jaraguá Motor Clube, Silvio

Spezia, acredita que "uns 60

pilotos, dos Estados de Santa
Catarina e Paraná, deverão

participar das provas neste final
de semana". Ainda conforme

Spezia, "os seis primeiros de cada

categoria serão premiados. E. ao

final da terceira e última etapas,
que acontecerá em outubro,
premiaremos os seis primeiros no

gerai", disse.
Os treinos livres serão

realizadoshoje, a partir das 9h30.
com tomadas ele tempo. à tarde.
As provas começam amanhã. às
lOharas. No local, será oferecida
área de camping, com toda infra
estrutura. Neste sábado, às 22

horas, "realizaremos a I a Festa
da Colisão, é beim destacar que a

festa é 'uma brincadeira

dançante". Está confirmada a

presença do DJ Charlinho Jr.. e a

instalação de um supertelão.

Um dos pilotos conhecidos

que disputará a Copa Norte é

Dirceu Ráusis. da Rausis Racing
Team. líder do Campeonato
Catarinense de Autornobilismo,
categoria Novatos. com 33

pontos. Para Rausis. esta "copa
servirá para acertos finais no

meu Gol, que está com rnoror

novo. e precisa ser acertado para
a próxima prova do Catarinense,
no dia 20 deste mês. em Cha

pecó".
Rausis foi punido na última

prova, pelo Catarinense de

Autornobilismo. Apesar de ter

chegado em pri mei 1'0, perdeu a

posição, com a punição da perda
de 20 segundos. por ter queimado
a largada.
(AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Primeira rodada do Integração é no Eurico Duwe
Jaraguá do Sul - A pri

meira rodada da final do Cam

peonato Integração de Futebol
acontecerá domingo, dia 6, no

Estádio Eurico Duwe, em Rio da
Luz. Na categoria aspirante, estão

classificados para a final Vitória

e Alvorada. Nos titulares, Cruz

de Malta e Vitória fazem o

principal clássico do futebol

amador, decidindo o título da

principal categoria do Campeo
nato Integração, promovido pela
LJF - Liga Jaraguaense de

JEEP CLUB
I) �a reunião do dia I, foi acertado que a largada do 100 Jeep
Raid. será às 9 horas, e não às 8 horas, como foi divulgado
antenarmente.
2) Na próxima reunião, o responsável pelo jantar será o Claus
Melcher, e pelo bar, Vilmar Cattoni.
3) Solicitamos aos sócios que participem da reunião do dia 8,
para tratar assuntos da 100 Jeep Raid. '

�) O tesoureiro apresentou o balancete referente ao mês de
Julho.
5) Aproveitamos para convidar as pessoas que têm veículo 4x4
para participar do 100 Jeep Raid, na categoria Estreante, que
vale a pena, a trilha é ótima.

.

�) O, telefone para inscrição no 100 Jeep Raid é 370-1217, com

atncla ou Paulo. -

7) .N.o dia 30 de julho, fizemos o percurso da trilha onde
participaram o repórter da Rádio Jaraguá Tim Francisco, seu

Cunhado e o filho dele.
'

'rambém.o repórter-fotográfico Lúcio.
) No dia do Raid, no período da tarde, na chegada, haverá

venda de camisas do evento.

Futebol. Os jogos terão início às

13h30. As partidas de volta
acontecerão no Estádio João
Marcatto. no Bairro Jaraguá
Esquerdo, ou no Internacional, na

Barra do Rio Cerro, no domingo
seguinte.

Os' classi ficados foram

conhecidos depois da última

rodada de classi Iicação. que

apresentou os seguintes re

sultados: na categoria aspi
rantes, o Vitória garantiu a vaga

para a final ao derrotar o Guarani.

por 4 a I e I a O. enquanto o Al

vorada alcançou a vaga para a

final vencendo o Flamengo. por
4 a I. e empatou no domingo pas
sado, em I gol.

Na categoria tirular, a clas

sificação do Cruz de Malta foi

conquistada com duas vitórias. de

goleada sobre o Guarani. 4 a O e

4 a 2. O Vitória encontrou mais

dificuldades contra o Alvorada.

Depois de vencer o prirfieiro jogo
por 4 a I, foi derrotado no dorn i n

go passado. no ternpo normal.

por 2 a I. Na prorrogação reabi

litou-se vencenelo por 2 a O. (AO)
,

apenas a l S" posição no grid. A

intenção da Ferrari, para evitar

problemas semelhantes, é levar

,

quatro carros já para Buelapeste,
onde no próximo dia 13 acontece

a 12" etapa do Munelial.
PRESENTE - Além da boa

notícia, de que passará a ter carro

reserva, Barrichello também ga
nhou presentes do presidente da

Ferrari, Luca di Montezernolo, pela
vitória ele Hockenheim. O diri

gente deu a ele e a sua mulher.

Silvaria, dois relógios de ouro e

um frasco elo perfume Acqua di
Parma.

O brasileiro folgou quarta
feira, depois ele testes em Fiorano
na terça-feira. O piloto ele testes

da equipe, Luca Badoer, comple
tou 136 voltas (mais ele 400 km)
e quinta-feira teve a companhia ele
Michael Sehnmacher nos treinos.
No fim de semana, os pilotos da

Ferrari vão para a Holanda assistir
ao Marlboro Masters de F-3,
anele farão também exibições no

circuito ele Zandvoort.

(FLAVIO GOMES)

Barrichello: piloto brasileiro recebeu presentes dopresidente da Ferrari

H I P ER

BREITHAUPT

Barrichello pode ter

carro-reserva na Hungria
São Paulo - Os principais

jornais italianos publicam em

suas edições de hoje uma

informação que demonstra certa

.mudança de atitude da Ferrari

com Rubens Barrichello. A partir
do GP da Hungria. o piloto
brasi lei 1'0 poderà ter um carro

reserva só para ele. A equipe
passará a levar quatro carros

para os GPs, ao contrário dos

três que normalmente são

utilizados num fim de semana de

corrida, com prioridade .do

reserva para Michael Schurna

eher, primeiro piloto do time.
A medida é divulgada três

dias depois de Barrichello vencer

sua primeira corrida na F-I,
domingo passado em Ho

ckenheirri, Alemanha.

Os mecânicos ainda não

ti nharn terminado o conserto e

Barrichello viveu o drarna de

quase ficar fora da prova. porque

começou a chover. No fim. com

o carro ele Schurnacher, acerta

do segundo as preferências do

alemão. ele acabou obtendo

No Shopping Center B,reithaupt

u
::E
u
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