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estofados e colchões

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Ultra-sonografia.

* Radiologia Geral e

Pediátrico '

* Tomografia
Computadorizada

* Angiografia
* Mamografia
* Check-up Vip

Centro de Imagem 1
-

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

C@JrQ_@J!I!-ª9ªm_2
R. João Picolli, 216·

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo consultório Dr. João Biron)

Fone: (047) 371·8776

JRCRIAÇÖES

(47) .

3 70� 7000/635-0 705

A direção da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Guaramirim)

I

. planeja para outubro a conclusão da

primeira etapa das obras da instituição.
Comissão de verificação do MEC irá

a Guaramirim em novembro.

Cresce o índice local de ocorrências de atropelamentos. Página 10 Página 9

Fundação planeja assumir a

gestão do hospital de Corupá
o controle do Hospital e Maternidade instituição, alegando déficit operacional. A

São Francisco, de Corupá, pode passar à fundação tem condições de assumir a

FundaçãoBeneficentePró-Saúde.Aopção administração, desde que a receita

foi discutida em assembléia, esta semana, mantenha-se estável e a Prefeitura garanta
quando os proprietários do hospital ma- o repasse de R$ 2,5 mil mensais.

I
nifestaram interesse em se desfazer da Página 11

Arquivo/CP: Edson Junkes

Operários
trabalham na

construção de dois pavimentos

Edson JunkeslCP

EDUCAÇÃO

Fameg investe

R$ 600 mil na obra

Ao leitor
Por problemas em

nossa impressora, hou- I

ve atraso na distribui

ção do jornal.
Agradecemos a sua

compreensão

EMUMSABOR
ESPECIAL PARA NÓS 'DuasRodas

AROMAS

Pelo 6º ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

Liderança absoluta: 600/0

IRINEÜ
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Na hora oportuna
A homenagem que será prestada nesta segunda-feira ao

fundador da cidade de Jaraguá do Sul, Emílio Carlos Jourdan,
não poderia ser mais oportuna. Primeiro porque a sessão solene,
programada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa

Catarina, reverencia a figura histórica do coronel, que fincou.as
bases daquela que se tomaria, mais
de um século depois, uma das mais
desenvolvidas e aprazíveis cidades I

I

de Santa Catarina. Segundo porque
é necessário divulgar mais entre os

[araguaenses a participação e a

contribuição dos pioneiros e

precursores da formação do nosso

Município, numa época em que o

ritmo frenético do dia a dia-nós faz

esquecer, ou não dar a importância
devida, ao resgate dos fatos

.

históricos e ao reconhecimento

daqueles que, como Jourdan,
contribuíram no passado para que
pudéssemos usufruir hoje.

E, finalmente, porque as ho

menagens ao fundador do Município,
que hoje ostenta a posição de terceiro

pólo econômico em Santa Catarina, pela coincidência do

momento, a pouco mais de dois meses das eleições municipais,
nos levam a refletir sobre o enorme senso de responsabilidade
de que devem estar imbuídas aquelas pessoas que se arriscam a

tentar protagonizar, assim como Jourdan, uni capítulo da História

jaraguaense. É o caso dos nomes que, ·no momento, estão

postulando chegar ao governo municipal. Os três candidatos,
olhando a soberba trajetória jaraguaense nos 124 anos de
existência do Município, podem facilmente compreender a.real
dimensão da missão a que estão se propondo,' seja qual for o'
vitorioso em 1 de outubro próximo.

Exercer o governo em Jaraguá do Sul carrega intrinsicamente
o desafio de satisfazer as expectativas de crescimento e

desenvolvimento de uma cidade, que já não pode ser

simplesmente comparada com tantas outras em Santa Catarina,
pelo vigor de sua economia e posição de liderança e vanguarda
que lhe cabe. A comunidade não pode, ou pelo menos não

deveria, ser complacente com governos medíocres, que não

saibam utilizar sensatamente os recursos dos cofres públicos,
extraindo o máximo da força das expressivas arrecadações
municipais, para investir naquilo que a cidade realmente precisa.

Governar Jaraguá do Sul exige doses adicionais de visão, arrojo
e responsabilidade, 'com um proceder sempre pautado no

planejamente e�çldini�ão clarade objetivos, para que. terminado
o mandatö:'a populaçãó não.tenha que experimentar o vazio,
com a sensação de que foi. apenas mais um governo que passou.

Não é difíCil para o administrador, em função das pressões de
todo tipo que geralmente. sofre, muitas delas motivadas por
interesses mesquinhos, que não constam da lide política, mas da

politicalha� acabar se distanciando dos conceitos mais elevados.
A postura dos bem-intencionados termina sufocada, oprimida e

coagida de tal forma que as soluções para os problemas locais
não aparecem: E problemas é o que não faltam: lixo urbano ainda
sem solução, vias de escoamento de produção estranguladas,
segura�ça pública constantemente desafiada por ladrões,
representatividade politica discutível, citando' apenas alguns.

É preciso que pensem nisso, aqueles que, como Jourdan,
deverão constar na História.

,

.-

Eprecisd
que pensem
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nlSSO,

aqueles
que, como

Jourdan.
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constar na

História
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* Noemi Jourdan de AraújoJorge

e lágrimas" cimentou as fun

dações da cidade nascente, para
que vicejasse e chegasse ao

esplendor que é hoje, segu
ramente entre as primeiras do
Estado e talvez a que mais apre
sente crescimento.

Seus descendentes, hoje, em

sua maioria morandono Rio de

Janeiro, têm o maior orgulho de

poder dizer da valentia, tirocínio,
capacidade empreendedora do
coronel Jourdan, trazendo, entre

as Suas maiores vaidades, este

sangue bravo que corre em suas

veias.
Carlos Augusto Leal Jourdan

e sua esposa, d. Maria Isabel, já
falecidos, contavam e recor

davam envaidecidos e orgulhosos
a recepção que foram alvo

quando dos festejos dc cen

tenário da cidade, da alegria do

povo no desfile, da fidalguia de

quem os hospedaram, passando
uma emoção enorme aos filhos e

netos que ouviam, e não raras

vezes pediam para que repetisse
esta ou aquela passagem.

Embora ausentes de Jaraguá
do Sul, esta ligação de sangue e

Centenário da morte do ceI. Emílio Carlos Jourdan

emoção faz com que os nossos

olhos reluzam quando no tráfego
de qualquer cidade onde nos

encontremos, vislumbremos uma

placa de automóvel ou caminhão
de Jaraguá do Sul, e que temos a

oportunidade de ir por estas

paragens, passemos por Jaraguá
do Sul nem que seja para
mostrarmos aos amigos o busto

do coronel Emílio Carlos.
Neste momento em que tantaS

pessoas ilustres se reúnem para
homenageá-lo, é com o coração
triste de aí não estarmos em tão

gloriosa data, mas transbordante
de gratidão, que lhes dirigimos os

nossos agradecimentos, especial
mente ao sr. Eugênio Victor

Schmöokel, que tão ciosamente

guarda as tradições e a memória
de Jaraguá do Sul, e ao Instituto
Histórico e Geográfico de Santa

Catarina pelo reconhecimento da

importância de Jaraguá do Sul e

de sua História.

Na história da humanidade,
poucos tiveram a oportunidade de
fazer uma ligação direta entre a

Geografia e a História planejando
e executando a fundação e a vida
e o desenvolvimento de uma

cidade. Esta é uma tarefa per
mitida a muito poucos, pois no

conceito moderno de cidade, esta

é um elemento vivo, em que os

habitantes são células de sistemas

operacionais que se entrelaçam e

interagem uns com os outros, em

harmonia. Há que ter uma visão

quase profética para que o local
escolhido tenha capacidade de
sustentar os que viriam implantar
o primeiro núcleo, para que o

sucesso dos primeiros seja
atração para outros, de modo que
os mais variados tipos de
atividade que se complementam
sejam atraídos e prosperem.

O nosso antepassado Enulio
Carlos demonstrou este senso de

oportunidade 'ao escolher as

margens do ITAPOCU para
estabelecer os fundamentos desta
notável Jaraguá do Sul.

Parafraseando um grande
estadista: "Com seu sangue suor

* Bisneta do fundador de

Jaraguá do Sul, Enn1io

Carlos Jourdan

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem z:
no máximo, 30 linhas, com 70 toques, o endereço Ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito e

sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comerciai e Oficinas
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Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postai 19 - CEP 89251-970 : Jaraguá do Sul - se
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Fotos:Edson Junkes/CP

"Estamos preparando o Grito dos Excluídos para o dia

7 de setembro. Queremos levar para a praça repre
sentantes de todos os segmentos marginalizados pelo
sistema." (Presidente do CDH, Sérgio Hommrich dos Santos,
falando sobre a movimentação popular)

,

"As pessoas ignoram as faixas de pedestres, des

respeitam as regras de trânsito, por falta de atenção e de

consciência. Os ciclistas devem respeitar o sentido do fluxo
da via para não ocasionar tumulto," (Sargento da Polícia

Militar Álvaro da Silva ao comentar as condições do trânsito

jaraguaense)

"A fundação tem condições de assumir o controle do

hospital, desde que a receita atual permaneça estável e a

Prefeitura garanta e até aumente o repasse mensal de
recursos." (Diretor do Hospital e Maternidade São Francisco,
pastor Otto Porzel Filho, em reunião que discutiu o futuro da

instituição)

"É preciso manter a ventilação dos .ambientes, evitar
recintos fechados e tomar cuidado com a manifestação
dos sintomas." (Secretário de Saúde em exercício, Orlando

Bernardino da Silva, falando sobre a prevenção à meningite)
,

\FOTOLITO &

370-8649

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos poro

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-Fios de cobre'
-, -Capacitares de partida e permanentes;

-Cabo de ligação; ,

I -Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores'
+-Selo rnecôníco-

'

-Verniz;
,

Rua Bertha Weege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

.MPANYSOME
. ACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

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

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/370-7919/370-8649

Claudia: confirmação de candidatura Lucila: persistência na campanha

Justiça descarta pedidos de
, '

impugnação de candidaturas
Lucila Micheluzzi
e Claudia Lemke
são consideradas

aptas a concorrer

,Guaramirim - A Justiça Elei
toral afastou o risco de impugnação
das candidaturas de Lucila Miche
luzzi (PPS) e Claudia Mara Lemke

(PSDB) à Câmara de Vereadores. No

caso de Claudia, ajuíza Sônia Maria
Mazzetto Moroso, da 60- Zona

Eleitoral, extinguiu a proposição de

impedimento feita pelo PPB,
alegando "ilegitimidade de parte
ativa" na apresentação do pedido,
que deveria ter ingressado no

Fórum por iniciativa da coligação
Mais Guararnirirn, do PPB e PFL, e

não somente através do primeiro,
PPB, como aconteceu.

'

"Quando ocorre coligação par
tidária' os partidos politicos que a

integram formam um único onde

passa a,representar uma verdadeira

corporação de idéias e ideais ao

assumir a responsabilidade pró-pria,
deve funcionar como sendo um canal
condutor das propostas de seus

candidatos junto à população, como

também deve, a coligação, funcionar

como um só partido no rela
cionamento com a Justiça Eleitoral",
destaca a juíza na sentença, aco

lhendo parecer-do promotorpúblico
Victor Emrnendörfer Filho, sobre o

caso.

Claudia licenciou-se da Escola
Básica Almirante Tamandaré para

poder disputar as eleições munici-:

pais. A representação dos pepebis
tas tentando obstrnir a candidatura

-,

da professora, alegava que Claudia
continuou preenchendo o cartão

ponto na escola fora do prazo,
durante alguns dias, quando já
deveria estar afastada.

A juíza também considerou

improcedente a tentativa do PMDB,
através dosecretário do partido, José
Roberto de Freitas, contra a diretora
licenciada da Apae, Lucila Miche
luzzi. A professora não estaria obri-

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

gada a afastar-se da direção da Apae
para concorrer às eleições muni

cipais, como alegou a representação
do peemedebista, pois não se trata,
nesse caso, de uma entidade pública.
No exame da questão, Sônia Maria

solicitou esclarecimentos à 19-
Coordenadoria Regional de Ensino,
sobre a forma com que a professora,
integrante efetiva do magistério pú
blico estadual, foi cedida para a

Apae. Lucila havia cumprido o

exigido pela legislação eleitoral com

bastante antecedência, deixando o

serviço público ainda no dia 1 de

julho.
RECURSOS - O PPB consul

tou ontem o advógado Adelino
Savio Atanásio dos Santos sobre a

possibilidade de ser feito recurso

contra a decisão referente à candida
tura de Claudia Mara Lemke. Só no

final do dia o advogado daria a posi
ção. Em princípio, Santos discorda
da decisão judicial, no aspecto da

ilegitimidade de parte, na argüição
que os dois partidos deveria ter for
malizado a representação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nãopode
A Celesc (Centrais Elétricas de

Santa Catarina) comunicou à

Justiça Eleitoral que
algumas placas de propaganda

política afixadas nos

postes estão em

desacordo com as normas de

segurança, e que a lei proíbe
colar cartazes.

JARAGUÁ DO SUL, 12 DE AGOSTO DE 20ºº

Dionei, lrineu e Cecilia se revezam na abertura do programa, à eleição majoritária

Candidatos a vereador do PFL

abrem a propaganda na rádio
Na majoritária,
PTseráo
primeiro partido
a se apresentar

Jaraguá do Sul - Em

sorteio realizado na manhã da

II última quinta-feira, no Fórum

local, ficou definido que os can

didatos a vereador do PFL

abrirão a propaganda eleitoral

gratuita nas rádios, prevista pela
Justiça Eleitoral para iniciar na

próxima terça-feira, dia 15. As

eleições proporcionais serão

disputadas por sete partidos ou

coligações (PF]", PPB, PSDB,
PT e as alianças Renovando
com o Povo - PMDBIPPS -

e Trabalhista Liberal - PTB,
PL e PTN), que se revezarão a

cada sete dias na abertura dos

programas.
Na eleição majoritária, o PT

faz a abertura no dia 16, seguido
pela coligação Mais Jaraguá do
Sul (PSDB/PPBIPFLIPTBIPL/
PTN) e pela aliança Renovando

com o Povo. Os programas nas

rádios serão diários, das 7 horas

às 7h30, e das 12 horas às

12h30, além de mais 30 minutos
de inserções, de no máximo um

minuto, distribuídas às co

ligações e partidos. A cada três

dias, partidos e coligações se

revezam. O segundo passa a

abrir o programa, o terceiro se

apresenta em segundo lugar e

o primeiro será o último, e assim

sucessivamente até o dia 28 de

setembro, último dia de pro

paganda eleitoral.
O tempo de progaganda é·

dividido da seguinte forma: 1/3

(20 minutos diários) igualmente
às coligações e partidos; os

outros 2/3 (40 minutos) de

acordo com a represen
tatividade parlamentar na

Câmara Federal.

Assim, a coligação Mais

Jaraguá do Sul terá 16 minutos
e 53 segundos para propaganda;
a aliança Renovando com o

Povo, 7 minutos e 10 segundo,
e o PT, 5 minutos e 56 se

gundos. Para as inserções,
como o tempo não pode ser

fracionado, a coligação Mais

Jaraguá terá 17 minutos; a

aliança Renovando com o Povo,
7,eoPT,6.

- A cada nove dias, a

Coligação Mais Jaraguá do Sul
e o PT repassarão à aliança
Renovando com o Povo 45 e 30

segundos, respectivamente=->,

explicou o juiz da 87a Zona

Eleitoral, Luiz Antônio Zanini

Fornerolli, informando que os

partidos ou coligações não

requisitaram o tempo a que têm

direito para a propaganda na

TV. "Os programas de rádio

devem ser entregues às rádios

às 14 horas do dia anterior". "O

não-cumprimento do horário

implicará na não apresentação
do programa seguinte", com

pletou.
TEMPO - A propaganda

dos candidatos a prefeito serão

nas segundas, quartas e sextas

feiras, dos vereadores nas ter

ças, quintas e sábados. Os ve

readores do PFL terão 6 minutos
e 18 segundos diários para
propaganda, PSDB 6 minutos e

2 segundos, PPB 4 minutos e

18 segundos, PMDB 4 minutos
e 33 segundos, PT 4 minutos e

16 segundos, e a coligação
Trabalhista Liberal 3 minutos e

33 segundos.
REUNIÃO - Na tarde

de ontem, a Justiça Eleitoral

reuniu os presidentes de

partidos e representantes das
emissoras de rádio para
discutir os critérios e métodos

para a gravação dos pro

gramas.

O juiz da 87a Zona Eleitoral de Jaraguá �o Sul, Luiz Antônio Zanini
Fornerolli, recomendou aos partidos políticos cautela e

responsabilidade na elaboração dos programas eleitorais gratuitos
na rádio, que começam dia 15.

- Peço que meçam as palavras para que não incorram em

sanções previstas pela lei. A Justiça Eleitoral vai fiscalizar o

processo eleitoral e aplicará as penalidades de acordo com a

irregularidade apresentada -, avisou.

Aliás, Farnerolli vem reforçando os avisos com relação ao

cumprimento da lei eleitoral desde o.início. Se houve alguma
irregularidade, não haverá como justificar.

Sorteio
Na próxima terça-feira, dia 15,
às lOh30, a Justiça Eleitoral de

Jaraguá do Sul e Corupá
realiza o sorteio da ordem dos
candidatos a prefeito nas

cédulas eleitorais.
A medida antecipa qualquer
pane que possa acontecer à

uma eletrônica.

Mais uma

Fornerolli lembrou aos representante dos partidos políticos que,

após as eleições, terão 5 dias para a retirada de toda a propaganda
politica da cidade. O não cumprimento resultará em punição

prevista em lei.

Boa nota

O governo do Estado promete
pagar, entre os dias 24 e 28,
50% do 13° do funcionalismo

público, o salário de agosto e

o de dezembro de 1998

(herança do ex-governador
Paulo Afonso - PMDB) aos

servidores com

.

remuneração bruta até R$
750,00.
Segundo cálculos da
Secretaria de Fazenda, serão

gastos R$ 227,3 milhões.

Por força da lei

Janice Breithaupt renunciou à

presidência do CMDCA

(Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do

Adolescente), mas o CDH

(Centro de Direitos Hurrianos)
vai dar continuidade ao

processo porque entende que a

Prefeitura infringiu a legislação,
submetendo a presidenta a

situação de constrangimento e

responsabilizando o CDH por
isso.

o desfecho _

A coordenação dos direitos humanos solicitou a documentação do

conselho para análise jurídica e vai entrar com processo contra o

prefeito Irineu Pasold por infração de lei municipal. O desfecho
do caso reforça a impressão de que existe conluio entre poder
público e iniciativa privada para dominar todos os conselhos de

representação da sociedade. Nessa ânsia, acabam infringindo as

leis que eles próprios criaram e submetendo pessoas que se

propuseram a exercer trabalho voluntário a constrangimento
público.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

o InstitUto Falcão Bauer de
I

São Paulo (SP), que é o maior

laboratório de teste para

produtos da América LalinSy

stoo e aprovou os combustíveiS
do Posto Marechal.

asteça aqui� e coloque qualid�
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Rest�urante Itajara
Neste domingo ahnoço especial em

comemoração ao Dia dos Pais

Heseroas no 371-3121

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 - Centro

quadrados, foi visitado durante

os três-dias de feira, por clien

tes procedentes de todo o Brasil

e de diversos países da América

Latina. Também foram regis
tradas as participações de re

presentantes dos Estados Uni

dos, Alemanha, Inglaterra e Á
frica do Sul que, após a feira,
participaram de um evento na

sede da ejnpresa em Jaraguá
do Sul. O atendimento perso
nalizado a cada um dos clientes
tem possibilitado à empresa
identificar nichos de mercado,
para .o�de direciona suas

pesquisas.
A Duas Rodas já confirmou

sua participação na FI no

próximo ano, prometendo
novos lançamentos e a reno

vação de um atendimento

personalizado e caloroso aos

clientes; que caracteriza a filo

sofia da empresa.

Duas Rodas Industrial mostrou

novas linhas de produtos na FI
Jaraguá do Sul -e-r- A ino

vação no segmento de ingre
dientes para 'alimentos, visando
atender uma demanda por qua
lidade e praticidade, que cresce

a cada dia. foi característica

marcante da Food Ingredients
South América (FI), a maiorfeira
de ingredientes alimentícios da

América Latina, realizada no

início de agosto, em São Paulo.
Os participantes puderam
constatarum salte qualitativo nas

linhas de arornas, extratos

naturais e aditivos apresentadas
durante a feira, comprovando
que o setor está investindo em

pesquisa e tecnologia.
Um dos melhores exemplos

foi o da Duas Rodas Industrial

que, através das suas Divisões

Aromas, Agroindustrial e

Soluções Integradas, marcou

presença mostrando seu poten
cial no desenvolvimento e

o PRESENTE PERFEITO
PARA <9 SEU PAI

ESTIL<9

Sapato em couro

apartirR$19,90 QUA�IDADE

VARIEDADE
,

. .

Sapato em camurca

a'partir R$ 29,90

Sapato em couro

Keffor R$ 49,90

tudo em até

6 vezes
sem entrada

aplicação de produtos adequa
dos a cada necessidade. A Duas
Rodas apresentou novos aro

mas, extratos naturais e frutas

desidratadas que está elabo

rando com base nas rnais recen

tes tendências de mercado.

Aplicados em produtos finais,
para degustação dos visitantes,
obtiveram alto grau de apro

vação durante a FI.

Segundo o gerente de Ven

das, Hilton S. Leonetti, a empre
sa jaraguaense ratificou sua

posição de liderança no mer

cado brasileiro de aromas, am

pliando e solidificando o rnarke

ting de relacionamento com cli

entes e fornecedores, a empre
sa mostrou porque, a cada ano,

investe mais na feira. "Nós

participamos de todas as edi

ções da FI e, neste ano, foi um

sucesso", comentou Leonetti.
O estande com 150 metros

PRAZO DO EDITAL: dias

OiA) Doutort a) Luiz Antônio Zanini Farnerolli, Juíz(a) de Direito.

FAZ SABER que. nodia 6'/9/2000. às 14: IS horas, e, em Segunda oportunidade.
no dia 22/9/2000. às 14: 15 horas. neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen. 87.. Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul (sq,
será(ão) levado( s) a leilão/praça ois) bem(ns) descrito(s), consoante determinação
constante nos autos n° 036.98.00 1329 -' 7, em que figura(m) como exequente(s)
Odilon dos Santos. tendo como executado(s) Calce e Leve Calçados Ltda. e

outro. Bem(ns): um terreno situado a Rua Leopoldo Janssen, contendo a área
de 1.426.00m2. edi ficado com uma casa em ai venaria de n° 206, contendo a área
de 600m2. matriculado sob n" 24.581 no Cartório de Registro de Imóveis da i

Comarca de Jaraguá do Sul - Sc. Avaliação: R$ 250.000.00 (duzentos e cinqüenta
mil reais). em 6/8/1999. cujo valor será corrigido monetariamente .até a data do

leilão/praça. seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado, Ônus: Recursos
ou pendências, Salienta-se due. em primeiro leilão/praça, o valor lanço não

poderá ser inferior a avaliação efetuada. sendo que, não ocorrendo a venda

,neste(a). será levado à Segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem
mais ofertar (art. 686, VI. do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
ficaun) ois) mesmots) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta

pública acima descrita. E. para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros. eu.Iara Clarice Alves. o digitei. e eu, Edie Izeli de Carvalho, Escrivã(o)
Designada o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 29 dejunho de

2000,

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

, 2" Vara

370-7919
370-8649

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-358'5 - 275-3214 - 275-3985

www.loiaobeber.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para Sudameris, IPO.da AOL-LA
reflete mercado mais conservador

São Paulo- o analistaEduardo

Hajime, da Sudameris Corretora,
disse que o resultado da oferta inicial
de ações (!pO em inglês) da America

Online Latin America (AOL-LA),
realizado no dia 8, reflete um

mercado mais conservador com as

empresas de internet. As ações da

companhia estrearam no Nasdaq,
índice norte-americano que reúne

empresas de tecnologia, com alta de

54%, cotadas a US$ 8,44 a unidade.

O preço de referência dos papéis foi
fixado em US$ 8,00, o que gerou uma

capitalização de US$ "200 milhões

para a companhia.
A AOL-LA, joint venture da

America Online com o Cisneros

Group of Companies, da Venezuela,
pretendia realizar o IPO na semana

passada, por um valor entre US$
,

15,00 e US$ 17,00, mas os inves
tidores consideram o preço muito
elevado.

Na opinião de Hajime, o novo

preço acabou sendo positivo para a

companhia. "Se a ação fosse lançada
com um valor muito alto e

despencasse para US$ 7, por

exemplo, não seria um bom

negócio."Ele ressaltou que os

investidores buscam hoje empresas
de Internet que já demonstram sinais
de lucro ou ligadas a grandes grupos
fmanceiros. Além disso, comentou,
a conjuntura do mercado in
ternacional é um fator determinante.
O analista lembrou que a IPO daTerra,
portal do grupo espanhol Te

lefónica, ocorreu em um cenário

positivo para o Nasdaq. A Terra

lançou ações em novembro de 99.
De outubro a dezembro daquele ano,

o Nasdaq apresent0-E valorização
de aproximadamente 40%. "O
momento era de euforia com relação

às companhias de Internet",
comentou. Segundo Hajime, o

otimismo começou a se esvaziar em

março, justamente quando os papéis
da Terra, lançados a US$ 7,00,
atingiram o pico de US$ 135,00. Ele
disse que as empresas da Web

precisam hoje mostrar que são

capazes de gerar caixa suficiente para
novos investimentos, pois há

dúvidas quanto à capacidade de se

utilizar o mercado de capitais como

fonte de financiamento para os

projetos futuros. "Os investidores

já começaram uma seleção natural e

apenas as melhores irão sobreviver."

.

ijADD/Makler�
.

É�SEGURO
.

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

\,�\,,\\)\�\l.\"� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

, Desapareceu, no dia 28/07/2000, da residência de
Affonso Franzner, à Rua Walter Marquardt, 1827, ao

lado do GP Automóveis, um cachorro que atende pelo
nome de Bobi, de cor bege, de raça plquenês/vira-lata,
tamanho médio, com rabo peludinho e com uma coleira
contendo um pingente em forma de pata de cachorro,

No seu desaparecimento usava roupa azul.

Qualquer informação entrar em contato nos telefones

(47) 370-7112 e 372-1348.

Imploramos ajuda, pois este cachorro é o animal
de estimação de muitas pessoas, principalmente

de uma idosa e de uma criança.
Oferecemos boa gratificação para quem achá-lo.

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/370-7919/370-8649

Sabe o que está chegandot

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rotary de Jaraguá do
Sul recebe palestrantes

o Rotary Club de Jaraguá.do
Sul recebeu, em uma de suas

reuniões, o sr. Anésio Luís
Alexandre e a sra, Iara Puerta

Pereira, ela diretora de Ensino da
19" CRE e ele coordenador da
19" CRE, para uma palestra sobre
o ensino em nosso meio, o que
foi recebido com a maior
simpatia. A foto ilustra o instante

em que, após o encerramento da
reunião, quando, perante os

presentes, a educadora Edilene

Albus, ex-presidente do clube,
fazia entrega de flores ao

coordenado� enquanto que
Isabel Kikue, atual presidenta do

Clube, fazia entrega de flores à

diretora. Foi de grande aproveito
a palestra sobre ensino.

Ecos da Noite de Queijos e' Vinhos

A direção daASR (As
sociação de Senhoras de

Rotarianos de Jaraguá do

Sul) - CASA DA

AMIZADE, realizou, na

data de 4/8/2000, "A Noite
de Queijos e Vinhos", na

Recreativa Duas Rodas, que
alcançou grande
compareci-mento na

. sociedade jaraguaense e

microrregional,
proporcionando excelente
resultado em pról de obras
de caridade. As foros"
mostram as mesas rica

mente preparadas por um

grupo da Casa da Amizade,
e na outra uma vista parcial
dos que prestigiaram o

acontecimento.
A direção expressa seus

agradecimentos aos que
desinteressadamente
colaboraram em tão

benemérita ação.

A Brasil Aero Cargo chegou para garantir o melhor serviço no transporte aéreo de cargas

para qualquer parte do Brasil e do mundo. O melhor custo benefício, eficiência e garantia
de que as encomendas vão e vêm com total segurança. Quando precisar de uma

.

empresa para levar ou trazer uma encomenda, pense apenas uma vez: Brasil Aero·Cargo.
I

Fone 47 371-0091 - Rua Cal. Procópio Gomes, 246 - Jaraguá do suí I

Ou melhor, já foi.

J

Levar mais uma' encomendaI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[HEVROLET

'I,
"

�

Serviços" d,i,."e la"a_\.
e luIDrl'n� �

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso

A partir do dia 7 (8(00 até 3(9(00
praticamos preço especial em:

,

Serviço - Valor Hora R$ 20,00
Peças - Desconto de 200/0

41t. A Emmendörfer agradece a todos os dient s

e amigos, pela preferência.

Atendí euto
2a a 6a feira

das 7: 30 às horas!
e das 13:30 à laboras

sábados
das 8' 12 noras

Äv. Mô[Deododo do fensec€J, 551
emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As atrações culturais estão
servindo para levar pais e filhos
ao Parque Municipal de Eventos,
para a 5ª Feira do Livro. Cerca de
160 estudantes concorreram,

quinta e sexta-feiraô, no 10º
Concurso de Declamação. Hoje,
a principal atração é o Festival
Infantil da Canção, realizado no

Pavilhão A, a partir das 17 horas,
com 20 participantes. A feira
termina às 21 .horas, com a

expectativa de fechar o número
de visitantes em dez mil pessoas.
Nos estandes, chamam a atenção
do público as obras populares.
"Pela experiência dos outros

anos, sabemos que os livros mais
baratos vendem mais, até porque
a maior parte dos visitantes é

composta de crianças", lembra
uma das coordenadoras do
evento; Mara Bini Prada,
representante da Secel
(Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer). O expositor Pedrinho
Picinini confirma a tendência.

cultura - lazer - entretenimento

E N o

CORREIO DO POVO
R

ra
72 DE AGOSTO DE 2000

do Sul, uma das realizadoras do

evento, aproveita a

oportunidade para comemorar

os 70 anos do grupo - que tem

como filosofia ensinar o ser

humano a pensar e a conduzir a

vida de forma consciente - no

mundo. "Em 2001,
comemoramos o centenário do
nascimento do fundador da

logosofia, Gonzáles Pecotche,
então também estamos fazendo
uma homenagem a ele", explica
a estudante da ciência, Paula

.

Moretti. O estande oferece obras
de membros da fundação.
Os que preferem ouvir a ler

histórias, podem se divertir no

Canto do Conto, espaço
montado pela Secretaria de

Educação, onde as professoras
dramatizam clássicos da '

literatura infantil. Também estão
expostas na feira fotografias dos

.participantes da 3ª Maratona

Fotográfica de Jaraguá do Sul.
LEIA MAIS À PÁGINA 3

Para ler e ouvir histórias
Edson JunkeslCP

Freqüência: a feira oferece opções para todas as idades, em dez.estandes

"Oslivros baratos estão com boa
saída". As livrarias oferecem obras

pára os pais e para os filhos, tanto

novas (com desconto de até 20%)
quanto usadas, além de CDs
multimídia e brinquedos
educativos, mas os livros infantis

. destacam-se nas prateleiras, já

que as escolas levam os alunos

para o evento. "Alguns alunos vêm
com a escolae depois voltam com

os pais. Os pais que vêm até aqui
são os que dão 'mais importância
à leitura", constata a proprietária
de livraria, Sally Caropreso.
A Fundação Logosófica de Jaraguá

1li!i1111lW' Estofados

ft �� KRAUSE

TELEVENDAS: 371-3466
Venha conhecer o nosso showr�om e apreciar belíssimos

móveis de ferro em exposição camp: 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

Requinte o seu Bom Gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,--------------------,

Representando
todos os pais
gaúchos de nossa

querência, Júlio
Lombardi,
incentivando e

orientando o

filho, já bem

"cedito", para a
.

vida de peão
gaúcho. Deixo

aos pais,
inclusive aos que
já se bandearam
lá para o Céu, a

prece do gaúcho,
escrita por dom

Fellipe Nadai.

Luz, serenidade e

saúde a todos os

pais, feliz:
Dia dos Pais.

Prece do Gaúcho
Em nome do Pai. do fflho e do Espírito Santo, com licença patrão

Celestial.
Vou cheg.ando. enouanto cevo o amargo das minhas confidências. '

porque. ao romper da madrugada e ao descambar do sol, preciso
campeirar por outras invernadas e repontar do Céu a força e a

coragem para o entrevera do día oue passa.
Eu bem sei Que oualouer guasca, bem pílchado. de faca rebente e

espora. não se afirma nos arreios da vida. se não se estriba na

proteção do Céu. I
Ouve, patrão celeste. a oração Que te faço, ao romper da madrugada I
e ao descambar do sol. TOmara Que to�o o mundo seja como irm�o! I
Aluda-me a perdoar as afrontas e a na� fazer aos'outros o Que nao I

Quero para mim.
I

Perdoa-me,' senhor, porque rengueando pelas canhadas da fraoueza Ihumana, de Quando em vez, ouase sem Querer, eu me solto portleíra
afora... , êta, potrilho chucro, renegado e caborteiro ... , mas eu te :garanto, meu senhor, Quero ser bom e direito.

Ajuda-me. Virgem Maria. primeira prenda do Céu. Socorre-me, São I
Pedro. capataz da estância gaúcha. P'ra fim de conversa, vou te I

dizer, meu Deus, mas somente p'ra ti: "Tua vontade leve a minha de I
cabestro p'ra todo o sempre e até a cuerêncía do Céu. Amém! I

,-------------�-----_/
II
!

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVAL.OS
. E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

Jaraguá do. Sul - Santa Catarina

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Camila de Oliveira Vargas, 11 anos,

Piquete Porteira Aberta, sempre com

bom humor, caprichosa e mimosa, não
deixa escapar uma oportunidade de fazer

passeios a cavalo pelos parques de
rodeio. Camila, uma das prendinhas

mais prendadas dos rodeios, tem uma

característica nobre: lê um livro por

semana, e, portanto, é comum encontrá

la, no acampamento, concentrada em

uma boa leitura e disposta a discutir
assuntos culturais. Parabéns, continue

assim, mas, como ninguém éperfeito,
descobri que quando esta princesa

acorda atrasada para o colégio ela não

.

arruma a cama, somente dá uma tapeada
com o lençolpara enganar a Neuza.

Lenço Gaúcho Origem, cores e nó
O lenço do gaúcho, em sua

evolução, desceu da cabeça ao

pescoço, no início, ainda com as_
pontas para trás. Popularizou-se
ao ser adotado, politicamente,
com designativo de cor partidária.
Para destacar a cor, símbolo de

luta, surgiu o lenço gaúcho nos

moldes atuais, atado no pescoço
e solto ao peito. As cores mais

tradicionais são a branca e a

vermelha. A partir da revolução
federalista de 1893, o lenço gaú
cho surge, no Rio Grande do Sul,
como meio de distinção entre

federalistas e os republicanos.
Lenço Vermelho, Mara

gato, usado pelos políticos
liberais, partido Federalista;

Lenço Verde, Picapaus.
políticos do governo federal,
partido Republicano;

Lenço Branco, Chi mango,
partido Republicano Liberal.

Hoje, o lenço de pescoço é

peça integrante da indumentária

gaúcha, e sua cor não mais reflete

posição político-partidária. O lenço
gaúcho consiste em um tecido

ouadrangular, geralmente de seda, de

cor única, exceção ao xadrez miúdo

(carijó) e nunca de tecido estampado.
As cores mais usadas são as

históricas, vermelho e branco,
ressaltando Que o lenço preto re-

presenta,' tradicionalmente, o

sentimento de luto. Diversas são as

formas de atar o lenço, sendo oito

as mais tradicionais. duas delas
têm origem política: o nó faro

roupílha (1835). e o MÓ federalista
. (1893).

Fonte: Maria Candida Barbosa

�ó c."._�, \\,.
._ b.2f ..•._,o

Nó o._"�.
�<".J.ie;,,""\ o"

C� .. \;�\Q

Agenda Gaúcha
• 12 e 13 de agosto - Torneio de Ü1ÇO - Piquetel
Chão Çampeiro - Joinville

,

• 11' a 13 de agosto - Rodeio CTG Tropeiros doiLitoral - Itapema .
_

• 18 a 20 de agosto - Rodeio Crioulo - CTG Galpao,
Amigo - Timbó

. I• 7 a 10 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto

�ICanelinha
.

• 7 a 10 de setembro - Rodeio CTG Querênc1a
I

Gaúcho(a) de idade nova

Alessandra G. Cunha (12), Giseli Mesch

(14), Ricardo Raulino (16), Eugênio
Planinschek Neto (16), Rafael Candido

(17), Cassia Giseli de Oliveira (20), Gionei
Junkes (22), Aclécio Lodi Rissini (23),
Onofre Bachann (23), Rubens Roeder

.

Júnior - "Ju" (23), Belisa Franzner (23),
Dário Junkes (24), Odilei Bressani (26). Estância Nova - São Francisco do Sul

&V
CARNES

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

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Com medo de algum
incidente, as professeras
passeiam com os alunos

perfilados e recomendam:
"Não mexam em nada, só

olhem". Frases que não

agradam a proprietária da

Grafipel, Sally Caropreso,
que propõe exatamente o

contrário: "Queremos que
os alunos toquem os livros,
mexam, vejam, senão como'

é que vão se interessar?". A

principal atração no estande
.

da empresa é uma

liquidação da Editora

Melhoramentos, que está
sendo comprada por grupo
estrangeiro. "As obras estão

sendo vendidas por 25% do

preço normal", assegura
Sally. Há outras opções para
quem procura preços baixos
ou obras antigas, fora de

edição. Campeã de vendas,
a Sebu's, tradicional no

ramo de livros e revistas .

usados, oferece material

compatível até ao bolso do
portador de R$ 0,50. São

gibis, revistas, CDs e livros
para todos os gostos.
Mais inusitado, a Livraria do
Pedrinho trouxe à feira

cerca de 800 livros velhos,
mas não usados. Trata-se de
obras que envelheceram no

estoque das editoras e que
agora estão sendo liquidadas
por R$ 2,00 e R$ 3,00.
Quem tiver tempo e·

paciência para procurar,
pode encontrar autores

clássicos como Charles
Dickens e José de Alencar, e

até contemporâneos, como

Carlos Heitor Cony.
"Quando as obras saem de

edição ou há alguma
mudança visual no produto,

. ficam armazenadas nas

editoras. Há algumas
preciosidades aqui, livros

que já não se encontra mais,
alguns até com mais de 10

anos, mas que nunca foram

usados", explica o

proprietário, Pedrinho
Picinini. Esses livros são os

mais vendidos no estande,
de acordo com a tendência
da feira, onde se destacam

produtos populares.
As viagens literárias
continuam pelos corredores

improvisados no pavilhão. A

Livraria Midas, de Joinville,
que tem um dos maiores

acervos da Região Norte,
trouxe obras de todos os

estilos. A Gonzaga, de

Florianópolis, oferece livros e

fantoches, para garantir a

.

brincadeira da criançada.
Sujeitos que geralmente
aparecem somente na

contracapa dos livros, em

pequenas fotografias, ou

através de nomes e

pseudônimos, também estão

presentes. A escritora

Rosilene Tondello, membro
da Fundação Logosófica e

autora de cinco livros

infantis, aproveita a

oportunidade para contar

histórias às crianças que
visitam o estande, recitar

poesias e autografar as obras.
É a terceira vez que ela

participa do evento. "Adoro
esse clima de feira, vou ficar

aqui até o final", promete.
Os valores locais marcam

presença através da Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores lndependentes de

Jaraguá do Sul), expondo os

contos e poesias publicados
nas coletâneas Poetando e

Contando, já na quarta
edição.

.Objetos de desejo
dois livrinhos infantis, desde

que não tenha fome, é claro.
Se essa simples aquisição
representar um estímulo à

leitura, está dado o primeiro
passo em direção ao

conhecimento.

Quem se apaixona por livros
é capaz de trocar as opções
que a sociedade de
consumo oferece, e ganha

com isso.
Para quem gosta de livros,
não interessam a cor, o

formato, o cheiro que as

páginas envelhecidas exalam.
Mas as editoras oferecem
cada vez mais opções de

designs modernos e materiais

surpreendentes, que servem

de pretexto para conquistar o

objetivo final, o consumo.

sgpado. 12 de agosto de 2000 L� � i "'.�
�C=ORRE==IO�D�O�P�O�VO�-3

u.,,, ",. 4 • U" Lisandrea Costa

O SUCeSSO dos ·populares

Livros são produtos estranhos,
objetos de desejo de pessoas
mais estranhas ainda. Ano

após ano, nunca entram em

liquidação (não há livro de
inverno ou de verão, por
exemplo), nem caem de
moda. Não servem de objeto
de ostentação ou locomoção,
mas são capazes de
diferenciar as pessoas e levá
las muito lcinge. E por mais

que contenham apenas letras
ou desenhos, são pesados
demais para o bolso da
maioria da população
brasileira, o que lhes dá essa

aura mística de coisa

inatingível.
Felizmente lê-se mais no

Brasil, nos últimos tempos
(melhor não questionar a

qualidade dessa leitura),
crescimento que é

proporcional aos

investimentos na divulgação
dessa área. Uma criança que
vá à Feira do Livro em Jaraguá
do Sul com R$ 2,00 no bolso,
por exemplo, pode comprar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



®

DISQUE
LANCHE

371-5309

NESTE SÁBAD
UMA FESTA DIFERE

UMA BOATE CER
POR TODOS

ILHADAQUICK
DOG
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2000

Vende-se bicicleta 18
marchas, câmbio Shimano,
cor vermelha, nova. R$
120,00. Tratar: 373-1261 I
373-0391 com Simone.

Barbada: vendo terreno na

área industrial de
Guaramirim, frente para a

BR-280 cl trevo. Total
2.787,50m2• Valor: R$
14.000,00. Fone: 9973-
8059.

Vende-se aparelho de

RodoÔo-ás completo. Valor
R$30 ;00. Fone: 9983-
0975.

R$ 380,00. Fone: 3'11-
3394 cl Marise.Vende-se 8 caixas de som.

Valor: R$ 640,00. Fone:
370-4461 cl Anselmo. Vende-se casa de ai venari a

cl 370m2, fica jogo de
cozinha e rele-fone, por R$
35.000,00, em Coru-pá.:

, Fone: 375-1876.

Vende-se Podle micro toy.
Contato: 372-2231.Vende-se Título do

Baependi. Transferência por
conta do com-prador. Valor Vendo apartamento com 2

Aluga-se
sobrado, na
Av. Getúlio
Vargas

',.

�$ ;r:200,oÓ

275-0510
"Casa em

" construção
c.omH50m2 -

,

,Próximo
Recreativa

Marisol, Lot.
Barte!.

R$ 90.000,00

l..Ol'ES,E,M ATÉ96 VEZES·

CI FINANCIAMENTO PRÓPRIO.
* Loteamento Jardim

Fr�mç:isco ( o"ximQ,",4.PAE),
* entlitkent :A.BB.
* Guaramirim

(Próximo trevo)

quar-tos, I vaga de gara
gem, churrasqueira, quadra
de esportes, no conjunto
residencial Amizade. Valor:
R$ 35.000,00, negociavel.
Fone: 372-0194 cl Gerson.

manual. Valor R$ 90,00.
Fone: 371-6846 ou 9975-
4646.

. Vende-se casa na Estrada
Nova. Valor: R$ 18.000,00.
Aceita-se carro. Fone: 371-
8655.Vende-se esteira elétrica

Atletic. Valor R$ 280,00.
. Fone: 371-7242.

Vende-se bicicleta, aro 20,
nova, com nota fiscal e

Vende-se casa mista no

Loteamento Santo Antonio
com 54m2, com piso
térmico. Valor: R$
12.000,00. Fone: 371-4683.

:::c:c=
i noCP você encontra.

Ligue e anuncie. 370-7919,
370-8649 e 371-1919

Sitio Schroeder I, com

60.000m2 - Gasa mista
Casa com 180m2 - Bairro com 120m2

Centenário R$ 100.000,00 R$ 60.000,00
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085 - sala 01 - Jaraguá do Sul - se

Sabe aquela casa que

co

� �

CO �O ,3nus,atendelldo_bem para atender sempre

,.:. :; ":

'I!.���solia
'upomnfisca I

canneli
'

troproj�to
ulnas de e

formádca

para
pro es Sie

profis ais liberais

em até Jvezes,
�s:

outro,s':em até 16 vezes
:;.<,::� :;,\:':::K

MonitQ.rés Sansung
com R;i�c;os imbàtíveis

Y,:::::
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In termedi ár ia

VENDE: Terreno c/ 2. 997, 00m2,
edificado c/ casa alvenaria (antiga)
de 200,00m2• rua AdolfPuttjer, 112.

Preço: 150.000,00 (Próx. Prefeitura)

VENDE: Casa Alvenaria c/

165,00m2, terreno cl 371,00m2• Rua
Toma: Francisco de Coes, 366 -

I

Nova Brasilia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE:CasaAlvenmiacl215,()(b'l�Ten'eno
cl377,00 m2. Rua Eugenio Lessmann (Nova

Brasiluú. Preço: R$ 140.000,00

ALUGA: Sala comercial (nova) cl
área 110,00m2• Rua Angelo Schiochet

- Ed. Tulipa (Próx. Clube Beira Rio)
R$ 450,00.

VENDE: Terreno c/ 10.263,001112.
Rua Walter Marquardt (Rio Molha)

Emfrente ao Sesi

Preço: R$ 700.000,00

VENDE: Te/reno cl836,001112. RuaIosé
Emmendoeifertlvova Brasilia)

Preço: R$ 42.000,00

VENDE: Casa madeirá cl 62,001112, terreno

cl 325,00m2• Rua 983 - Lot. Olim Verde

(Barra do Rio Ce/7'O). Preço: J6.000,00

VENDE: Casa alto padreio, clárea

350,0011/2, terreno cl900,001l/2. Lateral AI'.

Marechal Deodoro (Centro), Negociáveis.

VENDE: Terreno ç/ J.245,0�l1l2.
Rua Fritz Hasse

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

VENDE: Apartamento classe "A"

EcL Carvalho - Centro

Mobiliado

Preço: R$ 110.000,00

VENDE:Terreno e! 833,001112. Rua
Amazonas (Centro)

Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Terreno cl 2. 655, 00m2,

Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kohlbach). Preço: R$ 130.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

aprox. 72m2• Rua Reinaldo Rau, 86 - 1° andar
- Ed. Mário Tavares. R$ 200,00.

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

http://www.imoveis.netlinter - CRECI 0914-J ti 371 -2117
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
Rua Padre Francken, 253

VENDE
EXCELENTE CHÁCARA - a 1500m do Centro de Guamiranga -

próximo de supermercado, igreja, contendo 2 casas mistas, lagoa,
aviários produzindo em torno de 22.000 frangos, lagoa de peixe,
pastagem,toda cercada, com telefone - Área de 55.266m2 -

Valor R$ 85.000,00 à vista ou estuda-se proposta em condições

NEREU RAMOS - Te-rreno com aproximadamente
31.000,00m2, fazendo frente para :2 (duas) Ruas, (Luiz Sarti,
Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com uma casa em

alvenaria em ótimo estado. R$ 115.000,00 (Em condições'.

estuda-se propostas)

1-CENTRO

Apartamento Ed. CaNalha, 1 suíte, + 2 qtos, den;ais dep" e garagem. R$ BO.OOO�OO
2-CENTRO
Edifício Petúnia - Apartamerito com 2 qtos, bwc, sala, cozinha sob medida, sacada,
Sito a Rua José Ernmendoerter. Valor R$ 57,000,00

3 -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

4-CENTRO
Edifício Menegotti - 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$ BO,OOO,OO, condições a combinar

5 - JOÃO PESSOA

Casa em alvenaria com + pu - 110m2 - R$ 37.000,00

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

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

7 - BAIRRO VIEIRA

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

asfaltada - Valor R$ 40.000,00

8 - RIO MOL.HA (Próximo a Prefeitura)
Terreno com 420m2, contendo casa de 120m2, localizado na Rua Leocádio

Cardozo da Silva, nº 246 - Pre o: R$ 35.000,00

9 - JOÃO PESSOA

Terreno de 2000m2, próximo a ponte-pencil da Kohlbach de Schroeder. Valor R$

o

20.000,00 em até 15 parcelas.

FAZENDA com 11 milhões de m2

Gr�nqe 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 mineral e vegetal,
J

.

paisagem privilegiada) cortada ao

centro pelo rio cubatão, atributos que
Iheconferem oportunidade de lazer e

diversificadas alternativas de
exploração econômica.

PREÇO DE OPORTUNIDADE

CONDIÇÕES A COMBINAR

OPORTUNIDADES DA SEMANA:
I

APARTAMENTO NO
CONDOMíNIO RESIDENCIAL
AMIZADE COM 3 QUARTOS

Apartamento com 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro,

garagem e área de dispensa no

prédio, (bicicletário).
alão 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

o

na portaria.
Com telefone individual

instalado
Prefixo 372.

Valor R$ 33.850,00

,tktv�
Engetee Enge,tee Engetee Engetee

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2,

totalmerite legalizada. Terreno com

420m2; murado, próximo a colégio,
creche, ponto de ônibus,
supermercado e creche.

Preço: R$ 8.000,00 de entrada e

saldo em até 50 parcelas de

R$ 220,00 mensais.

lOAO PESSQA / VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

asfalto (BR-SchroederjJaraguá),
totalizando +- 2.S00,OOm2. Preço
R$ 35.000,00. Condições a combinar.

��4
Engetee Engetee Engetee Enge
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• Apartamento com suíte mais 2 quartos;
• Duas sacadas, uma com churrasqueira;

• Condomínio aproximado de RS 64,00;
• Somente um ou dois apartamentos por andar;

• Área: privativa 107,.1 2m2 / TotaI173,30m2;
• Preço RS 50.000,00 (entrada negociável)

e assumir parcelas de condomínio;
• Elevador e piscina;
• Fase de acabamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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onsulte:
• o valor da taxa de condomínio mensal;

• A localização;
• Quantos apartamentos existem num andar;

• O tamanho das sacadas;

•. A ventilação e ensolação dos ambientes;

• O sistema de pagamento;

• A rapidez na hora de locação;
• O cumprimento do prazo de entrega da obra;

• O revestimento cerâmico usado na obra.

Pronto, agora
,

você já sabe que

deve comprar um

partaménto da ;Futoro

prontos para morar,

em construção, ou na planta com

,

preços atraentes
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Czerniewiez cl
170,95 m>. 4
dorm. + 2 bwe,
terreno cl
432,15 m» -

R$ 85.000,00

r-----------""....,....,....--_.__, Ilha da Fi
gueira - casa

alv.. cl 130m2,
3 dorm., 2

BWC's,2
salas, salão
de festas cl
ehurrasq ..

Terreno c/
555m2, rua cl
lajotà, lugàr

.

alto. R$
70.000,00.

Casa Alv. -

Czerniewiez
c/ 130m2 - 3

dorm, 2 bwe
+ galpão nos

fundos.
R$ 60.000,00

CZERNIEWICZ -

casa alv. c/
128,92m2 (nova)
- suíte + 2 dorm.
- cozinhe c/
armários emb. e

demais dep. +

edícula c/ 75m2
- suíte, copa,
coz., lavand.,

, varandão.
R$ 129.000,00

CASA ALV.
Czerniewiez,
com

195,73m2 _.

suíte + 2
dorm. - 2 bwe
- terreno c/
371,25m2
R$25.000,00
+ (inane.

GALPAOI
CENTRO

cl 600m2 -

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

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

E-lnail: itaivan @netuno.com.br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Sobrado na

Barra cl
160m2, suíte +

2 dorm., +

depend.. R$
55.000,00

Casa Alv. c/
162m2 - Barra
- 4 dorm., 2
bwc. Demais
dependências
+ edícula nos

fundos c/
30m2 -1
dorm., cozinha,
bwe. - Terreno
c/ 777m2 -

apenas
R$ 53.000,00.

Casa Alvenaria
- Vila Lenzi c/
244,70 m>. 4
dorm. + 2 bwe
+ edícula nos

fundos (2dorm.
+ Ibwe)
terreno c/
416 m>.

R$ 70.000,00

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
I

eletrônico -

R$ 225.000,00'
(Aceita imóvel

valor)

Casa em

construção,
Lto. Blumen

garten cl
134m2 -

R$ 38.000,00
* negociável

Sobrado cl
205m2 -

Centro - suíte
c/, hidro e

sacada + 2

dorm., c/
sacada, 2

bwe, dep.
emp., sala, 2

ambientes,
garagem pI
2 carros e

ehurrasq. -

R$
145.000,0�

Sobrado - Vila
Lalau - c/
260m2• Suíte c/
cJoset e banho
hiäromess. + 3
dorm. + 2 bwe -

sala em 2 emb,
- sala T. V.,
lavabo -

::--------"'= cozinha c/
móveis emb. -

salão de festas
c/: ehurrasq. -

dep, de
'

empregada -

garagem pl2
carros.

R$ 128.000,00

Casa
Alvenaria
Vila Lenzi c/
160 ms - 3

darm.,2
bwc - sala

ampla c/
varanda e

garagem.
R$58.000,0

Vila Lalau c/
260m2 - suíte
+ 2 dorm.,
cozinha c/

churrasqueira
e piseine -

parcelado em
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Irolla
IMÓVEIS L

VENDAS
APARTAMENTOS·

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - suíte, 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.-Oianthus - apartamento NOVO, cl 125m2, suite
+ 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueíra., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si aeab.
3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2 qtos, sacada com

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

sacada, 2 vagas garagem.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada' cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3043 - Ed. Florença - su íte cl hidromassagem, 2 qtos,
cozinha mobiliada, 2 vagas garagem - R$ 106.000,00.
3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwes, cl garagem, semi
mobiliado.
3291 - Ed. Glovàna - Vila Lalâu - suíte, 2 qtos - R$ 40.000,00
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + fináneiamento
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + ílnanc.
3351 .- Ed. Anna Cristina - Vila Nova 1- sistema de

eondomínicQASAS,OE ALtVt!NAR1As, sacada cl

churrasqueira cl elevador

1016 - Centro - cl 331 m2, cl suíte + 3 qtos, piscina - R$.
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,00m2,
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. cen
trai.
1072 - Amizade - cl 200m2, cl suíte, 2 quartos, terreno cl
1.140m2 - R$ 130.000,00
1113 - Barra - cl 147m2, suíte cl elossed, 2 quartos,
cozinha mobiliada. Aceita troca cl casa de maior valor cl

piscina
1116 - Barra - cl 130m2, cl 3 qtos., bwc, sala, copa,
cozinha, lavanderia, bwe, garagem. R$ 42.000,00.
1214 - Nova Brasília· cl 230m2, cl suíte, 2 quartos· R$
100.000,00
1222· Jguá Esquerdo··1 suíte + 2 quartos - R$ 49.000,00
1116 . Barra do Rio Cerro - cl 130 m2 - 3 qtos, próximo
ao Sup. do Breithaupt. R$ 42.000,00 terrenos
1232 - Vieiras· 3 qtos, 2 bwe, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem· R$ 50.000,00. Aceita apto de menor

valor.
1233 - João Pessoa· 150m2, suíte + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte
pagto.
1296 - Vila Lalau - 160m2, suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 . Vila Lenzi . 270m2, suíte com elosed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 canos,
mobiliada, terreno com 930m2.
1374 . Vila Rau· Cond. Águas Claras > 2 qtos .. R$
11.0000,00 + finane.

.

1375 - Vila Rau· cl 80m2, cl 3 qtos, + edícula cl 78m2• R$
42.000,00

'

1431 - São Judas· próx. Recreativa Breithaupt . 3 quar
tos, 2 bwe . R$ 25.000,00 + finane.
1984 - Corupá . cl 298m2, cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim . 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

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

TERRENOS.
2013· Centro - Reinaldo Rau, cl 975m2• R$ 280.000,00
2014· Centro· 421m2• R$ 30 ..000,00
2023 . Centro· cl 1.245 m2 - R$ 85.000,00.
2072· Amizade· 20.570m2 • R$ 150.000,00
2097 . Próx. futura Prefeitura cl 1 :018m2 - R$
160.000,00
2112 . Barra· cl 300m2• R$ 13.000,00 . próx. Sup.
Breithaupt
2151 . Chico de Paula· cl 2.500m2• próx. Postei Mareolla
. R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz· cl 1.141,40m2• R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziernann - área cl 8.658m2
2178 - Czerniewicz . cl 400m2 (14 x 18,5) - R$ 22.000,00

2197 • Guaramirim - 93.330,OOm2. R$ 119.000,00.
2198 -Ilha da Figueira· área cl 6.760m2. R$ 70.000,00.
2294 . Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi . 581,65m2 (18,50 x 20,50) . R$
27.000,00
2319 - Vila Lenzi - Rua Irmão Leandro· cl 308,00m2•
R$ 9.800,00.
2358 - Vila Nova· cl 338m2 - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 • próximo Forum - R$

39.000,00
2373· Vila Rau· cl 350m2 - R$ 15.000,00
2374 . Vila Rau· cl 337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.

2377 . Vila Rau· Rua Erwino Menegotti . esquina cl

581 ,85m2 - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova· cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2456 . Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 • R$

25.000,00
2980 - Guaramirim . R. 28 de Agosto cl 445m2•

Entrada de R$ 15.000,00 + 12 vezes de R$ 1.000,00
2982 - Rod. SC-413 . Km 10 . cl 49.872,00m2 • R$

40.000,00
2988 - Guaramirim . próx. Fábrica Elite· 9.144,85m2
- R$ 35.000,00
2990 - Sehroeder . cl 700,00m2 (20x35) . Rua

Amazonas, murado, cf água e luz. R$ 13.000,00' Aceita

carro.

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

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

Centro - Centro - 230m2, suíte + 2

qtos., cozinha mobiliada, churras
ueira e ara em. R$ 110.000,00

Vila Lalau - 160m2, cl suíte + 3 qtos ..

R$ 59.000,00.

arra - m , su I e c c ase ,

2 qtos., salas conj., cozinha,
lavanderia e garagem. Permane

cem alguns móveis. R$
106.000,00. Aceita casa maior

valor cl piscina.

Figueira - 200m2, suíte + 3 qtos.,
escritório, sala TV, piscina. R$

65.000,00 - Aceito apto. central.
<,

"

Jguá Esquerdo - 70m2, cl 3

quartos. Terreno cl 450m2.

R$ 20.000,00 + financ.

Vila Nova - suíte + 1 qto., sala
clsacada e churrasqueira.

R$ 54.000,00.

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

R$ 24.50000

Schroeder - 286,25m2, c/5 qtos.,
salão de festas. Tereeno cl
1.541,35m2. R$ 80.000,00 -

SALAS COMERCIAIS
4002· Centro - Ed. Tower Center· 5° andar cl 2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,ÓO . Entrada + parcelas
4003 - Ed. Florença· cl 107m2, e/2 bwe's. R$ 45.000,00.
4004 - Centro· Ed. Market Plaee - 4º andar· 44,59m' +

garagem - R$ 35.000,00
4010· Centro - ao lado Beo Brasil· Centro Comercial cl 7

salas· 'R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv .. Suíte, 3 qtos. + dep. e emp., cl piscina.
Próx. Centro. R$ 800,00.
603 . Casa de madeira cl 3 qtos .. Vila Nova. R$ 230,00.
606 - Casa NOVA de alv., cl 2 qtos .. Lot. David - João
Pessoa. R$ 150,00.
608· Casa de alv. e/3 cômodos. Próx. Prefeitura. R$ 140,00.
609 . Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos .. próx. Café
Sasse. R$ 600,00.
614 . Casa de alv. pl fins comls, cl 100m2, estacionamento -

próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
626 . Apto. NOVa cl 2 qtos. - Jàrdim das Mercedes· Vila

'Nova, R$ 250,00.
627 - Aptol cl suíte (hidromassagem), 3 qtos., dep. de empreg.,
churrasqueira, terraço, garagem pl 5 carros. R$ 750,00· próx.
Centro.
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos .. próx. Renascença. R$ 350,00.
632· Apto. NOVO ci suíte + 2 qtos .. Ed. Talismã. R$ 550,00.
(333 - Apto. cl 2 qtos .. final da Ma1.. R$ 270,00.
635 - Ouitinetes no Ed. Marquardt. A partir de R$ 180,00.
639 . Apto. cl suíte + 2 qtos. e dep. de empregada .. Ed.

Jaraguá. R$ 450,00.
648 . Apto. cl suíte + 2 qtos. e dep. de empregada. Ed. Santa
Terezinha. R$ 350,00.
654 - Apto. cl suíte + 2 qtos .. Ed. Guilherme Tribess . R$

350,00.
659 . Apto. cl su íte + 2 qtos. e dep. de empregada . Ed.

Carvalho. R$ 550,00.

Salas comerciais
663· 2 salas comerciais, Rua Erwino Menegotti. R$ 320,00.
665 . cl 100m', de frente pl Rua João Januário Ayroso. R$

350,00.
669 - Sala no Centro Comercial Vasel . Rua Walter Marquardt.
R$ 290,00.
674 - 3 salas na Rua Reinaldo Rau. A partir de R$ 150,00.
679 - cl 18m2 - Rua Preso Epitácio Pessoa. R$ 180,00.
681 - 2 salas eomls. cl 40m2• Rua Angelo Rubini. R$

200,00(cada).
686 - Sala cl 38 m2 na Rua Reinaldo R1au . R$ 180,00.
691 . Sala cl WOm2 + mesaníno cl 20m2 na Marechal. R$

1.800,00.

Galpões
801 . cl 250 m2 na Rua Barão do Rio Branco· R$ 850,00,
802· cl 210m2 + mesanino de 60m2 e 3 bwe's. R$ 990,00.
804 -ct 15 x 15 = em terreno de 1.070m2 - Rua Barão do Ria

Branco = 1.350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931

OFERTA ESPECIAL

trPABX

SCHROEDER (CENTRAL)
Rua Presidente Costa e Silva (Gaam)

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

E-mail -imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

CASA EM
ALVENARIA

70m2 (2 quartosj-Lote de

esquina com 680m2

Fundação pronta para mais
80m2 - Próximo da Cayman

Malhas (800m)
R,$ 20.000,00 (aceita carro)

Säo 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 Säo

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$ 50.000,00

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

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

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

vagas garagem. Preço RS 60.000,00

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
Frederico Todt
RS 50.000,00

Santa Luzia - próximo Frigumz (Centro)
Entrada RS 200,00 e RS 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)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO CERTO -DOS ELHORES PRO'DUTOS PARA SEU LAR!
,
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cozinha�,

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

Terraplenagem
• Areia

Barro
e Brita

Agora em [arag
você tem a ma

lojade
revestimen
cerâmicos!

- Vidros temperados'
- Cercas
- Portões

pisos, az

decorativas,
cerâmica, lau

,je

4t
"

Bex para ban�eirb
Fachada$
Janelas Jl' 4;

(:<) .,tl- ,,{' ,.;ii.
dros para' cte�o�lç90
Lapidaçãpj fHscJtêT

" Fone:!373-1010
PERFLEX

EMPARIODAS
,�.

PEDRAS
DeCORATIVAS

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
. Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,

Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

,"(\c_\\os\(\�
c.1J-Lw\\\(\�

\_�c_(\�(\�
\)(\\\\\é\lJ�

Comércio de tintas em geral e aiessórios
Regina

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

lmoblllária- Compra, Vende, Aluga, Administra
-""

Construção e. Reforma

• \)\'J\C)bt\uC)
•• �\lm,)C) "

• tut\)e\eC)
• �\c)\l \J\t\\\\t\l

Av. Getúlio Vargas, 663, Centro •• �u'J\\\e'k e

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

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

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

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

��\mlJ'\lC�
�'\(\�\\IJ�

'?\�IJ�

DOCE
MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS 275-3123

275-3544

1"",1' ('.·.·.4·'7·)·...
"'7','0,'; 7" i �4;'e : I 1 .'

i ,1 i i I. ,
1 ., i ,

'("'.' . ,v' .' ··l,v '

Rua Walter Marquardt, 2079
B. Rio Molha

7Jecoração
Rua Filipe Schinlidt, 279 - Centro

Jaraguó do Sul - SC

�iÕEAíca
Serviços de instalações .

Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aquecedores

â Gás e consertos em Geral

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

• Laje pré-moldada -

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

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

M'IA:D"�'E"II�R""E'IliRA'
'

F'ILO�'R'I':D""�A" LiTiD'A'I ; i'
.'

.

I I .' �
i' \

'. .

• �. ..! .... I .• l' ,

,

'

I
I .: \. .'

"
•. ,

:
• I.' .', '.' ." F .

?

.' "

:
•.••

•

••

. Beneficiamento de madeiras em geral, caixanas e madeiras para cobertura

A.

.

ARTELAJE Vendendo' Soluções

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

. _�0;i;.;&·�-.;J;>0#'-«::t��Ä:,:"��;;,::�:,,,,���«ô;;t;;-.iâ�:i:;W�)���-t%}�">4'

(:i� A�s��I�os - Forros ""'<)
""'".,,,. DIvIsorlas - Porta�,,'# .

'«"»(«�:';:;"*'=:"'l",�;':=;",'i,:�:".<<:"%"#,*:""",*::�,,,,,::::::,�:,>;;;:.<.�::>?:E-",,:�:'�::f�::*�Loja III: Rua José T. Ribeiro, 1000, Figueira / Tel. (47) 370-4021
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 � [araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

...._,,_@,Realizandoseusonhoimobiliário-275-2920
/�-:&:i:fA$?

ß

/'ff #>/;,,!(,/"//['-
- 275-2777

4>} --;$i' p1= ./, ./...../�Sll.bW,,-,·'-:::1 "$.. p./
EN A' '<w,· "ß

CENTENARIO - R$ 70.000,00
Casa mais ponto comercial

CENTENARIO - R$ 70.000,00'
Casa mais ponto comercial

ABRAÇÃO A vocês
DEJA IMÓVEIS LTDA.

A TODOS OS PAISVILA NOVA
- R$
80.000,.00
181m2 - 3

quartos, 3

salas,
cozinha,
bwc,
lavanderia,
dispensa,

salão, posto, sup. cl churrasqueira e bwc.

Bendito sejais. ó pai,
Por aquele que participa de teu poder de gerar a vida

Venho hoje agradecer-te a honra, a alegria e a felicidade de

possuir um bom pai. Trago seu nome gravado
com letras de fogo. no meu coração.

Sou parcela de seu ser e prolongo na vida os traços do seu

rosto e do seu caráter. Fovorece-me, ó pai,
Com a tua graça para que eu seja fiel a esta imagem que tra

go dentro de mim. As diferenças pessoais que
em mim se acentuaram com a idade

Jamais conseguirão desmerecer. A herança
que recebi diretamente do sangue de meu Pai.

Quero manter pelo afeto e pela gratidão
O vínculo indestrutível de minha filiação

Perdoa, ó Pai do Céu, as faltas que eu cometi
contra o meu pai da terra. Perdoa se não correspondi

melhor aos seus anseios e a seus esforços
Perdoa-me se alguma vez o magoei e

causei-lhe preocupações
Posso assegurar-te, ó Pai, que ele sempre

esteve no meu coração
Pelo bem profundo que eu quero ao meu querido pai

Reserva-lhe uma benção especial por tudo o que ele fez
E pelo que sempre será para mim.

Arnéml

BARRADORIO
MOLHA - Casa
na Rua Ignacio
Backo, 203, 5

salas, 5 qtos.,
3 bwc s, 2

pisos, garagem

p'/4 carros,
salão de festa,
mais ga'lpão,
etc. Locallzado
na parte alta R$ 100.000,00 - Aceita-se
imóvel.

lrnoblliáría Jardim
Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

VILA LALAU
- Ed. Vitória

Régia, ;,.
apartamento
(semi-novo)
cl 111m2 - 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.

JARAGUÁ
ESQUERDO

Casa mista. CI
70m2,3

quartos, sala,
copalcozinha,
bwc, area de

serviço, abrigo
pl carro -

Terreno (14x36) 504m2 - Valor
R$ 24.500,00 - (Próx. Dalila Confecções)

(aceita carro até R$ 15.000,00) .

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
c/oset + 2

quartos, 3
salas,

garagem p/2 carros, churrasq., piscina -

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

VENDAS

* 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 Esquerdp, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00

CENTRO - PONTO COMERCIAL -
CENTRO - ED. ARGOS -

Lanchonete na Rua Reinoldo Rau toda Apartamento c/130m2, suíte + 2 quartos,
equipada. cl moto p/ disque entrega, (15 sala, cozinha, 2 bwcs, área de serviço,
anos no mercado). Valor: R$ 70.000,00 sacada, garagem, salão de festas. Valor

(aceita no negócio carro/terreno/apto. no R$ 78.000,00 . Rua Joarge Lacerda, 270.
valor até R$ 20.000,00)

GIARDINE
LENZI - Casa
em alv.

(semi-nova)
cl 210m2 -

suíte cl hidra
+ 2 qtos,
sala, cozinha,
2 bwcs, área

de serviço, garagem pl 3 carros cl

portão ele!. - Terreno cl 450m2. Valor R$
60.000,00 (Frente ao colégio)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
� 01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLL/ - 3 dorm, c/2 bwcs, c/ garagem - R$ 350,00
� 02 - VILA LALAU - APTO. ST/j. TERESINHA - 2 darm. cl garagem - R$ 250,00
� 03 - CENTRO - APTO - ED. ITAL/A, + 2 darm., cl garagem - R$ 300,00
� 04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorm, cl garagem - R$ 230,00
>, 05 - CENTRO - APTO.- ED. TRIBESS - sjnte + 2 dorrn. +dep. emp., garagem
R$ 350,00
� 06 - CENTRO - APTO - ED. CARVALHO - 1 suíte + 2 darm. + dep., cl garagem-
R$ 500,00 .

� 07 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte + 2 dbrm. cl garagem � R$ 400,00
� 08 - CENTRO - APTO. ED. ASTER - �dorm. + 2 bwc's - cl garagem - R$ 300,00

LOCAÇAO CASAS
� 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel - 4 salas cl estacionamento -

R$ 650,00
� 02 - BARRA RIO CERRO - CASA ALV. - Próx. Cant. Agha - 2 dorrn., c/ garagem·
R$ 230,00

� 03 - RIO DALUZ - CASA ALV. - Próx. Ceval- 2 dorrn -,cl garagem - R$ �50,00
04 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mec. Rabock) - 2 dorrn. - c/ garagem - R$ 325,00

� 05 - VILA NOVA - CASA ALV.jSemi-nova) - suíte + 2 dorm, - cl garagem - R$ 600,00
, LOCAÇAO SALAS COMERCIAIS

01 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL - sala cl 75m2 (Galeria Vasel) - R$ 250,00
� 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senac-
R$ 330,00 _

� 03 - CENTRO - GALPAO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,00
� 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com mesanino - R$ 700,00
� 05 - CENTRO - SALA COM. cl 35m2 - (ao lado Imob. Jardim) - R$ 300,00

CENTRO
Apartamentos
semi-novos - cl
85m2 -

Churrasqueira,
play-ground,
garagem cl

portão
eletrõnico,
apenas: 2

quartos = R$ 43.000,00 3 quartos =

R$ 46.000,00

CENTRO
Sobrado em

alv. cl

21OO\Tl<,
suíte, + 2

quartos,
sala,
cozinha sob
medida,2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende

Aluga e Administra

Rua João [anuário Ayroso, 53 I

Início Iaraguá ESQuerdo
Sala 2'

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

REF. 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

V�EF. 3017 - GUARAMIRIM - Lot. Raisisse - Temos

10 kOto �te�, com diversos tamanhos. Preços entre R$
se� .

r o. a R$ 16.000,00. Todos leqallzados, podendo
_ c:,nanc,ado direto com o proprietario ou pela Caixa

nsulte-nos, compre seu Lote e ganhe o projeto de
sua construção.

com 465m2, excelente área residencial ou comercial.

R$ 17.000,00.

REF. 4000 -GARIBALDI - Ribeirão
Cacilda. Chácara cl 83,OOm2. Casa
de madeira, rancho, mangueirão,
lagoa, ribeirão, pastagem, toda

cercada, fácil acesso. R$ 43.000,00.

REF. 3002 - Schroeder - R. Preso Costa e Silva,
Centro - terreno cl 675m2, pronto para construir.

R$ 8.000,00, pode ser parcelado

REF. 2013 - BARRA - Lot. Hanemann. Casa mista:
54m2, em madeira + 50m2,. em alv., com estrutura
p! 2 pisos, 2 dorrn., sala, cozinha, banh., garagem

2 carros, churrasqueira. Terreno c! 375m2, todo
murado, rua asfaltada. R$ 21.000,00. Aceita carro

ou financiamento.

REF. 1005 - VILA NOVA - Ed. Vila Nova. Apto. cl
3 dorrn., sacada, piso térmico, água quente,

.

garagem e demais dep. R$ 45.000,00 ou entrada
R$ 22.000,00 + R$ 25.000,0.0, feto. CEF.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresa: PLANET GAMES LTDA. ME
CNPJ: 02.745.232/0001-02

Inscrição Estadual: 253.783.992

Endereço: Rua 25 de julho, 1058 - Vila Nova - CEP 89259-000

Jaraguá do Sul - SC

N° do Boletim de Ocorrência: 65/2000
Relata-se que foram extraviados 02 (dois) blocos de nota fiscal
ISS de n? 001 a 250, AIDF 2937 de 25.11.98 e 02 (dois) blocos
de nota fiscal D I de n° 00 I a 250, AIDF 051790980 de 26.11.98,
em nome da empresa acima nomeada.

Empresa: BAR SOMBRA DA NOITE LTDA. ME

CNPJ: 02.955.786/0001-26

Incrição Estadual: 253.785.170
.

Endereço: Rod. BR 280,' s/n° - Km 75 - Nereu Ramos - CEP

89251-970 Jaraguá do Sul - SC

W do Boletim de Ocorrência: 1.231/2000

Relata-se que foram ectraviados 05 (cinco) blocos de notas

fiscais série DI, de numeração 000 I a 0250, em branco, em

nome da empresa acima nomeada.
\.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Senhores: O Presidente do GAPA-JÁ,
Sr: Silvio Luiz Pereira convoca toda a Diretoria

para participar da Reunião a ser Realizada na

data de : 12/08/2000 as 15:00 horas.

Endereço: Rua Amazonas, 213, na antiga Scar.

Assunto: Posse da Nova Diretoria.

Agradecemos o seu comparecimento.

ENGENHARIA EARQUITETURA
Proielos e Consnuçóes

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

ou usado?
- Nós lhe emprestamos o

dinheiro em até 36 vezes

Fone: (0**47) 275·3441 / 9975·1749É funcionário Federal?
- Dinheiro em até 18 vezes sem

SPC - SERASA - AVALISTA

Informações fone: 371- 1214

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - ·sc
CEP: 89256-100 - Jaraguá da Sul- SC)

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA' 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 de 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." os 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 ria 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.c:om.br

I VENDE - TERRE�O�!�!��X40) sito no bairro IJaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO ele esquina com4.2()()m2 - Fazendo

frente com a Rua Bernardo Dornhusch.

I.....__--A-G-e-N-O-A-----"I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São
Cristóvão II - Bairro Amizade R$ lO.OOO,OO.

VENDE - TERRENO com I.OOOm2 de esquina - Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
P'"" " .

L��;�:�;'�OOTOS IFINANCIAMENTO PRÓPRIO
ENTRADA + 50 MESES

- Dia 01.08.2000 esteve
,

reunida com os Associados
da A.I.J.S. candidata a

prefeita pelo PMDB de

Jaraguá do Sul, Sra.
CEcíLIA KONELL. Na

oportunidade a candidata
Cecília Konell, expôs as

prioridades de seu plano de

governo e ouviu as

sugestões e reinvidicações
dos Associados da A.I.J.S ..

- A A.I.J.S. está a

disposição dos demais
candidatos que quiserem

expor seus planos de

governo.
- Dia 10.08.2000, presença

em Jaraguá do Sul do
Presidente do CRECI-SC
Sr. Gilmar dos Santos, as

19:00h, na A.A.B.B ..

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

Cód. 0037 - Apartamento c/ 126,24m2 de área, contendo 2 quartos, sala de estar/
jantar, copa/cozinha, bwc, área de serviço, varanda, 1 vaga da garagem. Localizado no

Residencial Dunker, Rua Carlos Harfermann, Centro(Próximo a praça Angelo Piazera).
R$ 65.000,00 negociáyeis.

'}o',",'.-,;;"ni',ii"";.'"i.ii,i.'i", ..,."'··'i,

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

Residencial Firense
Ouro Verde

Cirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II
Condomínio Fechado Flamboyant II

CASAS J

EXCELENTE INVESTIMENTO!!!!!!
Cód. 0061 � Terreno urbano c/ 1.080m2
(30x36), ótimo para ponto comercial,

residência, etc. Localizado em Schroeder,
na Rua Castelo Branco, próximo ao treVo

de entrada a cidade.
Valor R$ 33.000,00.

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

Rua Horácio Pradi. :no - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.000,00.. I
VENDE - CASA DE ALVENAI�IA no Rio Molha - R$
12.000,00.

I VENDE - CASA DE MADEIRA - Lote 91 -

Lotea'lLiodoro Rodrigues - R$ 18.000,O().

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82. Loteamento.

Corupá - Chico de Paulo. R$ 23.000,00.

CRECI4855-)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��11 m MAK'!!] I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBI[IÃRIA E CONSIRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1
Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
· Rei. 102 - Casa madeira, 72m2, 4 quartos, terrerio 14x20, em Barra Velha. R$
15,000,00. Aceita troca cl imóvel.
· ReI. 128 - Casa mista de 90m2, 2 quartos, Santa Luzia. RS 10.000,00.
_ ReI. 113 - Casa madeira 70m2, 3 quartos, Bairro São Luiz, terreno 14x30. R$ 24.500,00.
_ ReI. 116 - 01 Casa alvenaria cl 86m2. Terreno cl 450m2. 03 dormitórios - com estrutura

pl 2º piso. R$ 18.000,00
.

• Rei, 121 ·01 Casa alvenaria em construção cl 90m2, 3 quartos, Morro da Boa Vista. R$

19,000,00.
· ReI. 130 - Sobrado-Germinado, Vila Rau, Condominio C.E.F., 2 quartos. R$ 10.000,00 +

R$ 132,00. (finaciamento C.E.F.).
• Rei. 125 - 01 casa cl 3 andares - 3 aptos 96m2 cada- Estrada Nova. R$ 70.000,00
· ReI. 207 - 01 apto cl 175,15 m2 - cl 1 suíte + 2 dormitórios, 2 sacadas + 1 vaga de
estacionamento. Edif. Maximum Ceter - Café Bauer. R$ 86.000,00
-Ret. 302 - Terreno centro de Schroeder, próx. a Prefeitura, 38x90, 3.420m2• R$ 35.000,00.
· Rei. 305 - Terreno, Santa Luzia, 2.900m2 cl escritura, ótimo pl construir ou plantar.
RS 9.000,00.

· Rei. 318 - Terreno de 14x26, 364m2, Bairro São Luiz, cl escritura, rua asfaltada. R$
12.00b,00.

ALUGA
• Rei. 511 - 01 sala comericial cl 47m2• Rua Walter Marquardt, 645. R$ 180,00

•••••••••••••••••••••••••
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I CRECI Nº 1589 J

: FONE: (0**47)
I .c.:': 376-0015

: BarraSul PLANTÃO
I A imobiliária da Bana 9992-7919
I • :;za_mj_!8}�iiJ)'_íili__íi't_,Wif_
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VENDE
TERRENOS

•

Terreno cl i .938.00 m2, ( 25,5 x 76.00 ), Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 70.000,00
•

Terreno c/608,00m2, Rua Pastor A. Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
•

Terrenp cl 397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00
•

Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n º 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.
•

Terreno cl 36B,00 m2, Jardim Hruschka II, bairro São Luis - R$ 4.000,00 + 24 x R$ 375,00
.

SíTIOS
•

Chácara com 15B.690,00m2 edificado com uma casa alvenaria c/80m2,'com água e arvores
frutíferas, Ribeirão Cacilda - Garibaldi - R$ 27.000,00 ,
•

Sitio com 672.162,50m2, edificado com um galpão de 150,00m2, próprio para carregamento de
banana, localizado no Ribeirão Fausta, Ganbaloi/Corupá, com 15.000,00 pés de banana tratados,
com bastante água, mato, estradas e trilhas - área plana e montanhosa - R$ 130.000,00.
•

Sitio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda
d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km - R$ 15.000,00
· aceita terreno (lote) ou parcela.

CASAS
•

Casa de alvenaria c/130,00m2, terreno c/630,00m2(14x45), 01 suite + 02 quartos, 02 salas, copa,
9ozlnha, BWC, garagem, Rua Botafogo, 44, na Barra - R$ 50.000,00

Casa de alvenaria c/200,00m2, 1 suite + 3 qtos sendo suite e quartos c/arrnários embutidos,
escritório, garagem para dois carros, dependência cIBWC, lavanderia, despensa, churrasqueira,
plscma, terreno c/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloisio Boeing, na Barra .. R$ 95.000,00 -

aceita apto. com dois quartos e garagem. como parte de pagto.
APARTAMENTOS:

'. Apartamento cl 96,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarello,
area nobre, na Barra - R$ 33.000,00

LOCAÇÃO,:
(• S?la comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro- R$ 180,00
.Prlmeiro mês de aluguel grátis)

S�I.a comercial cl 47,00 m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiro mês de aluguel
gratis)
: �ala comercial cl aproximadamente 100,00 m2. Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 225,00
•

ala comercial cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini. 972, na Barra - R$ 270,00
• �ala comercial cl I 00,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 871, na Barra - R$ 270,00
•

ala comercial cl 45,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra- R$ 130,00
•

Sala comercial cll00,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300,00
• �artamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 320,00
•

partamento cl 02 quartos, garagem e demals dependências, Rua Angelo Rubini, 880 - R$ 230,00
• �partamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, 66 - R$ 200,00

L
partamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz, 169, Vila

•
enzl - R$ 250,00
Casa de alvenaria cl 03 quartos, 02 BWC, garagem pl dois carros e demais dependências,

�urada, Rua Afonso Hanemann, sln º, na Barra - R$ 270,00

SCasa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Bertha Weege, 699, na

•
ar�q - R$ 300,00

n �aTsa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ademar Horongoso, sI'
•

' Ifa Martins - R$ 260,00 .

Ri��a de madeira cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Botafogo, 73. na Barra -

0,00

;�oaosa de madeira cl 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos) - R$
,O

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

r e - R$ 130,00
• gasa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rosá, 129 - R$ 180,00

Ra$s2a de alvenaria cl 02 quartos e demals dependências, Rua Padre Aloisio Boing, sln º, na Barra
: 40,00

-

• i:rreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São Luis - R$ 120,00

230 ��no cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$

RUA ANGELO RUBINI, 1046
barrasul@netuno.com.br

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

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI 1762-J

• ReI: 023 - Apto: 112m2. 3 quartos. + dep. Edil. Vitória Régia. R$ 23.000,00 ent. + linane.

• ReI: b59 - Casa alv.: 180m2. 1 suíte, 3 qtos , + dep. Jgua Esquerdo. R$ 70.000.00.

• ReI: 058 - Casa alv.: 150m2, 1 suíte.. 3 quartos. + dep. Vila Lalau. R$ 53.000.00.
• Rel:'048 - Casa alv.: 74m2. 2 quartos. + dep. Barra do Rio Cerro. R$ 37.000,00.

IÍI ReI: 052 - Casa alv.: 108m2. 3 quartos. + dep. Rio Molha. R$ 35.000.00.
• ReI: 006 - Casa mista: 56m2. 2 quartos. + dep. Figueira. R$ 19.000,00.
• ReI: 006 - Terreno: 1 .000m2. Vila Nova, esquina. R$ 85.000,00.
• ReI: 052 - Terreno: 1.151 m2. Jgua Esquerdo. esquina. R$ 80.000.00.

.• ReI: 007 - Terreno: 186m2. Lateral da Walter Marquardt. R$ 50.000,00.
• ReI: 005 - Terreno: 2.758m2. Barra do Rio Cerro. R$ 35.000.00.
• ReI: 036 - Terreno, 399m2. Centro. R$ 29.000,00.
• ReI: 054 - Terreno: 855m2. Figueira. R$ 21 .000.00.

• ReI: 1000 - Terreno: 450m2. Amizade. Lia. Versailies. R$ 16.000.00.
• ReI: 057 - Terreno: 375m2. Vila Lenzi. R$ 15.000.00.

Ref. 095 - Sobrado: 250m2, 1

suíte com hidra e closet, 2 suíte,
sala cl sacada, sala 3 amb.,
lavabo; bar, copa, cozinha,

dispensa, chur., dep. emp., 2

garagens, Lot. Champagna!.
Amizade, R$ 335,00 CUBS

Ref. 080 - Casa alv.: 200m2, 1
suite cl hidra, 2 quartos,

escritório, 2 bwc, sala, copa,
cozinha, área de serviço, churr,
3 garagens. Lot. Champanha!.
R$ 80.000,00 à vista ou financ.

Ref 030 - Casa alv.: 120m2, 1

suíte, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, área de serviço,

garagem. Jguá Esquerdo.
R$ 56.000,00.

Ref, 042 - Sobrado: 200m2, 1

suíte, 2 quartos, 3 salas, copa,
cozinha, área de serviço,
dispensa, bwc, garagem.
Figueira. R$ 95.000,00.

Ref. 057 - Casa alv.: 150m2, 1

suite, 2 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço,
varanda. Nova Brasília,

R$ 60.000,00,

Ref 023 - Casa Alv.: 156m2, 3

quartos, 2 bwc, sala, copa, co
, zinha, área de serviço, churras

queira, garagem, edícula cl 12m2.
Czerniewicz. R$ 96.000,00,

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

Fone 371-2357Rua: CeI. Procópio Gornes de Oliveira, 1207

Ref. 156 -

TIFA
MARTINS - 3
quartos, sala,
cozinha, bwe.
Rua J. Krauss

Cohajas -

R$ 19.000,00
+ finane.

.". Ref 119 -

.

CENTRO - 1

suíte, 2

quartos,
sala, bwc
social. Rua

Argentina -

R$ 90.000,00.

Ref. 602 -

CENTRO
Prédio cl
240m2,
galpão cl
280m2, Rua

Procópio
Gomes - R$
200.000,00.

Ref. 116 -

VILA
LALAU - 3

quartos,
sala,
cozinha,
bwc,
garagem,
Rua Ida
Bridi. R$

quartos, 2

bwc, sala,
cozinha.
Rua
Marcelo

•..�.;c::..-----'., Barbi - R$
==:._ _j 65.000,00,

r LOCAÇÃO
• VILA LENZ! - Sala comercial com 53m2 , , .. , , , .. ,R$ 230,00
• ESTRADA NOVA - Casa alvenaria som 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem .. , .. R$ 220,00

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

._ Terrenos_ Apartamentos

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.

Rutl Maria Nagel - São Luis.

R$ 11.000,00

Temos casas e apartamentos residenciaispara locação.

i rNEGO�CIO DE·'Ö"PÕRTUNIDÃÕr:viLATiQ\lI·':Terr�n!�êõm 81
c .

".
.,. "'��<1f"'"

l:!,!glLalto�ª,Q..Jªs!�l �.êJ'iGé!tä�,�Qg�
NOVA BRASíLIA: Ern frente a Igreja Quadrangular, casa em alvenaria cl

110m2, suite, 02 quartos, sala estar, sala jantar conjugada 'com sala Tv, cozinha,
garagem, dispensa. Terreno com 255m2. Somente R$ 35.000,00. Aceita troca

•

por casa do mesmo valor.
.

ca· , . �
a INICIO DA ILHA DA FIGUEIRA: Em frente ao Supermercado m

ä l Alexandre. Excelente casa mista, muito bem conservada cl 157m2, 03 quartos {
U

amplos, sala estar, sala de Tv conjugada cl sala jantar, cozinha, garagem pl 03 �J
carros, área de serviço cl churrasqueira, calçada em volta de toda casa. Terreno i

jg com 450m2. R$ 48.000,00:
e

UI

'c
'E
�

CENTENÁRIO: Em frente ao DG WEG - esquina - casa em alvenaria cl )
02 quartos, cozinha, bwc, sala jantar e estar, garagem ampla, área de serviço. + !.�
Loja com bwc + Lanchonete com bwc's. Tudo isso por apenas R$ 100.000,00, •

aceita troca por imóvel ou carro como parte de pagamento.
� OPORTUNIDADE - ILHA DA FIGUEIRA: Próximo a Pedreira - �
� 3Ci casa por R$ 8.500,00. Com quarto, sala, cozinha, bwc. Terreno com 453m2 ;'

(15 x 29) já com fundamento pl muro. Aceita carro como parte de pagamento e �
41 parcela diferença. ;

'1:S

� VILA LALAU : casa madeira cl 02 quartos, cozinha, bwc, área de serviço
varanda e área coberta + sala comercial com laje e piso, vitrine, piso mosaico, �
janelas basculantes, ideal pl comércio. Terreno com 317.25m2 cl muro e portão �

[ de alumínio. Somente R$ 28.000,00. Aceita apartamento como parte de pgto. ;

ä ou negocia valor.
U VILA LALAU : Terreno com 392m2 (14x28). Rua Alberto Santos Dumont. �

�

ca
R$ 21.000,00. �

� I' URAM

'E
'1:S
«

Vende Administra:. Compra • Vende AlugaAluga

Cód. 485 - Casa de madeira nova na Ilha da Figueira, cl

77,50m2, três quartos, sala, cozinha e bwc, terreno medin

do 360,00m2. R$ 17.000,00 (Pronta)

coe. 486 Sobrado semi-acabado cl 84,OOm2 terreno medindo

360,00m2.CI três quartos e demais dependências. Ilha da Figueira
- R$ 25.000,00. Aceita carro até R$ 5.000,00.
Cód. 489 - Casa de madeira cl 60,00m2 dois quartos demais

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 cl 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 c/,130,00m2, terreno de esquina cl

515,00m2 Em ótima conservação - Barra do Rio Cerro - R$
40.000,00.
Cód. 490 - Terreno c/321 ,75m2 de esquina, pronto pl construir, na

praia de Barra Velha. - R$ 10.000,00:
Cód. 473 - Casa de alvenaria cl 196,00m2, contendo uma suíte +

dois quartos, bwc social e demais dependências, terreno medindO
548,62m2. Vila Rau - R$ 48.000,00.
Cód. 478 - Casa de alvenaria na Vila Lenzi. cl

73,00m2, área do terreno cl 570,00m2. ötíme

oportunidade, R$ 9.000,00 de entrada + financi-
amento.

Cód. 148 - Casa mista cf11 O, 72m2, terreno cf 340,80m2.
Vila Nova - R$ 35.000,00. (Aceita carro como parte do

pagamento).

RANCHO
IMOVEIS

CENTRAL DE VENDAS

W 371-8799 ALU6A
- Galpão pre-moldado cl 749,45m2, terreno cl

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

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

Vila Rau - R$ 1.700,00. .

- Apto cl dois quartos, sala, cozinha, bwc e lavande
ria, Barra tio Rio Cerro - R$ 210,00.

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Uma parceria correta.·

'W 373-0283
A I2AIltlWCt-!() IMÚVl:li VAI2AI3I:

IItIWIZA T()U()i es VAli IItIWl:i�1:
[)()MIIltlWf3() UI: f'l:iTA IJI:L() �I:U

UIA.

28,de Agosto, 1467' - Centro
GUARAMIRIM

ranchoi moveis.com.br

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
IMOBILIARIA

GRECI 1583-.)

COMPRA· VE'NDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro - let: <047,) 371,�8009 - Fax: ;;<47) 370�0387
http://www.netuno.com.br/habitat - e-mail: habitat@netuno.com.br

VENDAS
CASAS:

..Tt
� )!

H101 - Alvenaria cl 03 quartös - terreno cl 408,00m2 - na

Barra - RS 34.ÖOO,00 (negociável).
H1 02 - Alvenaria cl 270m2 no alto - Centro - 1 su íte + 3

qtos + 1 bwe, salas jantarl estar cl lareira - permuta cl apto
em Jaraguá do Sul e em Balneário Camboriú.
H1 03 - 02 casas, terreno cl 710m2 - em Schroeder - RS
25.000,00.
H1 04 - Mista - Vila Lalau - cl 100m2 - cl 03 quartos - RS
32.000,00.

•

H105 - Casa semi-acabada - cl 01 suíte + 02 quartos -

Bairro São Luis - RS 48.000,00.
H1 06 - Semi-acabada, e/03 qtos - Loteamento Piazera

RS21.000,00
H1 07 - Residencial I Comereial- Centro - RS 250.000,00
(negociável)
H1 08 -: Sobrado Alv. - Barra Velha - semi-mobiliado - RS
55.000,00

.
H1 09 - Centro - cl piscina - RS 140.000,00 + RS 60.000,00

. �

financiamento
H1 1 O - Sobrado alv. novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
- cl 250m2 - aceita imóvel de menor valor.

i
H111 - Alvenaria - Centro - terreno c/688,00m2.
H112 - Terreno no alto cl 1 6.000m2• Casa c/320m2 - cl 2
suítes + 2 qtos.
H113 - Em construção - num terreno de 1.391 ,25m2 - RS
38.000,00
H114- Curitiba (PR) - c/260,87m2 - Terreno cl 860m2 - RS
120.000,00 (permuta por casá aqui em Jaraguá do Sul).
Hn 5 - Sobrado Novo - na Praia de Itajubá - de frente para
o mar - RS 150.000,00.

'

H 1 16 - Jaraguá Esquerdo - próximo CAIC - RS 35.000,00
H117 - Alv. cl 02 quartos - cl 02 qtos - cl 70m2 - Ribeirão
Cavalo - RS 14.000,00 (negociável).
H118 - Alv. - cl 01 suíte + 02 qtos + dep. empregada - cl
268m2 - terreno cl 1 .202,00m2 - Próx. Duas Rodas.
H119 - Alvenaria - Centro - 50.000,00 S (Cinqüenta Mil

� Dólares).
,H120 - Alv. - em Três Rios do Norte - cl 03 qtos - RS
24.000,00
H121 - Alv, - cl 03 quartos - Vila Lalau - RS 60.000,00
H122 - Lote cl 370m2 - cl 120m2 área construída -

Loteamento Ouro Verde - RS 32.000,00.
H123 - Alv. cl 02 qtos - Lot. João Gualberto Rocha - Três
Rios do Sul- RS 35.000,00
H1 24 - 2 Casa Alvenaria - cl 2 quartos cada uma - muradas
- Lot. João Gualberto Rocha - Três Rios do Sul - RS
40.000,00

APARTAMENTO:

H201 - Aptoem Joinvillee/01 suíte + 02 qtos- RS18.000,00
de entrada + financ.
H:í!02 - Amizade - cl 02 qtos - RS 15.000,00 + financ.
H203 - Jacó Emmendoerfer- Centro - cl 1 suíte + 2 qtos e
2 vagas de garagem,
H205 - Novos e/1 suíte + 2 qtos - Praia Itaguaçú - São

; Francisco do Sul.
H207 - Sala Comercial - no Market Place - cl vaga de
garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB).
H208 - "Residencial Reinoldo Bartei" - próx. Rodoviária cl 1

J�
Suíte + 2 qtos

� H2.09 - Ed. Virgínia - cl 1 quarto - Centro - Ent. RS 20.000,00
+flOanc.

H210 - Piçarras - cl 1 suíte + 2 quartos - cl elevador - RS

53.000,00 I
H211 - Amizade - cl 3 quartos - quitado - RS 37.000,00
H212 - Ed. Carvalho - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. - RS
75.000,00,
H214 - Sala Comercial conjugada - Ed. "Domingos
Chfodini" cl 83m2
H215 - Apto cl 02 quartos - Ed. Asther - RS 50.000,00

TERRENOS:

H301 - Rua Victor Meirelles - Molha - cl 600m2 - próx. Pref.

Municipal- RS 25.000,00
H302 - Na Av. Barão do Rio Branco - cl 2,000,00m2 - Ed, cl
casa antiga.
H303 - Área de 440.000m2 em Santa Luzia - RS 120.000,00 �

H304 - Na Rua João Januário Ayroso - cl galpões e casa

de Madeira - cl 850,00m2 - RS 65.000,00.
H305 - Terreno cl 572,80m2 - nas prox. do Kohlbach - RS

25.000,00
H306 - Schroeder - cl 1 .470m2- comercial- RS 20.000,00
H307 - cl 557m2 - na Julius Verch - Czerniewicz - RS
22.000,00
H308 - Prainha I Penha - RS 27.500,00 - cl projeto.
H309 - Schroeder - cl 1 ,100m2 - RS 8.500,00
H310 - Praia de Itaguaçú - S. Francisco do Sul- cl 726m2-
Beira-mar - RS 60.000,00
H311 - CI 520m2 na Rua Leopoldo Mahnke - Centro,
H312 - Comercial- Rua Walter Marquadt - cl 660m2 - cl
22m de frente pi asfalto - RS 30.000,00
H313 - João Pessoa - cl 5.280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2.
H314 - Área de 165.000,00m2 - localidade Ribeirão Alma

RS 55.000,00
H315 - 2 terrenos cl 453,60m2 - no Jaraguá Esquerdo - RS

15.000,00 cada lote,
H316 - Lotes próx. Horto Florestal- Estr. Rio da Luz - RS

8.000,00 cada
H317 - 2 lotes I Praia de Armação - cl 357,75m2 - R$

17.000,00 cada - negociável.
H318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra - cl 546,60m2
deárea - RS 30.000,00.
H319 - Área na Barra do Rio Cerro - cl 89.748m2 - cl
casa antiga.
H320 - Na Rua Cabo Harry Hadlich esquina c/
Ferdinando Pradi - cl 2.803,50m2
H321 - Versalhes - cl 644,00m2 - RS 18.000,00
H322 - Chácara - cl 25 morgos - cl casa + rancho + ribeirões
- no Três Rios do Sul.
H323 - Lateral da Rua Marina Fruetuoso - Centro - RS

40.000,00
H324 - Três Rios do Norte - cl áreade 389.959,00m2
H325 - Loteamento Dona Juliana - na Barra - cl 599,88m2-
RS 21.000,00
H326 - Rua Leopoldo Janssen - cl 663,00m2 - RS 50.000,00

.

H327 - CI 1 .092,00m2 - de esquina - Chico de Paula - RS

45.000,00
H328 - CI 880m2 de área - cl 670m2 de área construída - na

Rua Emílio Stein - Centro.
H329 - CI 1.180m2 - na Rua João Planicheck - RS 45.000,00
(Negociável)
H330 - CI 1 .018, 17m2 - Azaléias - RS 30.000,00 (Negoci
ável)
H331- R. Manoel Póvoas Filhol Jguá Esquerdo-el 429m2

- RS 23.000,00
H332 - Rua José Emmendoerfer esquina cl Amazonas - área

de 1.1 33,00m2 - RS 60.000,00
H333 - CI 3.300m2 - Vila Nova - RS 59.000.00

Aproveite para ver a maquete
do EDIFíCIO GE'HRING

A Imobiliária Habitat está à

disposição para administrar e

zelar seu imóvel, oferecendo

pontualidade nos pagamentos.
PROCURE-NOS!

H334 - Área cl 3.739,27m2 - Estrada Nova - Próx. Recreati
va do Breithaupt - RS 48.000,00
H335 - Cond. Mareatto - Campo Sampiero II - cl 915m2 �

RS 35.000,00
H336 - CI 441 ,75m2- Rua 717 - Lot. Júlio Rodrigues- Rau
RS7.500,00
H337 - CI 364m2 - Na frente.da DG da Weg (morro) - RS
7.000,00
H338 - Loteaníento Jardim Roeder - Rio Cerro II - RS 4.000,00
H339 - Lotes na Praia Erwino I Ubatuba I São Francisco
do Sul- cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
H340 - Piçarras - área cl 1.800m2 - c/2 casas de madeira
RS 60.000,00
H341 - 3 terrenos cl mais de 1.200m2 cada - Centro
H342 - Na Rua Rudolfo Hufenuessler - murado - c/ 910m2
H343 - Estrada Santa Luzia - cl 667,50m2 - RS 20.000,00
H344 - Guaramirim - cl 6.1 96m2 - BR 280 em frente Cozi
nhasBerlim
H345 - 2 lotes - Lot, Miranda - Garibaldi - cl 325m2 - RS
6.000,00 (cada)

.

H346 - Guaramirim - Centro - cl 450m2 - R$ 25.000,00 ,

H347 - Vila Nova - Rua Eugênio Piaz - cl 496,50m2 - RS
38.000,00
H348 - Lote cl 524m2-R Ricardo Marquardt- Próx. Malwee
RS 16.500,00

ALUGUÉIS:
H402 - Casa em Alvenaria-d03quartos - Vila Nova - RS 220,00
H404 -.Casa de Madeira - d03 quartos- Vila Lenzi - RS 300,00
H405 - Casa de Madeira - cl 02 quartos - Jaraguá Esquer
do - RS 240,00
H406 - Ouitineti Térrea - Rua Max' Eugênio R. Ziemann
Czerniewicz- RS 150,00.
H407 - Apto cl 02 quartos - R, Venâncio da Silva Porto
Nova Brasília - RS 260,00

,

H409 - Apto Térreo - cl 2 qtos, 2 bwc, cl ar condicionado -

»

à SOm da Faculdade - RS 280,00.
H410 - Apto cl 2 qtos - R.Jorge Czerniewicz - em frente
PAMA - RS 330,00
H411 - Apto térreo c/2 qtos, c/linha telefônica - Amizade

-RS230,00
H412 - Apto cl 02 quartos - Em fren�e WEG 11- RS 200,00
H413 - Apto cl 3 qtos + 3 bwc - Ed. Bergamo - Em frente

. Smurf's Lanches - R$ 370,00
H415 - Apto cl 03 qtos - Ed. Ender - Próx. WEG 11- RS
260,00
H416 - Apto cl 1 suíte + 2 qtos - Ed.lsabella - Centro- RS

.380,00
H417 - Apto cl 1 su íte + 2 qtos, cl móveis na cozinha - Ed.
Isabella - R$ 400,00.
H419 - Apto cl 1 suíte + 2 qtos + dep. - Ed. Jaraguá - R$
450,00
H420 - Apto cl 3 qtos - em Santa Luzia - RS 280,00
H422 - Apto cl 1 suíte + 2 qtos - Ed. Carvalho - Centro - RS
490,00
H425 - Galpão Industrial- cl 500m2 - 1 º andar MTR - Ilha
da Figueira - RS + ou - 600,00
H427 - Sala Comercial - cl 80m2 - 3º andar - Centro - RS
400,00
H428 - Sala Comercial- cl 105m2 - Prox. WEG II - RS 560,00
H429 - Sala Comercial- cl 300m2 - antiga RH - Centro
H432 - Sala Comercial Térrea - Ed. Ana Isabel- Centro - RS
280,00
H433 - Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro - sobre
Farmácia Drogaria Catarinense.
H439 - Salas Comerciais Térreas cl 128m2 - cl mezanino-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FIEse
SESI

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

Programa de Saúde Integral na Empresa
Âs principais atividades:

• Levantamento de Riscos Ambientais
• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
• PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional
• PCG - Prevenção do Câncer Ginecológico
• PCP - Prevenção de Câncer de Próstata
• Audiometrias
• Censo Visual
• Cursos de CIPA
• Exames Laboratoriais
• Fisioterapia
• Lazer ativo
• Programa Ginástica na Empresa
• Ergonomia
• Programa de 'gerenciamento do Estresse Ocupacional, ,

• Programa de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas
• Programa de Prevenção à AIDS �,

FALECONOSCOATRAVÉSDO 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

Pareei'
ra dos
entos

24 de
2000
horas -

ranca

ditório do

(E.M.F.
. enato Pradi)

Promoção: SESC

s
I

Vári

Duraçãê
4a

Últimas vagas
do curso: Agosto

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
par.a participar do
BD prêmio Santa Catarina
de Incentivo à Oualidade e

Produtividade

Etapa Regional de .Jaraguá do Sul

Promoção
FIEseIJS

ASSOCIAÇÁO COME,RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

SENAI
N(x;LEO DA QUALIDADE

JaraguádoSul-SC

Inscrições no eETdo SENAI
de Jaraguá do Sul
Rua Isidoro Pedri, n" 263 - Rio Molha

Fone/fax: (Oxx47)370-7722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

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

25/08/2000 -14 horas.
Local das Apresentações:
Auditório do Centro de Atividades do SESI;
Localizado a Rua: Walter Marquadt, n° 83'S -

Jaraguä do Sul - se

APRESENTAÇÃO
Vilmar Andrade Negruni -

..

Universidade Federal

Português
.

Prof

ORATÓRIA E EXPRESSÃO VERBAL

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

PROGRAMAÇÃO
- Funçöo corporal e vocal:
- Tensöo e relaxamento:
- Respiraçöo e coordenaçöo:
- 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 programadp:
- Como sair das sltuaçöes embaraçosas:
- Como controlar o medo e o nervosismo:
- Como deter o "BRANCO":
- Aprimoramento da memorizaçöo:
- Prática ao microfone:
- Öebates / abordagens / 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.matrix.com�br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREME DE MILHO

INGREDIENTES
2 latas de milho escorrido

.. 1/2 litro de leite
1 colher de sopa de manteiga ou

margarina
2 colheres de chá de sal

MODO DE PREPARO
Bata o milho com o leite no liquidificador.

Junte com o sal, a manteiga ou margarina, e

leve ao fogo lento. Cozinhe mexendo sempre
até ficar com uma consistência cremosa.

Você pode dar um gostinho diferente,
acrescentando queijo ralado parmesão na

hora do cozimento.

Acompanha carnes assadas ou grelhadas.

Tempo 20 minutos

RESTAURANTE

371-7133 I 9992-2164

'Atendemos diariamente.das ,Cl!
,t1:0tJãs .14;00 exceto, domilJgo�!!

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

•

para anuncrar,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITALN°22.832de03-08-2CXXl

EDEMILSÖN BARBOSAEVIVIANECARLA MATHIAS-

Ele. brasileiro. solteiro. operadorde máquina. natural de Riodo Sul. neste Estado. domiciliado e residente na Rua Guilherme Hanemann, 141.

Barrado Rio Cêrro.resracidade, tllhodeEIi Bárbosae Alaide Barbosa-
Ela. brasileira, solteira, serviços gerals.natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residenteem Rio Cêrro I. nesta cidade. filha de Elmo Mathias e

Iracema Rahn Mathias-

EDITAL N"22.833 de03-QS-2CXXl
WANDERLEI KRUTZSCH ESCHIRLEY RAQUEL DREWS-

Ele. brasileiro, solteiro, motorisra natural de Jaraguá do Sul.domiciliadce residente na RuaJosé Theodoro Ribeiro.llha da Figueira.nesa
cidade. filho de hineu Krutzsch e Lorena Kruzsch->

Ela. brasileira, solteira. auxiliar dse escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua José Theodoro Ribeiro.Ilha da Figueira,
nesta cidade. filhadeEno Drewse Elisabeth Drews-

EDITAL N"22.839 de07-08-2CXXl

Cópia recebida docartóriode Uberlândia, Minas Gerais-
ELISEU NEVES BARBOSA RLHOEKELLEN FERNANDES ANDRADE-

Ele. brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Governador Valadares. Minas Gerais, domiciliado e residente na Rua Erich

Doubrawa, 25. apto. 202. nestacidade, filhodeEliseu Neves Barbosae Marisabete Alves Barbosa-i-

Ela. brasileira, solteira, telefonista, natural de Uberlândia. Minas Gerais, filhade Antonio Coutode Andradee Mary Ivone Fernandes Andrade,

EOITALN"22.837de07..ffi..2CXXl-
DIRCEU Luís RAUSISSE ETHAISA MARA BERTOLDI-

Ele. brasileiro. solteiro. assistenrecomercial, natural deGuaramilim.nesteEstado. domiciliadoe residente na Rua Manha Paul Winter. R6.

Baependi, nesta cidade. filho deJoão Carlos Rausisse e Santa Teresinha José da Luz Rausisse,

Ia. brasileira. solteira, auxiliar de escritório. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua José Menegotti. 323

nesta cidade, filha de Valdir Bertoldi eRogéria Maria Bertoldi.

EDITALN"22.840de08-ffi.2CXXl
JAMESMICHAELCAMPESTRINIEANIMERIENGELMENN-

Ele. brasileiro, solteiro, alrnoxarife, natural de Jaraguádo Sul, domiciliadoe residente na Rua Lourenço Kanzler. 250. Vila Lenzi. nesracidade,
filhode.laimeJosé Campestrini e Sandra Glatz.Campesrrini.

.

Ela. brasi lei ra, solteira, distribuidora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Roberto Ziemarm. 66lnesta cidade. filha ele

Haroldo Engelmann e Úrsula KohlsEngelmann.

Vendedor(a) com alguma experiência para escritório
de representações, horário comercial, preferência
estudante. Contato: 371-6846 ou 9975-4646 cl

Moacir'

ALUGA-SE CASA CENTRAL
Rua Emil Borow, n° 270, próximo ao Beira Rio -

Centro. Excelente casa de alvenaria, com 4 quar
tos, 2 bwc, 2 salas, ampla cozinha e ampla copa,

área de serviço, churrasqueira, dispensa, garagem

para 2 carros e portão eletrônico. Valor R$ 650,90.
Contato: 9101-4656 com Sérgio.

Empresa: LAUPS COM. DE LAMINADOS, FERR:
REPRES. LTDA ..

CNPl 00.099.240/000 1-95
I nscrição Estadual: 252.769.139

Endereço: Rua Joinville, 1922 - Vila Lalau - CEP 89256-500

Jaraguä do Sul
'

N° do Boletim de Ocorrência: 922/2000
Relata-se que foram perdidas a primeira e terceira via da nota fiscal

modelo O I, série O I, de n° 00 1883, em em nome da empresa acima

nomeada, tendo como destinatário Weg Industrial Ltdâ.

Vendoum terreno 15x30, 300 .

metros a direita, depois do

Supermercado Brasão, pronto
para construir.

Aceito troca por carro no valor

deR$8.(0),OO. Contato: 371-4284

Libera-se crédito
de R$ 15.000,00
à R$ 240.000,00
para compra de
bens, hipoteca ou

reformas. Fone:
(Oxx43 )344-0842.

Scania HW 91
Branca, a vista ou

entrada
R$ 5.000,00 +

parcela de
consórcio. Fone:
(Oxx43 )344-0842

'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:

Adilson Parana - R. Garibaldi - Lot. Saibrera, L. 63 - Nesta;
Aluisio Schiochete - R. 956 - Lot. Zangueline, Lt. 148 - Nereu - Nesta;
Ana Maria Ind. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n° 158, sl. 01-

Nesta;
Ana Maria Ind. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n° 158, sl. OI -Nesta;
Bar do Gaucho Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 3.368- Nesta;
Basilio Saldanha da Rocha - R. SC-413 - Vila Schmidt -Nesta;
Carlos Roberto Martins Mello- R. Exp. Fidelis Stinghen, 25 - Nesta;
Charles Jean Schwarz - R Walter Marquardt, 139 - Nesta;
Cino Schmitd - R. João Marcatto, 40 - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Elzira Jordan Daren - R. Pastor Alberto - Nesta;
Estela C. Kucarz - R. São João Batista, 88 - Vila Amizade - Sehreeden

Fab. de Móveis Rio Negrinho Ltda. - R. São Rafael, 679 - Nesta;
Fal Móveis Ltda. - R. Carlos Ruecrl, 517 - Nesta;

Ferragens Mutiupense Ltda. - Caixa Postal2- Nesta;
Gilberto Martins - R. Expedicionário Ewaldo Schwarz - Nesta;
Griffe Aquarius Ltda. - R. Reinoldo Rau, 520 - sl. O I - Nesta;
Iduino Pereira - R. 956 - Lot. Zangheline, lote 157 - Nereu Ramos

Nesta;
Indústria de Artefatos de Borracha B,M. - R. Domingos da Nova,

1.459-Nesta;
lW. M. Ind. Com. de Confecções Ltda. -R. Guaíra, 634-Nesta;
João Carlos Cavalheiro- R. José Narlock, 326 - Ana Paula- Nesta;
João José Lacerda - R. Aguas Claras, lat. após Igreja '- Nesta;
Koala Acabamento Textil Ltda. - R. Walter Marquardt, 222 - I ° andar
- Nesta:

Leonardo Rodrigues - R. Gustavo Lernen, antiga 624 - Vila Lalau

Nesta;
Lizrnay Confecções Acabamento Textil- R. Willy Gunther, sin° - Rio

Cerro - Nesta;
Luis Fernando Berti - R. Guilherme Melchert, próx. Ceminário -Corupá;
Manoel Guilherme - R 02, quadra 08, It. 16 - Lot. Itapocuzinho - Nesta;

MariaLeontina Hoffmann -RWalter Jarck, 100-Corupá;
Maria Pereira - R. João da Cruz de Souza, 576 - Nesta;
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 1.016 - Nesta;
Maria Salete dos Reis - R Albano Schmidt, 1.016 - Nesta;
Monteiro Serviços Técnicos Ltda. - R. Mansor Navarro Lins, 502-

Nesta;
Noemi da Silva de Oliveira - R Hercílio Anacleto Garcia, 413 - Nesta;

Pedras Real Ltda. - R. Pref. Waldemar Grubba, 1923 - Nesta;

Posto 416 Ltda. - Rod. SC-416. Km 17J - Nesta;
Rosa Simoesde Souza - Estrada Garibaldi, 50 - Estrada Presídio-e- Nesta;

S. B. Y. ADAE CHAHINE - Av, Getúlio Vargas, 378 - Nesta;
S. B. Y. ADAECHAHINE-Àv. Getúlio Vargas, 378-Nesta;
Silvio A. Perini Com. e Representações Ltda. - R. João da CruzCosta,
sinn - Nesta;
Tecila Eletro Industrial Ltda. - R. Joinville, 2155 - Nesta;
Tekinox Industrial Ltda. ME - R. Alma Vogt Baggenstoss, 170-

Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontradoS
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faZ

por inter�édio do presente Edital, para que OS

mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua:

Arthur Müller, n" 78, no prazo da Lei, a fim de

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

Jaraguá do Sul, 9 de Agosto de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ éENTER

CINEt
60SEGUNDOS

14 anos - Horários: :t4:00 - 16:30-
19:00 e 21:30

CINE2
POÚMON 2006'- O FILME
Livre - Horários: 13:50 e 15:50

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

CINE3
X-MEN

12 anos - Horários: 14:00 - 16:00-
18:00 - 20:00 e 21:50

ISUPERNOVAS

- Setenta e cinco por cento
dos vírus de PC são

espalhados por e-mai!

- Ex-inte�rante do, grupo "Os
Morenos' faz poreerias com

Dudu Nobre e Carla Cristina

- Clipe de jon Bon Jovi é
. lançado na Internet, nei site
www.mp3.com
- Site de "Arquivo XJJ traz
novidades, www.arquivo-x.com

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

�i//)\� Av, Mal. Deodoro

�I(

....•. '.;.'�.'.'.'...... '.,�.... da Fonseca, 1699

�/' � s-- 3_71-7847
,i". "." ""', .. :\ Jaragua do Sul- SC

DIREÇAO
I:!=!
z::::

Rua Mal. Deodoro �
da Fonseca, 1452 �

Fone/Fax: 372-3306 o.. C .li).Jaraguá do Sul - SC � ... I

o Boticárioi II

370-79"19 I 370-8&49

- Site oferece cursos

profissicnais de' graça na

web(www.estudegratis.com.br)
- Tim Burfon vai filmar nov«
versão de "O Planeta dos
MacacosJJ

- União Européia abre
processo centra a Microsoft,

ar rática de mono ólio

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547
r

Ora. 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. ctécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Papai, Denis, um clique
muito especial da sua filha,
Bruna Alves Hohl, que te

ama e te admira muito.

Feliz Dia dos Pais!

o gatinho Patrick
Conrad completou ontem

4 anos. Parabéns!

Aniversariou no último
dia 1018 Fernando
Gabriel Dalpiaz;
completando 8 anos. Seus

pais, Laudir e Miriam, e

suas irmãs lhe mandam
um grande abraço e

muitas felicidades

B'ABÁ DA HORA

� Mamãe �.
Temos agora a solução permenente para seus

problemas temporários.
Sempre que precisar de babá por. hora

(dia e noite), entre em contato com Eivira .:

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

Isabel Kikue - 371-9325/ Elizete Fluck -

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

5e você tem até IJ

anos e q, ver ver

pub\icada sua foto
em nossa página,
mande a mesma

para a Rua Walter

Marq,uardt, n� 1180,
Bairro Barra do Rio

Molha. CEP: 8QJ50-
700. Jara9uá do 51.41-

5C, mande j unto seu

telefone.

Sábado, 12 de agosto de 200/)
----.;.

-

:················.········_·······�············ •• I

,

I

·

· '

29/7 - Eduardo Henrique Benner

30/7 - Morgana Lopes Pereira

31/7 - Laura Matheussi

31/7 - David dos Santos de Oliveira
/ 3117 - Thiago Henrique Hüpner

31/7'- Maria Rita dê Souza

31/7 - Thauani Isabel da Silva
118 - Capitiula Flor da Silva
1/8 - Gabriel Cristiano dunkes
1/8 - Marina Eduarda Frankowiak

1/8 - Angelica Fernanda Tiegs
2/8 - João Victor Sampaio dos Reis
218 - Nanci Julia da Silva

2/8 - Cristhian Rodrigo Anacleto
2/8 - Juliana Perotti Férrari

2/8 - Matheus Reichelt

3/8 - Kauany Alves de Brito,

3/8 - Fellipe Laurindo Bellé f

4/8 -;- Celine Machado

4/8 - Bruna Giovana Santos de Oliveira

, I

, I

, I
, I

·

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '11

Foi realizado no Anhembi, em São Paulo, a final
do Miss Brasil Mirim, Infantil e Juvenil, onde a

catarinense '], niffer Aparecida Rozar; da cidade
de Florianópolis, foi a eleita. Parabéns!

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

ClÍNICAQY� W�

Convênios.
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, M�LWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇAQ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, FERJ faz parceria com o Sine Centro Universitário sedia

Programa Tecendo Cidadania
A Fundação Educacional

, Regional Jaraguaense, através da
,

Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias do Centro
, Universitário de Járaguá do Sul,

irá desenvolver parceria firmada
,

com o Sistema Nacional de
,

Empregos (Sine), para ministrar

, !OI cursos, com recursos

, oriundos do Fundo de Amparo
, ao Trabalhador (FAT), que
, capacitarão todos aqueles que

precisam garantir seus empregos,
eotrar no mercado de trabalho ou

estejam desempregados.
Os interessados deverão se

dirigir aos postos do Sine Ou à

Epagri (caso não haja posto do

Sine no município) para
inscreverem-se nos cursos. Os

cursos oferecidos são os

seguintes:

atendimento na hotelaria - 200

treinandos; Excelência no

atendimento na panificação - 50

treinandos; Informática aplicada
ao comércio - 80 treinandos;
Informática aplicada à hotelaria -

34 treinandos; Espanhol aplicado
ao comércio - 40 treinandos;
Espanhol aplicado à hotelaria -

20 treinandos; Educação para o

trabalho - 130 treinandos; Auxiliar
administrativo - 30 treinandos;
Formação de vendedores - 120

treinandos; Inglês aplicado ao.

comércio - 60 treinandos; Artesão
em bijouterias - 40 treinandos;
Artesão em cerâmica - 20

treinandos; Artesão em pintura
em tecido - 20 treinandos;
Vigilância - 80 treinandos;
Administração e gerenciamento
de cooperativas - 96 treinandos;
Curso específico para professor
de música - 32 treinandos; Curso

específico para monitores de
musica 16 treinandos;
Empreendedorismo - 16 treinan

dos; Auxiliar, administração e

gestão 48 treinandos;
preparação básica para o 10

emprego - 80 treinandos;
Metodologia básica - 40

treinandos; Gerenciamento de

empresas no comércio - 20

treinandos; Novo perfil para
secretárias - 40 treinandos;
Formação de vendedores - 64

treinandos; Panificação/Bal
conista 20 treinandos;
Decoração de vitrines :- 50

treinandos; Promoção de vendas
- 20 treinandos; Primeiros

socorros - 32 treinandos; Saúde

alternativa - 16 treinandos.

Corupá:
Administração do lar - 16

treinandos; Custos e noções
básicas de matemática financeira
- 16 treinandos; Metodologia de

ensino e projetos - 32 treinandos;
Culinária típica e chocolate caseiro
- 16 treinandos; Psicologia
educacional para ensino

fundamental - 16 treinandos;
Artesanato (folhas de banana,
pintura em tecido, vidro e gesso)
- 32 treinandos.
Guaramirim:
Literatura infantil - 32 treinandos;
Professor de artes para educação
infantil - 32 treinandos; Artesanato

(folha de bananeira, milho e arroz)
- 16 treinandos; Chocolate caseiro
e embalagens - 16 treinandos;
Artesanato (Téc. em pintura,
porcelana, tecido, macramé e

embalagens) - 16 treinandos..
Reciclagem artesanal (vidros,

plásticos e papel) - 16 treinandos.

Jaraguá do Sul:
Técnicas de artesanato (pintura
em tecido) - 18 treinandos;
Técnicas em bordado a máquina
caseira - 16 treinandos; Técnica
de arte de aproveitamento de

materiais recicláveis (resíduos de

madeira, malha e metal) - 16

treinandos; Socorrista (Corpo de

Bombeiros) - 16 treinandos;
Vigilante - 16 treinandos;
Cooperativismo - 18 treinandos;
Administração de pequenos
negócios - 16 treinandos;
Informática adaptada a terceira
idade - 16 treinandos; In

formática adaptada para
deficientes - 16 treinandos;
Digitador - 8 treinandos.
Massaranduba:

Educação infantil 16

treinandos; Artesanato (casca de

arroz, folha de bananeira,
madeira, produtos locais) - 16

treinandos; Vigilante - 16

treinandos.
Pomerode:
Gerenciamento da produção
comercial (Cooperativismo) - 16

treinandos; Artesanato (Bord.
pint. tecido e cerâmica) - 16

treinandos; Serviços de

administração com informática
- 32 treinandos; Calceteiro - 16

treinandos; Frentista - 16

treinandos; Informática aplicada
ao comércio - 16 treinandos.

Rodeio:

Datilografia computadorizada
administrativa - 32 treinandos;
Técnica de vendas com

espanhol - 16 treinandos; Ervas

medicinais - 16 treinandos;
Schroeder:
Trabalho em equipe (dinâmica
de grupo, estudo do ego,

resolução de problemas, CCQ e

liderança situacional) - 20

treinandos; Merendeira

(alimentação escolar, educação
infantil, ensino fundamental,
orientações nutricionais e

reaproveitamento de sobras - 16

treinandos; 5'S) - 20 treinandos;
Timbó:
Informática básica para o

comércio - 48 treinandos;
Mecânica geral, leitura,
interpretação, desenhos - 16

treinandos; Matemática básica!

mecânica - 16 treinandos;
Técnicas, vendas, telemarketing
- 16 treinandos; Técnicas

negociação para compras - 16

treinandos; Artesanato (Pintura
arranjos de madeira) - 16

treinandos.

O Centro Universitário de

Jaraguá do Sul irá sediar, no

dia lOde agosto, o primeiro
módulo do Programa Tecendo

Cidadania 2000, cujo objetivo
é capacitar articuladores em

Políticas Públicas de forma

integrada e participativa.
Durante todo o dia, 30

gestores da área social de

Jaraguá do Sul e região
trabalharão o tema Sensibi

lização e Mobilização do

Programa Tecendo Cidadania

2000 dentro do projeto
Oficinas de Capacitação em

Gestão Social de Políticas

Públicas.
O programa de implan

tação das Oficinas de Ca

pacitação em Gestão Social de

Políticas Públicas é resultado

do processo de opera
cionalização do Programa
Tecendo Cidadania, desen
volvido em Santa Catarina
desde o ano passado: O

programa é coordenado pela
Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e da

Família e articulado aos

conselhos Estaduais da

Assistência, da Criança e do

Adolescente, do Idoso, e de

Trabalho e Renda e conta com

a colaboração da Universidade

do Sul de Santa Catarina -

UNISUL na qualidade de

executora das ações, sendo
realizado com recursos do
Fundo de Amparo ao

Trabalhador (FAT).
Ascurra:
Informática Básica 32

treinandos
Barra Velha:
Artesanato (Téc. Crochê, pintura
em tecidos e tricô) - 48 trei

nandos; Artesanato (Reciclagem
artesanal, latas, vidios e papel) -

16 treinandos; Informática Básica
- 32 treinandos; Informática

Avançada - 16 treinandos;
Artesanato (Téc. Embalagem,

'aproveital11ento de conchas e

macramé) - 16 treinandos.
Blumenau:
Educação Ambiental - 40

treinandos; Gestão Agrícola - 40

treinandos; Informática Básica -

240 - treinandos; Cooperativismo
Auto Gestão e Coogestão - 128

treinandos; Informática Especiali
zada - 48 treinandos: Desenhista
MeCânica em CÀD - 20

treinandos; Educação Ambiental
- 40 treinandos; Administração
de Empresas de Economia.
Solidária - 20 treinandos:

Administração de' Pequeno� -

Negócios - 36 treinandos;
Autogestão e Cooperativismo -

�o �einandos; Organização da
oCledade e do Trabalho - 20

Ireinandos' T_C ,.

B", inrormauca astca >-

180. treinandos; Técnico de
R.edaÇão e Informática Básica _

: tr�inandos; Inglês T�nico -

L" tremandos; Desenvolvimento
Iderança - 108 treinandos:

AUd' ,

lIor Interno da Qualidade -

20 trei
20 tr

�andos; CoreI Draw 8.0 -

emandos; Excel Avançado-16 tr
.

emandos; Cooperativismo-40tr·emandos; Excelência no
atendi
tr'

mento comercial - 800
elOandos; Excelência no

Aula Inaugural acontece

nos dias 10 e 11
A Prof". Dra. Lea das Graças Camargos Anastasiou

proferiráAula Inaugural aos calouros do Centro Universitário
de Jaraguá do Sal, no segundo semestre de 2000, nos dias

10, às 19h, para os alunos do período noturno, e no dia 11,
às 8h para os acadêmicos dos períodos matutino e vespertino.

EDUCAÇÃOPERMANENTE
INSCRiÇÕES ABERTAS

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 r

INSCRiÇÕES NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
RUA DOS IMIGRANTES, 500

MAIORES INFORMAÇÕES: (Oxx47) 371-0983

Estão abertas as inscrições para os cursos de

Pós-Graduação oferecidos pelo
Centro Universitário de Jaraguá do Sul

);;>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-Graduação e

Pesquisa ou na home page http://www.ferLbr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"'" Durante este mês, o Grupo Tri
bo da Lua apresenta-se na praça
de alimentação do Shopping Cen

ter Breithaupt, todas às terças
feiras, e sábados, na quinta- feira

Ingo Reeck "Ao som nobre do

saxofone", a partir das 19 horas.

llW Os pagodeiros do Grupo Jeito

Louco, de Tubarão, sobem ao palco
da Praça Ângelo Piazera, neste

domingo, a partir das 19 horas. É
mais uma etapa do Projeto Música

na Praça, da Secel.

llW Matéria retratando a Caraguá
Veículos, ilustrada com o trabalho

do fotógrafo jaraguaense Horst

Baürnle, colaborador aqui da coluna,
acaba de ser destaque na Revista
"Rede em Notícias", publicação da

Volkswagen do Brasil, com tiragem
de cinco mil exemplares e que é

distribuída entre todas as revendas

da marca alemã, no Brasil. Com o

título "Um empreendimento do

futuro", a revista destaca o inves
timento de R$ 2,6 milhões para
colocar em funcionamento "a

primeira concessionária do futuro,
no Brasil".

llW No dia 14, será realizada Sessão

Solene pelo centenário da morte do

fundador do Município de Jaraguá
do Sul, cel. Emílio Carlos Jourdan,
no Centro Cultural, às 19 horas.

llW Jaraguá do Sul foi escolhida pata
ser a sede do 10 Encontro Cata

rinense de Jovens Empresários.' O
evento vai acontecer no dia 7 de

outubro, com a presença de re

presentantes dos núcleos empre
sariais de todo o Estado, para troca
de experiências. O Núcleo de Ja

raguá j á está trabalhando na

organização do evento, sob a co

ordenação do presidente Dieter

Janssen.

llW A Sociedade Amizade realiza

neste final de semana a 5"

Freundschaftfest (Festa da

Amizade). A programação inicia

hoje, às 15 horas, com competições
de tiro e torneio de bocha. Comida

típica, apresentações de dança
folclórica, desfile, baile com "Clarins
de Prata", hoje à noite, e tarde

dançante amanhã, com 1'0s Ver

ticais", são os pontos altos da pro
gramação

llW As escolas de Jaragpä do Sul

recebem no próximo dia 30, às 18

horas, na Arweg, um presente
muito especial: a segunda edição
do vídeo Jaraguá do Sul Ontem e

Hoje, uma produção da Scar, com

patrocínio da Weg. No total, 136

escolas, das redes pública, estadu
al e particular, receberão uma cópia
do vídeo, beneficiando mais de 20
mil alunos. O vídeo, entregue em

1999, com 15 minutos de duração,
resgata o início da colonização da

região, entre 1876 e 1920.

,

1lW. Dia 17 de agosto, no Centro

Cultural, será aberta a esperada
mostra "Brasil Brasileiros",
sucesso absoluto em Florianó

polis, onde já recebeu a visita de

mais de 30 mil pessoas. Detalhe: o

projeto foi todo realizado em

Jaraguá do Sul pela Associação
Fraternitas, sob a coordenacão da

professora Alcioni Canuto. Ficará
aberta até o final de setembro com

cobrança de ingresso de R$ 1,00.
Fotos:Franco FB

Empresário de Ação Social
o industrial jaraguaense Wandér Weege, da Malwee Malhas, foi agraciado

no dia 4 de agosto, durante a 111 É! Plenária da Facisc, no Parque Beta
Carrero World, em Penha, com o Prêmio "Empresário de Ação SOcial/

2000". O título foi concedido através do voto das 134 associações
comerciais de Santa Catarina.

�b
iii
Ie

Wandér Weege, Roberto

Breithaupt e Beto Carrero
durante a premiação

Casal Solon e Norma Schrauth. Ele é o novo presidente do Lions
Clube Centro

A enda
cy O Clube Atlético Baependi
promove hoje, às 20 horas, jantar
dançante em homenagem ao Dia
dos Pais. Animação Manchester

Band.

es- A 5" Feira do Livro termina

hoje, com a realização do 10 Fes
tival da Canção Infantil, às 17

horas. Terá 20 participantes, repre
sentando as escolas do ensino fun
damental.

RESTAURANTE .CLUBE ALEGRE
O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,

com amplo estacionamento, _

anexo ao Beira Rio Clube de

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

em kg e jantar à-Ia carte.

Todas as 6as-feiras, à noite,
música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

.1l Floricultura
Florisa

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

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

(f) . 14 Anos de Bons Serviços
LUNELLI
_""iii.ii III"IU"'.

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS
I

Rua Prefeito José Bauer, 593 • Vila Rou I'Fone: (047) 973-9�947
• 372-350,0

CEP: 89254-100 • Jaraguá do Sul, SC
�------------------------------

- - - �=-------

�.�.ir!Jia
","!�f,

�t>:
. "

Mania de vender barato

<,

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bananic�ltores não devem se

precipitar depois das perdas
Guaramirim - o técnico

agrícola Alcibaldo Germann, da

Epagri, está recomendando aos

ba-nanicultores que não ajam com

precipitação, após os recentes

prejuízos causados pela geada.
Conforme Germann, os bananais

ainda servem para a proteção das

plantas novas, em fase de brota

Ião. Só depois de terminado o pe
ríodo de temperaturas baixas, o

produtor deverá cortar aquelas
bananeiras que estejam irreme

diavelmente comprometidas, mas

tendo o cuidado de preservar as

que possuírem fruta já redonda.

A adubação deverá ser feita

normalmente, sem redução de

conteúdo, recomenda Germann,
explicando que a preparação do

solo é importante neste momento,

para recompor essa cultura. Já as

pulverizações, na prevenção de

doenças, só deverão ser feitas após

o aparecimento das folhas novas

e quando a condição climática

apresentar temperaturas médias de
20° C. Além disso, tão logo o.clima

volte às condições normais na

região, todos os tratos culturais

deverão ser retomados e mantidos

normalmente.

Segundo Germann, o produtor
não deve se deixar levar pelo
desespero neste momento, apesar
das dificuldades causadas por
temperaturas que raramente

ocorrem de forma tão extrema na

região. "O agricultor precisa
considerar que os bananais podem
perfeitamente ser recuperados e os

prejuízos superados", comentou.

Ele orienta os produtores para que
também tomem as providências
administrativas necessárias,
negociando novos prazos para o

pagamento de financiamentos

bancários. (MilTON RAASCH)

Seminário discute perdão
da dívida externa

Guaramirim - Entidades do

movimento popular reúnem-se

hoje, no salão paroquial, para o se

uúnário "Por um milênio sem dí
vidas". O evento é organizado pela
Igreja Católica, através da Diocese
de Joinville, seguindo as orien
tações da CNBB (Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil) e a

Vontade manifestada· pelo papa

J�ão Paulo 11, que acredita na

diminuição das desigualdades
sociais através do perdão da dívida
externa.

O CDH (Centro de Direitos

Humanos), que este ano prioriza a

questão, apóia a campanha. Essa

, é a primeira discussão sobre o tema

antes do plebiscito do dia 7 de

setembro, que a população poderá
responder em urnas colocadas em

espaços públicos. O plebiscito vai

questionar se o Brasil deve manter
.

o acordo com o FMI; se deve

continuar pagando a dívida externa

sem realizar audiência pública; e

sIe os governos federal, estadual e

municipal devem continuar usando

o orçamento público para pagar a

dívida interna aos especuladores.
"Será uma forma de pressionar o

governo e forçá-lo a tomar

posições", explica o coordenador

ddCDH, Sérgio dos Santos. (lC)

Fameg conclui primeira etapa
da sede no final de outubro
Instituição
recebe comissão
do MEC,
emnovembro

Guaramirim - Até o [mal do

mês de outubro será concluída a

primeira etapa das obras da sede

da Fameg (Faculdades Metro-
. politanas de Guaramirim), no

quilômetro 60 da BR-280. A mais
nova instituição de ensino superior
da microrregião terá quatro mil

metros de área coberta, com 40

salas de aula, laboratórios e demais

dependências. A direção querdeixar

a primeira etapa (pavilhões A e B),
com custo de R$ 600 mil, con

cluída no prazo. Em seguida,
meados de novembro, a Fameg
receberá a visita da comissão de

verificação do Ministério da

Educação.
De acordo com o coordenador

do projeto, Balduino Raulino, as

obras estão sendo feitas dentro do

cronograma previsto e, em janeiro
do ano que vem, as faculdades

poderão realizar o primeiro ves
.

tibular. Serão oferecidas 250 vagas,
distribuídas nos cursos de Turis

mo, Pedagogia, Analista de Sis

temas (Computação) e dois de Ad

ministração (Recursos Humanos e

Marketing). Raulino está confiante

de que a nova instituição de ensino

não terá dificuldades para

conseguir I
a autorização de

funcionamento do MEC, afir

mando que "as instalações estão

sendo construídas com qualidade

Obras: a nova instituição de ensino terá 4 mil metros de área coberta

e a equipagem será das melhores".

Segundo ele, haverá todo

empenho também na contratação
dos professores, que sofrerão

avaliações de desempenho perió
dicas. A Fameg está procurando
desde já facilitar o acesso do

público. Desde julho, uma fun

cionária está atendendo no local das

obras, prestando todas as infor

mações aos interessados nas fu

turas novas opções de ensino
superior. No primeiro semestre de

atividades de ensino os cursos

serão oferecidos somente à noite,
mas dependendo das manifes

tações da clientela, logo em seguida
será oferecido também o período

da manhã, antecipa o coordenador.

LOGOTIPO ,- ASevita

(Sociedade Educacional do Vale do

Itapocu), entidade mantenedora,
lançou um concurso para ela

boração da logomarca da Fameg.
O tema a ser desenvolvido é livre

e os trabalhos deverão ser en

tregues na sede das faculdades até

o final deste mês. A divulgação dos

resultados será feita no próximo
dia 15 de setembro, quando
também acontecerá a premiação.
O prêmio para o melhor trabalho é

de R$ 1000,00. 0 segundo e ter

ceiro colocados receberão prêmios
de R$ 600,00 e R$ 300,00, res

pectivamente. (MilTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trânsito: imprudência eleva os números de atropelamentos

JARAGUÁ DO SUL, 12 DE AGOSTO DE 2000 �
�

Aumenta índice de ocorrência
�

(

de atropelamentos na cidade fi

CORREIO DO POVO

Desde o início
do ano, lá
aconteceram
540 acidentes

Jaraguá do Sul- Dados do

Corpo de Bombeiros Voluntários

apontam crescimento no número
de atropelamentos na cidade, que
já foi titulada como a de maior

índice de ocorrência de acidentes
no Estado. Em 1998, foram

registrados 625 casos. No ano

seguinte, 952, e desde o início
deste ano, já aconteceram 540
acidentes. O subcomandante dos

bombeiros, Márcio Vicente

Lopes, fala que a medida que a

população cresce, os acidentes
aumentam. "O problema é que
as pessoas não respeitam as

sinalizações de trânsito,
passam longe da faixa de

segurança, atravessam a rua

sem prestar atenção no

semáforo e na movimentação
dos veículos", diz.

Lopes fala que os

motoristas desrespeitam o
.

trânsito tanto quanto os pe
destres. "Os condutores não

Iig am se têm gente atra

vessando a rua ou não, sim

plesmente dirigem em alta

velocidade, não têm paciência,
principalmente os mais no

vos", conta. O subcoman

dante diz que fazem palestras
explicativas sobre trânsito, em

escolas. "Parece que não tem

resultado, as crianças não

prestam atenção e esquecem
facilmente o que ouvem",
conta.

O sargento da. Polícia
Militar Álvaro da Silva fala que

ru

�
os acidentes aumentaram
devido à imprudência de con. �
dutores e pedestres. "Cada 2
caso é um caso, mas a faltade

a

atenção é um dos principais d
geradores de atropelarnemoj, d
pessoas precisam andar nas

calçadas e respeitar a faixa de �
segurança", comenta o sar· �
gento. Ele também menciona
tumulto durante a saída de
ciclistas das fábricas, e explica
que eles devem andar no mesmo

sentido do fluxo dos moto·
I ristas.

Segundo o quadro geral de

notificações da Polícia Militar,
em 1999, foram registrais
5.462 casos de infrações leve,

média, grave e gravíssima. No

total, foram 373 vítimas e I�

óbitos. Desde janeiro desll

ano, já aconteceram 1.411

acidentes, sendo 76 casos e

atropelamento. (FABtANE RIBAij

Meningite meningocócica fez

segunda vítima fatal deste ano

Jaraguá do Sul - O fa

lecimento do garoto José
Antônio Kochella, 12 anos, na

quinta-feira, em decorrência
de meningite meningocócica
(provocada por bactéria)
elevou para dois o número de

vítimas fatais da doença,
registrado este ano, entre 16
casos. No ano passado, de

acordo com o secretário de

Saúde em exercício, Orlando

Bernardino da Silva, foram

registrados 112 casos, devido

a um surto da meningite viral,
e uma vítima fatal.

•

O garoto começou a apre
sentar os sintomas na tarde de

quarta-feira. Na madrugada de

quinta-feira, acordou a mãe

dizendo que precisava ir ao

banheiro mas que não con

seguia andar. "A mãe dele des

cobriu manchas no corpo e já
ligou para o hospital: Quando
eles deram entrada no hospital,
foi feito o exame de meningite,
mas a doença não foi de

tectada. Pouco tempo depois
ele começou a passar mal e foi

para a UTI", relata o tio Jair

José Maestri, encarregado de
falar em nome da família. "Os
médicos disseram que há anos

não viam caso semelhante",

lamenta.

A meningite bacterianal
letal, senão for detectada
tempo. Ela provoca inflamaçàu
das membranas que cobrem o

complexo cérebro-espinhal.
"Infelizmente, não existe vacina

para isso. Temos que nos ba'

sear em sintomas, mas mesmo

quando a doença é detectadano
início, pode deixar seqüelas
irreversíveis", comenta Ber·

nardino. Os sintomas da me·

ningite são febre alta, dor de

cabeça, vômito, rigidez nanuca
, h na pele,e, as vezes, mane as

I
Como ela é transmitida peo

sso'
contato direto entre as pe

'liza'
as, há necessidade de esten

, "ras'
ção de roupas e objetoS. a.
sistimos a família, aplicamO)
medicação e demos o alertana

. luda'.

escola onde o memno es

I l'befOUva", garante. A esCO alfa'
as aulas por dois dias, parade'
zer os procedimentoS

a

quados. m'
A mudança brusca de te

n'

peratura pode facilitar ,a c�'6
taminação por meningl�e'dos
preciso manter a ventilaçao

bar'
.. 'tSfecambientes, evitar reclll o

a ma-
e tomar cuidado CO� a1 rtJlo
nifestação dos sintomas, �A) /

secretário. (LiSANDREA coS

Ern comemoração
ao 1° Anivesário do
Restaurante Aurora

e ao Dia dos Pais

haverá apresentação da
Antiga Bandinha Aurora

"ENTRE A NATUREZA E Ä CIDADE"

ESTRADA GERAL AURORA

RIo CERRO II

RESERVAS: (047) 376-1Q84 - 372-0912

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Schroeder defme comemoração
.3 do aniversário de emancipação

Schroeder - A Schroeder

.e fes� evento comemorativo ao 360

aniversário de emancipação polí
tica e administrativa do Município,

ram
que serão completados no dia 3

;on· de outubro, será realizada de 22 a

ada 24 de setembro. A decisão de
a de antecipar as comemorações visa
pais desvincular a festividadeda época
), as de eleições municipais, no início
nas daquele mês. A informação é da
I de coordenadora-geral do evento,
jar· Tânia Maria Zoz.

animação do Musical Ecco's Band.
No sábado, serão realizadas

. competições esportivas durante
todo o dia, incluindo o Campeonato
de Tiro ao Alvo/Chumbinho e Fle

chinha, escolhendo o Rei e Rainha
do Tiro da Schroederfest. Às 20
horas acontecerá a 7" Noite

Cultural, e às 22h30 inicia o baile.
No domingo (24), a programa

ção constará de Alvorada Festiva,
às 6 horas, e do desfile das entida
des comunitárias às 10 horas, que
irá desde o Posto Rio do Julho até

o Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold. Às 11 horas iniciarão as

provas do 3° Motovelocidade e do

Minirodeio Crioulo. Haverá também

apresentações culturais e show do

grupo musical Vox 3. (MR)

lao

de nasexta-feira da semana que vem,
lica às 20 horas, no Ginásio de Es-
Imo

. .

portes Alfredo Pasold, onde em
)to· seguida acontecerá o concurso da

Rainhada Schroederfest 2000. Na
I de

mesma noite haverá baile com

A abertura da festa acontecerá

Saída: se a Pró-Saúde não assumir o controle, o Hospital São Francisco corre risco de fechamento
, Iitar,

dos

Fundação comunitária poderá
,

.

.

assumir o hospital de Corupá

INFORMATIVO PAROQUIAL -12 e 131812000
!ve.

No
I�

Sábado
sse

IIJ
l5hOO - Matriz
19hOO - Matriz

MISSAS

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha�e

17h30 - Rainha da Paz
All

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

decisão. Na primeira avaliação,
segundo o pastor, concluiu-se

que a fundação beneficente teria

condições de assumir o controle
do hospital, desde que a receita
atual do hospital permaneça
estável e a Prefeitura garanta e

até aumente o repasse mensal de

recursos, hoje da ordem de R$
2,5 mil, para a instituição. Desde

janeiro, o hospital acumula
déficit mensal superior a

'

R$ 5 mil.

Segundo o pastor, a

fundação beneficente se

sentiu encorajada para
assumir o controle do

hospital, desde que os

empresários também

começaram a se mostrar

interessados na busca de
uma solução para essa

questão, O assunto foi
discutido durante a as

sembléia geral da Aciac

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá), no início desta
semana. Hoje, uma par
cela considerável da

população corupaense, de 11 mil

habitantes, depende dos serviços
prestados pelo Hospital São
Francisco.

Aparentemente, a transferên
cia do controle para a fundação
seria a melhor saída, além de ser

caseira, avalia Porzel Filho. Se

algo não vier a ser feito, o hospital
corre risco de fechamento.

(MILTON RAASCH)

Possibilidade
volta a ser

discutidá naNOSSA MENSAGEM

) , .

proxirno semanaJesus é o pão da nossa caminhada
Cansado e desanimado, Elias chegou a pedir a morte para

a i Deus. Mas, O Senhor lhe enviou um anjo que lhe deu Um alimento.
I! E, fortalecido com aquele alimento, Elias pôde caminhar du
iã rante quarenta dias e quarenta noites, até chegar à montanha de
10 Deus (1. leitura). Nós também estamos neste mundo em
ai constante caminhada rumo à casa do Pai. E muitas vezes nos
na

Ia' cansamos, desanimades e até desfalecemos pelo caminho. Mas

no te.mos coragem! Jesus é o pão da nossa caminhada. Com ele

nO venceremos os obstáculos e chegaremos ao nosso destino!
as Apoio:
r'

Corupá - A Fundação Bene

ficente Pró-Saúde poderá assu

mir o controle do Hospital e

Maternidade São Francisco. A

possibilidade foi discutida durante

assembléia geral extraordinária da

fundação, realizada quarta-feira,
no Pavilhão da Paróquia Evangé
lica. A família proprietária mani
festou interesse em se desfazer
do hospital, alegando déficit

operacional. A fundação tem o

pastor Otto Porzel Filho na presi
dência e foi constituída há mais
de 2 anos, com a finalidade de

auxiliar na manutenção financeira
do hospital.

Na próxima semana, uma

comissão já constituída volta a se

reunir para discutir essa hipótese,
quando então serão analisadas as

implicações financeiras dessa

e'

Ie

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença _ 10 andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (04Z) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

SEJA COMPETI1�IVO NESTE"MERCADCj"-OE'OBÄLIZÄDO
FAÇA.PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

ra�;suli�ogadOS Associados
OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-47Ó - Fone: (047) 371-751lIFax: (047) 372-1820-

Jaraguá do Sul - SC - HomePagewww.cassutí.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br
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Reunião: a fiscalização dos adolescentes será possível quando houver comissário

Pesquisa define Iimitação de

idade para casas noturnas

"
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA. , ..

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São Jose
�------------------------------------------------------------------

Enquete vai.'
consultar sobre
a necessidade
de uma lei·

Jaraguá do Sul - A socie
dade civil jaraguaense será con

sultada sobre a necessidade de
uma lei que regulamente a idade
de menores para freqüência em

casas noturnas. A decisão foi to

mada na quinta-feira, na Câmara
de Vereadores, quando as comis
sões de Tóxicos e de Legislação e

Justiça estiveram reunidas com o

promotor da Vara da Infância e

Juventude, Alexandre Schrnitt dos

Santos, e o presidente da A_s
sociação Novo Amanhã, médico

Paulo Schroeder.
A pesquisa vai levantar se a

sociedade é a favor da criação da
lei e qual seria a idade adequada
para essa limitação. "Consulta

remos a população através das

escolas, das rádios e até em

algumas empresas", prevê Santos.
Jáexiste uma portaria, baixadapela
juíza Hildemar Meneguzzi de

Carvalho, determinando esse limite
de idade, mas o promotor acredita

. que uma lei municipal daria mais

segurança ao processo, "A por
taria é uma medida provisória, que
pode ser revogadà com a entrada

de um novo juiz", defme.
A constitucionalidade dessa lei

ainda precisa ser verificada, visto

que o Estatuto da Criança e do

Adolescente deixa algumas dú

vidas na divisão de tarefas eritre

União, Estado e Município.
O médico Paulo Schroeder

defendeu na reunião que o limite
de idade para a freqüência de
adolescentes em casas noturnas

pode retardar, ou até impedir, a

disseminação das drogas, princi-

palmente o álcool. Mas a Comarca
não dispõe dos instrumentos
necessários à fiscalização, os cha
mados comissários de menores.

"Estamos reivindicando ao Judi
ciário a liberação de dois comis
sários' de menores para Jaraguá do .

Sul. Acho que esse número seria
suficiente para o trabalho de fis

calização", esclarece o promotor,
O ingresso de comissários também
vai possibilitar a fiscalização de

caça-níqueis e o consumo de
bebidas alcoólicas por menores de
18 anos em locais. públicos.
(LiSANDREA COSTA)

IGOVERNOI'FEDERAL
Trabalhando em todo o BrasilBANCO CENTRAL DO BRASIL

.DEPARTAMENTO DE COMBATE A ILíCITOS CAMBIAIS E FINANCEIROS
GERÊNCIA TÉCNICA EM PORTO ALEGRE

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA OU APRESENTAÇÃO DE RECURSO
INDICADO: AMEXCO COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. (CNPJ:
81.776.056/0001-34). PROCESSO 9900938934 - DECAM-99/064. MOTIVO: Por encontrar
se em lugar incerto e não sabido. DECISÃO: DECIF/GTPAL-2000/40, de 4.8.2000.
PENALIDADE: Multa pecuniária no valor de R$ 18.248,42 (dezoito mil, duzentos e

quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). BASE lEGAL: Decreto nº23.258/33,
artigo 6º. PRAZO PARA RECOLHIMENTO OU RECURSO AO CONSELHO DE RECURSOS
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: 15 (quinze) dias, contados do 30º (trigésimo)
dia da publicação deste edital. VISTA 'DO PF,lOCESSO: aberta ao intimado e/ou

procurador no Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros em Porto

Alegre, Rua Sete de Setembro, nº586, sala 901, das 10h às 16h30min. lOCAL PARA
PAGAMENTO: o rnesrno.vsala 702 - Porto Alegre (RS). HORÁRIO: 11h30min. às 15h.
CADIN: inclusão no CADIN (M.P. nº 1973-64, de 28.7.2000) em 75 (setenta e cinco) dias,
a contar do' 45º (quadragésimo quinto)' dia desta publicação, se não houver pagamento

,neste prazo da multa.

PEDRO NOGUEIRA DUARTE
Gerente Técnico

ljac@netuno.com.br Exames com alto
confi-abilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo SousaJr.

I

JARAGUÁ DO SUL, 29 DE JULHO DE 2000 �
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Feijoada

No diá 19 de agosto, acoritece grande feijoada do Grupo
Folclórico Nachstern Volkstanzgruppe, na Comunidade Nossa
Senhora Rainha da Paz, no Bairro Vila Nova, a partir das Ilh30. O
valor do almoço é R$ 4,00.

Queijos e vinhos ,OI

A SD Acaraí vai promover a l" Noite de Queijos e Vinhos, no �Ii
dia 19, às 20 horas. O valor é R$ 20,00 para casal, com direitoa ara

uma garrafa de vinho. No evento terá música ÇlO v.ivo com Ingo am

Rech, apresentação do grupo de dança folclórico do Círculo Italiano en

de Jaraguá do Sul. Informações pelo telefone 275-2066 oro

ee
Controle de peso

Na quinta-feira aconteceu coquetel de lançamento do Programa
Educacional de Saúde em Obesidade, da Clínica Ser. Com equipe
multidisciplinar de especialistas na área de medicina, nutrição,
psicologia, educação física e fisioterapia, a clínica oferece tratamento

adequado para quem quer perder peso corretamente.

Caminhada
O Colégio Divina Providência vai promover a Caminhada de

Indulgência no. ano jubilar, no dia 16, com início às 17h45. A

caminhada sairá da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, no Bairro
Vila Nova, e segue até a Igreja São Sebastião. Haverá missa a partir
das 19 horas. O evento é aberto à comunidade.

as

Exposição
A Scar (Sociedade.Cultura Artística) e a Secretaria Municipal

de Cultura Esporte e Lazer, em parceria com a. Associação
Beneficente Cultural Fraternitas Jaraguaense, convidam a todos para
a abertura da exposição itinerante dos 500 Anos Brasil Brasileiros,
no dia 17 de agosto, às 20 horas, no Centro Cultural.

*Tributário * Bancário

� 372-0582
R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

I

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil

lfI\ EMERGÊNCIA
.� ODÇJNTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000

Dr. Rafael Luis Pamplona
191 04 4311

eRD-SC 5117 Dr. Kleber Lisboa Araú;D
eRD se5270

Ilha da' Figueira • Cenlro • Czerniewicl

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Wice-boy é assaltado no

ntro de Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Mais um

salto registrado no centro da
lO

'�ade. O office-boy David de
sa

liveira Canhola, 18 anos, foi
O

fetuar pagamentos para a

presa que trabalha, na Caixa

onômica Federal. Depois de

10 a1izado o trabalho, dirigiu-se
a ara outro banco. No meio do

�o aminho, foi parado na Rua

10 enrique Piazera por dois

omens. Os dois morenos, um

eestatura alta e outro baixa.

"giram-se a Canhola para pedir
la

formações. Em seguida,
le

visaram que era um assalto e
3, brigaram-no a entregar a
to

eira, furtaram ainda o relógio.
aseqüência, tiraram o dinheiro

da carteira do jovem e correram.

Um pouco mais à frente, jogaram
a carteira com os documentos de
I ,

Canhola e levaram R$ 253,00. O
assalto aconteceu às 11 horas.

O operador de máquina Noel
Castro de Paula, 48 anos,
também ficou sem seu dinheiro.
Ele usava o transporte coletivo da

Viação Canarinho, na quarta
feira, no trajeto Centro/Três Rios
do Norte, que estava lotado. Foi

empurrado dentro do ônibus e só
ao chegar em casa percebeu que
R$ 460,00, que estavam no bolso
da frente da calça, haviam

desaparecido. Os registros foram
feitos na Delegacia de Polícia.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Apropriação indébitaIe
A

TI Jaraguá do Sul - Oestu·
ir te de iniciais P.L.Z., 13 anos,

prestou uma bicicleta para
dson Geraldo Francione, no

timo dia 8. A mãe do estudante,
o

ecília Virgínia Prestini, relatou

na delegacia que foi à residência
de Francione e foi informada por
familiares que ele estava sumido.
No entanto, o mesmo foi visto
com a bicicleta, a Monark 18

marchas, cor vermelha.

PM aborda cerca de 145 veículos
Jaraguá do Sul - A 3a Cia.

da Polícia Militar realizou nesta

semana mais uma Operação
Comando de Trânsito. O objetivo
desta movimentação, conforme
destaca o comandante da 3a Cia.,
capitão Amarildo de Assis Alves,
"é coibir furtos de veículos, bem
como a fiscalização da doeu

rnentação dos veículos, seus

condutores e orien�ação aos mes

mos", explica.
Na operação, foram aborda-

dos cerca de 145 veículos, sendo

que 11 foram notificados, nove

com infrações gravíssimas e duas
médias. Seis veículos foram

apreendidos e levados ao pátio da

PM, e uma CNH está retida no

setor de trânsito da Polícia Militar.
A Operação Comando de

Trânsito iniciou às 20 horas de

quinta-feira, estendendo-se pela
madrugada de sexta-feira, em

várias ruas de Jaraguá do Sul.
(AO)

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 231

16·27·36· 42·44·59

Furto em salão dé cabeleireiro
Jaraguá do Sul - O cabelei

reiro Sidnei Paulino, 33 anos, que
tem salão na Rua Erwin Rux, na Es
trada Rio da Luz, teve o salão. Rou-

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 419

1ª faixa:'
.

06 -07 -08 - 22 -24 - 31
2ª faixa:

11-15 - 25 -33 -38-46
concurso: 420

l' faixa:
04-12-23-24-30-40

2' faixa:
15 -16 - 21 - 22 - 34 - 39

baram duas máquinas de corte de

cabelo, quatro capas, duas te

souras, dois pentes, duas toalhas,
uma navalhá e extensão de luz.

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 731

03 -09 -42 - 53 -69
concurso: 732

07 -10-28-62 -78
concurso: 733

16 - 32 - 59 -73-76

..... OFICINA - MECÂNICA
BAUMANN -

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Elétrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

II Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
I nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.
Rua Prefßito José Bauer, 826 - Víla !=lau - 4araguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 - F()ne/Fa� (0**47) 275-3605

Loteria Federal Lotoniania
(sábado/quarta) (sábado)

cone. 3477 cone. 3478 concurso: 45
10 - 39.991 10 - 62.162 01-03-14-18
20 - 56.170 20 - 45.324 24-30-33-37
30 - 01.55030 - 11.966 41-42-57-67
40 - 44.539 40 - 55.939 68-69-70-74
50 - 33.385 50 - 19.756 80-86-90-00
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Piloto: brasileiro da Ferrarifala que ofato de terem trazido um carro-reserva é um voto de confiança

Rubens Barrichello diz

que Ferrari 'liberou geral
Budapeste - As decla

rações do presidente da Ferrari,
Luca di Montezemolo, moti
varam a grande polêmica da

véspera do GP da Hungria, 12"

etapa do Mundial de Fórmula 1.

E, também, respostas contra

ditórias de Rubens Barrichello a

respeito do que disse o dirigente
à imprensa italiana. Em resumo:

que a vitória do brasileiro em

Hockenheim não muda o estado
de coisas na equipe, e que a

prioridade do time para conquistar
o título continua sendo Michael

Schumacher, mesmo com Bar
richello agora no seu encalço,
apenas dez pontos atrás na

classificação, a seis provas do

final do campeonato.
Rubens disse que as palavras

do dirigente levadas a público
não têm importância. "Nós
tivemos uma reunião particular

e ele disse que estava muito
contente com minha vitória".

Para Barrichello, é errado

concentrar tudo em um piloto só.
"O fato de eles terem trazido um

carro-reserva só para mim é um

enorme voto de confiança no

meu trabalho".

Mas, depois, o brasileiro

mudou radicalmente a direção de
seu discurso. "Eu acabei de dar
meu primeiro passo, que é ganhar
uma corrida. Mas para ganhar
um campeonato, preciso de

mais".
Barrichello ponderou que não

é porque ganhou um GP que
virou, de repente, o melhor piloto
do mundo. "

Agora eu luto pelo
título e gostaria muito de ganhar
pela Ferrari e pela vontade que
eu sinto. Mas vamos com calma.

O Schumacher ainda está dez

pontos na minha frente."

Quem se meteu na contro

vérsia foi Mika Hakkinen, que
está a dois pontos do alemão,
empatado com seu companheiro
de Mcl.aren, David Coulthard.
"Em termos de moral para um

piloto, o que Montezemolo disse
é uma falta de respeito. Se você

sabe que está aqui para perder,
vai se motivar como? Desculpe,
Rubens, mas é o que eu penso",
falou o finlandês, ao lado de

Schumacher que procurou se

manter alheio à discussão. Disse

que se Barrichello ganhar o título,
"será merecido".

A. definição do grid é mais

importante do que o normal, já
que o circuito, lento e travado, é

proibitivo para ultrapassagens.
Faz calor em Budapeste, e a

previsão é de tempo bom para a

prova de domingo.
(FLAVIO GOMES)

Jacques Villeneuve volta-a atae
o alemão Michael Schumache

JEEP CLUB
1) o responsável pelo bar, na próxima semana, é o Laerte Milw

o
e pelo jantar, Cláudio Finta. .

2) Na reunião desta semana; foi definido o pessoal responsávo
o

pelo PCS no dia da prova, da 8° etapa do Campeonato Off-roa

3) Recebemos a visita do Enio Evandro Luctemnberg, que
é o

presidente do Eco Radical, aqui de Jaraguá do Sul; e vân

participar da prova levando o pessoal da imprensa.
4) Sábado, à tarde, na hora da chegada do 10° Jeep Raid, an r

lado do Posto Mime, haverá camisetas e bonés da prova à ven� .

5) Convido os leitores desta coluna e seus amigos para assistIra 1

chegada do Raid, no terreno próximo à Ciretran, onde os'jipe! o

passarão por cima de montes de barro ali existentes. bs

6) Nossos patrocinadores do 10° Jeep Raid são os seguintes: éo

Duas Rodas Industrial - Posto Mime Ltda. - Metalúrgica
Trapp - Lessmann Seguros - Liberty Paulista Seguros-
Casa do Automóvel4x4 - JDS Guinchos Jaraguá - Gieseler
Representações - Estofados Mannes.

.

_ I
7) 10° Jeep Raid 'Trilha da Pólvora', isso vai ser uma explosao.

Budapeste - Michael

Schumacher tem sido o alvo

preferido dos pilotos que adoram
falar mal dos outros. Depois de

receber uma saraivada de críticas
de David Coulthard, por conta de

algumas largadas consideradas

agressivas pelo escocês, o ale
mão agora foi atacado por outro

desafeto boca-mole: Jacques
Villeneuve.

Numa entrevista à revista
alemã "Auto Motor und Sport",

.

o canadense soltou os cães sobre

Schumacher, que' foi seu maior
rival em 97. Naquela temporada,
os dois disputaram o título' até a

última corrida em Jerez, decidida
de maneira polêmica. Schuma
eher jogou o carro sobre Ville

neuve quando estava sendo ul

trapassado e se deu mal.
Abandonou a prova e Jacques
ficou até o fim, levando a taça.

"Ele me deu aquele título
presente. Se não bate em mi
eu teria passado reto naque
curva", divertiu-se o piloto
BAR.

.

Villeneuve falou também
Schumacher é "intolerante
prepotente". "Ele não ouve'

guém, por isso vive se meten�6
em confusões. Michael cav

trincheiras em torno dei
.

mesmo." o. canadense, no e

tanto, reconheceu que and

exagerando com o alemão fi

largadas. "Na Alemanha,
exemplo, a forma como Cou!
thard largou foi inaceitável. c

mudou a trajetória duas ve

claramet:lte para prejudic u

Schumacher. Se alguém fazis

comigo, vou ficar muito irrita
Os pilotos combinam umacoi e

mas na hora fazem outra",
.

(FG)

Bingo beneficente
Em prol da saúde de. Daiane Devigili

Dia 20 de agosto, às 14 horas
Salão da Capela Rainha da Paz, Vila

Nomundo

negócios,
fundamental c

com umparc
ágil e experi
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lássíco define o campeão do

ntegração no João Marcatto Vitória x Cruz de Malta

Em campo, amanhã, no João Marcatto, duas das mais tradicionais

equipes do Futebol Amador da região, Vitória e Cruz de Malta, vão

decidir o Campeonato Integração. O Vitória, atual campeão da I"

Divisão, buscará com unhas e dentes o título. O Cruz de Malta não

deixará escapar esta vantagem, empate no tempo normal, para ser

campeão. Dois artilheiros numa briga especial, de um lado Sales,

do Cruz de Malta, e do outro, Magrão, do Vitória. Quem vence o

duelo? Não arrisco palpite.

Edson Junkes/CP

mim
uel quipe do

itóriafem
mando

Campeonato Sênior

Rodada dupla no Estádio do

Avaí, em Guaramirim, pelo
Sênior, hoje. Ponte Preta x

Kiferro, Avaí x Rio Molha, que

estréiam no campeonato. Os

jogos iniciarão às l3h30. A

partida entre Vitória e João

Pessoa foi transferida para o

final da primeira fase.

Futsal Adulto, em Schroeder

Estão abertas as inscrições para
o 150 Campeonato Adulto

de Futsal de Schroeder.

Inscrições até o dia 15, quando
acontece o congresso técnico,

a partir das 19 horas.

Quinze equipes já
confirmaram a presença na

competição.

Jaraguá do Sul- O título do

peonato Integração de Futebol

rá decididoamanhã, a partir das

h30, no Estádio João Marcatto.

Vitória tem o mando de campo,

Grêmio Esportivo Juventus,
calizado no Bairro Jaraguá
uerdo. Seu campo, em Rio da

uz, está sendo reformado. A

pectativa é que para os jogos da
,

eira Divisão, a partir do mês

e vem, o campo seja liberado.

Na categoria titular, o Cruz de

alta joga-pelo empate no tempo
rmal com o Vitória. A vantagem
i adquirida com a vitória de

omingo passado, no Estádio

urico Duwe. Na oportunidade, o

ruz de Malta derrotou o.Vitória,
or 3 a 1, com gols de Miro, e

áV6 ois de Sales. Adilson descontou

oan arao Vitória. O atacante Ricardo,

e é � o Vitória, e o zagueiro Gilmar, do

ruz de Malta, foram expulsos no

gundo tempo. Os dois atletas

ram a julgamento na JJD -

nta de Justiça Desportiva-, da

srira iga Jaraguaense de Futebol, na

"\
'

1{JCl oite de quinta-feira, e foram

bsolvidos por quatro votos. Os
s: écnicos Irineo Hoffman do

�ca
'

Torcida vibrante

Torcedor, você que for assistir a final do Campeonato Integração,

amanhã, torça, grite, vibre, lamente, xingue, mas tudo na

normalidade. Precisamos continuar com a tranqüilidade, quebrada

por uma garrafa de refrigerante atirada no queixo do bandeirinha

Luiz Carlos Uber, no domingo passado. Tenho certeza que será

um fato isolado, e o educado torcedor jaraguaense fará uma bela

festa amanhã.Campeonato Integração: Cruz de Malta e Vitória disputam afinal

Vitória, e Nelson Domingues, do

Cruz de Malta, estarão com os

times completos.
A arbitragem da partida será de

Simão Benício Marcelino, auxiliado

por Olivio Mathias e Alan Rosa. A

Rádio Jaraguá AM estará

transmitindo a partida final do

titular, a partir das 15 horas.

Na preliminar, Vitória e Al

vorada entram em campo para

decidir a categoria aspirante. Como

o Vitória venceu a primeirapartida,
joga pelo empate. Em caso de

vitória do Alvorada, o título será

decidido na cobrança de pena

lidades máximas.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, espera aproximada
mente' 1,7 mil torcedores no es

tádio, já que no domingo passado,
1,5 mil assistiram a primeira
partida. "O acesso é grátis e será

uma ótima oportunidade para

assistirmos uma partida de futebol

com qualidade", disse.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Basquetebol no São Luís

Neste sábado, a partir das

15h30, no Ginásio de Esportes
do Colégio São Luís, a Ferj/
FME enfrenta a AABB, de

Florianópolis.
O jogo é válido pelo
Campeonato Estadual Juvenil

de Basquetebol. No turno,

vitória de Jaraguá do Sul, por

71 a 56.

Campeonato de escolinhas

Neste sábado, tem início as

disputas do Campeonato Entre

Escolinhas de futebol. Os jogos
serão entre Vitória xAliança, na

Barra do Rio Cerro, Estrela x

, Santo Antônio, em Nereu

Ramos, Nova Geração x O

Pequeno, e Rubtar x Jaraguá,
no Bairro Amizade. Início dos

jogos, às l3 horas.

Caratê é destaqueemGuaramirim

�:e; egundas Feras é campeão invicto em Schroeder atletas devem competir, segundo
o responsável por toda a orga

nização e professor de caratê,
Paulo Oscar Danker. A Associação
Danker está trazendo dois árbitros

internacionais para trabalhar no

evento. Guaramirim representa a

região no caratê estadual. Alguns
atletas estão bem na classificação,
entre eles Abilio da Costa, no

comitê Adulto, no comitê feminino

Dirce Cardoso; e no Katar Adulto

masculino, Cleiton José Grave.

(ILTON PIRAN)

Guaramirim - AAssociação
Danker de Karatê, com o apoio da

administração municipal e Fe

deração Catarinense, estará

promovendo neste final de semana

a 4a fase do Ranking Catarinense

de Caratê.

O início está previsto para às

lOh30, no Ginásio Rodolfo Jahn,
com show de pára-quedismo,
danças e outras atrações. Desde

ontem, alguns atletas já estão

hospedados em alojamentos e

hotéis. No total, mais de cem

Schroeder - A equipe do

Segundas Feras sagrou-se
campeã do 10 Campeonato
M '.

UIUClpal de Futsal Master em

Schroeder. Na final, a eq�ipe
�enceu a Papelaria Miglas, por

a 2, no sábado passado. A

COnquista foi invicta, pois na

fasea t
.

.

n enor o Segundas Feras
havIa vencido a Papelaria Miglas
(6a2) U ._

.

' rnao Esporte Clube (3
a 2), no jogo mais difícil dos

Valdeci Reis, com 16 gols
marcados.

Foi premiado o jogador mais

idoso, Eugênio Virgutz, da vice

campeã, Papelaria Miglas, com

·56 anos.

Na preliminar, na decisão de

terceiro e quarto lugares, EC

Barão do Rio Branco 2 x-7 União

Esporte Clube. Os jogos finais

aconteceram no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold. (AO)

campeões no campeonato, e

fechou a primeira fase, vencendo

o EC Barão do Rio Branco, por

10 a 2.

Na semifinal, nova vitória

sobre o Barão do Rio Branco, por
� 9 a 3, garantindo a vaga para a

final. Foram 37 gols marcados e

apenas 11 sofridos, garantindo a

defesa menos vazada da

competição para o goleiro
Heriberto Behling. O artilheiro foi

�:JiREITHAUPT
-'

No Shopping Center Breithaupt
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