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Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Ano 82 - W 4.330 - R$ 1,00Jaraguá do Sul, sábado, 19 de agosto de.2000

estofados e colchões

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá
* Ultra-sonografia'
* Radiologia Geral e

Pediátrico
* Tomografia

Computado'rizada
* Angiografia
* Mamografia
* Check.up Vip
�em1
(Junto ao Hospital Jaraguá)
Fone: (047) 371-9653

�tro de Imaqem 2
R. João Picolli� 216.

esquina cl Reinoldo Rau
(antigo Consultório Dr. João Biron)
Fone: (047) 371-8776

JR CRIAÇé)ES

PMDB ePPS
iniciam roteiro
de 35. comícios
Página 4

"

Arvore indiana

pode servir de
.

defensivo natural
Página 8

Celesc prometeu
inaugurar Linhão
em setembro

'i
I

Página 9

Equipe de Futsal

joga hoje contra

a Taschibra
Página 12

Edson Junk�s/CP . Susan, proprietária do cachorro, gastou R$ 200,00 em remédios e consultas

Jaraguá do Sul
.

fem um n.o�o sorriso

Consumidores acusam feira de
comercializar animais doentes

I

o auxiliar de escritório Jonas Ricardo Koch, problemas com os animais comercializados no

comprou um cachorro da raçaAkita na feira de evento. O promotor da feira garante que todo

filhotes realizadano início do mês. Pagou R$ consumidor lesado será ressarcido. O

.

200,00 pelo animal que, no dia seguinte, estava responsável técnico que assinou os contratos de
mal e teve que ser encaminhado ao veterinário. venda dos animais não é o mesmo que consta

Assim como Koch, outros compradores tiveram nos documentos da Cidasc. Página 7 .

Seja responsável!
Vacine seu filho
menor de 5 anos.

Hoje é o último dia.
EM UM SABOR ,�::sESPECIAL PARA NÓS AROMAS

------------"--------��---��� ------
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* Érico Verícimo

partidos políticos e seus

candidatos que estão fazendo

jingle usando as mesmas

melodias de canções já conhe

cidas da população, tocadas nas
"paradas de sucesso".

O ritmo da música é

mantido, a letra é adaptada com
o slogan da campanha, número
do partido, entre outras in

formações, ridicularizando um

trabalho artístico, sem dúvida

feito por quem tem talento e não

por aproveitadores larápios de

obras alheias.

Isso é crime aos direitos

autorais, previsto em lei, na

Constituição federal e na Lei n°
5.988, de 14 de dezembro de

1973, e que continua em vigor.
É fado um trabalho, fruto de

inspiração nem sempre pre
sente, de técnicos que se

esmeram na formação da obra
musical, trabalho esse que,

agora, nas vésperas das elei

ções, é vilipendiado por

aproveitadores inescrupulosos
que transformam obras artís

ticas em produto chulo de

'. "
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E hora de ficar alerta

Com a realização dos comícios nos quatro cantos do

Município, os partidos estão ingressando na fase renhida

dacampanha eleitoral, na disputa do governo municipal e
cadeiras do Legislativo. É a partir de agora que a

preferência dos eleitores pelos candidatos começa
realmente a ser'medida. É'de se

esperar que. as concentrações
políticas previstas, os comícios,
sejam pautadas mais pela expla
nação das propostas de governo,
a fim de que a comunidade possa
efetivamente avaliar as reais

condições de cada candidato, do
que pelas mesquinharias e ata

ques pessoais.
Esse ritmo quem deverá ditar

são as lideranças: de cada legen
da, para que a campanha eleitoral
avance democraticamente, cen
trando os debates naqueles te-

mas que realmente são do inte
resse da'população .jaraguaénse,
e orientando aos correligioná-

rios mais afoitos, para que evitem os excessos. Nesse

sentido, está contribuindo o rigor com que a Justiça
Eleitoral tem atuado até este momento. Jaraguá do Sul
não pode crescer só economicamente. Precisa também

assumir a postura certa, conforme a grandeza de sua

posição perante Santa, Catarina requer. Ser exemplo, num
processo eleitoral marcado pelo culto à democracia e no

respeito às idéias e propostas das lideranças que estão

empenhadas nessa disputa pelo apoio dos eleitores.
Este é o momento também para estreitar a relação dos

líderes com a nossa gente, em especial com os moradores
mais humildes, para ,que eles possam ficar satisfeitos na

sua expectativa de. um governo sério, dedicado, atuante
no fortalecimento econômico e sensível com as questões

Basta de
leviandade.
"

Epreciso
assumiro que

noscompe�e
nesta hpra,
como

candidatos ou
eleitores

II

SOCIaIS.

É bom lembrar que são as expectativas criadas em

épocas como esta, no momento que antecede às eleições,
que forjam, ou a-confiança, ou a rejeição e a indiferença
do povo, em relação aos representantes políticos. Se os

candidatos insistirem com promessas e argumentações
falsas, mentirosas, enganadoras; serão lançados na vala
comum do descrédito e da desconfiança, que, infelizmente,
tantas vezes têm sido a marca de muitos líderes políticos.
Se ao contrário, souberem se despir da ganância e

inconseqüência na disputa do voto, e empunharem nesse

desafio, á espada da cidadania, da coerência e da lucidez,
pleiteando a causa do' bem-estar geral da coletividade,
estarão certamente contribuindo para uma cidade melhor.

Vale lembrar que o eleitor também precisa ser coerente

e crítico, nesta hora. Não aceitando propostas de corrupção
e suo<?rno de qualquer tipo em troca do voto. E exigindo
seriedade e competência; daqueles que estão se propondo
ser, nospoderes Executivo e Legislative, os nossos futuros
representantes políticos. Basta de leviandade. É preciso
assumir o que nos compete nesta hora, como candidatos
ou eleitores.

II
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Eleições: assalto à cultura brasileira

Está na hora de sabermos

votar, de colocarmos as pessoas
certas nos lugares certos. Pen
sem nos nossos filhos, nos filhos
de nossos filhos. Talvez não seja
a hora, mas um dia isto tem que
acabar.

A lei eleitoral regulamenta a

campanha dos candidatos a

prefeito, vice e vereadores.

Aponta, ainda, as irregulari
dades que serão punidas rigoro
samente.

Candidatos ejuízes eleitorais
se reúnem com a preocupação
de que o processo eleitoral ocor
ra de acordo com a lei. Será?

Agora está na moda o tal

"Morango do Nordeste". Não

pela qualidademusical,mas pela
polêmica gerada, abrindo o olho

para o roubo descarado do

direito autoral de alguém.
Pois bem, como músico

profissional registrado na

Ordem dos Músicos do Brasil,
pelo Conselho Regional de
Santa Catarina, desde 1971,
quero denunciar o descara

mento e a falta de respeito dos

campanhas eleitorais com letras

que os partidos ou agências de

publicidade criam para con

vencer a população que tal

candidato é a solução. Solução
do quê? Pare para pensar.

Quem não respeita a obra de

alguém, como pode ser respei
tado como candidato ou como

administradorpúblico,ou,am�
como legislador?

Assim, o que se vê nessas

épocas de campanhas eleitorais
é um verdadeiro acinte ao res

peito que se deve aos artistas.
São ladrões de obras artísticas

que, de forma impune invadem
as cidades, sem 'serem incO

modados.
Afinal onde estão os órgãoS

que se en�arregam de fiscalizar
a divulgação dessas obras,

evitando a concorrência de um

verdadeiro assalto à cultura
brasileira? Seus fiscais estão de

férias?

* Músico e empresário
(OMB 4465)

.

�W
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, ],180. As cartas devem, de
no máximo 30 linhas, com 70 taques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o dtretto

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

CORREIO DO POVO '

..

Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00,105.755/0001-50 - Adminlstração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal H� • OE:P 89251-970 - Jaraguá do Sul - se

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br ."uJl
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do JO
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Jovem de 17 anos concorre-ao

Legislativo em Jaraguádo Sul
Jaraguá do Sul - A mais

jovem candidata a uma. vaga no

Legislativo jaraguaense concorre

pelo PSDB e tem 17 anos. Gilmara

Ludwichak é militante precoce na

política, da qual participa desde à
infância. Aos 9 anos foi detida

quando fazia boca-de-uma em dia

de eleição. Gilmara requereu o

título de eleitor há 2 anos, e de

imediato começou a trabalhar para
ser candidatá a cargo eletivo.

"Participar das eleições passou a

sermeu grande objetivo", diz. Na
próxima semana, ela irá completar
18 anos, mas mesmo assim, ainda
permanece entre os candidatos
mais jovens do País, que
disputarão as eleições deste ano.

Gilmara acredita que herdou
da família o interesse pela
atividade política. O pai, Gilmar
Ludwichak, o "Sarnapim",
como é conhecido, é um dos
fundadores do PSDB no

Município, e a mãe, Zeonilda,
atua como coordenadora da ala
feminina do partido. Ela é a única
concorrente às eleições mu

nicipais em Jaraguá do Sul, na
faixa etária inferior aos 20 anos,

segundo constatação do
Cartório Eleitoral. A filiação
partidária de Gilmara aconteceu

aos 16 anos. Desde então, tem

acompanhado sistematicamente
as reuniões do partido, dentro e

fora do
-

Município. (MR)
Chico Schwammbach

Gilmara: interesseprecocepelapolítica efiliaçãopartidária aos 16 anos

370-8649

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos -Ó,

- Fios de cobre.
-c .

'

_
.apacltores de partida e permanentes;Cabo de ligação'

-Rolamentos'
'

,

-EspagUete·
'

-

-Ventilador�s de motores'
- Selomecãnico'

'

-Verniz;
,

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fon�: (Oxx47) 376-0193

Edson Junkes/CP

Checagem: candidatos puderam conferir se os dados lançados na urna eletrônica correspondem

Cartórios reúnem candidatos
e confirmam dados das urnas
Providência
atende

orientação do
TRE

checagem os candidatos do

Município de Corupá. Ontem,
foi a vez de se apresentarem os

que estarão ,concorrendo em

Jaraguá do Sul. A convocação
atende exigência do. Tribunal

Regional Eleitoral e serve para
evitar erros e dúvidas sobre os

dados lançados no sistema.
A convocação ocasionou

grande movimentação no

Fórum, ontem pelamanhã. Os
funcionários dos cartórios
instalaram a uma eletrônica no

balcão e orientaram os .can

didatos para fazerem a veri

ficação e checagem das
informações. Apenas três,
segundo o chefe do cartório da

17a Zona Eleitoral, Pedro

Kremer, pediram a substituição "

das fotografias, Após confir
mada a exatidão dos dados

lançados, cada candidato assi
nou um termo de confirmação
de que as informações são

aquelas que interessam para a

correta orientação do eleitor.
Conforme Kremer, aqueles

candidatos que não compa
receram para fazer a veri

ficação, não terão direito a re

clamações posteriores em rela

ção aos dados. O painel da urna'
mostra ao eleitor, quando
acionada, a fotografia, o nome

e o partido do candidato.

(MILTON RAASCH)

Jaraguá do Sul - Os car

tórios da 17a e 87a Zonas Elei

torais convocaram todos os

candidatos a cargos eletivos, nas

próximas eleições municipais,
para fazerem a conferência dos

respectivos dados cadastrados

nas urnas eletrônicas, como

fotografias, nomes e partidos,
que possibilitarão a identificação
pelos eleitores no pleito do dia 1

de outubro. Na quinta-feira,
compareceram para fazer a

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Pasold deve lançar plano de

governo no dia 27 de agosto
Propostas
da comunidade
serão analisadas
e selecionadas

Jaraguá doSul-A coligação
Mais Jaraguá do Sul (PSDB/PFLI
PPB/PTB/PL/PTN) programou
para o dia 27 de agosto (domingo)
o lançamento do plano de governo.
Amanhã, um grupo de convi

dados, lideranças e pessoas consi
deradas especialistas nas respec
tivas áreas, participará de um

trabalho de seleção das propostas
recolhidas pela coligação" nas

reuniões e contatos com a comu

nidade. Entre 15 a 20 pessoas

participarão da reunião, que vai
acontecer na residência 'do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), candidato
à reeleição. Pasold quer acelerar a
elaboração do plano, para que
possa ser lançado na data prevista.

A programação, que marcará
Anfitrião: Pasold recebe colaboradores na residência amanhã

a entrega oficiar da proposta de

governo, vai acontecer na

Sociedade Vieirense e contará com
as presenças das lideranças e

candidatos dos partidos coligados.
A coligação também está convi

dando o governador Esperidião
Amin (PPB), o vice-governador
Paulo Bauer (PFL) e o senador

Jorge Bornhausen (PFL), entre
outras personalidades políticas,
para o acontecimento. Segundo o

prefeito, a programação de

lançamento está praticamente
confirmada, só dependendo do

acerto de detalhes da vinda das

autoridades, o que será feito no

transcorrer da semana.

As sugestões para o plano de

governo foram recolhidas emmais
de 30 reuniões realizadas com as

comunidades de diversos bairros
e localidades. Pasold antecipa que
o plano deverá concentrar as metas
de trabalho em oito áreas principais
de atuação, que são: saúde, edu
cação, segurança, administração,
agricultura e meio ambiente,
cultura, esporte e lazer. A seleção

e separação das propostas
recebidas da população será feita

por grupos constituídos por área,
ficando cada um responsável pela
elaboração dos temas em cada

setor. Nesse processo, também
haverá aproveitamento das
diretrizes contidas naAgenda 21 e

sugestões das. entidades e do

governomunicipal.
A coligação deverá fazer a

proposta chegar de casa em casa, .

com a distribuição de 35 mil

exemplares. (MILTON RAASCH)

Coligação PMDB/PPS realizará 35 comícios
Jaraguá do Sul - A co

ligação Renovando com o Povo,
do PMDB/PPS, inicia hoje um

roteiro de 35 comícios que serão

realizados até o dia 28 de

setembro, último prazo para a

propaganda eleitoral. O evento de
abertura está previsto para hoje,
às 20 horas, no Bairro Rio Cerro

II, na Sociedade Aliança. O

último deverá acontecer no

Chopp & Club, no Bairro Água
Verde (saída para Corupá), no dia
28 de setembro.

.

Nos comicíos, em princípio,
os discursos serão centrados na

di vulgação e explicação das

propostas do plano de governo,
evitando os ataques aos ad

versários, diz o deputado estadual

371.
Av.. Mal. Deo,doro da Fonseca, 961

9••

Ivo Konell e coordenador-geral
da campanha.

De acordo com o planejado,
PMDB e PPS pretendem realizar
os comícios sempre às 19h30,

. com' exceção aos domingos,
quando acontecerão pela manhã,
com início às 10 horas. Não está

prevista, por enquanto, a

realização de showmício. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE AGOSTO DE 2000. --.,.

Candidatos ao majoritário e ao Legislativo fazem questão de
estampar na propaganda eleitoral a sigla "Dr.", para lembrar
que exercem a função de médicos, costume que vem de um

complexo de inferioridade popular. Pessoas menos instruídas
costumavam chamar de doutores, no século passado, os que
conseguiam o título de bacharel, para evidenciar uma distância
no gt:au de instrução. Cientificamente, só é aceito como doutor

o indivíduo que tem doutorado (o terceiro nível de pós
graduação, depois da especialização e do mestrado). Os nossos

médicos, advogados e similares, que não possuem tal título,
deveriam se envergonhar de continuar legitimando um costume

ignorante.

Asfalto I

No pr<?grama eleitoral do .

PSDB, o deputado federal
Vicente Caropreso lembrou
que conseguiu verbá's de

Brasília para construção de
asfalto em Jaraguá do Sul.

O Samae já declarou que
está fazendo asfalto na

cidade, mas ninguém
lembra que os

trabalhadores pagam, em

média, R$ 31,00 o metro

quadrado de asfalto
construído. E o dinheiro
dos moradores como fica?

Asfalto n
E por falar em asfalto, a

Prefeitura começou as

obras na Rua João Januário

Ayroso, no Bairro

Jaraguá Esquerdo. Maso
Samae ainda não passout
rede de esgotos naquela

região, o que significa queo
asfalto será quebrado

novamente,

quando
iniciarem as obras de

saneamento, num visível

desperdício do dinheiro

público

Depoimento
Prefeito em exercício de Barra Velha, João Luzia Ribeiro

(PPS), foi detido quinta-feira à tarde e conduzido à Delegacia
de Polícia para dar explicações sobre o transporte de uma

eleitora, em carro oficial doMunicípio. O veículo teria sido

usado para conduzir a pessoa até o Fórum para a retírada do

título eleitoral. A' voz de prisão foi dada pela promotora da

Comarca, Luciana Filomeno. Depois de prestar depoimento
para a delegada Edilcemar Busanello, o prefeito foi liberado:
Ribeiro, que não é candidato a cargo eletivo, negou a intençao

de induzir a eleitora ao voto.

�ADD/Makier]
ÉMAJSSEGURO

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 O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

E�\)E\tEÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

o Instituto Falcão Bauer de

São Paulo (SP), que é o l1IaiOl'
laboratório de leste para

pI"Odutos da América Latina,
/velsstou e ap"?vou os combusll

do Posto Marechal.

HII,;;;asI_eça aqui, e coloque qualld
compr�a em seu'veículo.
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o Rotary Club Pérola Industrial

Convida para feijoada, hoje, na Sociedade

Recreativa União, Rua Irmão Leandro, s/nº, a partir
das Ilh30. A renda será revertida à Ajadefi.

(!) PRESENTEPER/FIT(!}
PARA AQUELEQUE V(!}CÊAMA

ESTIL(!}

Sapato em couro
a partir R$ 19,90 QUALIDADE Sap'ato em couro

Keffor R$ 49,90.

VARIEDADE

Sapato em camurça
a partir R$ 29,90 tudo em até

6 vezes
sem entrada

Cal�ados li Esportes

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

www.lo·aobeber.com.br

Finanças municipais vãomudar
com aplicação de lei fiscal

Tribunal Regional aprova
instalação da Vara Federal

Curso orienta
técnicos de
finanças dos

. .. .

rnumcunos

contro da Responsabilidade na

Gestão Fiscal. Com a nova lei,
aprovada em 5 demaio de 2000,
através da Emenda Constitucio
nal 101/2000, os municípios
deverão se adaptar às novas

exigências. Uma ação planejada
das contas públicas deverá ser

feita antecipadamente para que

haja um equilíbrio das receitas
e despesas no final da gestão.

Maria Teresa de Amorim

Nora, secretária-executiva da

Amvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu), que
está à frente deste curso,

antecipou que são 79 os artigos
que deverão ser debatidos com

os 34 técnicos que participam do

treinamento. "Essa discussão

vai clarear a sistemática da res

ponsabilidade na gestão fiscal,
atingindo a sua finalidade; que é

o equilíbrio da contas pú-blicas",
diz. (ILTON PIRAN)

Guaramirim - As finan

ças dos municípios deverão

passar por transformações e

tomarão novos rumos, se forem

adaptadas à nova Lei de Res

ponsabilidade Fiscal. Instrutores
do Ciap (Centro Interame
ricano de Administração
Pública), deMinas Gerais, estão
em Guaramirim desde ontem

ministrando curso, sobre o

assunto, para os técnicos de

finanças e contabilidade ligados
às administrações municipais da
região do Vale do Itapocu e

outros do Oeste do Estado.

As 'orientações que estão

sendo repassadas vão ao eu-

Jaraguá do Sul - A As

sociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul recebeu co

municaçãodoTribunalRegional
Federal da 4a Região infor

mando que no dia 1 de agosto
.

foi realizadasessãoparaapreciar
o processo administrativo que
trata da proposta de instalação
da Vara da Justiça Federal no
Município. Por unanimidade, a
instalação foi autorizada pela

corte, assegurando, assim, o
funcionamento. A medida é

resultado prático de compro
misso assumido emjulho, pelo
ministro do STJ e coordenador

geral da Justiça Federal, Hélio
Mossimann, quando esteve em
Jaraguá do Sul, em companhia

.
dopresidente doTRF4aRegião,
Fábio Bittencourt da Rosa,
participando de encontro com

lideranças locais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Me\c'ân11·C1aii
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. funilaria
epmtura

servi��SI�t}1W' :çãt
PROMOÇAO DE ANIVERSARI

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

A Emmendörfer agradece a todos os dient s

e amigos, pela preferência.

At n
2a a 6a feira

das 7:30 às horas
e das 13:30. à 18 horas

sábados
das 8 's 12 horas

Av. Mol. Deododo do Fonseca, 557
emmendörfer@netuno.(om.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As muitas pessoas
de Pessoa

Considerado o maior poeta
português (só Camões está à
altura de disputar esta glória
póstuma),' Fernando Pessoa foi
um escritor de mil faces, que se

escondia e se mostrava através de
heterônimos (nomes e

personalidades fictícias). Ele será

encenado, com os três
_heterônimos mais famosos, no
palco do Centro Cultural, hoje e

amanhã, às 20 horas, através da
peça "Pessoa em pessoas", da
Companhia de Teatro Bagagem
Cênica, de Itajaí.
A peça tem como base a poesia
dramatizada de Fernando Pessoa,
que foi polêmico, ousado nas

palavras, às vezes debochado,
outras melancólico, entre seus

muitos "eus" fictícios. O primeiro
retratado é Ricardo Reis, poeta

clássico que morava no Brasil.
Álvaro de Campos, poeta radical,
modernista, futurista e cubista, é o

segundo. Por último, "Pessoa em

pessoas" traz a figura de Alberto
Caeiro, poeta da natureza.

Fernando Pessoa foi um criador
de mito, viveu vários deles, em
seu tempo. Definia-se como poeta

(e filósofo, mas foi definido pelo
mundo literário como moderno e

clássico, nacionalista e místico,
revolucionário, materialista e '

panteísta. Teve cerca de �O
heterônimos, o primeiro deles
criado aos 6 anos, quando
morava na África: "O objetivo do

espetáculo é mostrar a beleza da

poesia de um dos maiores
fenômenos do século 20", explica
o diretor do grupo, Valentim'
Schrnoeler,

Venha'conhecer O nosso showroom e àpreciarbelíssimos
móveis de ferro ein exposição como: mesa de centro,
lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, banquetas... quepoderão completar sua
decoração: Consulte-nos!

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

Em cena: trêsfaces dopoeta se encontram no espetáculo que-o Centro Cultural recebe hoje.

,
.

A Companhia Bagagem Cênica

pertence à Casa da Cultura Olde
Brandão, de Itajaí, e trouxe dois
trabalhos a Jaraguá do Sul, um
projeto de teatro popular e o

.espetáculo "Pessoa em pessoas".
Durante a semana, o grupo visitou

"

as escolas fazendo apresentações
de comédias com temas didáticos,
"Meninos de papel", dirigida ao'
público infantil, e "Não cutuca

que a vara é curta", voltada a

jovens e adultos.Fazem parte do-
grupo os atores Douglas Valentim,
Anderson [acomelli e Valentim
Schrnoeler (ator e diretor).
- O espetáculo "Pessoa em

pessoas" estreou em julho e já foi
levado a Porto Alegre e diversas
cidades de Santa Catarina-,
conta o técnico João Neto. Os

ingressos custam R$ 7,00 (R$ 5,00
com bônus).
LEIA MAIS À PÁGINA 3

.

�111111�� Estofados .. .

a �� KRAUSE
Requinte o seuBom Gosto

I
I

-�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura
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! Folclore
I
I
I
I
I
I
I
I
,

22 de agosto - Dia Nacional e Mundial

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
E LÃ EM GERAL

-./

Fone/Fax: (0**47) 370-7976
Rua Walter Marquardt, 2820 - Sala 3 - Próximo Ponte da Argi

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

A palavra folclore vem .do inglês,
folk (povo), lore (saber,
conhecimento). Folclore é a

ciência Que estuda todas as

manifestações espontâneas do

povo gráfico (Que já tem escrita),
tanto do ponto de vísta material

ouanto espiritual. Folclore é a'
ciência do povo. são as

tradições. os costumes, as

crenças populares, o conjunto de

canções, as manifestações
artísticas, enfim, tudo o Que

nasceu do povo e foi transmitido
através das gerações.
Fato folclórico define-se como a

parcela do conhecimento
humano Que se transmite no

tempo e no espaço de geração a

geração: de camada cultural a

camada cultural, sem ensino

formal (escolas e livros).
Elemento dinâmico da cultura,
modifica-se e transforma-se de

I ) região para região de acordo

, com o meio físico e social. São

, os modos de pensar, sentir e agir
I de um povo, preservados pela
I tradição popular e pela imitação,

I
sem influências de círculos
eruditos.

: Dia 22 de agosto, terça-feira
próxima, é o Dia Nacional e

\, Mundial do folclore. O objetivo
I de ter este espaço dentro das

I instituições é: assegurar a mais

I ampla proteção às manifestações
I da criação popular, estimulando O Piouete Do Trote ao Galope CTG Do Trote ao Galope. Três
, sua investigação e estudo, e realizará Rodeio de Vaca Mo- Rios do Norte,
, defendendo a sobrevivência dos

torizada e Provas Funcionais. com Durante os três dlas.
, seus folguedos e artes, como elo

I valioso da continuidade , grandes prêmios e baile gaúcho completo serviço de bar e

I
tradklonal brasileira. Fonte: Em muitos locais a erva-mate O gosto do mate contagiou I/S

I n O sá bad o. O rodei o se rá cozinha. Informações: 9975-
\..Maria Candida Barboza ainda é moída em pilões manuais imigrantes e seus descendentes

I d d d
_____________________________�_/ realiza o na se ecampestre O I 849.Scom Lino.

r-----------�r-�---------1
, Gaúcho(a) de idade', , 'Agenda Gaúcha I

I
I

nova. I I 18a20deagosto-'Rodeio,CrioulolGaúcho procura cha- 2 elJ ,.. ".' . ,"I I - CTG Galpão Amigo - Timbo-
creiro e/ou cab'a- ,Cassla GIseil de_oltvelray_O): ?Ionel, , 3 de setembro _ Rodeio Vacal
nheiro para cuidar

I
lunkes (n), Aclécío Lodi RISSInI (23)., , Motorizada _ Píouete Do Trote aal

dos cavalos, e suas ,�n�fre s.�c�,ann (23), R�bens Roeder I , Galope - laraguá do Sul - _2 dei
devidas instalações. [únior - lu (23), Belisa Franzner, setembro _ Baile com o conluntol
Oferece casa e re-

I (23), Dário lunkes (24). Odilei 'Cantos do Sul- laraguá do Sul-7al
gistro. Informações

I Bressani (26), Adir Sauer "Gaiato" ,
lOde setembro _ Rodeio Crioulol

376 - 0081, ' (30), Ronaldo Raulino (3 I). , , CTG Silva Neto - Canelinha .J
L � �L� ---

Família gaúcha. Vanderlei, Marcelo, Iuca e Lejerson. No último domingo,
0,\' Kienen participaram do rodeio 110 CTG Chão Campeiro, em Joil/ville,
e foi somente alegria, conquistaram quatro títulos, a sabei; Ieferson (5
anos), terceiro lugar .na categoria Piazinho; Marcelo, segundo IW Guri;
Luca, primeiro 110 pairão de Piquete; Iuca e vanderlei, terceiro na Duplas.
Houve capacidade e sorte, fruto de �lm trabalho dedicado e sério, e eil

sempre aproveito estes fatos pará lembrar a importância de unir a fan1l1ia
em um esporte/lazer saudável e conciliador, e esta coincidência, de lima

única família conquistar quatro títulos IlO Dia dos Pais, faz por mereeer
um comentário maior: O senhor Martins Kienen, pai, sogro e 110110 desta

gauchada, é um homem que sempre incentivou e apoiou a tradição
gaúcha, cedendo máquinas e caminhões, emprestando gado, financiando
compra e cuidados dos animais, mas é quieto, não quer aparecer. Hoje
ele está tendo o retomo, pois seus familiares, independente dé idade,

passam os finais de semana juntos, movidos por um ideal de alegria,
bons costumes e boas amizades. Senhor Martins Kienen, parabéns pelo
exemplo e muito obrigado por acreditar e ajudar a tradição gaúcha. É
como o senhor mesmo diria: "O seisehentos i oiuthu ista dando

rechultado".
'

Rodeio' Vaca . Motorizada
Plouete Do Trote ao Galope

2 e 3 de setembro

DEMARcmCARNES...
CA_QNES

I�I
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novas formas.de ler
Aproposta é oportunizar o
ritual de ouvir/ver leituras
encenadas de textos inéditos
e consagrados da
dramaturgia nacional e
internacional. O projeto
chama-se "Leituras em cena

-A Dramaturgia dos
Descobrimentos", o
primeiro trabalho do Sesc no

processo de formação de
atores em Jaraguá do Sul.
Cerca de 30 pessoas formam

aequipe, coordenada por
três diretores, que
apresentam três leituras, de
22 a 24 de agosto, no Caic,
a pessoas interessadas em
descobrir a História
brasileira através do teatro.
O coquetel de lançamento
acontece dia 21 (segunda-

.

feira), às 20 horas.
A primeira etapa desse
trabalho aconteceu em

julho, quando o ator Gilson
Moura, do Rio de Janeiro,
visitou várias cidades do
Estado oferecendo
capacitação, através da
leitura de três textos. ''As
outras cidades já realizaram
a apresentação das leituras
ao público. Nós não
conseguimos fazer isso antes
em virtude dos eventos do
aniversário doMunicípio",
explica o coordenador da
Divisão de Cultura do Sesc
Sérgio Pedrotti.

'

I:leesciarece que a leitura é
um dos processos da
montagem teatral, talvez o
tnais importante, não a peça
completa. Não
existefigurino, iluminação e'
recursos, apenas a
valorização do texto
encenado.
Astrês leituras trabalhadas
sãodofinal dos anosSO e
Início".J

.
uos anos 60, com uma

�nguagem crítica, que fala
a repressão a que o País
est' '

,

a submetido. ''As leituras
tem Um f do críf

.

f
. un o crltrco murte

Orte. A peça continua atual
P�rque ainda temos muito a

Cnticar e denunc'iar"
ex I'

,

Pica Uma das diretoras
Sandra Baron.

'

Aprim .

2
eira leitura, no dia2 se
/

, ra o texto Campeões

do Mundo, de Dias Gomes,
com direção de Mery Petty.
A peça foi a primeira a fazer
um balanço da política

, brasileira, de 1964 a 1979,
com inteira liberdade, não
precisando recorrer a

metáforas e alusões para
iludir a censura. No dia 23,
será a vez de Arena contar
Tiradentes, de Gianfrancesco
Guarnieri e Augusto Boal,
com direção de Sandra
Baron. O Teatro de Arena
conta a História da
Inconfidência Mineira. A
narrativa oscila entre a

realidade histórica e a ficção.
Para encerrar, no dia 24,
Jonas dos Santos dirige a

leitura dramática de Papa
Highirte, de Oduvaldo Viana
Filho, que aborda o tema das
ditaduras nas repúblicas
latino-americanas, todas com
características semelhantes,
ridículas e sinistras. Todas as

leituras acontecem às 20
horas.
Para assistir às leituras, foram
convidados estudantes
secundaristas, universitários e

jornalistas. "Precisamos de
uma platéia seleta, que
depois dê sugestões e debata
as leituras", explica Pedrotti.
O projeto pretende sinalizar
a urgência de se rever o

lugar da dramaturgia no

teatro contemporâneo, indo
além da leitura superficial ou
impostada, "daquele tipo de

)eitura em que o ator/leitor
mostra boa dicção, mas que
não toca o coração do texto
e, conseqüentemente, não
toca o ouvinte/espectador".
Pedrotti revela que, a partir
de novembro, o SescJaraguá
do Sul vai contar com banco
de textos teatrais. O Sesc
nacional vai disponibilizar
cerca de cem livros, que
servirão para empréstimo e

consultas. O banco será

complementado com
recortes de jornais,
programas de teatros, fotos e

filmagens, instrumentos para
a formação de atores. ''A

partir do ano que vem vamos

dispon ibilizar cursos
regulares", promete.

Performance do Bagagem Cênica em apresentação aos alunos do Colégio Abdon Batista

Teatro para todos
A Companhia de Teatro

Bagagem Cênica, de ltajai,
viaja pelo Estado de Santa
Catarina desenvolvendo

campanha popular de teatro.
São duas peças, uma infantil
e outra adulta, encenadas em
escolas. "Nas escolas

públicas, cobramos uma taxa

de adesão, por aluno, de R$
1,00. Nas escolas

particulares, cobramos R$
3,00", explica o técnico João
Neto. O grupo chegou em

Jaraguá do Sul no domingo e

passou a semana fazendo

apresentações nas escolas. A

temporada será encerrada no

Centro Cultural, com o

espetáculo "Pessoa em

pessoas". apresentado hoje e

amanhã.
O Bagagem Cênica

apresentou-se nas escolas
Duarte Màgalhães, Anna
Töwe Nagel, Alberto Bauer e
Abdon Batista, em auditórios
e salas improvisadas.
"Chegamos a fazer cinco

apresentações-por dia".
revela o ator Andersen

Jacomeli. Para as crianças, o
grupo encena "Meninos de

papel", a história do vovô

Bonifácio, um artista de
teatro que constrói bonecos

para contar a história de seus

meninos, Alex e Pardal.

Estudantes jovens e adultos
assistiram à peça "Não
cutuca se a vara é curta",
comédia que fala da crise

social e política do País:
A peça infantil tem uma

mensagem muito bonita,
que é a amizade. A peça
adulta tem uma crítica à

situação brasileira, dentro
dessa proposta que é fazer
arte popular, para que os

estudantes tenham acesso

-, diz lacorneli.

Despedindo-se de Jaraguá
do Sul, o grupo entra em

cena com a poesia de
Fernando Pessoa, hoje e

amanhã, às 20 horas.

Alunos de escolas públicas pagaram R$ 1,00 para assistir às peças do grupo de ltajaí
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUIC'K
DOG

DISQUE-
/ LANCHE
371-5309

Humor notíciaS,, "

fotos da noite jar
encont

�
" GUARAM,IRIM

HOJE (19/8)
III GUARÁ IN'ROCK
Estão confirmadas bandas
covers com repertórios do '�

tipo:
PinkFloyd, Ramones, Red
Hotchillipepers, SilverChair,

".::: U2, Raimundos, Titãs, Legião
Urbana e outros!

JARAGUÁ DO SUL
:'J CHOPP & CLUB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 2000

Vende-se casa cl 2 quartos.
sala. cozinha. bwc, lavanderia e

garagem. Rua Luiz Bortolini. em
frente à Mecânica Machado.
Valor R$ 25.000,00 negociável.
Fone: 376-1234 ou na mecânica
Barra Aula Center.

melros à direita. após Brasão.
Pronto pl construir ou troco

por carro. Valor R$ 800.00.

(l.ROO.OO. Aceita carro c

parcela. Fone: 371-6112.
Vende-se terreno próx. à Ren.
do Breithaupt. cl 450m2. Valor
R$ 7.800.00. Tratar na Rua dos
Escoteiros. 114. próx Posto
Marcolla.

1.500 Bius. Consul. cl 2 meses

dc uso. quente/frio. Preço de
ocasião. Fone 910 1-8584. Luis.

Vende-se Videogame Ni niendo
64. COI11 2 cartuchos. I jogo e

mcrnory cardo Valor R$ 320.00.
taciliro. Tralar 9991-RRI5. cl
Jean.

Vende-se na Vila Rau. terreno
grande, com 8.800m com

contrato. Valor R$ 9.500.00.
Fone: 371-61 I 2.

Vende-se Antena Parabólica cl
controle remoto. cl 2 meses de
uso, semi nova. Fone: 910 1-
85R4.

Vende-se terreno de 377m2•
Bairro Sã9 Luis (próx. Estofa
dos Bel r Art). Valor a combinar.
Fone 376-0356 cl Rosana.

Vende-se Título do Baependi.
Valor da Transferência por con
ra do comprador. Valor R$
380.00. Fone: 371-3394.
cl Marise.
Vende-se terreno I 5dO. 300 ,

Vende-se terreno no Balneário
de Barra do Sul. 15x35. COIn
escri-tura legal i zada. loca I i zado
a I SO melros da praia. próx.
Restauraute do Chico. Valor R$

Vendo toldo serninovo com 3.31
camp. x 1.30 larg .. Valor R$
180.00. Fone 9991-8815. cl
.Jean.

Vende-se terreno de 3.800m2•
próprio pl galpão ou indústria.
Vila Rau. Valor: R$ 23.000.00.
aceito parcelar. Fone: 371-6112.

Sr. se oferece pl trabalhar de
motorista de caminhão, ônibus
ou carreta. Tratar 374-1215.
ramal237.Vende-se 2 ar-condicionados

ACIAM
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola.
de Massaranduba, de acordo com as disposições estatutárias,

convoca os Senhores Associados para participarem da

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se às 18:30

horas elo eli<Í, 4 ele setembro de 2000, na sede social, à Rua II ele

Novembro. 2785, a fim de eleliberar sobre a seguinte:
ORDEMDODIA

O I - Eleição ela nova Diretoria e Conselho Fiscal, gestão 20()OI

2002:

02 - Assuntos ele interesse g�ral ela Associação.
NOTA:

I. As chapas elevem ser registradas na Secretaria da entidade

até as 18:00 horas do dia 30 de agosto de 2000.

2. Não havendo quórum para instalação da AGO, em primeira
convocação. no horário acima mencionado, a Assembléia Geral

Ordinária realizar-se-á em segunda convocação, com qualquer
número de associados presentes, às 19:00 horas, no mesmo dia

e local

Jairo Luis Riboldi

Presidente

Aluga-se
sobrado, na
Av. Getúlio
Vargas
R$1.200,OO

275-0510
Casa em

constru çã ()
com 350m2-

Próximo
Recreativa

Marisol, Lot.
Bartei.

R$ 90.000,00

LOTES EM ATÉ 96 VEZES

CI FINANCIAMENTO PRÓPRIO.
* Loteamento Jardim
Francisco (próximo APAE),
* em frente AABB.

_':'::,.;:,;;;:':::'.-'-:':::-

Sitio Schroeder I, com
60.000m2 - Casa mista

Casa com 180m2 - Bairro com 120m2
Centenário R$ 100.000,00 R$ 60.000,00

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

* Guaramirim

(Próximo trevo) Nosso novo e-mail:

correlodopovo@netuno.com.br

20,anos aténdendo bem para atender sempre

oi Móveis para@�,scritório em geral,
..

ConlPiu�a�pr '%<{:.
pre�sor�s

.. Fax'- Mâaúj/ cupom fiscal.

.. Relógiosde! onto

.. Etiquetadorà,i """/Scanner

.. Check Pfont , etroprojetor

.. Calculado'ra
", ...'i•.. ,

áquinas de e��rever..

Suprimentos,:'p'IJ�'nformática
. ,

.. Papelaria e aces·�órios em geral

, p�dfes�,º.�,�� e

profissi':hais liberais
em atéS:6'vezes

'i' ,

outrossem até 16 vezes
",..

Monit9Fes Sansung
com J:1:"eços imbatíveis

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E�mail: florianiequipamentos@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Intermediária

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Su� - se

http://WWW.imoveis.netlinter -.CRECI O�14-J Ir 371 -2111

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70,00m2• Residencial
Maguillú - Apto. 05 - BI. "A"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa Alvenaria cl

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

Nova Brasüia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE: CasaAlvenana cl215,()(hIl�Terreno

cl377,OOm2• RuaEugenioLessmann (Nova
Brasz7ia). Preço: R$140.000,00

ALUGA: Sala comercial cl aprox.
60,OOm2; Rua JoãoMarcatto, 75 - Centro

(Ao lado Pointer Modas). R$ 600,00

VENDE: Terreno cl lO.263,00m2•
Rua WalterMarquardt (Rio Molha)

Emfrente ao Sesi
Preço: R$ 700.000,O()

VENDE: Terreno cl836,001112• RI/a José
Emmendoerjerttvova Brasília)

Preço: R$ 42.000,00

VENDE: Casamadeiro cl 62,001112, terreno
cl 325,OOm2• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(Barra do Rio Cerro), Preço: 16,()OO.OO

VENDE: Casa alto padrão, cl área
350,00/112, lerrellq cl900/)()/I12, LateralAv,
Marechal Deodoro (Centro) - Negociáveis

VENDE: Terreno cl J.245,O()1112•
Rua Fritz Hasse

(Práx. Verdureira da Raquel)
Preço: R$ 85.0()(),()()

VENDE: Apartamento classe "A"

Ed. Carvalho - Centro
Mobiliado

Preço: R$110.000,OO

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

Preço: R$ 9().O()(),O()

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

. ÓTIMA OPORTUNIDADE·PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee . Engetec

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

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

Engetee

ti-
Engetee

Engetee

a
Engetee

Ôr'
Engetee

.

a-
Engetee

Engetee

a.
Engetee

o-
Engetee

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

próximo de supermercado, igreja, contendo 2 casasmistas, 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 - Terreno com aproximadamente
31.000,OOm2, fazendo frente para 2 (duas) Ruas, (Luiz Sarti,
Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com uma casa em

alvenaria em ótimo estado. R$ 115.000,00 (Em condições
estuda-se propostas)

l-CENTRO

Apartamento Ed. Carvalho. 1 suíte. + 2 qtos, demais dep .• e garagem. R$ 80.000.00

2-CENTRO
Edifício Petúnia - Apartamento com 2 qtos, bwc, sala. cozinha sob medida. sacada.
Sito a Rua José Ernrnendoeaer. 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 ern terreno de 379.00rn2 - R$ 40.000.00

4-CENTRO
Edifício Menegotti - Apartamento grande. com suíte cl closet, 1 qto corn bwc

social. 3 salas c/.1 sacada. lavabo social. cozinha e despensa. qto e bwc de

empregada e garagem. Valor R$ 80.000.00. condições a combinar

5 - JOÃO PESSOA
Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37_000.00

6 - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Municipal. esquina com 60.00 metros para Rua Ney
Franco e 15.60m para Rua Max Willein. medindo aprox. 1.000.00m2• contendo
um galpão e um sobrado - R$ 150.000.00 (Negociável)

7 - BAIRRO VIEIRA

Casa de alvenaria com 120m2• 3 quartos e demals dep .. toda murada e Rua

asfaltada - Valor R$ 40.000.00

8 - RIO MOLHA (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$

20.000.00 em até 15 parcelas.

OPORTUNIDADES DA SEMANA:
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

na portaria.
Com telefone individual

instalado
Pretlxo 372.

ValorR$ 33.85Q,00

FAZENDA com 11 milhões de m2

Grande oportunidade de negócio
Vende-se área rural de grande

extensão, localizada na comunidade
do quiriri, município de Joinville (SC),
de fácil acesso, distante apenas 08km

do asfalto, dotada de recursos

naturais preservados (água em

abundância, riqueza mineral evegetal,
paisagem privilegiada) cortada ao

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

diversificadas alternativas de

exploração econômica.
PREÇO DE OPORTUNIDADE

CONDIÇÕES A COMBINAR

-a-
Engetee Engetee

BAIRRO ESTRADA NovA
casa em alvenaria com 70m2,

totalmente 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. I.

Engetee

a-
Engelee .

Ôr'
Engetee

o.a-o:
Engetee Engelee Engetee Engetee

lOAO PESSOA / VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

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

aooa
Engetee Engetee Engetee Bnge
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InCORPORncnO:
. . . . . . . . . . . . .

Marcolino
_ Cipriani

N

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

'CORREIO

II

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

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

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

/

O conoomlnlo
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

" * Prédio com 7 (sete) andares
* Localização privilegiada
* 2 (dois) apartamentos por andar.
* Apartamento de zeladoria
* Vídeo porteiro
* Área de playground
* Garagem para visitantes
* Porteiro eletrônico para garagens
* Elevador,
* Esquadrias de alumínio
anodizado bronze ,', Incluindo área COIllUI.11 e garagens

;v

LOCßLlZncnO PRlUILCmnUß
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RuaRf?edro Franckan
RUA FELIPE SCHMIDT, CENTRO

DE JARAGUÁ DO SUL

Engetee Construtora e Imobiliária Engctec

o.
Engetee

�"
En&retec

E'�
- "E�E�E�t-:E�t'.'Etlrt'/E�1JIIfngctec � ngctec .� ngctec �

ngc ec
'"

ngc ec
�

ngc ec
.

ngetec

Eng'etec.

.

CRECI 934-J
'

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253
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JARAGUÁ DO SUL, 19 DE AGOSTO DE 2000

•• " ••••••••••• 'ie
••••••••• " ••• " " ••• " " ••• " •••• " •••• " ••

"

" •••• " • •
.

•• " •••••••• " " " ••• " ••••••• " •

,_e
•••• " •• " •••••••••••••••• "" •••••

IIConsulte:
'I�i:
II· O valor da taxa de condomínio mensal;
::'.;

I· A loccÍlizaçõo;

I; • Quantos apartamentos existem num andar;

!lj • O tamanho das sacadas;

1\ · A ventilação e ensolação dos ambientes;

'!'i • O sistema de pagamento;

II, • A rapidez na hora de locação;
m

lj· O cumprimento do prazo de entrega da obra;

li • O revestimento cerâmico usado na obra.

Pronto, agora

você já!isabe que

im deve comprar UIT\
;11,

.. d Futurollat}.prtarnento .

a
.

�
.

!�:APartamentos prontos para morar,

em construção, ou na planta com

preços atraentes

N
\J

., >
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Sobrado - Vila Rau -

c/ 210m2 - suíte c/
sacada +- 2 dorm., 1
bwc social, sala em 2

ambientes, sala TV,
cozinha, salão de
festas e/ churrasq.,
lavabo, mesanino,
jardim nos fundos e

na frente. $R
125.000,00

Ilha da Fi
gueira - casa

alv. cl 130m2,
3 dorm., 2

BWC's,2
salas, salão
de festas cl
-churresq ..
Terreno cl
555m2, rua c/
lajota, lugar
alto. R$
70.000,00.

Czerniewiez
cl 130m2 - 3
dorm, 2 bwe
+ galpão nos

fundos.
R$ 60.000,00

CZERNIEWICZ -

casa alv. c/
128,92m2 (nove)
- suíte + 2 äorm.
- cozinha 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/ REF 1672
371,25m 2 '------..._--..........-'-----�-�

R$25.000,00
+ finane.

ITAIVAN REPRf:SENTAÇÕES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

E-mail: 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
bwe. 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 ms, 4
dorm. + 2 bwe
+ edícula nos

fundos (2dorm.
+ lbwe)
terreno cl
416 m>.
R$ 7(J.000,00

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

Mansão c/
563,81m2 - suíte
c/ sacada, c/oset
c/ armários
embutidos, bwc,
c/ jardim de
inverno, hidro
massagem,2
darm., c/ sacada,
suite/mester,
sata TIl, c/ larei

.",.,...-íi15II ra, salão de
festas c/ mobí
lia, área serv.,
garagem pl 2
automóveis.
Consulte-nos

Casa em

construção,
Lto. Blumen

garten c/
134m2 -

R$ 38.000,00
* n'egociável

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

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

----�--_._� cozinha cl
móveis emb. -

salão de festas
c/ ehurrasq. -

dep, de

empregada -

garagem pI 2
carros.

R$ 128.000,00

GALPAOI
CENTRO

c/ 600m2 -

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

Sobrado c/
205m2 -.

Centro - suíte
c/ hidro e

sacada + 2

dorm., cl'
sacada, 2

bwe, dep .

emp., sala,
ambientes,
garagem pI
2 carros e

ehurrasq. -

R$
145.000,00

Casa
Alvenaria
Vila Lenzi c/
160 m? - 3

dorm.,2
bwc - sala

ampla cl
varanda e

garagem.
. R$58.000,OQ

Sobrado c/ alto
padrão, c/ 580m2,
Vila Baependi -

sala' c/ lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte cl sacada,
closet, hídromas
sagem +- sauna, 2
äorm., c/ sacada,
piscina adulta e

,infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irolla
IMÓVEIS TO

VENDAS
ÄPARTAMENTOS

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.
3007 - Ed. Isabella - Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas
garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11m2. R$
75.000,00.

.

3020 - Ed. Riviera - centro. - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

finane.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m', suíte
+ 2 qtos., sala em dois ambie nte s cl sacada e

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

churrasqueira - R$ 90.000,00
3030 - Ed. Otávio Correa - com suíte, 2 qtos, sala, 2
ambientes - 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 eloset, 2 qtos., lavabo;
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3043 - Ed. Florença - suíte 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. Giovana - Vila Lalau - suíte, 2 qtos - R$ 40.000,00.
3311 - Res. San Gabriel -.3 qtos, bwem ga.ragem - R$
22.000,00 + financiamento
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + finane.
3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condomínio fechado, cl 1 suíte + 2 qtos, sacada cl

ehUrraSqUeireJ(SIÄS'\)E ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331m2, cl suíte + 3 qtos, piscina - R$
260.000.00
1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,00m',
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwc, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. cen
trai.
1072 - Amizade - cl 200m', cl suíte, 2 quartos, terreno cl
1.140m' - R$ 130.000,00
1116 - Barra - cl 130m', c/3 qtos., bwc, sala, copa,
cozinhá, lavanderia, bwe, garagem. R$ 42.00Q,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 m' - 3 qtos, próximo
ao Sup. do Breithaupt. R$ 42.000,00.
1232 - Vieiras - 3 qtos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de menor
valor.

.

1233 - João Pessoa - 150m2, su íte + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte
pagto.

.

1296, - Vila Lalau - 160m', suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - '270m2; suíte com elosed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m'.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + finane.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, cl 3 qtos, + edícula ci 78m' - R$
42.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwe ' R$ 25.000,00 + financ.
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 286,25m', cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo 1.541.35m'.
R$ 85.000,00. Aceita carro, terreno, parcelamento.

I,

TERRENOS
2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421 m' - R$ 30.000,00

.

2023 - Centro - cl 1.245 m' - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
2097 - Pr

ó

x , futura Préfeitura cl 1.018m' .. R$
160.000,00
2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.000,00 - próx. Sup.
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Mareolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m'
2178 - Czerniewicz - cl 400m' (14 x 18,5) - R$ 2·2.000,00

2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581,65m' (18,50 x 20,50) - R$
2'7.000,00
2319 - Vila Lenzi - Rua Irmão Leandro - cl 308,00m'.
R$ 9,800,00.
2358 - Vila Nova - .el 338m' - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 15.000,00
2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita parco
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl

581 ,85m' - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1. 155,00m' - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
2980 - Gl!aramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' -

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

40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
- R$ 35.009,00
2990 - Schroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua

Amazonas, murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita

carro.

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

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

Centro - Centro - 23àm2, 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.

Barra - 147m2, suíte cl closed,
2 qtos., salas conj., cozinha,

lavanderia e garagem. Permane-
cem alguns móveis. R$ .

106.000,00. Aceita casa maior
�,

. valor cl iscina.

Figueira � 200m2, suíte + 3 qtos.,
escritório, salaTV, piscina. R$
65.000,00 - Aceito apto. central.

Jguá Esquerdo - 70m2, c/3
quartos. Terreno cl 450m2.
R$ 20.000,00 + financ.

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

R$ 54.000,00.

Baependi 7 Apto. cl 134,47m2,
cY 3 qtos, bwc, salas conj.,
copa, cozinha, lavanderia e

m.

R. João Planischek - 220m2, cl
3 qtos., 2 bwc, salão de festas.

R$ 70.000,00.

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$ 8.0.000,00 -

SALAS COMERCIAIS
4002 - Centro - Ed. Tower Center - 5° andar cl 2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada + parcelas
4003 - Ed. Florença - cl 107m', cl 2 bwc's. R$ 45.000,00.
4004 - Centro - Ed. Market Place - 4Q 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 piscína.
Próx. Centro. R$ 800,00.
602 - Casa de alv. cl 3 qtos. - Próx. Weg I - R$ 350,00.
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 eomls, cl 1 DOm', estacionamento'
próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
626 - Apto. NOVO cl 2 qtos ... Jardim 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.
628 - Apto. cl suíte + 2 qtos. - .Ed. Eldorado - R$ 480,00.
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos. - próx. Renascença. R$ 350,00.
632 - Apto. NOVO cl suíte + 2 qtos. - Ed. Talismã. R$ 550,00.
633 - Apto. cl 2 qtos. - final da Mal., R$ 270,00.
635 - Oúitinetes no Ed. Marquardt. A partir de R$ 180,00.
639 - Apto. cl suite + 2 qtos. e dep. de empregada - Ed.

Jaraguá. R$ 450,00.'
'

648 - Apto. çl suite + 2 qtos. e dep. de empregada. Ed. Santa
Terezinha. R$ 350,00.
650 - Apto. CENTRAL cl 2 qtos. R$ 230,00.
659 - Apto. cl suíte + 2 qtos. e dep. de empregada - Ed.

Carvalho. R$ 550,00.

Salas comerciais
662 - Sala comercial - Próx. Florisa - R$ 520,00.
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.
'672 - Sala comercial cl 140m2 - Rua Reinoldo Rau. R$1.100,OO.
679 - cl 18m' - Rua Preso Epitácío Pessoa. R$ 180,00.

R$
681 - 2 salas comls. cl 40m' - Rua Angelo Rubini.
200,00(cada).
686 - Sala cl 38 m' na Rua Reinoldo Rau - R$ 180,00.
691 - Sala cl 100m' + mesanino cl 20m' na Marechal. R$

1.800,00.

Galpões
801 - cl 250 m' na Rua Barão do Rio Branco - R$ 850,00.
802 - cl 21 Om� + mesanino de 60m2 e 3 bwe's. R$ �90'00RiO
804 -cl 15 x 15 = em terreno de 1.070m' - 'Rua Barao do

Branco = 1.350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liirassol • COMPRA
• VENDE

,
• ALUGAIMOVEIS
• ADMINISTRA

tlPABX 371-7931 CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

LANÇAMENTO
Res. ANITA GARIBA[_DI

O apartamento dos seus sonhos

Uma unidade por andar,
Três (3) vagas de garagem
Acabamento personalizado
Área Privativa - 306m2

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETOCENTRO - Rua Anita Garibaldi

São Luiz - Alv. c/120m2 - 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial -

R$ 50.000,00 Aceita carro ou

parcelamento

CENTRO - Casa Madeira - terreno c/
675m2 - Próx. das Indústrias Reunidas
'(final de rua) - R$ 48.000,00 (troca por
imóvel - valor)

Cód 3017 VILA LALAU - Terreno com

440 m2 (16 x 27.4) - Rua 928 - Próx. Salão
Vieirense R$ 17.000,00 (oferta especial)

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

R$ 70.000,00

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
Frederico Todt
R$ 50.000,00

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

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

Centro - terrenos de R$ 25.000,00
a 11$ 35;000,00, parcelado

em até �2 vezes

Agua Verde - Terrenocom 415m2 (14x29.7)
.

- Rua José Pomianowski (próx. Igreja São
Judas) - R$15.000,00 (aceita carro - valor)

.

SANTA LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

45) Rua Ricardo Hass (parte alta)
R$ 38.000,00 (imperdível)

CENTRO - Casa mista (ponto comercial)
Rl;Ja Marina Frutuoso, 422 R$ 85.000,00

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2

quartos Rua Frederico Todt - 181

R$ 4200000

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

quartos - Rua Geraldo Harnack - Próx.
WEG II R$ 50 000 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)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO CERTO DOS ELH�RES PRODUTOS PARA SEU LAR!

,.,

ATACADAODA
,

CERÂlVIICA ICHEN
cozinho»

Agora em Jaraguá do Sul;

você tem a 'maior e melhor

loja de
revestimentos
cerâmicos!

KITCHEN - eLOSEO - BATH

x para banheiro
Fachadas
Janelas

os para c1.ecoração
pidação Bisotê

PERFLEXr� Venda e Manutenção de Portões Eletrônicos,
vídeo porteiro, alarmes sem fio e interfones

111111 HDL .,M&iliii. epft1iß'
Tudo em:

pisos, azulejos, !aixas
decorativas, rodapes em

cerâmica, louças e metais

• Terraplenagem
• Areia
�b Barro
0) Brita

Extração e Comércio
de Areia Ltda.

- Persianas
- Box para banheiros
- Es,quadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Tel. (Oxx47) 275-3098
Rua \I\Ialter Marquardt, 131 - sala 5

Jaraguá do Sul, SC
Ainda, a promoção em

5x sem juros Cl+4)
I 'ue Fernando G, Milke, nO 75

,Próx, Direção Geral Weg II

rone: 370·2647
o melhor atacadão da região!
Rua Bernardo Dornbush,20S4

Tel. (47) 275-1690

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

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes

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

Construção e Reforma

Rua Adolfo Augusto Ziemann, s/nº, Amizade

• �\'J\�bt\ll�

•• �()H()�
• ttit\)�'��
• �\�()�\,,\\\t()
•• �1l'J\\\�'k �

Av, Getúlio Vargas, 663, Centro
Tel. (47) 371-9243/371-1515/9973-8196 • �Il\)�\ n��Ilt�n�

Regina
'sMas • Forros., ii:
de Parede • TbldJs

• anlonailas' Pe'sí�nas
j'i

.

Comércio de tintas eni geral e acessórios
Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(47)
275-1830
275-4102Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Coral / Dacar

��:�.\\\C)'{. 'C."::.
�'{.o.\\\\C)"::.
,?\"::.C)"::.

RUA MAX WILHELM, 23 (PRÓX. HOTEL ETALAN

\o.c.\\o.Ç\o."::.
C.C)i\'{.\\\o."::.
\_"::.c.o.�o."::.
�o.'{.\\\�\'{.C)"::.

Decorar é unir cores, texturas e

objetos na-medida exata das
suas emoções. A CasaBonita

,

auxilia você nessa tarefa,
Venha conhecer nossa loja e

consulte nossos serviços sem
compromisso e sem custo

adicional. Afinal, "a arte da vida

consiste em fazer da vida uma
obra de arte", (M, Ghandi)

� Instaladora Hidráulica

W_IDEAL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aquecedores

à Gás e consertos em Geral

'.11"9",&_""·•••.'.
li '.....aJté IN.�.'QIltIlt,

.Tell. (47) 37'0·7'154-
Rua Walter Marquardt, 2079

B, Rio Molha

7JecoraçãoRuo Prefeito José BoueJ,,'593 • Vilo R.ou
Fone: (047) 973-9947 -.,372'3500

'

CEP: 89254-100 • Jorog�ó do Sul· SC
Rua Filipe Schimidt, 279 - Centro

Jaraguó do Sul - SC:J?ua :J?einolJo :J?au; 116, sala 6 {Je! (47)275-3374/275-2730

-Imunjzado/�
�§Iaragv_�
DEDETIZE SUA CASA OU INDU.

,

C
Somos registrados no

J Química com 25 anos dee,

Showroom Tel.: (47) 371·3522�.
TEL.: (047) 275-2825
FAX: (047) 371-1360

DOCE
MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS

(047)371-1558
m JO�7)975·1771alXO teor tóxico)
Regional de
cia comprovada

Marina Frutuoso, 180 - Centro· JOIaguó do'Sul - SC

275-3123
275-3544

R, Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SCRua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
·1

M'IA"D"E''I·"R'
'

E!)!RA' F'ILO'R'··)!DtA' L'··'T1D'tA., 'p ! .I \ : ') '! I ."
j

j
i I • �

1
! '\ ;, I �" r1 .• ' ,.

.f k ;, .,.) i '\. ,'\
\ 6 - '\ ,Y ': '��!

-.
-� � � _

� f \. t .
J � } �Y ri � �

> _," / ti.f

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

(\

K&B K &. B Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vórios modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadrados I

CREA 12,745
-':<'''-.-;';-; d"""""X'"""�::,, _....,.,...;,;._=y".� �_;:>;,.»«�,

Itaúba - Perob� Financiamentos: Assoalhos - Forros"""
Stmbará - Pinus ._.##/ Caixa Econômica - Construcard \"''''''''- Divisórias - Portas"",,,,,rl

"»>",,_
''''''''__�,�"M*'*'(

� ��
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,'o

·'���:<:m,:�,*,:�=:'::�=:I'J>!'I<,m:::'I".::::'::"'��"#��""·'···
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / TeL (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

Fax (0**47) 371-7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA COMERCIAL E RESIDENCIAL - 4 QUAR
TOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC,
GARAGEM. TROCA POR IMÓVEL NO LITORAL
ATÉ R$ 50.000,00. RUA HENRICH A.

.
LESSMANN - CENTENÁRIO - R$ 78.000,00

CASA EM ALVENARIA 60,OOM2 - 1 SUITE, 1

QUARTO, COPA/COZINHA, SALA, BANHEIRO,
ESCRITÓRIO. RUA:' CARLOS SBARDELATTI
- VILA NOVA - R$ 38.000,00

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 00l770�J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Parecer Comercial·
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990
- 275-2920

Realizando seu sonho imobiliário -275-2777

CASA EM
ALVENÁRIA ME
DINDO 140,OOM2
- 3 QUARTOS, 2

BANHEIROS,2
SALAS, COZI

NHA, DISPENSA,
LAVANDERIA,
GARAGEM, PIS
CINA.

�---------,-�--___j ÁGUAS CLARAS'
- ASFALTO NA FRENTE - R$ 48.000,00

SOBRADO - 5

QUARTOS, 5 SA

LAS, 2 COZI

NHAS, 3 BWC' S,
4 GARAGENS, 2

LAVANDERIAS,
�,S�CADAS, SA
LAO DE FESTAS.
TERRENO 450m2

PRÓX. A
WALTER

MARQUARDT. ACEITA VEÍCULO OU IMÓVEL DE ME
NOR VÁLOR. RUA IGNÁCIO ZACKO R$100.000,00

Residencial Morada do Sol.

Apto. cl 1
Suíte + 2

quartos
Apto. cl 1
Suíte + 1

quarto
Apto. cl 1
Suíte
Financia
mento ga
rantido

Ultimas
.unidades

. Entrega em setembro de 2000. Gara

gem privativa, Play ground, Vídeo portei
ro, Porteiro eletrônico, Uma das regiões
mais belas, da cidade, 'Há duas quadras do
clube Beira Rio.

CENTRO - ED. ARGOS -

Imobil lárla Jard im

Jaraquä 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)
c/111 m2 - 3

quartos, sala,
cozinha, área'

de serviço,
BWC, sacada, garagem pl 2 carros, salão

festa - (Próx, Marisol). Valor
RS 13.500,00 (Entrada) + fino R$ 370,00 ..

JARAGUÁ
ESQUERDO

Casa niista. CI
70m2,3

quartos, sala,
copalcozinha,
bwc, area de

serviço, abrigo
pl carro -

Terreno (14x36) S04m2 - Valor
RS 24.500,00 - (Próx. Dalila Confecções)

(aceita carro até R$ 1S.000,00)

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
34Sm2 -

suíte cl
closet + 2
quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina -

terreno 900m2 - Valor:
RS 250.000,00 (Próx, Forum)

VENDAS
ÇiIARDINE
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 elet. - Terreno cl 4S0m2. Valor RS
60.000,00 (Frente ao colégio)

••�::----l CENTRO - Casa
em Alv. cl
150m2 - suíte +

2 qtos., 2 salas,
cozinha cl
arrnáriosob
medida, área
serviço;
garagem p/3
carros. Valor:
R$130.000,00.

CENTRO
Sobrado em

alv, cl
2100m2,
suíte, + 2

quartos,
sala,
cozinha sob
medida,2

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

CENTRO - PONTO COMERCIAL -

Lanchonete na Rua Reinoldo Rau toda Apartamento c/130m2, suíte + 2 quanos.
equipada, c/ moto pl disque entrega, (15 sala, cozinha, 2 bwcs, área de serviço,
anos no mercado). Valor: R$ 70.0()0,00 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)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorrn. cl2 bwcs, cf garagem - R$ 350,00

> 02 - VILA LALAU - APTO. STA. TERESINHA - 2 dorrn. c/ garagem - R$ 250,00
> 03 - CENTRO - APTO - ED. ITALlA, + 2 dorm., cl garagem - R$ 300,00
> 04 - BARRA RIO CERRO" APTO - ED."PAPP - 2 dorrn, cl garagem - R$ 230,00
> '05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - suíte + 2 dorrn, + dep. emp., garagem
R$ 350,00
> 06 - CENTRO - APTO - ED. REBELO - 3 dorrn., c/ garagem - R$ 330,00

07 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte + 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00

LOCAÇÃO CASAS
> 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel - 4 salas cl estacionamento
R$ 650,00
> 02 - BARRA RIO CERRO - CASA MISTA PRÓX. CONF. AGHA - 2 dorrn., c/ garagem

.

- R$ 150,00
> 03 - RIO DA LUZ - CASA ALV. - Próx. Ceval- 2 dorrn - cl garagem - R$ 150,00

O04 - CENTRO - CASA ALV. (Próx, Mec. Rabock) - 2 dorrn, - cl garagem - R$ 325,0
> 05 - VILA NOVA - CASA ALV.JSemi-nova) - suíte + 2 dorrn. - 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 - GALPÃO COM. cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$1.200,00
> 04 - CENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com rnesanino - R$ 700,00

.

> 05 - CENTRO - SALA COM. cl 35m2 - ao lado lmob. Jardim - R$ 300 00

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas pl venda nos,
seguintes bairros: próx. Centro até R$ 80.000,,00 - Chamapagnat ate
R$ 135.000,00 - Jguá Esquerdo, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende

Aluga e Administra

Rua João lanuário Ayroso, 53 l

Início Jaraguá 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$ 17.00.0,0.0. negociável. Apto cl 1
suíte + 2 dorrn., sacada com churrasqúeira, elevador,
garagem e demais dependência. * últimas unidades

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

10 �o50 �te�, com diversos tamanhos. Preços entre R$' .

se� .
, o. a R$ 16,000,00, Todos leqaltzedos, podendo

_ c:lnanCiado direto com o proprietárío ou pela Caixa
nsulte-nos, compre seu Lote e ganhe o projeto de

sua construção.

REF. 300.4 - SAO LUIZ - R: João Franzner - terreno

com 465m2, excelente área residencial ou comercial..

R$ '17.00.0.,0.0..

REF. 4000 -GARIBALOI - Ribeirão
Cacilda. Chácara cl 83.000m2. Casa
de madeira, rancho, mangueirão,
lagoa, ribeirão, pastagem, toda

cercada, fácil acesso. R$ 43.000,00.

REF. 30.0.2 - Sehroeder - R. Preso Costa e Sílva,
Centro - terreno cl 675m2, pronto para. construir.

R$ 8.0.0.0.,0.0., pode ser parcelado

REF. 20.13 - BARRA - Lot. Hanemann. Casa mista:
54m2, em madeira + 50m2, em alv, com estrutura
pl 2 pisos, 2 dorrn., sala, cozinha, banh. garagem

2 carros, churrasqueira. Terreno cl 375m2, todo
murado, rua asfaltada. R$ 21.00.0.,0.0.. Aceita carro

ou financiamento.

REF. 10.0.5 - 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$ 22.0.0.0.,0.0. + R$ 25:000.,00., feto. CEF.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS
KURUMIN COM. E REPRES. LTDA., CNPJ 85.259.869/

0001-08 e Inscrição Estadual 252.435.346 comunica o extravio
das Notas Fiscais Série Única do n" 001 a 125 sendo em branco

do n° 005 a 125, e da-Série D I do n° 00 I a 250 sendo em branco
do 1'10 028 a 250, conforme Boletim de Ocorrência n° 56/98.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Jaraguá do Sul - 23 Vara

PRAZODOEDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia05/09/2000, às 15:00 horas, e, em segundo.
oportunidade, no dia 20109/2000, às 15:00, neste Juízo de Direito,
situado à Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP
89259-300, Jaraguá do Sul eSC)., será(ão) levado(s) a lei I ão/praça o(s)
bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos

n0036.98.00 1412-9, em que figura(m) como exequente(s) Banco Itaú SI

A, tendo como executado(s) Cerealista Zanghelini Ltda. e outro.
Bem(ns): Uma máquina de beneficiar feijão, marca Novo Horizonte,
ano de fabricação 1992, tipo NHS40, 15 HP. Avaliação: R$ 18.000.00

(dezoito mil reais), em 07/1 0/1999, cujo valor será corrigido
monetariamente até a data doia) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo

dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou pendências: Salienta-se
que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a

avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será
levado à segunda oportunidade, onde havará a alienação a quem mais
ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es),
fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, � 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, Édie Izeli
de Carvalho, Escrivã(o) Designada o conferi e subscrevi. Comarca de

Jaraguá do Sul(Sq, 27 de junho de 2000.

Juiz de Direito

ENGENHARIA EARQUITETVRA
Projetos e Construções

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

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

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

ou usado?
- Nós lhe emprestamos o

dinheiro em' até 36 vezes

A6Mi�deO�
C�EA �lQQ5·3

Fone: (0**47) 275·3441 19975·1749É funcionário Federal?
- Dinheiro em até 18 vezes sem

SPC - SERASA - AVALISTA

Informações fone: 371-1214
"

,

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO DISK
""

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 recomendadà para
os tempos de hoje.

.

VANTAGENS EXCLl)SIVAS PARA EMPRESAS FILlADÁS
*

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 na aquisição de Mala Direta'
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

I

I
TERRENO

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

Jaraguá Esquerdo - R$ 311.0011,110

VENDE - TERRENO ele esquina com4.200m2 - Fazendo

frente com a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

ICristóvão II - Bairro Amizade R$ 1Il.0()",()0.

VENDE - TERRENO com I.OOOm2 ele esquina - Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
Paula II - Lote n° 15 I - R$ l2.SIIII,OO.

ILOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES
Residencial Firense

I
Ouro Verde

ICirilo Zanqhelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II .

Condomínio Fechado Flamboyant

CASAS

I
VENDE - CASA DE ALVENARIA com 891112 - Sito a

IRua Horácio Pradi. :1.,0 - Jguá Esquerdo - R$ 32.0011,110.

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 901112 - rua

João Franzner R$ 25.11110,1111.

CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS
IMOBILIÁRIAS EM JARAGUÁ DO SUL

Estiveram reunidos em Jaraguá du Sul,
no dia 10.08.2000, às 14:30h, nas depeno
dências do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, a reitora, Prof. Carla Schneider, o

presidente do CRECI-SC, Gllmardos
Santos, o presidente da A.I.J.S.,
HumbertoWolf, os conselheiros do

CRECI-SC, Almir I. M. Rocha e Luiz S. de

A. Pereira, o delegado CRECI-SC, Dejair
Baisaneili, e o corretor de Imóveis Arsanjo

Paul Colaço, na oportunidade foram
tratados assuntos relacionados a possibili·
dade da instalação do Curso Seqüencial
de nível superior em Ciências Imobiliárias.
Este.curso pret.ende a formação de um

profissional que, além de ser um especia
lista na área, receba uma base científica,
cultural, sociológica, administrativa e

mercadológica para ampliar suas perspec
tivas, possibilitando um desempenho com

competência no exercício de suas tun-

ções.
Conceitos como administração e

marketing, conhecimento sobre área

imobiliária e o mercado são alguns temas

que a Universidade pretende abordar neste
curso, com duração de 4 semestres.
Interessados em obter maiores informa'

ções, na Delegacia do CRECI- Jaraguá,
com o Sr. Dejair Baisaneili.

Foné 275-2990.

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

Cód. 0052 -Terreno residencial cl 400m2 (16x25), looalizado na

Rua José Menegotti, Bairro Nova Brasilia, próximo a Kolbac� SIA.
.

R$ 40.000,00.

CRECI 4855-J

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12.000,110.

I VENDE - CASA DE MADEIRA - Lote 91 : Loiea.

Liodoro Rodrigues- R$ lR.O"O,"".

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82. Loteamento

Corupá - Chico ele Paulo. R$ 23.()()O,00.

BARBADA DA SEMANA!!!!!!
Cód. 0056 - Casa de alvenaria cl 106m2,
contendo 3 qtos., sala, cozinha, 2 bWc's,
garagem. Terreno cl 315m2 (15X21), .

., localizada no Loteamento Primavera,
O

Bairro Estrada Nova. Valor R$ 20.000,0 .

.':;:;

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro ComI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

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

CRECI1762-J

O� �������..��.���: .l:?!?,� .�.<??�!�.!?'� .��.�9.: ,CORREIO DO POVO �.���.�1�!��!?'?�.-..l.7

�K\'! I mMAß!ll
§!lpreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1
Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista .72m2, tot. Zanghelini, 2 quartos e demais dependencias
R$ 13.000,00 ou R$ 7.000,00 + Financ.
Ref. 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, Quarto, Sala, cozinha,
BWC, Garagem, ótimo local R$ 12.000,00 .

Ref. 113 - Casa madeira 70 m2, 3 quartos, B. São Luiz, terreno 14x30 R$
24.500,00

.

Ref. 116 - Casa Alvenaria, 86m2, terreno 450m2, Figueira, 3 quartos, R$
19.000,00
Ref. 130 - Sobrado Geminado, Vila Rau, Condominio da C.E.F. 2 quartos. R$
10.000,00 + financiamento C.E.F R$ 132,00'
Ref. 125 - Sobrado 3 andares, cl 3 aptos 96m2, Estrada Nova R$ 70.000,00
Ref. 108 - Casa mista, 3 Quartos, cozinha, Lav., Bwc, Garagem, ótimo local

(Vila Rau) R$ 25.000,00
Ref. 302 - Terreno centro Schroeder, prox. Prefeitura.38mx90m 3420 m2

R$ 35.000,00
.

Ref. 305 - Terreno Sta Luzia 2.900m2 cl escritura. Bom pj plantar ou construir
R$ 9.000,00
Ref. 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua asfaltada
R$ 12.000,00

LOCAÇÃO
Ref. 511 - Sala Comercial c] 47 m2 - Rua Walter Marquardt, 645 R$ 180,00

°
1···· ..
I CRECI Nº 1589 J •
I FONE: (0**47) •
I •
I 376-0015 •

: BarraSul PLANTÃO :
I A imobiliária da Barra 9992-7919 •

:� tlll[IJI_MlliW_Ii%lJI_!.'!Nm*_Jilll.jii%iii#iliiiiMiiiWi •

I VENDE :
I TERRENOS •
I

.

Terreno cl 1.938,00 m2, ( 25,5 x 76,00 ), Rua Pastor Albert Schneider, na Barra - R$ 70.000,00 ••

Terreno cl 608,00m2, Rua Pastor A. Schneider, na Barra, defronte Papagaio - R$ 18.000,00
I 'Terrena e/397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00 •'Terreno cl 325,00m2, tot. Miranda, lotes n º 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.

'Terreno cf 368,00 m2, Jardim Hrusehka II, bairro SãO Luis - R$ 4.000,00 + 24 x R$ 375,00 •SíTIOS---
•

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

'

•'Sitio com 672.162,50m2, edificado com um galpão de 150,00m2, próprio para carregamento de
banana, localizado no Ribeirão Fausta, GaribaldilCorupá, com 15.000,00 pés de banana tratados, •:ombastante 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 •dagua, 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 e/130,00m2, terreno c/630.00m2(14x45), 01 suíte + 02 quartos, 02 salas, copa,

:ozinha, BWC, garagem, Rua Botafogo, 44, na Barra - R$ 50.000,00 •Casa de alvenaria e/200,00m2, 1 suite + 3 qtos sendo suite e quartos c/arrnários embutidos,
escritório, garagem para dois carros, dependência eIBWC, lavanderia, despensa, churrasqueira, •PIscina, terreno e/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 Egídio Busarella,
area nobre, na Barra - R$ 33.000,00 •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LOCACÃO:

,('pS?la �omereial cl 34,62 m2, Rua Reincido Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00
•
nmelro mês de aluguel grátis)
S.al.a Comercial cl 47,00 m2, Rua Walter Marquardt, 645 - R$ 180,00 (Primeiro mês de aluguel
?ratls) .

_

,�a:a Comercial cl aproximadamente 100,00 m2, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 225,00
•

a a Comercial cl 36,00 m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra - R$ 270,00
• �a:a Comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 871,na Barra - R$ 270,00
,

S
a a Comercial cl 45,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra - R$ 130,00

,
<lia Comercial cf 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 300.00

, �artamenlo cf 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua WalterMarquardt, 2820 - R$ 320,00

,lartamenta cf 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880 - R$ 230,00
• Apartamento cf 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, 66 - R$ 200,00

Le partamento cl 02 quartos, garagem e demais depend1'lncias, Rua Hermann Schultz, 169, Vila
,

nZI - R$ 250,00
Ill�asa de alvenaria cl 03 quartos, 02 BWC, garagem pl dois carros e demais dependências,
• eradu, Rua Afonso Hanemann, sln º, na Barra - R$ 270,00
Baasa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Bertha Weege, 699, na
,
rra· fiI$ 300,00

S�af de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Ademar Horönqoso, si
· C

I a Martins, R$ 260,00
R$���de madeira cl 03 quartos, garagem e dernats dependências, Rua Botafogo, 73, na Barra -

'e
,00

180��� de madeira cf 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos) . R$

�;�sa misla cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua João Maass, lote 43, lot. Ouro

'e e-R$130,00
'e�sa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rasá, 129 - R$ 180,00

'R$s; de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências, Rua Padre Aloisio Boing, sln º, na Barra

't 4�OO ,

'T:;;eno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São Luis - R$ 120,00

230,o�no cf1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$

\\lT·�; fRTrCS)] �
___/_ _ ._._1

• Rei: 020 - Apto: 47m2, 2 quartos, + dep. REs. Águas Claras. Vila Rau. R$1 0.500,00
ent. + R$ 116,00/mês
• Rei: 020 - Terreno: 25.000m2, Rio Cerro II. Ótimo pl indústria. R$90.000;00.
• Rei: 002 - Terreno com sala comercial: sala 37m2 + casa de madeira 90m2. Figueira.
R$ 45.000,00.
• Ref: 070 - Terreno: 525m2: Jguá Esquerdo. R$13.000,00.
• Rei: 035 - Terreno: 398,25m2. Barra. Lot. Satler. R$ 12.000,00.
• Rei: 037 - Terreno: 651 m2 + edícula cl 1 suíte cl hidra, ehur. e pise. Lot. Papp.
R$ 48.000,00.

.

Ref. 059 - Casa alvenaria:

180m2, 1 suite, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, área de

serviço, garagem,
churrasqueira + edicula.

Jguá esquerdo. R$ 70.000,00

Ref 049 - Casa alvenaria:

146m2, 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,

área de seviço,
churrasqueira, 2 garagens.

Amizade. R$ 65.000,00

Ret. 058 - Casa alvenaria:

150m2, 1 suite, 3 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,

área de serviço,
churrasqueira, 2 garagens.

Vila Lalau. R$ 53.boo,00

Rei 052 - Casa Alv.: 108m2, 3

quartos, sala, copa, cozinha,
área de serviço, garagem,
churrasqueira. Rio Molha.

R$ 35.000,00

Ref. 044 - Casa Alv.: 140m2,
1 suite, 2 quartos,' sala,
copa, cozinha, bwc,
dispensa, garagem.
Figueira. R$ 33.000,00

Ref. 003 - Casa mista: 84m2,
2 quartos, sala, copa,

cozinha, área de serviço,
churrasqueira, abrigo, Figueira.

R$ 25.000,00,

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

Ref. 156 - TIFA MARTINS - 3 quartos,
sala, cozinha, bwc. Rua J. Krauss Cohajas

- R$ 19.000,00 + financ.

Ref. 602 - CENTRO - Prédio cl 240m2,
galpãó cl 280m2• Rua Procópio Gomes -

.

R$ 220.000,00.

Ref. 150 - ANA PAULA - Casa em

alvenaria com 140m2, 3 quartos, sala
cozinha, banheiro, garagem. Rua Adenor
Horongoso, 277. R$ 35.000,00 (aceita

carro, caminhão)

Ref. i36 - FIGUERA - 3 qtos., sala, cozinha,
bwc. Rua Avelino F. de Borba -

R$ 35.000,00.

LOCAÇÃO
• VILA L.ENZI - Sala comercial córn S3m2 : , , R$ 230,00
! ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem R$ 200,00

ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 2 qtos, sala cozinha, bwc R$ 150,00

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

-Terrenos

ALUGA - Casa com 4 dorrns, 2 salas,
cozinha, bwc, lavanderia," garagem.
R. Waldemiro Schmitz - Jguá Esq.

.

Valor R$ 280,00

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

R$. 20.000,00

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

R$ 11.000,00

Rua Reinoldo

Temoscasaseapartamentos residenciaispara locarão.

contendo quatro quartos, três
bwc, churrasqueira e demais

dependências, terreno cl
700,OOm2. Ana Paula II - R$
78.000,00 ( Fica linha
telefonica), aceita troca pl carro
ou casa.

REF.152 • CZERNIEWICZ: Lindo Terreno com 642,S8m2
t'��,(14,44 x 44,5) • Rua: Emma Ziemann • R$ 30.000,00.
,lw REF. 252· VILA RAU: Casa em alvenaria com 160m2, cozinha, )

;.�; sala tv, bwc, suíte, 02 quartos, varanda, garagem. Edicula nos f
.. fundos inacabada, murada com portão e cerca de ferro, janelas
j da frente cl grades de proteção e demais basculantes. Terreno cl i
oq; 450m2• • Próximo à Gráfica 22 • R$ 60.000,00. �

�

� REF. 248 • AGUÁ VERDE: Casa em alvenaria com 85.50m2, �
c

:§! 03 quartos, cozinha, s ala, área de serviço, bwc, garagem para
I �02 carros, varanda, estrutura p construção + 1 piso. Muros nas �

i laterais e fundamento frente e fundos. Rua: Leopoldo Mayer. �

� R$ 37.000,00.
REF. 403 .JARAGUÁ ESQUERDO: Casa mista com 70m2, 03 �

�
.:g quartos, 02 salas conjugadas, cozinha, bwc, garagem, grades de
.!:(!
.S: proteção. Terreno com 504m2 (14x36). Rua: Exp. Alfredo Benker �.§ .

oq; R$ 22.0000,00 • Aceita veículo como parte pagamento. � 1

Vende • Aluga Administra • Compra • Vende • Aluga

RANCHO
IMOVEIS

- Apartamentos

ILHADAFIGUEIRA
Cód. 150 - Terreno cl 22.000,OOm2.
R$100.000,00.

Cód. 470 - Terreno cl 600,OOm2. R$
8.000,00.

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

360,00m2, contendo três quartos e

demais dependências. R$
25.000,00 (Aceita troca por carro
até R$ 5.000,00).

Cód. 485 - Casa de madeira cl

77,50m2, três quartos, sala,
cozinha, bwc, área do terreno de

360,00m2. R$17.000,00.
.

Negóciável.

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799
Barão do Rio Branco, 411·'

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Uma parceria correta.
.'373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GLiARAMIRIM
ranchoimoveis .com.br

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

JOÃO PESSOA I

Cód. 487 - Casa de alvenaria cl 63,00m2, d
dois quartos, bwc, sala, copa-cozinha, área

de serviço e varanda, terreno cl 392,OOm2.

'1·R$ 17.000,00. (Negociável)

Cód. 492 - Casa de alvenaria cl +1- 82,OOm2,
dois quartos, bwc, duas salas, cozinha, área

de serviço, churrasqueira e garagem. R$

26.000,00. Aceita troca pro imóvel de maiO(

valor

ALUGA

• Galpão pre-moldado cl 749,45m2, terreno
cl 6.721,00m2, contém duas suítes + dOIS

quartos, bwc social, fem. e masco e ampla
área pl escritório - Vila Rau - R$ 1.700,00

- Apto cl dois quartos, sala, cozinha, bWC e

lavanderia. - Barra. do Rio Cerro - R$
210,00.

- Casa cl um quarto, sala, cozinha, bWc,
'ra

área de serviço e garagem - Ilha da Figuel
- R$ 170.00 (Fundos).

NECESSITAMOS DE",
IMÓVEIS PARA LOCAÇAO,

TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
IMOBILIARIA

GRECI i 583-J

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro -"meL: �(j)47� 37'�'�'ß009,-if;ax.:'(47)·;370':ß387
http://www.netuno.com.br/habitat - e-mail: habitat@netuno.com.br

VENDAS
CASAS:

H'l Oj - Alvenaria cl 03 quartos - terreno. cl 408,00m2 - na

� Barra - R$ 34.000,00 (negociável).
Hl 02 - Alvenaria cl 270m2 no alto - Centro - j suíte + 3

qtos + j bwe, salas jantarl estar cl lareira - permuta cl apto'
I em Jaraguá do Sul e em Balneário Camboriú.
; H1 03 - 02 casas, terreno cl 7j Om2 - em Schroeder - R$
25.000,00.
Hj 04 - Mista - Vila Lalau - cl j 00m2 - cl 03 quartos - R$
32.000,00.

" H105 - Casa semi-acabada - cl Oj suíte + 02 quartos -

Bairro São Luis - R$ 48.000,00.
·

Hl 06 - Semi-acabada, cl 03 qtos - Loteamento Piazera-
·

R$ 21.000,00
Hl 07 - Residencial I Comerejal- Centro - R$ 250.000,00
(negociável)
H1 08 - Sobrado Alv. - Barra Velha - semi-mobiliado - R$
55.000,00

4 Hj09-Centro-e/piseina- R$140.000,00 + R$ 60.000,00
lli financiamento
Hj1Q - Sobrado alv. novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
-cl 250m2 - aceita imóvel de menor valor.
H11j - Alvenaria - Centro - terreno cl 688,00m2.
Hjj2 - Terreno no alto cl j6.000m2. Casa cl 320m2 - e/2
suítes + 2 qtos.
Hj13 - Em construção - num terreno de j .39j ,25mL R$
38.000,00

·

Hj14- Curitiba (PR) - cl 260,87m2 - Terreno cl 860m2 - R$
· 120.000,00 (permuta por casa aqui em Jaraguá do Sul).
nns - Sobrado Novo - na Praia de Itajuba - de frente para
omar - R$ 150.000,00.
H116 - Jaraguá Esquerdo - próximo CAIC - R$ 35.000,00 .

Hjj7 - Alv. cl 02 quartos - cl 02 qtos - cl 70m2 - Ribeirão
Cavalo- R$14.000,00 (negociável).
H1j8-- Alv. - cl O'l suíte + 02 qtos + dep. empregada - cl

· 268m2 - terreno cl j .202,00m2 - Próx. Duas Rodas.
Hj19 - Alvenaria - Centro - 50.000,00 $ (Cinqüenta Mil

DÓlares).
Hj20 - Alv. - em Três Rios do Norte - cl 03 qtos - R$
24.000,00
Hj 2j - Alv. - cl 03 quartos - Vila Lalau - R$ 60.000,00
Hj 22 - Lote cl 370m2 - cl j 20m2 área construída -

· Loteamento Ouro Verde - R$ 32.000,00.
Ht 23 - Alv. cl 02 qtos - Lot. João Gualberto Rocha - Três

" Rios do Sul- R$ 35.000,00 �

Hj 24 - 2 Casa Alvenaria - cl 2 quartos cada uma - muradas
- Lot. João Gualberto Rocha - Três Rios do Sul - R$
40.000,00

APARTAMENTO:
)

H20j - Apto em Joinville él Oj suíte + 02 qtos - R$18.000,00
de entrada + financ.
H202 - Amizade - cl 02 qtos - R$ j 5.000,00 + financ.
H203 - Jacó Emmendoerier- Centro - cl j suíte + 2 qtos e
2 vagas de garagem.

�205 - Novos cl j suíte + 2 qtos - Praia Itaguaçú - São
rancisco do Sul

H
.

207 - Sala Comercial - no Market Place - cl vaga de
garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB).H208 - "Residencial Reinaldo Barte I" - próx. Rodoviária cl j
Suíte + 2 qtos

; H2f.09 - Ed. Virgínia - cl t quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00
+ Inanc.

H2 j O - Piçarras - cl j suíte + 2 quartos - cl elevador - R$
53.000,00
H2j j - Amizade - cl 3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
H2j 2 - Ed. Carvalho - cl j suíte + 2 quartos + dep. - R$
'75.000,00
H2j 4 - Sala Comercial conjugada - Ed. "Domingos
Chiodini" cl 83m2
H2j 5 - Apto cl 02 quartos - Ed, Asther - R$ 50.000,00

TERRENOS:

H30j - Rua Victor Meirelles - Molha - cl 600m2 - próx. Prä
Munieipal- R$ 25.000,00
H302 - Na Av. Barão do Rio Branco - él 2.000,00m2 - Ed. cl
casa antiga.
H303 - Área de 440.000m2 em Santa Luzia - R$ 120.000,00
H304 - Na Rua João Januário Ayroso - cl galpões e casa

de Madeira - cl 850,00m2 - R$ 65.000,00.
H305 - Terreno cl 572,80m2 - nas prox. do Kohlbach - R$
25.000,00
H306 - Schroeder - cl j .470m2 - eomereial- R$ 20.000,00
H307 - cl 557m2 - na Julius Vereh - Czerniewicz - R$
22.000,00
H308 - Prainha I Penha - R$ 27.500,00 - cl projeto.
H309 - Schroeder - cl j . j 00m2 - R$ 8.500,00
H3j O - Praia de Itaguaçú - S. Francisco do Sul- cl 726m2-

.

Beira-mar - R$ 60.000,00
H3j j - CI 520m2 na Rua Leopoldo Mahnke - Centro.
H3 j 2 - Comercial - Rua Walter Marquadt - cl 660m2 - cl
22m de frente pl asfalto - R$ 30.000,00
H313 - João Pessoa - cl 5.280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2.
H3j 4 - Área de j 65.000,00m2 -localidade Ribeirão Alma
R$ 55.000,00
H3j 5 - 2 terrenos cl 453,60m2 - no Jaraguá Esquerdo- R$
15.000,00 cada lote.
H3 j 6 - Lotes próx. Horto Florestal - Estr. Rio da Luz - R$
8.000,00 cada
H317 - 2 lotes I Praia de Armação - cl 357,75m2 - R$

17.000,00 cada - negociável.
H3j 8 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra - cl 546,60m2
de área - R$ 30.000,00.
H3j9 - Área na Barra do Rio Cerro - cl 89.748m2 - cl
casa antiga.
H320 - Na Rua Cabo Harry Hadlich esquina cl
Ferdinando Pradi - cl 2.803,50m2
H32j - Versalhes - cl 644,00m2 - R$18.000,00
H322 - Chácara - cl 25 margas - cl casa + rancho + ribeirões
- no Três Rios do Sul.
H323 - Lateral da Rua Marina FruetuJ;J_so - Centro - R$

40.000,00
H324 - Três Rios do Norte - cl área de 389.959,00m2
H325 - Loteamento Dona Juliana - na Barra - cl 599,88m2-
R$ 21.000,00
H326 - Rua Leopoldo Janssen - cl 663,00m2 - R$ 50.000,00
H327 - CI t.092,00m2 - de esquina - Chico de Paula - R$

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

Rua Emílio Stein - Centro.
H329 - CI j . j 80m2 - na Rua João Planicheck - R$ 45.000,00
(Negociável)
H330 - CI j .Oj 8, j 7m2 - Azaléias - R$ 30.000,00 (Negoci
ável)
H33j - R. Manoel Póvoas Filho I Jguá Esquerdo - cl 429m2
- R$ 23.000,00
H332 - Rua José Emmendoerfer esquina cl Amazonas - área
de t. j 33,00m2 - R$ 60.000,00
H333 - CI 3.300m2 - Vila Nova - R$ 59.000.00

VENHA NOS VISITAR!!!.
Aproveite para ver a maquete

do EDIFíCIO GEHRING

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 - R$ 48.000,00
H335 - Cond. Mareatto - Campo Sampiero 11- cl 9j 5m2 -

R$ 35.000,00
H336 - CI 44 j ,75m2 - Rua 7j 7 - Lot. Júlio Rodrigues - Rau-
R$ 7.500,00 ,

H337 - CI 364m2 - Na frente da DG da Weg (morro) - R$
7.000,00
H338 ' Loteamento Jardim Roeder - Rio Cerro 11- R$ 4.000,00
H339 - Lotes na Praia Erwino I Ubatuba I São Francisco
da Sul- cl 300,00m2 - R$ 3.500,00
H340 - Piçarras - área cl j ,800m2 - e/2 casas de madeira-
R$ 60.000,00

.

H341 - 3 terrenos cl mais de j .200m2 cada - Centro
H342 - Na Rua Rudolfo Hufenuessler - murado - cl 9j Om2
H343 - Estrada Santa Luzia - cl 667,50m2 - R$ 20.000,00
H344 - Guaramirim - cl 6. j 96m2 - BR 280 em frente Cozi
nhas Berlim
H345 - 2 totes - Lot. Miranda - Garibaldi - cl 325m2 - R$
6.000,00 (cada)
H346 - Guaramirim - Centro' - cl 450m2 - R$ 25.000,00
H347 - Vila Nava - Rua Eugênio Piaz - cl 496,50m2 - R$
38.000,00
H348 - Lote cl 524m2-R.Rieardo Marquardt-Próx. Malwee
R$16.500,00

ALUGUÉIS:
H402 - Casa emAlvenaria -cl03quartos - Vila Nova - R$220,00
H404 - Casa de Madeira - cl 03 quartos - Vila Lenzi - R$ 300,00
H405 - Casa de Madeira - cl 02 quartos - Jaraguá Esquer
do - R$ 240,00
H406 - Quitineti Térrea - Rua Max Eugênio R. Ziemann -

Czerniewicz- R$ 150,00.
H407 - Apto cl 02 quartos - R. Venâncio da Silva Porto _.

Nova Brasília - R$ 260,00
H409 - Apto Térreo - cl 2 qtos, 2 bwe, cl ar eondieionado
à 50m da Faculdade '- R$ 280,00.
H4 j O - Apto cl 2 qtos - R.Jorge Czerniewicz - em frente
PAMA - R$ 330,00
H4 j j - Apto térreo e/2 qtos, c/linha telefônica - Amizade
- R$230,00
H4 j 2 - Apto cl 02 quartos - Em frente WEG 11- R$ 200,00
H4 j 3 - Apto cl 3 qtos + 3 bwc - Ed. Bergamo - Em frente
Smurf's Lanches - À$ 370,00
H4 j 5 - Apto cl 03 qtos ê._ Ed. Ender - Próx. WEG II - R$
260,00
H4j 6 - Apto cl j suíte + 2 qtos - Ed.lsabella - Centro - R$
380,00
H4 j 7 - Apto cl j suíte + 2 qtos, cl móveis na cozinha - Ed.
Isabella - R$ 400,00.
H4 j 9 - Apto cl j suíte + 2 qtos + dep. - Ed. Jaraguá - R$
450,00
H420 - Apto cl 3 qtos - em Santa Luzia - R$ 280,00
H422 - Apto cl j suíte + 2 qtos - Ed. Carvalho - Centro - R$
490,00
H425 - Galpão Industrial- cl 500m2 - j 2 andar MTR -Ilha
da Figueira - R$ + ou - 600,00
H427 - Sala Comercial - cl 80m2 - 32 andar - Centro - R$
400,00
H428 - Sala Comercial- cl j 05m2. Prox.WEG 11- R$ 560,00
H429 - Sala Comereial- cl 300m2 - antiga RH - Centro
H432 - Sala Comercial Térrea - Ed. Ana Isabel-Centro - R$
280,00
H433 - Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro - sobre
Farmácia Drogaria Catarmense,
H439 - Salas Comerciais Térreas cl j 28m2 - cl mezanino
Nova Brasília
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FIEse
SESI

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

Programa de Saúde Integral na Empresa
As 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 Estt,esse Ocupacional
• Programa de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas
• Programa de Prevenção à AIDS

FALECQ_NOSCOATRAVÉSDO TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

de Agosto de
às 19 horas.

ing Center
- 2° Piso

iimenteçêo
mes äe'
Verificação
o Arterial-Dia 22Lei

Campeões
de Dias Go
Diretor: Ras

Dia 23 Leitu
Arena Conta
Gianfrancêsco
Augusto Boa/.
Diretor: Sandra Ba
Dia 24 Leitura Dram
Papa Highirte, de Oduva/
Viana Fi/ho
Diretor: Jonas dos Santos

Farmais

Shopping CenterBreithaupt

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47. 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

FIEse
-

SENAI-

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

ELETRICISTA INSTA'LADOR
I\.

ELETROELETRONICO

INSCRiÇÕES ATÉ: 25/08/00
MOP,E (Curso de Treinamento Especializado em

Condução de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Periqosos).
INSCRiÇÕES ATÉ: 14/09/00.

SENAI - CET Jaraguá do.Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

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

VENDAS: ATENDIMENTO COM'QUALIDADE
OBJETIVO:

Capacitar profissionais da área de vendas com atitudes voltadas para o encantamento e responsa
bilidade para com a imagem da empresa através dos produtos e serviços oferecidos,

PÚBLlCO·ALVO:
Profissionais de vendas da linha de frente.

PROGRAMA:
a .. Vendendo a si meSJl10 (auto-estima, auto-imagem)
b .. Automorivaçâo
c .. Abordagem
d .. Encantnndo o cliente/ganhando o cliente
e .. Percepções (sinais de compra)
L. Criando necessidades (vendas adicionais/vendas complementares)
g .. Telefone - aliado ou inimigo
11 .. Superando objeções
L. Pensar zrande/ Set' srande
j .. Ética Pt:Ofissional

�

L Trabalho

APRESENTAÇÃO:
JANrCE HAFERMANN BREITHAUPT

. pOs'
Formada em Pedagogia pela FERJ. Especializada em Recursos Humanos pelo Instituto de ode

graduação ISPG. Pós-graduada em Administração de Empresas pelo ISAD (Instituto SupetlOI
Administração.) PUC (Pont�'ícia Universidade Católica do Paraná)

. Sul _

Mestranda em adminisrração de empresas pela Universidade Federal do RIO Grande do

Escola de Administ ração (PPGA) UFRGS/FERJ.

REALIZAÇÃO:
Carga Horária: 15 horas
Período: 28 a ,i 1/08/00
Dias da semana: 2' a 5'

Investimento: R$ 85,00 (Oitenta 'e cinco reais).

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
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CAFjJ
Colonial

Atendemos Jaraguá do Sul e região

Funcionajunto ao Hotel Barra Velha Wille

Liçue; e {alça, sua. fije/,(,xj}/PT!IfiJPU!lfj' 311 ..8611

'�"hTUTTI.' ij..,ESTAURANTE
.' &LANCHONETE

R$ 3,00 mulher

R$ 3,50 homem
Feijoada todos os sábados

371-7133 I 9992-2164
.

.

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

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

•

para anunciar,

SOPA DE CAMARÃO
COM BATAtA

INGREDIENTES

3 colheres (sopa) azeite de soja
lkg de camarão para molho

1/2kg de tomate '

200gr. de cebola
Cebolinha. verde a gosto
limão
colorai
2 dentes de alho

1/2kg batata inglesa
1 colher (sopa) azeite de oliva

água o suficiente

MODO DE PREPARO:
Lave os camarões com o suco do limão,
reserve o camarão. Refogue o alho com a

cebola e o tomate, colorai, azeite de oliva.
Deixe cozinhar por 20 mjnutos e

çoloque as batatas amassadas
.�. e cozidas em água e sal.

i�, Água o sufi�iente.
'..._

RODÍZIO DE MASSAS
A partir do dia 20/08/00, o BREGA &

CHIQUE passa a ter uma ótima opção
aos DOMINGOS à noite. É o Rodízio de
Massas com 5 tipos de lazanhas, 3 de

canelones, 3 de panquecas, 3 de
beirutes, 2 de nhoques, 2 de frangos e

saladas.
.

275-2923 ALMOÇO
de terça à domingo servindo o

delicioso Rodízio de Carnes Nobresdisk-brega
371�6727

Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul - sc

1 i gue 3707919
/

Aceitamos reservas poro festas

r

. Lanch?nete diariamente 5 'OOh
, AlmoÇo malS de 50 vanedades - Jantar de Segunda a sexta-feira

'
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alvenaria na Praia de Itajuba,

a 100 metros do mar.

Aceita-se propostas e

financiamento. ,

Tratar com André ou

Luciane pelos telefones
9975-0771 ou 372-0096.

Vende-se sobrado de
rVendo um terreno 15x30,

300 metros à direita, depois
do Supermercado Brasão,
pronto para construir.

Aceito troca por carro no

valor de R$ 8.000,00.
Contato: 371-4284

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

Õ"SESC de Jaraguá do Sul, está recebendo Curriculum
Vitae para fins de cadastro (Banco de Dados) de
profissionais das seguintes áreas 'e exigências:

Profissional de EDUCAÇÃO FÍSICA - 30 Grau completo. Expe
riência com aulas de Ginástica Localizada. Step e Aeróbica (mínimo)
Profissional para aula de INGLÊS - Comprovante da conclusão
do Curso de Inglês. Experiência ern sala de aula (mínimo I semestre)
Profissional para aulas de ESPANHOL - Comprovante da

conclusão do Curso de Espanhol. Experiência em sala de aula

(mínimo I semestre).
Os Curriculuns Vitae deverão ser entregues no SESC, sito à
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 (próximo ao Kohlbach),

até o dia 04 de setembro de 2000.

Scania HW 91,
branca, à vista
ou entrada

R$ 5.000,00 +

parcela de
consórcio. Fone:

(Oxx43)
344-0842

Libera-se
crédito de

R$ 15.000,00 a

R$ 240.000,00
para compra de
'bens. hipoteca
ou reformas.
Fone: (Oxx43)
344-0842.

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Murgor Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá cio Sul. Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a rim de se habilita

rem para casar os seguintes:

EDITAL N° 22.845 de 09-08-2000

Cópia recebida do cartório de Nonoai, Rio Grande do Sul
VALMIR EGEREELISAMARLINHARES

Ele. brasileiro. solteiro. di vorciado, industriário. natural de Jaraguä do Sul. domiciliado e residente na lateral elos Imigran
tes. 155. nesta cidaele. filho de Valdemar Eger e Leopoldina Wilbert Eger,
Ela. brasileira, solteira, do lar, natural ele Nonoai. Rio Grande do Sul. domiciliada e residente em Posse elos Linhares. Rio
dós Índios. Rio Grande do Sul. filha de Jose Ma'rtins Linhares e Terezinha Linhares.

EDITAL N" 22.852 de.ll-08-2000
Alcides Paulo Ribeiro Neto e Vaní Vogel

Ele. brasileiro. divorciado. médico. natural de São Paulo. São Paulo. domiciliado e resielente na Rua João Pessoa. I 125.

Blumenau, rieste Estado. filho de Alipio Martins Ribeiro e Maria Bonavita Ribeiro,

Ela. brasileira. solteira, fisioterapeuta. natural ele Schroeder, neste Estaelo. domiciliada e resielente na Rua 13 de Maio.

436. apto. 10 I. Bloco A. nesta cidade, filha de Otfred Vogel e Margarida Obenaus Vogel.

EDITAL N" 22.858 de 15-08-2000

Cópia recebida do cartório de São João ßatista, neste Estado
CLAUDIOMAR TUON DE FARIAS E INDIAMARA DE SOUSA

Ele. brasileiro, natural de Palotina. Paraná, domiciliado e residente na Rua Mariano Witkoski, 296. nesta cidade. filho
de Hemenegildo José de Farias e Anna Tuon de Farias.

Ela. brasileira, natural de São João Batista. neste Estado. domiciliada e resielente na Rua Hernenegildo João Zunino.
237. São João Batista. neste Estado. filha de Lindornar de Sousa e Elza Francisco de Sousa.

EDITAL N° 22.859 de 15-08-2000'

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
TARCIANORÜCKEIÚ E CIRLEIMARIA DA COSTA

Ele. brasileiro. solteiro. operador de máquina. natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Duas Ma,

mas. ernSchroeder, neste Estado, filho de Rudi Rücken e Valtraud Beck Rücken.

Ela. brasileira. solteira. custureira. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e resielente na Rua Manoel Francisco ela Cos

ta. 3.863. nesta cidade. filha de Alfredo Ignácio da Costa e Helga Tribes da Costa.

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

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 ach
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Aiclen Confecções e Borelos Ltda, - Av. Waldernar Grubba, 2120 -Nes
Airton José Gallert - R. João Pessoa. OI - Nesta;
Alessandra Tavares - R. Henrique Piazera, 137 - Nesta;
Alessandro lvanko - R, Euzébio Depoy, 346 - Nesta;

, Alessandro lvanko - R. Euzébio Depoy, 346 - Nesta;
Ana Maria Inel. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n" 158 - si OI - Nesta,
Antonio Gilberto G. de Lima - R. leia Brida, 173 - Nesta;
Celso Ribeiro ela Costa - Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1067 -Nes
Claudiney Ribeiro Vidal - R. Otto Bauer - B. Centro - Massaranduba;
Cleonice Zavaglio - R, Geraldo Harneak. 212 - Nesta;
Conelutron Ind. Eletrornecânica Llela. � R. Maria Umbelina da Silva, 232
Nesta;
Condutron lnd. Eletromecânica Ltda. --R. Maria Urnbelina da Silva, 232
Nesta;
Condutron Ind. Eletromecânica LIda. - R.Mai'ia Umbelina da Silva. 232-

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

Costa e Fischer Ltela. - Caixa Postal 165 - Nesta;
Deisi Marguid Muller - R. 857. s/n° - Estrada Rio da Luz - Nesta;
Delta Tecnol. de Ana Maria J. Correa - R. Orro Hillbrecht. 160 - Nesta;
Distrinar Distr. Alimentos Ltda. � Caixa Postal 165 - Nesta;
Elani Getnerski - R. Alberto Santos Dumonl.·193 - Nesta;
Geranilda Rocha Alves - R, Carlos Fossile. 60 - Nesta;
Henrique Lenhardt - R. João Pícoli. 171. apto. 202 - Centro - Nesta;
Hilter Modas Ltela. ME - R. Bernarelo Dornbusch, 1281 - Nesta;
Jaime de Avila - R. Maria Madalena Lopes Santana, 1163 - Nesta;
Lindolfo Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;
Luiza Figueiredo Risso (Bazar Paulista) - R, Angelo Rubini, 89 - Nesta;

Marcelo Luis de Azeveelo� R. Irmão Leandro. 91 - Nesta;
Marcia Schunke - R. 798: s/n°. lote 50 - Ilha da Figueira - Nesta;
Mareio Brasil Figueiredo - Nesta;
Maria ele Loureles da Silva - R, 554. n" Iqo - Rio Cerro - Nesta;
Marmoraria e Pedras .1araguá LIda. - R. Waldemar Grubba. 4133 - CXP 160
- Nesta:

,

NTL Nova Transportes Ltda. - R. Theodoro Ribeiro. 3349 - sala 02 -Ilhada
Figueira - Nesta: .

-, NTL Nova Transportes Lida. - R. Theodoro Ribeiro, 3349 - sala 02 _Ilhada

Figueira - Nesta:

Ofic. Mec. BOI'I'ac. e Lav. Rio ela Luz Ltda. - R. 857. s/n° - Nesta;

Paulo Henrique Rossetti - R. Luis Alves. 82 - Nesta;
.

Posto ele Medes, Rio da Luz Ltda, - Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro
- Nesta:
Previsão Corretora de Seguros Ltda. - R. Mal. Deodoro, 630 - S. andar - Nesta;

Rita ele Cassia Leutprecht! R. Bernardo Dornbusch. 605 - Nesta;

Rubens Schwanke - R. Mal. Doedoro Fonseca. 1438 - ap. OI - Ed. Mont.

Nesta:

Rubens Schwanke - R. Mal. Deoeloro Fonse'ca, 1438 - ap. OI - Ed. Mont.-

Nesta: I

Sandro Antonio Leal de Almeida - R. Preso Epitácio Pessoa, 50 - apto. 02-

Nesta:

Tecelagem GUI1lZ Lida. - R. Gustavo Gumz. 591 - Nesta;

Top Tools Comercial Ltela. - R. Henrique Marquardt. 57 ___.:. Nesta;

Vanessa Povoas de Souza - R. Leopoldo A. Gereut, s/n° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou�e
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interl11e'

.

dio do presente Edital, para que os mesmos compare·
çam neste Tabeli�nato na Rua: ArthurMüller, n° 78,00
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, d�r
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referi'

dos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 16 de Agosto de 2000.

Patricia Tavares da CunhaMello
Tabeliã Designada
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JARAGUÁ CENTER

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35
'.

CINEt
60SEGUNDOS

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

CINE2
FORTALEZATI

14 anos - Horários: 14:30 - 16:45 - 18:45
e20:45

CINE3
X-MEN

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

SUPERNOVAS

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365-
371-6547

- Falso trai/erdo próximo filme
de "Guerra nas Estrelas" agita a
Webewww.theforce.net)

- Filho de Madonna nasceu de
cesárea, em Los Angeles 370-8649

370-7919- Software promete estragar o
prazer dos hackers eo programa
vasculha todos os bancos de dados
eservidores das empresas e indi
ca quais os pontos mais vulnerá
veis a um ataque)

- Microsoft vai cobrar por su
porte técnico, via telefone

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópo./is

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Oe tqdas as
enSe você só

- Marisa Monte ganha prêmio de
melhor clipe de MPB

- Olivia Newton-John cantará na

abertura dos Jogos de Sydney
Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

370-79191370-8649
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Nathalia Lais de Souza,
filha do nosso amigo aqui do CP, José
Benedito de Souza e Sandra,
enfeitando nossa coluna

Morgana Maria Kotarski, filha de
Dionísio e Nerli, está s:�rrormal1do

110 curso Básico de Manquim e

Modelo Fotográfico pela agência
Stylle, oje, às 20 horas, na Arweg

,.... ,. (

ggrolina Ketlyn Fernandes
t anos no dia 16/8. Seus

,

ueli 4rnold, seu irmão,
afa;!!LRodrigo,
andal1J:ps parabéns

Daniel, Bruna é Guilherme dando

uma escapadinha dos pais numa

recente fi n Garuva

A pequena Evelin Karoline
Dálsochio,
filhl�e Gilmar Dalsochio e

Claudete Liane

Dottein, completou um mês no dia

17/8

5/8 � Gabriela Pereira ,;

'�
5/8 - Ruan Victor daSilva <,

6/8....,...,. Luiz Eduardo de :Oli\(ei:r�> ., <
6/8 - Francyele "Cristine C9-ri:io8o:r0aGha.�(»
7/8 - Douqlas Daniel P(�hg�< -, <:,,'
7/8 �"" Nayara Aparecida .H:€l�rt�l> :<":;
7/8 "._ Jonathan····da<Sil\l€l:�ot�burg:< .'

·····

,

<> \,
, ,

7/8 - Lucas Alexandr� d� C�r��lh9 Sôé3:r§�>
. 7/8 -'- Higor Alexandre de .Ç;aryalrtp Spa:r€ls::: , (

7/8 - Ana Pau.la Casas: -.
<:'·.•....••.. <; '.',: <:

7/8 - Aline Ribeiro Borg�s < .

• ,\

7/8 - Fernanda ds LaràRÔnibáLdo aa,SUva. >
, r

8/8 - Guilherme Antu'r1e� G�es�er :
< >, ,,' d

8/8 - MariaEduarda,d.E! ..... Àtl'1dr9-��,Apr�tp,,:, ' (
• 8/8 - Vinicius Pacheco <,

: '.... > .\

9/8 - Wesie! Jose Santana:: :..« <. >,>:'
IT

9/8, - Guylherrne- FrôêhÚ,�h:.FQ§Gbi�·� .<:: ::\� , �9/8..,- Nicole Konell : ..•...........••... <::
..

".;;,': o,>
: '10/8 _,.. Álvaro Mülbeier�CopêS: <. .

.<:, ,li

• 10/8 - Guilherme Morsch' < '

' d
• lO/8 - Ruan Carla Sch.n·ejdl�r.,.,.<:··-·· -.'. '.,_.' ...<

'

T
11/8 - Eduarda da SilvàHibeirO Dl
11/8 - Larissa Tereza F�;'ettL ,..........

<

:,:< 're
11 /8 � Thales Gustavo Lux \\ '

di

·

11/8 - Laura DaISOqqiÓB,�ti�ttir::.··.· ........................•...... : :;,'.\: ql
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....• --_e .!;.���.;' .;:".:::::. :'. • • .'.":-.' • • >•.;:',:.:�;:.} •.<. ,e f II

:��, -,:f:::··-·
.. ·

FEUZ. ANIVER5ÁRIO
Aniversaria no próximo dia J I de

agosto o garoto
Danion Rodrigo Rosa. Fe\ic,idades!

BABÁDAHORA

� Mamãe �
Temos agora a solução permanente para seus

problemas temporários.
Sempre quê precisar de babá por hora

(dia e noite), entre em contato com Elvira,
Luçolí, pelo telefone: 372-2057 - experiêncla

no ramo - ótimas referências:
Isabel Kikue - 371-9325/ Elizete Fluck .

371-7012/ Débora Ceola: 371-6644/

Rejane Rocha - 371 1270

CLrNICA�� ��(!o <i>\Js r:A (.10 PAII.A
TIi:� Ç'AZ, r,� i2Joa. ?

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA,

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

\
.

Convênios. E
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, M�LWE '

SINDICATO DA ALiMENTAÇAO
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-SINE promove cursos

de capacitação
Continuam abertas as

: inscrições para os 101 cursos

o de capacitação oferecidos a
o

partir de parceria firmada
o entre a Fundação Educa-
o cionalRegional Jaraguaense,
o através da Coordenação de
o Extensão e Relações Co-
o

munitárias do Centro Uni-
o versitário de Jaraguá do Sul
o

e o Sistema Nacional de

Empregos (Sine).
Os cursos, que serão

realizados nos municípios
de Ascurra, Barra Velha,

o Corupá, Guaramirim, Blu
menau, Jaraguá do Sul,

o Massaranduba, Pomerode,
Rodeio, Schroeder e Timbó,
utilizarão recursos oriundos

o do Fundo de Amparo .ao

Trabalhador (FAT):
.

O
objetivo almejado através da

o realização de tais cursos é o

de capacitar todos aqueles
.00

que precisam garantir seus

empregos, entrar no mer

cado .de trabalho ou que
estejam desempregados.

Para atingir tais ob

jetivos, os cursos foram pla
nejados de forma que
possam atender às necessi
dades e características pró
prias de cada um dos mu

nicípios envolvidos. O curso

de artesanato, por exemplo,
em Barra Velha será dire
cionado para a confecção de

_

peças onde conchas e ma

cramê serão utilizados

enquanto que em Guarami

rim terá a folha de banana,
palha de milho e arroz como

matéria-prima.
Todos os interessados

deverão dirigir-se aos Postos
do Sine ou à Epagri (caso
não haja posto do Sine no

município) a fim de conhe
cer os cursos oferecidos e

fazer sua inscrição.

-EDUCAÇÃO PERMANENTE

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

INSCRiÇÕES NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL
RUA DOS IMIGRANTES, 500 - MAIORES INFORMAÇqES:

(Oxx47) 371-0983

ln..scrições para os cursos de
Pós-G raduação

Estão abertas 'as inscrições para os cursos de

pós-Graduação "Lato Sensu" oferecidos pelo
Centro Universitário de Jaraguá do Sul

] slvIaiores informações a respeito dos cursos poderão
er obtidas junto à Coordenadoria de Pós-Graduação

e Pesquisa ou na horne page http://www.ferj.br

Conselheiros Sociais participaram do Programa Tecendo Cidadania 110 auditório da FERI

Projeto Tecendo' Cidadania 2000
reúne conselheiros sociais

o Centro Universitário
de Jaraguá do Sul realizou,
no dia lade agosto, o pri
meiro módulo do Progra
ma Tecendo Cidadania

2000, cujo objetivo é capa-
.citar articuladores em

Políticas Públicas de forma

integrada e participativa.
Durante todo o dia, mais
de 30 gestores da área so

cial de Jaraguá do Sul e

região trabalharam o tema

Sensibilização e Mobi

Iização do Programa Te

cendo Cidadania 2000
dentro do projeto Oficinas
de Capacitação em_gestão
Social de Políticas PÚ

blicas.
De acordo com a Co

ordenadora Executora. do

Projeto Tecendo Cida

dania, Eliveti Andrade, o
módulo apresentado na

FERl é o primeiro de uma

série de quatro e tem por
'objetivo divulgar o

programa à população de

Jaraguá do Sul e região.
"Tivemos a participação de
representantes de todos os

municípios daAmvali que
receberam todas as infor

mações para a divulgação
do program� em suas

comunidades. Destacou-se
também a, importância da

articulação dos demais

integrantes dos conselhos
sociais de cada cidade a

participarem dos demais
módulos".
Eliveti ressaltou que o

projeto tem ainda pormeta
discutir os principais avan
ços na área do trabalho
social e na compreensão da
gestão pública. "Nós pre
cisamos avançar em al

gumas formas tradicionais

-que encontram-se enrai
zadas e possuem modelos
de gestão mais cen-traliza
doras, autoritárias, com
uma visão distorcida da rea
lidade. Este projeto serve

adequadamente para pro
mover a atualização do
modelo atual de gestão de

políticas públicas"
Segundo a Coorde

nadora. Regional da Se
cretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e
daFamilia, IzabelAmaral,
o programa, está sendo
trabalhado através de ar

ticuladores de políticas
públicas. "Foram convi
dados membros de Con
selhos Sociais, Trabalho e

Emprego, Criança e Ado

lescente, do Idoso, da

Mulher e estes repassarão
as informações aqui ad
quiridas aos demais en

volvidos no processo".
O programa é coor

'denado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvi
mento Social e da Família
e articulado pelos Con
selhos Estaduais da As

sistência, da Criança e do

Adolescente, do Idoso, e de
Trabalho e Renda.
Conta ainda caril a

colaboração da Univer
sidade do Sul de Santa
Catarina - UNISUL na

qualidade de executora das
ações, sendo realizado
com recursos do Fundo de

Amparo ao Trabalhador

(FAT).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Wallgang Weege
(

r

(

Weege com os filhos,
Martin e Guilherme

o primeiro
aniversário da
Academia

Impulso foi
comemorado
com muita

energia, estilo e

malhação, na
sexta-feira (11).
Parabéns ao
casal
proprietário,
Heide e Renato

Dehnke,
e toda equipe.
Valeu!

.r

fl Floricultura
Florisa

ti (047) 371-8146
Ir (047) 371-0515

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

_8-C_O_�_I_OD_o�ro_ro�-----_���nOf�RB &_�_�_,1_9_�_�_m_fu_.�_
aflores@netuno.com.br

o pórtico turístico construído na entrada Norte de Pomerode, inaugurado no último dia 12, é uma

réplica em tamanho natural de uma construção instalada na cidade de Stettin, na antiga Pomerânia,

hoje Polônia. A inauguração, prestigiada por centenas de pessoas, marcou outra importante data
para '� cidade mais alemã do Brasil": Os 25 anos de atividades da Malwee, no Município.

J

Pórtico1& Vem aí a segunda edição da festa

mais badalada de Santa Catarina. É
a Fly One Version 150, marcada para
o dia 1 de setembro, no Aeroporto

-

Quero-Quero, em homenagem ao

aniversário da cidade. O agito terá
início às 23 horas do dia 1 e só deve

parar às 9 horas do dia seguinte. Os
organizadores esperam a presença
de seis mil pessoas, duas mil a mais
do que a primeira versão, realizada
rio Hangar da Malwee, em Jaraguá
do Sul.

1& Dias 26 e 27 de agosto, está pro
gramada a primeira competição de
skate na pista construída junto ao

Ginásio de Esportes Arthur Müller.
A iniciativa é da Madri Skate Show.
Feras convidadas estarão presentes
ao evento fazendo demonstrações
e compondo o quadro de jurados.
Inscrições e informações: 371-4100.

1& O Rotary Club Pérola Industrial

convida a comunidade jaraguaense .

para saborear urna deliciosa feijoada,
hoje, na Sociedade Recreativa

União, na Vila Lenzi, a partir das
Ilh30. A renda será destinada à

Ajadefi (Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos). Cartões:

R$5,00.
'

1& O Colégio Divina Providência

realiza no próximo dia 23 de agosto
a palestra "Em busca dos valores

perdidos", no ginásio de esportes
doi colégio, com o professor Lievore,
pesquisador e especialista em inte

ligência emocional. Horário: 19h30.

1& No dia 1 de setembro, será lan

çada oficialmente a 12" Schützen

fest, com a realização do concurso

para a escolha da rainha do ano 2000.
O evento acontecerá no Pavilhão
A do Parque Municipal de Even

tos, com início às 20h30. No dia 31
de agosto, dia que antecede o

lançamento, será promovida a já
tradicional Competição de Tiro dos

profissionais da área de comuni

cação.

1& Encontram-se abertas as inscri

ções para o concurso da Logomar
ca da Fameg (Faculdades Me

tropolitanas de Guaramirim). Os
trabalhos deverão ser entregues até
o dia 31 de agosto. Os três trabalhos
selecionados receberão como pre
miação, respectivamente, 1° - R$
1.000,00, 2° R$ 600,00 e 3° R$
300,00.

C(

Prefeito de Pomerode,
Reimund Viebrantz e a

primeira-dama, Crista

. Fotos: Horst Bäumle

" I

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

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

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

música ao vivo.

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

A cativante Mônica Menegotti Schunke armou a maior festa, na ii

sexta-feira (II), para comemorar o aniversário, com os familiar�s ex

e centenas de amigos, naRecreativaMenegotti. Totalmente denuus· Ci
Parabéns!

''''''-'<-;�$, � j {

�.�I,::��
.' •• 1.

,� .. "'�

"
.

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Feira vendeu mais de ·30 animais doentes
Pelomenos seis
cachorros
morreram
contaminados

Jaragoá do Sol - Depois de

eemprar um cachorro da raça

Akita por R$ 200�00 na Feira

Internacional de Filhotes eAnimais
Exóticos, realizadano primeiro fim
de semana do mês, o auxiliar de
escritório Jonas Ricardo Koch teve

gasto dobrado em consultas com

veterinários e remédios para o

animal de estimação. "No dia

seguinte à compra, ele já estava

passando mal, tive que levá-lo ao

veterinário, comprar remédios e o

cão ainda não está bem", conta
Koch. Ele reclama que fez registro
no Procon e entrou em contato

com a loja que realizou a venda,
mas que ainda não recebeu

resposta. "O responsável pela loja
me garantiu que o cachorro estava

vacinado, depois que inform�i

�
e,

sobre o estado do animal, ele
mencionou a possibilidade do cão
não ter recebido a vacina", diz.

O veterinário Valdemar
Schweitzer diz que já tratou oito
animais comprados no mesmo

evento. "O problema é que o

pessoal leva para feira animais
muito novos, que ainda não estão

na idade correta para serem

vacinados e, conseqüentemente, '

contraem viroses facilmente". Ele
revela que procedeu eutanásia em

dois cachorros que já estavam na

fase nervosa de cinomose. "A

Vigilância Sanitária não tomou as

devidas providências para a

realização do evento", critica o

veterinário, que condena esse tipo
de comercialização. "Quando
acontece esses problemas, nin
guém assume o erro e dificilmente
o comprador é ressarcido", en
fatiza Schweitzer.

CASOS - A veterinária
Anelise Breda conta que aten

deu cerca de dez cachorros

comercializados na feira, que

sofriam de problemas res

piratórios, gastroenterite e

conseqüente anemia, devido a

virose. "Um dos 'cachorros

morreu com suspeita clínica de
cinomose". Anelise diz que as

fiscalizações destas feiras
deveriam ser mais sérias e

rigorosas, pois havia muitos

animais impróprios para
comercialização. "O animal

precisa estar com, no mínimo, 50
dias de vida, estar vacinado há 20
dias para que o efeito da vacina

, seja eficaz e ter tomado duas
doses de verrnífugo, só assim a

imunidade do animal não está

comprometida", explica a

veterinária, que enfatiza o fator
emocional da criança que perde o
animal de estimação. "As pessoas
se apegam 'aos bichos, e a perda,
não tem preço".

O veterinário Ricardo de Paula
diz que atendeu mais de 20

animais, sendo que 12 estavam

doentes e três morreram.

(FABIANE RIBAS)

AI

Cidasc explica funcionamento legal de feiras
° veterinário da Cidasc (Com

Panhia Integrada de Desenvolvi
mento Agrícola de Santa Catarina),
FúlvioGoetten, explica que o órgão
éresponsável pela normatização dos
aspectos legais do evento, prin
cipalmente pela cobrança do RT

(Responsável Técnico). "O pro
motor havia solicitado e estava com

Oalvará legal da Secretaria Estadual
�AgIicultura p�a a realização da
feira, mas a Cidasc não precisa
participar desses eventos ", conta o

veterinário.
,

° capítulo V, Artigo 29, da Lei

�llllIero 10.366, de 24 de janeiro de
997, aponta que feiras e outras

aglomerações de animais, somente
�rão ser realizadasmediante pré-
�a autorização da Secretaria do _

Aes�nvolvimento Rural e da
gncultura e principalmenteIlled"

,

,

lante fiscalização do ponto de
Vista zoo ',.

I'samtano pe o orgão
CexeCUt9r. Em Jaraguá do Sul é a

ldasc.
'

,Os veterinárioS'Valdemar Sch
WeUzer Ri
�

e cardo de Paula duvidam
Validade dos contratos emitidos

nafeira "P
,

%c
• ,ode funcionar como um

Co
umento, mas favorece mais o

ntratad '

é
o que o contratante como

qUe o Com d
. . ali:ÔIliJn pra or vai av lar se o

�,
ai está em condições normais?"1,esti

. ,

Os
ona de Paula. Ele acredita que

pro '

�fi .

motores não contratam
ISSIonais da cidade porque sa-

s ,

que serão cobrados os critérios
ICos para realização do evento.

"a

res

,is.

O veterinário da Cidasc diz que
o nome da veterinária Andréia

Baptista, CRMV-SC/2076, cons
tava como responsável pela
sanidade dos animais, mas ela

afirma não ter assumido este

evento. Nos contratos de venda

emitidos durante a feira, quem
assina a responsabilidade é o

veterinário Marcelo Carvalho,
CRMV�PRl4416, informa Judite'

Sanson Ventureli, compradora de

um cachorro que morreu há menos
de uma semana. A parte 2, letra J,
do Manual do Responsável
Técnico aponta a obrigatoriedade
da presença do RT durante

realização do evento. (FR)

Ricardo dePaula: veterinário critica afiscalização dafeira de animais

Fotos: Edson Junkes/CP

Revolta: irmã de Koch reclama do estado de saúde do cachorro

Promotor do evento apresenta
justificativapara as reclamações
o promotor do 'evento, Valdecir

Gonçalves, garante que todos os

animais expostos na feira estavam
liberados por um veterinário res

ponsável. "Tem profissional na
cidade que não gosta desse tipo
de feira porque nós tiramos a

clientela, afinal, foram comer

cializados 279 animais", justifica o
promotor, que garante o ressar

cimento do cliente lesado. "Vendi
muitos animais e até agora não

recebi ligação nenhuma de reclama
ção, muito pelo contrário". Ele

explica que os animais passammal

depois que, estão na casa do com

prador porque não são alimentados
corretamente. "O pessoal dá leite,

,
churrasco, qualquer coisa para os

cachorros, é lógico que o animal
vai ficar doente", condena.

O coordenador qo Procon

(Programa de Orientação e Defesa

ao Consumidor), Mauro Mahfud,
fala que foram registrados quatro
reclamações de pessoas que
compraram animais em feiras
realizadas em Brusque, Itajaí e

Jaraguá do Sul. Ele explica que
marcam audiência na tentativa de
fazer acordo,entre as duas partes e

encaminham para o Fórum, quando
não há acordo. "Nesse caso, o

responsável técnico que liberou a

venda do animal tem que res
ponder pelo que assinou, tem que
justificar-se ao CRMV (Conselho
Regional deMedicina Veterinária),
onde é advertido ou caçado o

registro profissional", explica. Ele
aproveita para enfatizar a im

portância da denúncia. "A pessoa
será ressarcida a partir domomento
que houver comprovação do '

laudo, mas para isso é preciso
denunciar", comunica. (FR)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Iratores- Serviços em Geral

9981-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi, ueira
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Propriedade testa eficiência de
árvore no contróle de pragas
Se houver
adaptação,
secretaria vai
incentivar cultivo

Jaraguá do Sul- o proprie
tário rural Ivonir SeIl, do Rio Cerro
I, reservou cerca de mil metros

quadrados de área de pastagem
para a implantação de uma

experiência inédita no Município,
o cultivo da espécie florestalNeem
(Azadirachta indica). De origem
indiana, a árvore produz uma

substância, chamada azadirach
tina, que pode ser utilizada na

produção de extrato natural para o
controle de pragas na agropecuária,
lagartas, brocas, ácaros, carra
patos e vermes. A Secretaria de

Agricultura eMeio Ambiente está
avaliando a adaptação da espécie,
para incentivar o cultivo em

Jaraguá do Sul.
- A Neem é conhecida pelas

mil e' uma utilidades. Das folhas e

frut�s é possível fazer o defensivo
natural, cosméticos e lubrificantes.
A madeira é nobre, o que a torna

uma excelente opção para o reflo
restamento-, avalia o engenheiro
agrônomo Roberto Nagel. Com
madeira semelhante ao mogno -

relativamente pesada, fácil de
serrar e trabalhar, mas que deve
ser seca com cuidado para não

empenar -, a espécie é utilizada
em construções, fabricação de
móveis e como combustível

(lenha). Das fibras, pode-se
produzir cordas, e da resina é

possível fazer cola, A Neem
também tem boas características

para a apicultura. .

O engenheiro agrônomo infor
ma que a espécie indiana é da
mesma família botânica do cina
momo (ou santa bárbara), "que já
existe hámuitos anos noMunicípio
e da qual também é possível fazer
extrato para uso agrícola, porém
com eficiência inferior a doNeem".
Na propriedade de SeH, foram

Edson Junkes/CP

Testes: cerca de cem mudas foram plantadas na propriedade de Seil

plantadas cerca de cem mudas,
com seis procedências diferentes,
para avaliar qual delas adapta-se
melhor ao clima. ''Temos contatos
com uma experiência de Goiânia,
onde o extrato natural na Neem
tem semostrado mais eficiente que
os outros defensivos, no combate
ao carrapato", relata Nagel.

BANCODESEl\1ENTES
A intenção da equipe que realizou
o plantio é testar a eficiência da

planta e apresentá-la aos pro
dutores jaraguaenses como alter
nativa natural no 'controle de

pragas. Se a planta indiana adap
tar-se às condições de solo e clima,
a propriedade de Sell será trans

formada num banco de sementes.

"Nenhum agricultor queria ceder
o espaço para os testes. Eu
concordei porque, se der certo,
vamos termadeira de lei e um de
fensivo natural", observa o pro-

Exames com alta
confiabilidade em

, opcrelhos automatizados de
última geração.

ljac@netuno.com.br

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

prietário. Existem pelomenos duas
empresas, uma em São José dos

Campos e outra em Goiânia,
produzindo o extrato deNeem em

escala industrial, mas o agrônomo
responsável garante que é possível
prepará-lo de forma caseira.

Em 10 anos, a espécie torna-
'se completamente produtiva,
começando a produzir frutos com
3,5 anos. O extrato pode ser feito
das folhas, mas a maior concen

tração de nutrientes está nas

sementes da planta. Aos produtores
interessados no cultivo, a Se
cretaria de Agricultura alerta que é

preciso avaliar bem a procedência
das mudas. "Para Jaraguá do Sul,
ainda não sabemos qual a melhor
procedência. Somente poderemos
teruma avaliação prévia quando as

árvores começarem a dar frutos",
esclarece Nagel.
(LISANDREA COSTA)

Dr. Mario Sousa Jr.

�n CP·········,··············;····················�······ ,

� "\J@lJ�� ,

Aniversário
.

Em comemoração ao 12° aniversário do grupo e aos 124 anosde
Jaraguá do Sul, o Grupo' Folclórico Alemão Neue Heimat, da
Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, promove amanhã
encontro de integração entre todos os componentes. A partir das 16
horas, o evento é aberto à participação da comunidade, com

apresentações de danças típicas e homenagens.

Palestra
A Apae (Associação de Pms e Amigos dos Excepcionais) tealiza

palestra, segunda-feira, a partirdas 19h30, com o tema "A criatividade
no processo educacional: o fundamento para a superação das
deficiên�ias psicossociais", com a artista plástica e mestra em

Educação Maria Glória Dittrich.

Escola de atores

O Shopping Center Breithaupt, em parceria com o Estúdio de
Atores de Florianópolis, vai realizar curso de interpretação para tevê
e cinema, de 25 a 27 de agosto. As inscrições podem ser feitas na

loja Bijoux Prêt-à-Porter, no shopping, de acordo com o nível, básico Vi
ou avançado.

Solenidade
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul realiza sessão solene

segunda-feira, a partir das 19h15, em homenagem ao Corpo de

Bombeiros Voluntários pela passagem dos 34 anos de 'atividades, S
1.

Agenda 21 I'
Desde quinta-feira, está disponível na Internet a versão finald 1

Agenda 21 Jaraguá do Sul. A página apresenta link para o texto Ue l'

introdução, frame com o índice da agenda e link para fazer downlo� 11
do texto integral, além de endereço para contato com a comissão

que realizou o trabalho. O site é www.jaraguadosul.com.br/agend@.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil

*Tributário * Bancário
ir 372-0582.

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

� EMERGÊNCIA �
� OD.ONTOLÓGICA W

DISQUE:9981 8000
9104 4311

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC5117

Dr. Kleber Lisboa AraújD
CRO-SC5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicl

Horário de Atendimento: Sego a Sex. Sábados
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30 8:00 às 11:00

AtEmdemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital söo José
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GERAL-9

INFORMATIVO PAROQUIAL -18 e 191812000
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

e 17h30 - São Luiz
'

19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

Assunção de Nossa Senhora

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30 - São Cristóvão

Nossa Realização plena está na união definitiva com a Trindade

Maria precede Jesus só ao concebê-lo, ao carregá-lo no ven

tre, ao dá-lo à luz.

Quando ele inicia sua missão, ela o assume e o segue como

seu guia, a lhe abrir um caminho novo. Ela se faz sua perfeita e

fiel seguidora. Ou mais, ela se faz sua discípula já bem antes,
quando quando grávida dele, se dispõe apressadamente a servir
sua prima Isabel. Seguindo Jesus, seu Filho, e muito mais, seu
Mestre e Caminho, ela chega ao céu, alcança a plenitude de toda
pessoa humana, na união definitiva com a Trindade.

� ApOio:

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _ 10 andar

ones: (047) 371-1910 e 275-3125

Celesc inaugura o Linhão na

segunda quinzena de setembro

Educadores apresentam projetos que deram certo

Francisco Küster
anunciou o ato

quinta-feira, em
Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - A Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) fará a inauguração do

Linhão, que possibilitará a uti

lização da energia elétrica da Ge
rasul, na segunda quinzena de
setembro. O anúncio foi feito

quinta-feira pelo presidente da

empresa, Francisco Küster,
durante visita a Jaraguá do Sul.
A data da inauguração não foi
definida ainda devido a um

problema técnico no sistema, em
Blumenau. Küster também con

firmou o apoio da Celesc na exe

cução da instalação subterrânea
do sistema de iluminação do

Calçadão, no Centro.

Com a ativação do Linhão, a
Celesc garantirá suprimento
suficiente para atender a demanda
de energia na região. A linha de

distribuição de alta-tensão, insta
lada entre Blumenau e Jaraguá do
Sul, com 40 quilômetros de

extensão, incluindo a subestação
prevista para o Bairro Rio da Luz,
custará R$ 19,5 milhões de

investimentos da empresa. A

subestação deve ser construída
no ano que vem.

Küster informou que até o fi
naldeste mês será lançado o edital
de licitação para o reforço do sis
tema de alimentação de Corupá,
com previsão de conclusão do

serviço dentro de dois a três me

ses. A deficiência no alimentador
tem provocado freqüentes colap
sos na distribuição de energia
elétrica no Município, com

prejuízo para a comunidade, e

principalmente às empresas.
Küster encontrou-se com o

novas maneiras de trabalhar o

conteúdo", define a secretária de

Educação, Isaura Silveira. Ela
entende que a interação é im

portante para valorizar o trabalho
de cada professor ou funcionário
da instituição e planeja para
outubro o lançamento de duas

publicações, com as sínteses dos
trabalhos apresentados em 1999
e em 2000.

EXEMPLO - A professora
Alma Scholl, do Caie, deu exem
plo de esforço e determinação
com a apresentação do projeto "A
inclusão do deficiente auditivo no

ensino regular".: Para conseguir
se comunicar com a aluna Ja
naína Mainara dos Santos, 9

anos, surda, elas e os outros

alunos da turma recebem aulas
de Libras (Linguagem Brasileira
dos Sinais), uma vez por semana,
através do trabalho voluntário da

professora Maria Romilda de

prefeito Irineu Pasold, no gabi
nete, quando discutiu detalhes do
convênio a ser firmado entre as

partes, para a execução das obras
de instalação subterrânea da rede
do Calçadão. Celesc e Prefeitura
deverão dividir custos e serviços,
segundo o gerenie regional Luiz
de Freitas .Melro Neto. O custo

da instalação da rede de ilumi

nação, dos 800 metros do Cal

çadão, no subsolo, está estimado
em R$ 400 mil.

TARIFA - O presidente da
Celesc justificou o reajuste do

preço da tarifa de energia elétrica,
de 20,67%, afirmando que o

aumento era inadiável, sob pená
de a capacidade de investimento
da empresa cair e o sistema de
fornecimento de energia elétrica
entrar em colapso. Em com

pensação, o custo da energia
.adquirida pela empresa também
'subiu 19%, argumentou.
(MILTON RAASCH)

Azevedo. "A lei garante a inclusão
dos alunos especiais no ensino

regular e eu não podia ignorar a
presença de Janaína. Busquei uma
forma de aprender a me comu

nicar com ela", relata Alma.
Alma diz que os alunos

aprenderam a Libras até mais

rápido que ela, o que garante o

desenvolvimento escolar e social
da colega, que antes não tinha
como se comunicar com eles.
Para demonstrar o trabalho, os

26 alunos de 3" série apresen
taram teatro em Libras e uma

música com tradução simultânea
aos professores que participavam
da oficina. "Muitos desses

professores estão angustiados
porque não sabem como traba
lhar com os surdos em sala de
aula. O nosso trabalho prova que
é possível, mas a gente precisa
aprender a linguagem deles",
lembra. (LiSANDREA COSTA)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBAfIZ"ADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRio

RuaDonaldo Gehring,.135 - Cx, Posta150 -CEP 89251-470 -Fone: (047}�71-7511!Fax:-(047) 372-1820" -

Jaraguá do Sul- sc - Horne'Page.www.cassull.cöm.br - e-mail.cässulíéàcassuli.combr

. .,-." /

1ç;og§�yJ
OAB/se 3437-B

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Educação promoveu
ontem, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Renato Pradi

(Caie), a 4" Mostra de Trabalhos
em Educação, com a presença de
cerca de 800 professores. Foram
apresentadas experiências desen
volvidas nas escolas de ensino
fundamental e centros de educa

ção infantil que obtiveram resul
tados positivos durante o ano. O
evento teve ainda atrações cul

turais, com apresentações dos

alunos, e mostra de trabalhos
artísticos e artesanais, desenvol
vidos por professores e funcioná
rios da rede municipal de ensino.

As 17 oficinas e os 73 traba
lhos apresentados falaram de

temas diferenciadosr "Temos

projetos sobre o meio ambiente,
a história, outros valorizando a

cultura, todas alternativas que
mostram aos outros professores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Presos em flagrante arrombadoresde lojas
Menor confessou
arrombamento
de15
estabelecimentos

Jaraguá do Sul - A Polícia

Militar prendeu uma dupla' de
arrombadores, que no total confes
sou o arrombamento de 15 esta

belecimentos comerciais, todas na
região central de Jaraguá do Sul.

Foram presos, na madrugada de

quinta-feira, J.L.AS, de 15 anos,
Palmira Boshamer, 35, e sua compa
nheira, Luisa Batista Soares, 38
anos.' Boshamer, apesar de ter

confessado aparticipação no roubo

da Rozzaco Pneus, Loja Pituka e

Mexitel, é acusado de participação
em outros arrombamentos. O

menor, além destas três, confessou
o arrombamento no Foto Nilton,
Açougue Elite, agência dos Cor

reios, Comércio de Roupas Domar,
,

Harmonia Produtos Esotéricos,
Nana Baby, Organza Modas, Loja
de Cosméticos Alex Center,
Toninha Cabeleireiro, Decorlive,

Mexitel e Kibarato. Estas duas

últimas lojas foram arrombadas na

madrugada de terça-feira, dia 8
deste mês.

Aprisão dos arrombadores teve
início numa tentativa frustrada de
entrar no Açougue Elite, antigo
Capilé, naRua Procópio Gomes de
Oliveira, namadrugada de quinta
feira. Como o alarme disparou, eles
fugiram.Mais tarde aPolíciaMilitar
foi acionada, pois o alarrne da

Joalheria Simara havia disparado.
No local flagrou J.L.A.S, e

Boshamer, comR$ 65,00 einmoedas
e uma máquina fotográfica.
Confessaram que era produto de

furto no Foto Niltorí, localizado na

Rua GuilhermeWeege.
NaDelegacia dePolícia omenor

confessou ter arrombado, na

mesma madrugada, sozinho, a

'Decorlive, na Rua Reinaldo Rau,
onde furtou R$ 1.150,45, e guardado
o dinheiro no quarto número 11, do
Novo Hotel, onde residia

temporariamente. O quarto era

utilizado para 'guardar os objetos
roubados. No local foram lo
calizados uma máquina fotográ
fica, um minitoca-fitas, um TV

portátil5 polegadas, um rádio-relógio,
lanterna, óculos, telefone celular,
várias pilhas, uma chave de veículo,
telessenas, fitas cassete, vários

cartões telefônicos, um relógio e R$
258,00, além de várias peças de

roupas furtadas. Embaixo da ponte
do Beira Rio, onde residiam Bosha
mer e Luzia, foi encontrada uma

bicicleta Sowdown, que afirmaram

que adquiriram com o dinheiro de

recolhimento de papelão.
Omenor explicou que ele "entra

va nas lojas utilizando uma chave de
fenda, enquanto Boshamer ficava

vigiando". Já Boshamer relata que

"participei só destes três arromba
mentos, e não levei nada, ele ficava
com tudo e negociava, neste roubo, ,

no Foto .Nilton, ficaria com al

gumas moedas", relatou. '

O menor afirmou que os

"produtos roubados eram divi

didos, namaioria embaixo da pon
'te, onde a companheiro dele

(Boshamer) sabia que eram

furtados". Luzia foi ouvida e libe

rada, enquanto J.AL.S. e Bos
hamer foram autuados em fla

grante por furto e encaminhados

ao presídio. O menor "é um caso

antigo, problemático. Agora ele

será encaminhado para o Centro

de Recuperação para Menores,
em Florianópolis", informou a

delegada de plantão, Fedra
Luciana Konell, que lavrou o

flagrante.

���(6)�"
Furto de palmito I
Jaraguá doSul- Aprovei.

tando-se da ausência de Eduardo ehe
Marquardt em sua propriedade, n01
no Itapocu-Hansa, em Nereu

lesl
Ramos, furtaram aproximadamen. �e
te 700 cabeças de palmito. Além

rando furto, causaram danos nasua
Muplantação, conforme relatouem

I

boletim, naDelegacia. leOi

�ct

Furto em veículo mei

, Dali
Jaragua do Sul - ° con· ,

sultor Luís Antônio Dalri, 37
1

anos, teve o veículo arrombado
vo

na madrugada do último dia jl, 27�
No entanto, o ladrão só pôde

mal

levar a frente descartável de seu
17s

aparelho de som. Ao lado do �içi
veículo foram encontradas folo� as I

e xerox de Carteira de Identidade, Dasl
Iam

370-7919

� OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.
Rua Pr:ef�ito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul- SC
Fone (0**47) 275-3730 - F�ne/Fax (0**47) 275...3605

Teste de amortecedores grátis. '16/08_a 22/08

R AUTO CENTER

Co

!Ie

R. Exp. Antonio Carlos f,erreira, 865 •
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Rubens Barrichello faz
00 JARAGUÁ DO SUL, 19 DE AGOSTO QE 2000

testes para o GP de Mugello
São Paulo - Rubens Barri-

o chello pegou no batente ontem de

noVO. Percorreu 514,5 km em

lestes com a Ferrari no circuito

ue Mugello, na Itália, prepa
rando-se para a próxima etapa do

ua Mundial, o GP da Bélgica. An
em

leontem, quem andou foiMichael
�chumacher. Os dois voltam à

mesma pista hoje para mais uma
Dateria de treinos.

0;- O brasileiro completou 98

d1 voltas, cronometrando 1min
a o

15.
t7s227 na .melhor .delas. O al�-

ode mão, no dia antenor, fez Imin

seu
17s337 em 115 voltas. "As con

do uições de Spa são parecidas com
to� as de Mugello e trabalhamos

e. Dastante no equilíbrio do carro e

lambém no motor", disse Bar-

richello. "Estamos testando um

novo motor e espero que ele

possa ser usado na Bélgica."
Mais cinco pilotos andaram

ontem emMugello na preparação
para a corrida belga, 13a do
Mundial. Atrás de Barrichello, o
mais rápido, ficou Jacques Ville
neuve, daBAR, com lmin28s409

na melhor de suas 73 voltas. O
terceiro foi Pedro Paulo Diniz, da
Sauber, 85 voltas, lmin28s507.
Em quarto, Ricardo Zonta,
também da BAR, com Imin
28s921 (49) voltas. Em quinto,
mais um brasileiro, Enrique
Bemoldi, testando para a Sauber.

O paranaense, que corre na F-

3000, completou 64 voltas,
Imin29s333 na melhor. Final-

mente, em sexto, ficou Giorgio
Vinella, com a Minardi, Imin
30s840 depois de 55 voltas.

Fez muito calor em Mugello,
com a temperatura variando entre
20 e 34 graus. É um clima que
não deverá ser encontrado em

Spa, circuito que fica numa

região muito instável, sujeita a ,

chuvas fortes e quedas bruscas

de temperatura nesta época do
ano. Pensando nisso, a Ferrari

testou também com Luca Ba

doer em Fiorano, molhando seu

circui to particular artificial
mente. O italiano completou 73

voltas, 57 delas no molhado.
Badoer também simulou cinco

largadas, que têm sido um ponto
fraco do time. (FG) Expectativa: piloto brasileiro prepara-se para GP da Bélgica

"Grandes" fecham suas duplas para 2001
I

fi
��o ,,"P�ulo - Dois anúncios
ClaJS leitos na Europa fecharam
ais duas vagas para o próximo
undial de Fórmula 1. Já não há

ugares disponíveis nas equipes
randes - McLaren, Ferrari,
llliams e, vá lá, Benetton. Nas
édias, resta apenas um cockpit,
a Jaguar. Das nove vagas ainda
benas, oito pertencem a times

quenos. Pelo menos 15 pilotos
utam por esses carros, que não
povoam os sonhos de ninguém.
Eles brigam para dirigir Arrows,
Sauber, Prost e Minardi.
A Benetton confirmou a

contratação de Jenson Button da
Vr

'

Illiams, para o lugar de

Al�xanderWurz pelos próximos
dOIS anos. A BAR oficializou a

vinda deOlivierPanis, atual pilotode te t
'

s es da McLaren que vai
SUbstituir o brasileiro' Ricardo
Zonta em 2001. As d�as
Contratações foram antecipadas

Pel�Warm Up no último sábado.
utton, 20 anos, estreou nesta

temporada vindo diretamente da
F-3. Com um sexto lugar no GP
do Brasil, tomou-se o mais jovem
piloto a pontuar na história da F

I. Seu lugar será ocupado na

Williams pelo colombiano Juan

Pablo Montoya. Ele está

disputando sua segunda tem

porada pela Chip Ganassi na Indy.
No ano passado, ganhou o título.
Button continuará vinculado à

Williams. Ele foi emprestado à

Benetton. Em 2002, o time passa
a usar o nome da montadora
francesa.

"Jenson já mostrou nesta

temporada seu talento e sua

inteligência, atributos indis

pensáveis a um piloto de F-I",
disse o diretor da equipe, Flavio
Briatore.

NaBAR, Panis queria estrear
já na próxima corrida, em Spa.
Mas a McLaren o mantém sob

contrato até o final de setembro,
- e a equipe acabou fazendo um

acordo que vai permitir a Zonta

disputar as últimas cinco etapas
do Mundial, se não fizer mais
nenhuma bobagem. "Ele terá

nosso apoio até o fim. É um

jovem talentoso que terá sempre
um lugar especial na equipe por
ter sido um de seus primeiros
pilotos. Quanto a Panis, somos
uma equipe jovem, e sua

experiência será valiosa", disse

Craig Pollock, um dos sócios da

BAR.

Olivier, que faz 34 anos em 2

de setembro, correu de 94 a 99,
sempre pela mesma equipe - a

Ligier, que em 97 virou Prost.

Disputou 91 GPs e ganhou um,

emMônaco/96. Já subiu ao pódio
cinco vezes, no total. Sem boas

perspectivas, neste ano aceitou a

vaga de piloto de testes da
McLaren. Mostrou-se rápido e

eficiente na transmissão de

informações aos engenheiros, o
que acabou resgatando sua

reputação e recolocou seu nome

no mercado de pilotos para 2001.

ESPORTE - 11

DIÁRIO DA F-I

Alesi em Monza

Jean Alesi encerrou ontem os testes da Prost em Monza. O

francês completou apenas cinco voltas e experimentou mais

uma vez a nova Variante Goodyear, primeira chicane da pista
italiana, que está mais lenta neste ano depois de modificações
em seu traçado. Amelhor volta de Alesi: lmin29s694. Amelhor

volta do GP da Itália do ano passado: Hakkinen, lmin22s400.

Olha a água!
Pela primeira vez no ano, a Bridgestone deve levar a um GP

os pneus intermediários, aqueles que são usados para condição
de pista mais ou menos molhada. Os pilotos terão esses

compostos à disposição em Spa, circuito conhecido por sua
instabilidade climática. Dos últimos cinco GPs na Bélgica, três
(95, 97 e 98) foram realizados com chuva.

Toyota dá as caras

A Toyota enviou correspondência a todos os jornalistas que
cobrem a F-I convidando para a apresentação oficial de sua

equipe, que estréia em 2002. O evento será em Spa, no Balmoral
Hotel, no próximo dia 24. Estarão presentes, entre outros, o

piloto de testes do time, AllanMcNish, o diretor-técnico André
de Cortanze e o diretor-geral Tsutomu Toillita.

,. ,

negoCIQS, e
fUridamental contar
côm um parceiro
ágil e experiente.
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Jogo: titulares da equipe de Iaraguâ dó Sulpreparam-se para enfrentar a Taschibra no Arthur Müller

FME estréia com Blumenau na
23 fase' do Estadual de Futsal
Oito equipes
iniciam neste
sábado os jogos
do Estadual

Jaraguá do Sul - A FME/

Breithaupt/Caraguá estréia na

segunda fase do Catarinense de

Futsal, hoje, às 20h30, no Ginásio
de Esportes Arthur Müller, com
a Taschibra, de Blumenau. Os

jogadores jaraguaenses aguardam
a presença do torcedor. "Para
vencer precisamos da ajuda do

público, que nas partidas mais
difíceis nos ajudou a conquistar
resultados importantes", destaca
Chico. O capitão Alexandre

acredita que os torcedores vão

prestigiar por�<se tratar de outra
, fase do campeonato.

O técnicoManoel Dalpasquale
não terá problemas para escalar
'a FME. "Nesta primeira fase

conseguimos encontrar o time
ideal e entrosar jogadores, como
Dedé e Luisinho, além dos

jogadores juvenis que ganharam
mais experiência", diz. Ninho,
Chico, Alexandre, James e Dedé,
vão iniciar a partida. "Taschibra
é uma equipe mais violenta, no
sentido damarcação, uni time que
vai procurar diminuir os nossos

espaços", informou o técnico.
Pelos lados de Blumenau, o

técnico Alexandre Jhan terá

todos os jogadores à disposição,
Cláudio, Djalma, Dé, Emerson e

André devem iniciar o jogo.
Os ingressos para a partida

custarão o mesmo valor da

primeira fase, R$ 3,00.
Fazem parte da Chave B

também a Unoesc e AABB/

Rotesma, que se enfrentam em

SãoMiguel do Oeste. Pela Chave
C, jogaram, ontem, em Flo

rianópolis, Unisul x Agroeste.
Completam a chave, hoje, jo
gando em São Bento do Sul,
Tuper x Gaboardi, de Curiti
banos.

As duas melhores equipes de

cada chave se classificam para
as semifinais, enfrentando-se os

classificados da Chave B contra

os da Chave C, em cruzamento

olímpico.

Kiferro e Avaí defendem liderança do Sênior
Jaraguä do Sul-A Kiferro,

de Jaraguá do Sul, e Avaí, de

Guaramirim, defendem a li

derança, hoje, nas disputas da 3a
rodada do Campeonato Sênior.
Com dois jogos e duas vitórias

cada, as equipes dividem a

liderança do campeonato, com
seis pontos cada. No sábado

passado, a Kiferro derrotou a

Ponte Preta, por 8 a O, enquanto
o Avaí venceu o Rio Molha, P9r
2 a 1. Os jogos foram disputados
no estádio do Avaí.

Na primeirarodada, o Kiferro
havia derrotado o João Pessoa,
por 4 aI, e o Avaí havia aplicado
goleada de 9 a 2 sobre a Ponte

Preta. Três jogos acontecerão

neste sábado, no estádio do Rio
Molha: Avaí x Cruz de Malta e

Rio Molha x_ Ponte Preta, a partir
das 13h30.

Em jogo isolado, no estádio
da Vila Lalau, a Kiferro joga com
o Vitória, de Rio da Luz, a partir
das 15 horas. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE AGOSTO DE 2000

Jogo duro
O time de Blumenau normalmente chega "junto", diminui os

espaços e, se necessário, pára a jogada de qualquer maneira. Por
isso, também acredita-se que a última vitória .sobre Blumenau, por
8 a 1, não deve ser levada em consideração. Além dos desfalque!

da Taschibra, era um jogo sem importância para os

blumenauenses. O 'torcedor, nesta fase em que se classificam
apenas dois por chave, será fator determinante para as vitórias.
Agora sim inicia o verdadeiro Campeonato Catarinense de Futsal.

Imprensa x Cowboy!
Que jogão disputado entreo

time da Imprensa e dOi

Cowboys, no Ginásioe

Esporte do Sesi, na última

quinta-feira. Disputado palm»
palmo, de igual para igual, sá

foi decidido nos segundos finail
da partida. Mesmo com erro Oi

arbitragem, que prejudicouo
time da Imprensa. Final, Wal

para os Cowboys. Masvai t�

revande

Time ideal,
O entrosamento no Futsal,
além da parte tática, é fator
importante e que desequilibra
alguns jogos, além da

qualidade individual dos
jogadores. Por isso, o técnico
Maneca insistiu nos últimos

jogos na mesma escalação:
Ninho, Chico, Alexandre,
James e Dedé. O time parece
ser o ideal para iniciar os

jogos, ou seja, o titular.

Ainda a final do Integração
, Umjogo para ficar na lembrança das duas equipes. Do Vitória, pela
justa conquista, e pelo Cruz de Malta, que até hoje procura uma

explicação pela perda do título. Ao fmal do jogo, desconsolado com
,

o resultado, Tino Duwe parabenizou os campeões. Bela atitude,

esporte se faz assim, respeitando os adversários: Rivalidade entre,

times existe, mas também muito respeito.

JEEP CLUB
1) O tesoureiro Valderes Kuchenbecker apresentou a prestação de

contas do 100 Jeep Raid, que foi muito bom.
2) Recebemos correspondência do Clube de Canoagem Kentucky, da

composição da nova diretoria. Presidente, Harley Manske.
3) Recebemos, também, o convite do Jeep Clube de Gaspar, que realiZlI
seu 10 Raid neste final de semana, dias 25 e 26, Trilha do Labirinto.

4) O Jeep Club participou da campanha de vacina antipólio, realizadoi
no dia 15, no Alto do Manso, pelo nosso jipeiro Cleber Schulz.

5) Na próxima semana, o responsável pelo bar será o Adair, e pel°l
jantar, o Isaías.

,
'

6) Os nossos agradecimentos à secretária de Educação do MuniClplO,
sra. Isaura, e presidente da Rede Feminina de Coinbate ao Câncer, s�
CarlaMeyer, pelo empréstimo do globo para o sorteio no 10° Jeep Ral '

Nosso muito obrigado também aos patrocinadores: Duas Rodas
Industrial :__ Posto Mime - Metalúrgica Trapp - Lessmann Se?ur�s
- Liberty Paulista Seguros - Casa do Automóvel4x4 - JDS GuiJ1e o

Jaraguá - Gieseler Representações e Estofados e Colchões Mannes,

�g�almente aos proprietários de terrenos por ond� pas�amos. 'a de
A Imprensa de modo geral, ao Corpo de Bombeiros, a SecretaJ'i
Saúde pelas ambulâncias que acompanharam a prova.
Igualmente à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

H I P E R

BRE-ITHAUPT
No Shopping Center Breithaupt
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