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JRCRIAÇOES

A equipe técnica respon
sável pelas obras do Judiciário

• em Santa Catarina garantiu à

juíza Sônia Maria Mazzeto

Moroso que as obras do fórum
serão iniciadas dentro de três
meses. A sede atual não

comporta mais ó volume de
Edson Junkes/CP Gilmar Siqueira é um dos bananicultores que dependem de financiamento. Página 5 trabalho. Página 8

Jaraguá do Sul, sábado, 26 de agosto de 2000

Coligação Acerta Guaramirim
teve 50 placas destruídas

Os candidatos majoritários pela Coligação
Mais Guaramirim (PFLIPPB), Mário Sérgio
Peixer e José Joaquim Fernandes, constataram .

a destruição de 50 placas de propaganda
eleitoral. O ato de vandalismo aconteceu na

madrugada de ontem e foi comunicado à Justiça

Eleitoral. Peixer evitou polemizar o assunto e

foi: orientado pelo promotorpúblico a conversar

com o PMDB, para tentar descobrir possíveis
responsáveis pelo ato. Os candidatos não

acreditam que a ação tenha sido ordenada por
líderes dos outros partidos. Página 3

EdsonJunkeslCP Juíza apresenta
projeto ao

conselho municipal

PREVISÃO

Comarca terá

novo fórum
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No planeta água
Em período de eleições surgem sempre muitas denúncias e há

que se. tomar cuidado com elas, mas seria bom que os órgãos
representativos da sociedade prestassem atenção e verificassem
a procedência de comentários que denunciam o desmatamento
na região alta de Corupá. É a região das nascentes de três rios,

um deles o Itapocu, que abastece

Jaraguá do Sul e municípios vizinhos.
O desmatamento dessa área, reserva

de Mata Atlântica, pode prejudicar
as nascentes e o fluxo da água, justo

.

nestes tempos em que a água potável
se torna produto cada vez mais
escasso e valioso.

I

Aliás, se fosse permitido aos

municípios onde se encontram as

nascentes dos mananciais cobrar de

.
quem utiliza essa água, Jaraguá do
Sul ficaria pobre e Corupá seria uma

potência econômica.
A águapotável, este elemento que

'desde os primórdios foi motivo de

disputa dos homens, deve ser motivo
de preocupação constante dos

governantes e das sociedades. A

vazão dos rios diminui, com o passar dos anos, motivada por
desmatamentos, pela destruição das margens e pela exploração
indiscriminada dos minérios. E não está longe o diaem que
indivíduos e empresários terão que pagar pelo volume de água
que retiram da natureza.

O presidente já regulamentou a ANA (Agência Nacional das

Águas) e a implaritação da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu
está em andamento. Vem aí uma nova forma de privatização, a

dos elementos da natureza, disfarçada sob o discurso de que o
'

dinheiro arrecadado será investido em prol do meio ambiente,
através de ações de restauração. A sociedade precisa participar
dessas discussões, não só porque vai pagarpara usar os recursos,

masporque é fundamental saber quem vai geri-los.
E apesar do fartos recursos naturais da região, é preciso

lembrar que há gente sem água no Vale do Itapocu. Moradores

que engrossaram os loteamentos irregulares de Jaraguá do Sul e

avançaram para os morros, dependem do fluxo das nascentes,

que nesse período de estiagem estão secando. Em alguns casos,
como o do Rio Molha, a altitude não permite sequer bombear

água do Centro para o bairro. O poder público é responsável
pelo fornecimento desses serviços básicos, mas resta saber se a

sociedade apóia tantos investimentos em regiões que sequer
contribuem pagando impostos.

A água também é motivo de.discussões em Guaramirim. Cerca
de 4 mil moradores do Bairro Corticeira e arredores vão passar
mais um verão sem receber água tratada porque a Casan ainda
não conseguiu ampliar o sistema de abastecimento na cidade. O
acordo preliminar feito quinta-feira para elaboração de um

convênio, entre Prefeiturae Casan pode ser uma oportunidade
para que os responsáveis, tanto pela empresa

quanto pelo governo municipal, terminem com a disputa (em
estilo queda-de-braço) travada há um ano, para a compra de
terreno.

Mas apropostadeve ser analisada Aempresa pode simplesmente
,

continuarnão aceitando o valorque oproprietário pede pelo imóvel
de que Casan precisa para ampliar a estrutura em Guaraniirim. E a

comunidade vai continuarnazando o nreco da indiferenca sem ásua,

�m aí uma' nÓva

fonnade
priv.atização, a'dos
elementos da

natureza,
disfarçada sob o

discurso {Je que o

dinheiro
arrecadado será .

. investido em prol
do meio âmbiente,
através de ações.
de restauração

assim formado o grande in

conveniente causado a minha

pessoa. Quando eu' descobri já
era tarde demais, estava sendo
acusada de permitir a liberação
de animais doentes sem controle
de vacinação e/ou vermi·

.

fugação adequados, dentre

outras coisas, quando hem ao

menos estive presente no

evento.

Coisas como estas acon

tecem e sempre nos pegam de

surpresa. Nunca, em rempe

algum, imaginamos que um

cidadão irá nos dar uma apu
nhalada pelas costas e causar

tantos transtornos.

É_ difícil de responsabilizar
um ou outro, pois Ci que houve

foi uma falha geral do sistema,

é preciso rever as leis que

normatizam e regulamentam es'

tas feiras e dar maior poder e

respaldo ao veterinário que se

submete a este tipo de servIÇO,

Sobre a feira de filhotes

Venho por meio desta de
clarar junto ao veículo de co

municação CORREIO DO POVO
a minha total e completa isenção
de responsabilidade técnica
sobre o evento realizado em

Jaraguá do Sul, designado de 88

Exposição de Animais Do

mésticos, realiiado no período 4
a 6 de agosto deste ano.

Devo dizer que desde a data
de 2 de julho de 2000, não tenho
vínculo algum de prestação de

serviço junto à promotera de
eventos Arca de Noé, de pro
priedade de Valdecir Gon

çalves, localizada na Rua do

Atleta, 53, Bairro América, em

Joinville-.

O que ocorreu de fato pode
ser intitulado de crime por fal
sidade ideológica, que tem sob

pena de 2 a 5 anos de prisão. O

promotor de eventos da em

presa acima descrita usou O

nome de uma médica vete

rinária (eu no caso), para que
obtivesse o alvará de liberação
e realização de sua feira de

filhotes.

* Andréa Baptista

Na verdade, o que está em

questão' não é apenas um nome,

e sim tudo o que virpor trás de-
•

Ie. O nome de uma pessoa não

tem valor, el€ pode estarno talão
de cheques, na carteira de iden

tidade ou numa correspon
dência,'mas será sempre único,
pessoal e intransferível. Nin

guém tem o direito de utilizar o

nome ou registroprofissional de
outra pessoa para benefício

próprio.
As denúncias feitas pelos

proprietários de animais recém

adquiridos na feira de filhotes, .

os quais sofreram as perdas em

apenas alguns dias após a

compra, sentiram-se, no mínimo,
lesados emocionalmente e

financeiramente. Baseado nas

leis de direito do consumidor,
vieram a tona com o fato.

Acontece que o meu nome

estava documentado nos órgãos
de fiscalização competentes da
cidade como responsável pela.
feira, porém não houve confir

nlação prévia da veracidade
deste fato. Desta forma, estaria

* Médica veterinária
CRMV/SC 2076

.
. conter

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1,180, As cartas deve� 'to de
no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva o dIreI

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

'CORREIO DO POVO
, icirias

Gráfica e Editora CP Ltda.. CGC 00: 105.755/0001-50 - Administração, Rédação, Departamento Comerciai e gf
Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - 5

Fones/Fax (047) 370·7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno,co�:br 'ornoL
Os textos e colunas assinados são de' responsabilidades exclusivos dos autores,' não refletindo, necessariamente, a opiníIJD do J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 26 DE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO POLíTICA-3

"Quero encerrar o ano, zero-quilômetro." (Prefeito
Antonio Carlos Zimmermann, de Guaramirim, preocupado em

concluir o mandato, deixando a administração municipal em dia,
temeroso do rigor da Lei de Responsabilidade Fiscal)

"A cidade ganhará mais um ponto turístico, um cartão

de visita." (Juíza Sônia Maria Mazzetto Moroso, de Guaramirim,
entusiasmada, na apresentação do projeto arquitetônico do fórum,
quinta-feira, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento

Municipal)

"Cada minuto pode fazer a diferença entre a vida e a

morte no socorro a acidentados." (Presidente do Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, Sérgio Luiz Silva

Schwartz, comentando a necessidade de instalar subsedes da

corporação)

Dieter e Oto apresentampropostas
Corupá - A coligação Mais

Corupá (pSDBIPPB), que tem como

candidatos ao majoritário Carlos
Dieter Werner e Oto Weber, apre
sentou ontem à imprensa as pro
postas de governo. Formadà por
dissidentes do PMDB, a coligação
pretende dar ares modernes e

inovadores ao Município, defen
dendo o incentivo à agroindústria
e ao turismo e melhor assessoria
técnica ao agricultor. O plano de

governo do grupo deve estar

pronto até a Semana da Pátria.
Carlos Dieter Werner, engenhei

ro civil, e Oto Weber, contabilista,
prometem dar enfoque profissional
à administração. "Somos a capital
da banana e não temos nenhum
técnico agrícola contratado pelo
Município", lembra, Werner. Ele
ressalta que o agricultor continua
sendo prioridade no Município,

mas que é preciso modernizar as

formas de produção e encontrar

novos caminhos. O candidato ga
rante que tem contatos com uma

agroindústria estrangeira interes
sada em investir em Corupá, no pro
cessamento da banana, que vai

gerar cerca de 200 empregos, quan
do instalada.

Os candidatos, que têm o apoio
do governador Esperidião Amin,
adiantam que outra proposta é

construir um portal turístico em

Corupá, onde funcionaria restau

rante, café, showroom de produtos
da cidade e sistema de informações.
Na questão ecológica, os candida

tos propõem a defesa da região das

nascentes, a parte alta de Corupá,
que vem sendo desmatada, e con

vênio com Jaraguá do Sul para

solução conjunta do problema do

lixo. (LiSANDREA COSTA)

370-8649

CASA DO. COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-Aos de cobre'
-c .

'

_
apacifores de partida e permanentes;Cabo de ligação'

-Rolamentos,
'

-Espaguete'
'

-V
'

entiladores de motores'-Selo rnecãnico'
'

-Verniz; ,

Rua BerthaWeege. 2094
Bano cio Rio CerTo

Fone: (Oxx47) 376-0193

Testemunha: candidato a vereador do PFL esteve ontem à tarde conferindo os prejuízos

Coligação. PFLIPPB .. denuncia a

destruição de placas depropaganda
Candidato
evita polemizar
sobreo
assunto

obra de umaminoria -, disse Peixer,
acrescentando que se recusava a

acreditar que a destruição tenha

sido feita por ordem de qualquer
liderança dos partidos adversários.

Segundo Peixer, após consulta
feita ao' promotor público Victor
Emmendörfer Filho, a coligação
entendeu que primeiro deveria ser

buscada uma solução pacífica para
o episódio, "para que a campanha
não descambe para a mesquinharia
e à violência", Os coordenadores da

coligação, Ademir Noemberg e José

Dequêch Neto, incumbiram-se de

discutir o assunto com o coor

denador do PMDB, Orlando Satler,
"Nós deixamos bem claro que dessa
vez passa, mas que o PFL e o PPB

não tolerarão a repetição de fatos

semelhantes", disse Noemberg,
destacando que ao menor novo in

cidente os partidos deverão recorrer

à Justiça Eleitoral.
.

Conforme Noemberg, a des

truição do material de propaganda

teria causado prejuízo da ordem de

R$ 500,00 para a coligação, entre a

aquisição e instalação de material.
Ele acredita que os atos de des

truição tenham partido de pessoas
residentes no próprio Bairro Cor- .

ticeira e que. os nomes dos autores

já estariam identificados, com

testemunhas, inclusive. Noemberg
não confmnou outra informação de

que teria havido destruição de pla
cas também na localidade de Gua

miranga, onde reside o candidato a

vice-prefeito, José Joaquim Fer
nandes,

O presidente do PMDB disse que
vai tentar apurar os nomes dos
envolvidos no episódio. Segundo
Vick, se conseguir apurar os nomes

dos responsáveis pelos atos,

procurará orientá-los para que evitem

esse tipo de atitude. "Eles que façam
a camponha deles, nós faremos a

nossa. Esse tipo de agressão não

leva a nada", concluiu

(MILTON RAASCH)

Guaramirim - A coligação
Acerta Guaramirirn (pRlPPB) cons

tatou a destruição de cerca de 50

placas de propaganda eleitoral dos

candidatos a prefeito, Mário Sérgio
Peixer, e do vice, José Fernandes, no

Bairro Corticeira. O ato de vandalis

mo teria ocorrido na madrugada de

ontem, segundo informações rece

bidas por Peixer, O candidato mos

trou-se revoltado, ontem pela ma

nhã, ao receber de assessores a

confirmação dos danos causados ao

material de propaganda da coligação.
Ele instruiu a assessoria para que o

fato fosse encaminhado à Justiça
Eleitoral, mas evitou polemizar o

assunto.
� Acredito que isso tenha sido

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Relato: Pasold anunciou proposta durante entrevista coletiva, ontem pela manhã

Pasold anuncia projeto para

.

fazer gestão compartilhada
Candidato

promete aumentar

participação das
comunidades

Jaraguá do Sul- o candidato

da coligação Mais Jaraguá do Sul

(PSDB, PPB, PFL, PTB, PL, PTN),
Irineu Pasold, anunciou ontem o

Projeto dê Gestão Compartilbada,
que se propõe desenvolver na exe

cução do plano de governo. A pro

posta consiste basicamente da otimi-
.

zação da participação comunitária,
nas ações de governo, no que for,

possível, explicou. Ele quer que a

gestão compartilhada seja carac

terística para a realização das metas

do plano de governo, que. deverá

estar concluído em duas semanas.

A coligação vai apresentar o projeto
amanhã, às 19 horas, na Sociedade

Vieirense.
Pasold explicouque o Projeto da

Gestão Compartilbada representa o

modelo de trabaIbo que será adotado

na concretização do Plano de

Governo. O projeto aponta algumas
das atuais deficiências de Jaraguá
do Sul, atualmente, os "gargalos",
segundo consta no resumo do

projeto dis-tribuído ontem para a

imprensa, citando: falta de médicos

nos postos de saúde e de maior oferta

de consultas médicas com especia
listas; esgoto a céu aberto; neces

sidade de pavimentações com asfal
to e problemas no transporte cole

tivo; necessidade de serem ofere

cidas mais opções de lazer.

O estudo sugere a adoção do

chamado Transporte Integrado para
melborar o transporte coletivo ur

bano. Pasold .disse que ainda não

tem opinião definitiva sobre

isso e que está analisando o

resultado de um estudo feito

nessa área, com pesquisa de

opinião, inclusive., Outras

idéias são a formação dos

Conselhos de Bairros, com a

participação de represen
tantes das entidades e seg
mentos de cada comuni

dade, e a instalação da Casa
do Cidadão, nos moldes da

Rua da Cidadania, de

Curitiba. Três dessas unida

des seriam instaladas, con

forme o projeto. Uma no

Bairro Água Verde, para
atender também as regiões
dos bairros Chico de Paulo e

Nereu Ramos; outra na Vila

Lalau, compreendendo a

Ilha da Figueira e o Bairro João

Pessoa, além de comunidades pró
ximas; e a últimanaBarra do Rio Cer

ro, incluindo o Rio da Luz e Garibaldi.

Pasold destacou também a

criação dos Agentes Comunitários

de Segurança Pública, colaboradores

-indicados pelas comunidades para

prestar auxílio aos órgãos de se

gurança pública, com atividades de

vigilância e acompanhamento nas

comunidades, mas sem uso de armas

ou violência., (MILTON RAASCH)

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE AGOSTO DE 2ÖOO
.

-----......;_

o prefeito Antonio Carlos Zimmermann acredita que na primeira
quinzena de setembro acontecerá a anunciada visita do ministro dos

Transportes, Eliseu Padilha, à região. Zimmermann tem feito
contatos freqüentes com o colega Luiz Henrique da Silveira, prefeito

de Joinville, tratando sobre o assunto. Prefeitos e lideranças dos

municípios do eixo compreendido entre Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Joinville deverão aproveitar a visita para tratar sobre

importantes questões do sistema rodoviário da Região Norte do
Estado.

Como por exemplo, a conservação e duplica,ção da BR-280, á
implantação da Rodovia do Arroz e as correções necessárias na BR
IOl. Pauta de reivindicações que há tempos está sendo sustentada

pelas lideranças, pedindo soluções do governo.

Comemoração
A Acias (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder)
programou para o dia 31 de

agosto, às 19 horas, no Salão

da Igreja da Paz, evento

comemorativo ao 5°
aniversário de fundação da
entidade.

Candidato
O empresário Murilo da Silva

encabeça chapa inscrita

para a eleição de diretoria da

Aciam (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Massaranduba),
prevista para o

próximo dia 4 de

setembro.

APEDIDO----------------,

Ao

Jornal CORREIO DO POVO
Nesta

Sr. Editor

,
Face a controvérsia do assunto custo do asfalto aplicado,

esclarecemos:

O SAMAE nunca declarou que havia pago R$ 31,00, publicado
neste jornal, ou R$ 37,00; publicado em outro jornal, por metro

quadrado do asfalto aplicado sobre paralelepípedo. Na coletiva de 22/

08/00, terça-feira, onde a repórter desse jornal estava presente,
informamos que o SAMAE aplicou asfalto em 168.566m2, ao custo de

R$ 2.011.692,00, que dá uma média de R$11,93por m2• Portanto,

este é o custo médio.
,

Esclarecemos, ainda, que os custos pagos por etapas foram: em

outubro/1999, R$ 10,02 por m2; em fevereiro/2000, R$ 11,26 por m2; em

maio/2000, R$11,49 por m-; emjulho/2000, R$13,85 por mê.

Atenciosamente,
Nelson Klitzke - Diretor-geral

�ADD/Makler]
.

• ÉMAISSEGURü

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
i'lo\l� 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f>i'I\)\i,\ü<J� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

371.0905
Av", Mal. Deodoro da Fonseca, 961

o Instituto Falcão Bau_ de�
São Paulo (SP), que é o l1Iai�

laboratório de leste para

produtos da América Latina,
"'_sstou e aprovoU os combustl

.

do Posto Marechal.

asteça aqui, e coloque qual
comprovada em seu'_cu.
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Bananicultores prejudicados
dependem de apoio bancário
Se existisse

seguro agrícola,
agricultores não
correriam riscos

Corupá - o bananicultor

Gilmar Siqueira perdeu 75% da

produção com a geada e não sabe

como vai realizar a próxima safra.

Há cinco meses ele quitou o

financiamento bancário, mas

emprestou dinheiro particular
para investir na propriedade. Com

as perdas, precisa reiniciar o

processo de adubação, inves

timento que exige pelo menos R$
5 mil. Siqueira, que abandonou o

ramo de transportes para investir
na produção de bananas, teme

fazer outro financiamento e

perder tudo novamente.

Na situação dele, está a maio
riados bananicultores de Cotupá.
Estima-se que 60% da produção
tenha sido destruída por proble
mas climáticos, seca e geadas.
Documento relatando os prejuí
zos do setor foi enviado às

agências do Banco do Brasil e

Besc, solicitando créditos adicio
nais aos produtores rurais preju
dicados. O documento foi elabo
rado em, conjunto pela Secretaria

Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente, Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e 'de Ex

tensão Rural de Santa Catarina),
Sindicato dos Trabalhadores

Rurais, Associação dos Bana

nicultores de Corupá e Conselho

Municipal de Agricultura.
O documento, entregue quar- .

ta-feira às duas instituições ban

cárias pelo engenheiro agrônomo
Willi Carlos Fuchs, da Epagri,
reivindica a disponibilidade
suficiente de crédito para que os

produtores possam ampliar os
.

prazos de pagamento ou recorrer

a novos créditos. "Refinanciar

dívida não é bom nem para o

banco, nem para o agricultor",
avalia Fuchs, mas lembra que é a

única alternativa,jáqueo governo
do Estado não cria outras

possibilidades. Ele defende que
deveria existir seguro agrícola
acessível, para que se evitasse

maiores desastres. A única opção
do gênero é o Proagro, que cobre

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio 'de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12

apenas perdas de 100% ..

Para a liberação do crédito

suplementar será preciso analisar
caso por caso, pois existem agri
cultores com dificuldades finan
ceiras, que não já conseguem

.

cumprir com os compromissos
assumidos, e outros com a

situação mais estável. De qualquer
forma, destaca o agrônomo, o

apoio dos bancos será muito

importante, pois os maiores
efeitos das perdas serão sentidos
a partir de outubro, quando as

porções que não foram atingidas
já tiverem sido comercializadas.

O presidente da Associação
dos Bananicultores de Corupá,
João Carlos Gessner, concorda

que o período crítico na atividade
ainda está por vir. "Não sei se

restou 20% da produção de

banana de Corupá para ser

colhida", avalia Gessner, preocu

pado com as conseqüências
sociais dessa situação sobre as

mais de 600 fanulias de banani "

cultores do Município.
ORIENTAÇÃO - Os escri

tórios da Epagri dos municípios
da microrregião iniciaram a

distribuição de uma carta circular
elaborada na semana passada, em

Guararnirim, contendo orienta

ções sobre os cuidados técnicos

e providências administrativas

que os agricultores devem adotar

para enfrentar a quebra de safra.

"A carta serve para daruma única

linguagem às orientações para os

agricultores", diz o técnico

agrícola Alcibaldo Germann.

(MILTON RA�SCH e LlSANDREA COSTA)

Produtor: Gilmar Siqueira precisa de financiamento de R$ 5 mil

Encontro de automecânica

Jaraguá do Sul- O primeiro
encontro estadual de automecânica

acontece hoje, a partir das 9 horas,
no CPL (Centro de Profissionais

Liberais). O evento contará com

aproximadamente 50 presidentes
de núcleos, .que irão discutir

assuntos de interesse para a ca

tegoria. O consultor do Núcleo de

Automecânica, Luiz Antônio Dalri,
conta que esses encontros aconte

cem uma vez a cada mês e que os

participantes são formadores de

opinião. "A intenção é promover a

integração, trocar experiências e

fortalecer a classe" diz. Fazem

parte do grupo 20 automecânicas.

PAUTA - No encontro acon

tece a apresentação dos assuntos

debatidos na reunião realizada em

Joaçaba, apresentação de recursos

de utilização de softwares de

diagnóstico automotivo, apresen
tação do CTA (Centro Tecnológico
Automotivo do Senai -Joinville),
definição de ações quanto ao evento

de Rio do Sul, apresentação de

atividades realizadas por cada

núcleo, com avaliação e sugestão
de melhorias, apresentação de

informações referentes ao sistema

de conversão a gás, além de levan
tamento de novas necessidades
dos/núcleos. (FABIANE RIBAS)
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Serviçosl.dfllaWl
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PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRI
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

e amigos, pela preferência ..

Atendi
2H à 6a feira

das 7:30 às
e das 13:30. à

sábados
das 8

"
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Fonte de idéias
Um vaso quebrado tornou-se

luminária criativa (e até luxuosa),
com tintas e materiais ousados,
fruto de experimentação. Armações
de ferro de máquinas de costura

ganham roupagem nova e

transformam-se em suportes para
mesas de vidro e mármore. As

próprias máquinas tornam-se belos·

objetos de decoração, com

tratamento para o ferro e pintura,
num contraste entre o antigo e o

novo. A autora das peças, Maria de
Fátima Faria Corrêa, mostra estas e

outras criações em exposição que
abriu quinta-feira, no Shopping
Center Breithaupt.
Fátima, como é chamada, denomina
o trabalho de "Parede assinada", um

misto de decoração e arte que
garante originalidade a qualquer
ambienta. Ela utiliza técnicas
variadas para compor paredes

, decorativas, criar e recuperar
objetos. "Eu vou aliando materiais e

fazendo meus experimentos",
define. Objetos recicláveis, de ferro
e madeira, auxiliam nas

composições, que podem servir
tanto para ambientes comerciais

Edson JunkeslCP
.

quanto residenciais. "Cada cliente
tem seu próprio estilo, vou

observando e criando algo que
agrade e dê energia aos objetos", diz.

Energia é justo um dos elementos

que Fátima utiliza, junto com a

inspiração.
Adepta da cromoterapia, entende

que a leveza dos objetos influencia
no estado de espírito. Por fazer
trabalho original, ela conquistou
espaço junto aos arquitetos mais

famosos de Jaraguá do Sul, para
quem vem executando trabalhos.

"Às vezes trabalho sobre pressão,
mas é sempre fundamental esperar

aquele estalo antes de começar uma

peça", explica.
A maioria das peças em exposição
pertence a acervo particular, mas

todas são boa amostra do trabalho.
Estão à venda vasos, painéis
decorativos e, sobretudo, idéias,
qualquer idéia ousada e criativa .. "A

algumas peças eu me apego tanto

que tenho até pena de vendê-las".
Fátima e a filha, Lisa, compõem a .

Dupla Abstrato, que tem como lema

"Música e artes". LEIA MAIS À
PÁGINA 3 Fátima alia técnicas e materiais diferentes para obter resultados novos

Venha conhecer o nosso showroom fi apreciar belíssimos

móveis de ferro em exposição como: mesa de centro,
lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, banquetas... que poderão completarsua

decoração. CO'1sulte-nos!

Rua ROdolfo Hufenüssler, 1 ÍJ4 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Homepage: www.estofadoskrause.com.br

USE
Requinte o seu Bom Gosto

/
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1· CORREIO DO POVO TRADICÃO GAÚCHA
f---------------�----,

Rodeio Vaca' Motorizada :
I
I

. I
I

Píouete Do Trote ao Galope
2 e 3 de setembro

o Píouete Do Trote ao Galope campestre do CTG Do Trote ao I
realizará rodeio de Vaca Mo- Galope. Três Rios do Norte. I
torizada e Provas Funcionais, Durante os três días, completo I
com grandes prêmios e baile serviço de bar e cozinha. I
gaúcho. no sábado. Informações: 9975-1849. com I
O rodeio será realizado na sede Lino. I
�----�-------�-------�

Cesar Bine e Rosiane de Macedo, após 4 anos

de test drive, julgam-se preparados, e casam

se neste sábado, com todas as juras de eterno
.

amor..Bine e Ro organizaram muitos eventos,
.

e neste sábado recepcionarão os amigos e

familiares do jeito que o Bine gosta.
Parabéns, felicidades, mas tá na hora de
deixar brotar uns gauchinhos.

.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Nadja Alessandra Coelho e Gilberto

Agostine casam-se dia 9 de setembro, e

seguem para as campeiradas da vida com

amor e união. Que Deus proteja e ilumine
esta nova famüia gaúcha. Felicidades!

Festa Campeira, Gionei, conhecido e

reconhecido como bom gaiteiro, anima
as rodas galponeias seguido, meio de

longe e bastante sem ritmo, pelos
gaúchos buenachos Jaime e Délcio. O

"Meio-quilo" não poupou esforços para
incentivar os batuqueiros, mas,

sinceramente, faltou parceiro à altura
do gaiteiro. Brincadeiras a parte, o que

importa é esta alegria, amizade e bom

exemplo que fazem a tradição gaúcha
cada vez mais forte, permitindo que

cada vez mais crianças, adolescentes e

muita gente de bem "adrente" em nossa

estância. Agendem, o Gionei aguarda
todos para o grande rodeio, CTG Do

Trote ao Galope, nos dias 20, 21 e 22 de
outubro. Festa imperdível!

CASA CAMPEIRA
. TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

ELÃEMGERAL
I

: Fone/Fax: (0**47) 370-7976
Rua Waíter Marquard( 2820 - Sala 3 - Próximo Ponte da Arg i

Jaraqué do Sul - Santa Catarina

Sábado, 26 de agosto de 2000
-

Ronaldo Raulino, com a esposa, presente nos eventos

gauchescos com a familia, ajuda, incentiva e acredita
no Movimento Tradicionalista Gaúcho como opção de

lazer saudável e segura para os filhos, parentes e

amigos. Ronaldo, em seu futuro trabalho na vida

pública, quer alavancar as entidades tradicionalistas
gaúchas para que conheçam e beneficiem-se dos
incentivos e ajudas previstas em lei. Parabéns por

perceber esta necessidade e obrigado por abraçar a

causa. Vai dar certo, Ronaldo.

r--
.......
-----------,

I Gaúcho(a) de idade nova
.

I
I 'I
l Odlleí Bressaní (26), Martins Kienen I
1(29), Adir Sauer "Gaiato" (30), Ronaldo I
I Raulino (3 I), Maria T. Albano Kienen I

: (03), Isa�e1 Z. De�archi (OS), Giova�e :
I Demarchí (08), Adalr A. K1uger-A1emao I
I (08), Evandro Ropelato (09). I
L..- .."... __ ..J

r
- -.:.... - - - - - ---.....,.. � - - _;. --1

I
-i

Agenda Gaúcha III '

I
* 2 e 3 de setembro - Rodeio Vaca Motorizada-I

I Piquete Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul I

I
* 2 de setembro - Baile com o conjunto Cantos I

I do-Sul - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do I

I Sul
- I

I * 3 de setembro - Torneio de Laço - CTG Laço I

I Massarandubense - Massaranduba
. J

L �--�-�

rar
CARNES

DEMARCHICARNES
i"FACA'f).O li VJAREJO

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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ul4 .")10 4 •ul Lisandrea Costa

Identidade dos brasis
Cerca de 800 estudantes

estão visitando, todos os

días, a exposição Brasil

Brasileiros, no Centro

Cultural de Jaraguá do Sul.

Equipe composta por

professores, economista,
artista plástica e psicóloga
aproveitou o gancho dos

500 anos do Brasil para
retratar o País através de um

estudo histórico. A

Associação Beneficente
Cultural Fraternitas

]araguaense assina o projeto,
que vai percorrer as .

principais cidades .do
Estado.
A exposição é composta' de

, maquetes representativas,
réplicas de documentos e

instrumentos, além de peças
originais, que retratam o

Brasil desde o período do
descobrimento até os

'

tempos atuais. "Oferecemos
uma oportunidade ao
estudante para ele

compreender e conhecer um
pouco mais daquilo que
estuda nos livros", declara o

monitor Francisco Ayala,
ressaltando que a exposição.
tem a vantagem de oferecer
uma forma lúdica e atraente
de ensinar, uma verdad�ira

viagem pelos 500 anos.

No contexto histórico, são
abordados os variados
aspectos da sociedade,
social, político e

econômico. "Compreender a

história do índio, do branco,
de homens, mulheres,
.crianças, jovens, idosos e .

suas condições de
vencedores e vencidos nos

levará à construção de
nossa identidade enquanto
cidadão brasileiro", defende
a comissão.
Até o dia 6 de outubro.thá
expectativa de que 20 mil,
pessoas tenham visitado a

exposição, graças ao preço.
Estudantes pagam R$ 1,00
pelo ingresso. Visitantes, R$
2,00. 'Aínda temos uma

faixa de 10% de isenção
para as escolas, para que os

alunos carentes, que
realmente não têm dinheiro,
também possam conhecer o

acervo", explica Ayala. De

[araguá do Sul, o material

parte para Joinville. "Nossa
meta é não levar a

.

exposição para as cidades
menores. Queremos
centralizá-las nas cidades

grandes para atingir todas as

regiões", diz o monitor.'

4spectos SOCI" lü
. A' -

di tid L t 'n

,
ats, po IflCOS e economtcos sao ISCU I OS pe a mos ra

Fotos: Edson Junkes/CP

Ferro e madeira reciclados tornam-se peças novas e de bom gosto

A arte das possibilidades
O lema de Maria. de Fátima
Faria Corrêa é colocar a

cabeça para funcionar e

partir em busca de
alternativas. Ela e a filha,
Lisa, vieram de

Florianópolis para Iaraguá .

do Sul há 9 anos. Com
duas vozes e um violão, a

Dupla Abstrato canta e

encanta a platéia que gosta
de música popular

'

brasileira em bares de
Santa Catarina. O lema
"Música e artes" surgiu da

aptidão da mãe de
transformar objetos de

decoração e do filão
comum que as unia, a

música.
A dupla promove eventos

e faz atividades inusitadas,
como Disque Serenata.
Fátima fechou convênio
com a coordenação de
cursos de extensão da Ferj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) e vai

ensinar pessoas de Jaraguá
do Sul, Schroeder,
Guaramirirri, Corupá e

Massaranduba a explorar o

próprio potencial. Nas
cidades da região, vai dar
curso que ensina a fazer
trabalhos de reciclagem
com as folhas de banana.
"Essas cidades são

produtoras de banana,

então eles já têm o
'

material, falta aprender a

utilizar de outras formas

para conseguir renda", diz.
A intenção é fazer todos
colocarem a cabeça para
funcionar, para criar
coisas novas e conseguir
outros meios de

sobrevivência. Em Iaraguá
do Sul, Fátima ensinará os

alunos a confeccionar

painéis decorativos em

tecido, para janelas. As

inscrições podem ser

feitas diretamente na Ferj.
O telefone da Dupla
Abstrato é 370-4247.

Leveza e energia são elementos priorizados nas peças
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 2000

Vende-se terreno próx i mo ao

CondomÍIíio Azaléias cl

496,40m2• localizado na Rua

Amábile Teci lia Pradi. Jaraguá
Esquerdo. Valor R$ 1·6.000.00.
Aceita-se como parle da

negociação veículo tipo Saveiro
ou pick-up Corsa. Fone pl
contato: 371-9090.

Vende-se Plotter Xerox. modelo'
mOB - Jato de Tinta. semi-
novo. para i mpressão de

projetos de engenharia têxti l.

Tratar cl Ivone: 372-3124.

Foi esquecido no dia 12 de
agosto no Ginásio do Colégio
são Luizurna jaqueta preta e

verde. Tratar 371-2375.

Tl construções Ltda. Serviços
de mão de obra para
construções de casas e prédios.
Tratar 275-3708.

cozinha planejada. interfone.
portão eletrônico. Valor R$
115.000.00. Tratar: 372-3460.

fêmea. cl 3 anos. Valor
R$50.00. Tratar: 276-0190.

. Vende-se Super Nintendo cl 3
fitas. Valor R$ 100.00. Tratar
276-0190.

Vende-se ar condicionado 7.500
Btus. novo. cl 2 meses de uso.

U nora fiscal. Tratar: 376-0630.
cl Sandra. Vende-se Magic Computer:

Valor R$ 100.00. Tratar
276-0190.Vende-se máquina de costura

Interloch GM6. Preço a

combinar. Tratar: 371-5S79. Vendo casa de ai venaria com

lage. 4 quartos. 2 banheiros.
garagem, ampla cozinha e sala

de estar. lavanderia,
r;;;;=================================:::::;;;;;;;-J churrasqueira. terreno

ciS61m2 e casa cl
170m2. Bairro Vila
Lalau. Tratar 371-8246
(à noite) Ótima
localização.

Vende-se casa no Baependi cl
200m2• 1 suíte. 2 quartos. Vendo cachorro Huski Siberiano

Compro filmadora
Panasonie. fita grande.
visor PB. Tratar 374-

1 SS9 ou 371-0866. em

horário comercial. cl
Sr. Vilmar.

Manicure à Domicílio
Manicure, pedicure e limpeza de

pele. Atendo também em minha
residência. Ligue e marque sua

.

hora: 372-0582, horário

comercial; 9986-9835, à noite.

•

Aluga-se
sobrado, na
Av. Getúlio
Vargas .

R.$ 1.200,00

Vende-se Casa mista em Barra
Velha, cl 3 quartos, dernais

dep .. próx. a lagoa e a

Sociedade Barra Velha. Valor R$
12.000.00. ou troco por carro

do mesmo valor.
Fone 373-0947.

Vende-se Apto cl I quarto em

Barra Velha, de frente para o

mar. 372-1610.

Vende-se terreno, lot. Pastor
Alberto Schneider. próx. Posto
Rio da Luz. Valor R$ 4.500.00.
+ financiamento.
Tratar 9975-1962, cl Sandro.

Vende-se terreno pronto para
construir em Santa Luzia, cl
14x34 metros, próx. Friguns.
Valor R$ 7.000,00. Tratar
9103-2116 ou 371-8700.

Vende-se terreno próx. Malwee.
Valor R$ 6.000.00, +

.

financiamento. Tratar 9103-
2116 ou 371-8700 ..

Casa em

construção
tom 350m2-

Próximo
Recreativa

Marisol, Lot.
Bartei.

R$ 90.000,00

* Guaramirim

(Próximo trevo) Nosso novo e-mail:

correlodopovo@netuno.com.br

pB,QUIPAMENTOSr:9ARA,ES[
"20' an�s atendendo bem para atender sémpre

-;;"�'.'::;:':- .. :,-;;,..

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

LOTES EM ATÉ 96 VEZES

CI FINANCIAMENTO PRÓPRIO.
* Loteamento Jardim
Francisco (IPrÓximo APAE),
* en:1:·/€rent�i!;��6B.

computadores
com 1501,;9002 para

- Móveis para escritório em. geral
-Co .

'i. >

.

�••

.Illputad,oresll��ressoras-

Fa)(,-,�tª,q!Llina;ct�t<;UP9m\fiscal-

Relóg.io.$r.!de,j�.o,;to.,i;Y{ ':'. .

-

etiquetador�s<·.�;';5canner
: Check Prontq' -\,e�roprojetor
_ CalculadoraSyMaquinas de escrever

Suprimentos,pY;j�:.iJ;lfOrmática Monitores Sansung
·

Papelaria e ace§s'órios em geral
. com p;reç'os imbatíveis

�Ua Venâncio da Silva Porto, 3.53 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br

professores-e
profissio<ll�is liberais

em até.3.6'vezes,
outrosem até 16 vezes
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Intermediária

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70,00m2• Residencial

Maguillú - Apto. 05 - Bl. "A"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa Alvenaria cl

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

. Nova Brasilia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE:CasaAlvell(J!iac(215,OOn2,Tem!11O
cl377,00 ill2• Rua Eugenio Lessmaun (Nova

Brasilia}: Preço: R$'140.000,00

ALUGA: Madeira, cl 3 quartos.
Rua Bahia, 109

R$ 250,00

VENDE: Casa em alvenaria, cl 60m2,
e terreno clárea de 600in2• Rua

Carlos Eggert, 763 - Schroeder

(Prox. Marisoli Preço: R$16j)()O,00

VENDE: Alvenaria, cl 100m2, e
. terreno cl área 480m2• Centro -

Guaramirim (P/�ÓX. Breitltaupt]
Preço: R$ 45.000,00

VENDE: Casa madeiro cl62,OO1ll2, terreno

.c/ 325,00m2• Rua 983 - Lot. Ouro Verde

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

VENDE: Casa alio padrão, clárea

350,001112, terreno d900,OOIll2. LateralAv.

Marechal Deodoro (Centro) - Negociáveis

VENDE: Terreno cl 1.245,OOm2•
Rua Fritz Hasse

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

VENDE: Alvenaria, cl60m2, e

terreno clárea 600m2• Rua Carlos

Eggen, 763 - Schroeder (Próx.
Marisols Preço: R$16.000,00

VENDE.·Terreno cl 833,OOm2• Rua

Amazonas (Centro)
Preço: R$ 90.000,00

VENDE: Terreno cl2.655,00m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx .

Kohlbach). Preço: R$ 130.000,00

ÓTIMA 'OPORTUNIDADE PARA MONTAR
SEU NEGÓCIONO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

aprox. 72m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 10 andar
- Ed. Mário Tavares. R$ 150,00.
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APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto.· esquina com

Clemente Baratto
- Apto. na 703 e 1103: suítes + 1

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

si acabo
- Apto nº 1001 e 1101 - suíte + 2

quartos e demais dep., com duas

vagas de garagem -

Preço R$ 99.000,00, si acabo
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:
R$ 38.000,00, si acab,

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

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

qto. e demais dep. Entrada de R$'
9.841,49 e assumir parcelas de R$

.

756,73 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas iSCAR)

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

vagas de garagem. Edifício
com grande área social

(piscinas térmicas, salões de

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

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz.
Vila Nova iPróx. ao Fórum)

- .Apto (tipo 2), cl suíte + 1

quarto e demais dep., c/1 vaga
de garagem - Entrada de

.

R$ 44.316,43 e assumir

parcelas de condomínio de

construção. R$ 1.000,26.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 102, cl 181,60m2 (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de 50,211 Cub's (R$ 28.432,37) e

assumir parcelas de condomínio
de construção de R$ 1.281,47
(corrigidas pelo cub) até final de
obra.

---------�---�-----------------

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
Ei demals dep., R$

59.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

CASADE
MADEIRA

no loteamento

Juventus,3
quartos, sala,
cozinha, área

serviço.
R$ 19.00000

Casa em alvenaria cl

suíte + 2 quartos, sala,
cozinha.bwc, área de

serviço, garagem, lateral

da Rua Augusto
Demarchi, próximo ao

Rodeio. R$ 30.000,00.

CASAS E APTOS
AVENDA

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

churrasqueira, 2 vagas de
garagens, salão de festas,
piscinas - Preço total sem

acabamento R$ 100 .. 000,00.
- Casa em alvenaria cl
181,00m2, sendö 120m2 (su
íte + 2 quartos, bwe social,
sala e cozinha) + edícula de
61 ,00m2 (lavanderia, dis-pen
sa, churrascaria e gara-gem)
-

.

Rua Guanabara 529,
Czerniewiez, próx. Colégio
Alberto Bauer - R$ 80.000,00.
-

.

Casa em alvenaria cl
212,00m2, num terreno cl
420,O.om2 - Rua Luiz Spézia
101., próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120.000,00.
- Casa em alvenaria cl aprox.
260,00m2 - R. Bernardo Dorn
busch 1678, Vila Lalau - R$
150.000,00.

- Casa em alvenaria cl 4 quar
tos e demais dep. - Rua Cle
mente Baratto - Centro - R$
180.000,00.
- Apto. com 3 quartos e de
mais dep., Rua Bernardo

Dornbusch, 590, Vila Baepen
di - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 3 quartos e demais

dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto: com área total
de 250,00m2, Rua Jorge
Buhr, 329, próx. a Ferj - R$
85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua l.uiz
Píeolli -'R$ 5ü.OOO,00 - Aceita
sítio Jaraguá do Sul ou região.

TERRENOS
- 2 terrenos él 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Píeolli -

Vila Rau - R$ 22.000,00
(cada).
- Terreno com 550,00m2 na

Rua Martin Stahl, próx. ao fó
rum - R$ 42.000,00.
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro - R$
85.000,00.
- Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx.
ao Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,00m2 - Rua

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

'\
!

CREC11873.J

- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jara
guá Esquerdo - R$15.500,00.
- Terreno cl 780,00m2 - Con
dom ínio das Azaléias
Jaraguá Esquerdo - R$
35.000,00.
- Terreno cl área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

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

6.707,00m2_ Rodovia BR280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno cl 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persia
nas Engler.

Terreno cl área de

102.752,00m2 - Rua Walter

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

Barra do Rio Molha, a 500

metros da gruta - R$
50.000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2- Rua

Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,00m2
·

de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos

locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (1ª 10-
·

cação), suíte + 2 quartos e de
mais dep., sacada e/ehurrasquei
ra, garagem e box para depósito
, R$ 350,00.
- Aptos. novos cl suíte + 1 quarto
e demais dep., (1 locação, prédib
com salão de festas, 1 vaga da

·

garagem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken.
- Galpão Industrial com 600,OOW
- Rua João .Ianuário Ayroso, 2700
- R$ 1.400,00.
- Casa em alvenaria cl 160,00m2,
cl suíte + 2 quartos e demais dep.
- Rua Jaraguá,'1 00, Corupá - R$

650,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos )eI dep.
empregada completa) e demaiS

dep. - Rua Epitáeio Pessoa, 421

- R$ 450,00.
- Apto cl 1 quarto e demais dep.
_ Rua EpitáCio Pessoa, 421 - R$

250,00. d
_ Casa.c/ 3 quartos e demais ep.

Rua Anna Müller Enke, Vila Rau

R$ 380,00. d
_ Casa e/4 quartos e demais. ep.�
semi-mobiliada, com piscina
Rua Carlos May - R$ 750,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende
Aluga e Administra

Rua João [anuário Ayroso, 53 I -' Sala 2

Início laragua ESQuerdo

I

I
'!

371-/6600
371-0725

....

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

REF. 1006 - APTO NOVO -

, entrega em

,novembro/2000. R. Jorge Lacerda, Centro.
Area 137m2, cl 1 suíte + 2 dorm., 3 sacadas,
ehurr., privativa, garagem, elevador e demais

de . R 65.000 00 s aeab. interno.

REF. 2024 - VILA LALAU.- R: Ernesto Lessmann, 536
Casa alv. 150m2 cl 3 darm., sala, cozinha, área de

serviço, área de festa. R$ 65.000,00.

,I

I:
I

, REF. 3001 - TRES RIOS DO NORTE - Lot. Sto.
Antonio, terreno cl 1.800m2, frente pl asfalto.

R$ 18.000,00, sendo entrada R$ 4.000,00 + 40x
R 350 00.

RH. 3016 - JGUA ESQUERDO - Lot. Campo
Sampiero c] 560m2, local de excelente

valorização. R$ 22.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Perc>la.

• Apartamento com suíte mais 2 quartos;
• Duas sacadas, uma com churrasqueira;

• Condomínio aproximado de RS 64,0.0;
• Somente um ou dois apartamentos por andar;

Área: privativa 107, 12m2 / Total 173,30m2;

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

Elevador e piscina;

�pse de ncabumenfo.

Roa Ouintino Bocaiúva, 64 - Tel.: 372-0657 / 99.73-5304 - Jaraguá do Sul, SC -:- CRECI 8469-1 - futuro@netuno.com.bf
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J 275.34,12
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REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

I 275.,31'36
LTDA.

Sobrado - Vi/a Rau -

c/ 210m2 - suíte c/
sacada +- 2 dorm., 1
bwc social, sala em 2
ambientes, sala TV,
cozinha, salão de
festas' c/ churrasq.,
lavabo, mesanino,
jardim nos fundos e

na frente. $R
125.000,00

_� �__ ....-'� Apto-301 -

Nova Brasilia
Edif.
Hortêneia, c/
3 äorm., 2

bwe, cozinha
c/: armários
emb., semi
mobiliado
demais
cômodos.

� � Apenas R$
.

68.000,00.

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

demais dep. +

edícula cl 75m2
- suíte, copa,
coz., lavand.,
varandão.
R$ 129.000,00

CASA ALV.

Czerniewiez,
com

195,73m2 -

suíte + 2

dorm. - 2 bwe . REF 1672
���--�----�-�-�

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

-

ITAIVAN REPRESENTAÇ'OES
,

IMOBILIARIAS LTDA.

Ennail: itaivan @ netuno. com. br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Apto - Centro -

Edif. Dona Hilda,
c/ 1 suíte + 2

dorm., bwe, dep.
emprego c/ bwe,
garagem pj 2

euto-môv., salão
de festas cl chur
ràsq .. Por apenas
R$ 75.000,00.
Aceita Fgts';
Finane·IPare.

Sobrado na

Barra cl
160m2, suíte
2 dorm., +

depend.. R$
55.000,00.

Casa em

construção,
Lto. Blumen

garten c/
134m2 -

R$ 38.000,(J0
* negociável

Apto-l03 -

Edif. Isabel/a
c/ 1 suíte + 2
äorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por

apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane·IPare.

Casa
Alvenaria
Vila Lenzi c/
160 m? :.. 3

darm.,2
bwc - sala

ampla c/
varanda e

garagem.
R$SS.OOo,oa

GALPAOI
CENTRO

c/ 600m2 -

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

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

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

apenas
R$ 53.000,00.

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

fundos (2dorm.
+ lbwe)
terreno cl
416 m>.
R$ 70.000,00

SOBRADO -

Centro c/:
347m2, c/ 2
resido + sala
comI. c/ 1001]12
- 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, closet
c/ armários
embutidos, bwc,
c/ jardim de
inverno, hidro
massagem,2
dorm., c/ sacada,
suite/master,
sata TV, c/ larei

.•...,.......__.., ra, salão de
festas c/ mobí
lia, área serv.,
garagem pI 2
automóveis.
Consulte-nos

Sobrado c/ alto
padrão, c/ 580m2,
Vi/a Baependi -

sala c/ lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
c1oset, hidromas
sagem +- sauna, 2
dorm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - suíte, 2. qtos., dep. empregada. R$
80.000,00 - Aceita apto. menor valor.
3007 - Ed. Isabella - Apto cl suite, 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 125m2, suite
+ 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira" 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si aeab.
3028 - Ed, Jacó Emmendoerfer ', suite + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas de garagem. R$ 92.000,00.
3029 - Ed. Agata - Novo cl suite, 2 qtos, sacada com

churrasqueira - R$ 90,000,00
'

3030 - Ed. Otávio Correa - com suite, 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, su íte.: 3 quartos, salas cl
sacada', 2 vagas garagem.
3051 - Ed. Amaranthus -. suite cl eloset, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,cio,

.

3111 - Barra - 2 quartos, bwe, sala, copa, cozinha, lavanderia
e garagem. R$ 33.000,00.
3217. - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwes, cl garagem, semi
mobiliado.
3311· - Res. San Gabr ial - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + finaneiaménto
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + finane.
3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
condomínio techa do. cl 1 suite + 2 qtos, sacada cl

churrasqueira cl elevador

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331 m', cl suite + 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 150m', 3 qtos., bwe, 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
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121 m', ct suite + 2

quartos. R$ 69.000,00.
1214 - Nova Brasília - cl 230m', ci suite, 2 quartos - R$
1 oo.ooo.oo
1222 - Jguá Esquerdo - í suite + 2 quartos - R$ 49.000,00
1232.- Vieiras - 3' qtos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de menor

valor.
1233 - João Pessoa - 150m', suite + 2 quartos, garagem
para 2 carros. R$ 50,000,00, aceita terreno como parte
pagio.
1296 - Vila Lalau - 160m', suite + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 .. Vila Lenzi - 270m', suite com elosed, 2 quartos,
sala intima, lavabo,.ehurrasqueira, 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 80m', cl 3 qtos, + edieula cl 78m' - R$
42.000,00

.

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

1.250m' - R$ 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m', e/5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo 1.541.35m'.

R$ 85.000,00. Aceita carro, terreno, parcelamento.

'TERRENOS
2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421m' - .R$ 30.000,00
2023 - centro - cl 1,245 m' - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
'2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$
160.000,00
2112 - Barra - 'cl 300m' - R$ 13.000,00 - pró x. Sup.
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Mareolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemanh - área cl 8.658m'

,2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ '119.000,00,
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00,

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

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

Centro - Centro - 230m2, suíte + 2 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, sala TV, 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.

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$ 80.000,00 -

2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581,65m' (18,50 x 20,50) - R$
27.000,00
2319 - Vila Lenzi - Rua Irmão Leandro - cl 308,00m',
R$ 9.800,00.
2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ i9.000,00
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 pare.
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 2.500,00m' - R$
25.000,00
2980 - Guaramirim - R, 28 de Agosto cl 445m' - R$
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 , Km 10 - cl 49.872,00m' - R$

.

40.000,00
2988 - Guaramirim - próx, Fábrica Elite - 9.144,85m'
- R$ 35.000,00
2990 - Schroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua

Amazonas, murado, cl água e luz. R$ 13,000,00 - Aceita
carro.

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 bwe's. R$ 45,000,00.
4004 - Centro - Ed. Market Place - 4º andar - 44,59m' +

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

salas - R$ 350.000,09

LOCAÇÕES
Casas

603.- Casa de madeira cl 3 qtos. R. Angelo Torinelli, 118 .. Vila

Nova. R$ 230,00
605 - Casa de alv. ideal pl fins comerciais, cl 12 cômodos - R.

Barão do Rio Branco. R$ 600,00.
606 - Casa de atv. cl suíte, 2 quartos - 300mts após a

Malwee. R$ 350,00.
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx. Café

Sasse. R$ 600,00.
612 - Casa de alv. ct suite, 2 quartos - 3bO mts após a

Malwee. R$ 350,00.
614 - Casa de alv. pl fins eomls, cl 100m2, estaeionamento

próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
'

.

626 - Apto. NOVa 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 - prox.
Centro.

628 - Apto. cl suite + 2 qtos. - Ed. Eldorado - R$ 480,00.
630 - Apto, NOVO e/2 qtos. - próx. Renascença, R$ 350,00.
632 - Apto.' NOVO cl suite + 2 qtos. - Ed. Talismã. R$ 550,00.
631 - Apto. e/2 qtos. - Res, Floresta. R$ 250,00.
632 - Apto. NOVO cl suite + 2 qtos. - Ed. Talismã, R$ 550,00.
635 - Ouitinetes no Ed. Marquardl. A partir de R$ 180,00.
634 - Apto. e/2 qtos - Centro: A partir de R$ 300,00.
635 - Ouitinetes no Ed. Marquardt, A partir de R$180,00.
636 - Apto, cl 3 qtos., dep. de empregada - em frente antiga

Volkswagen. R$ 330,00.
648 - Apto. cl suite + 2 qtos. e dep. de empregi;lda. Ed, Santa

Terezinna. R$ 350,00.
650 - Apto. CENTRAL cl 2 qtos. R$ 230,00.

Salas comerciais
ri

663 _ Salas comerciais - logo após Monfort - Vila Rau ..
A pa Ir

de R$ 190,00.
.

.

ntro,
664 - Sala comI. cl 50m' e estacionamento na frente - Ce

R$ 250,00.
666 - Sala comI. 200m' - Vila Lalau. R'$ R$ 520,00

.' I R$
671 - Sala comI. cl 55m2 - após a Prefeitura MUnielpa.

230,00
. . 100,00.

672 - Sala comercial cl 140m' - Rua Relnoldo Rau. R$1 ',', R$
681 - 2 salas eomls. cl 40m' - Rua Angelo Rubin!.

200,00(eada)
O

686 - Sala cl 38 m' na Rua Reinoldo Rau - R$ 180,0, _ Ed.
687 - Ótima sala comi. cl 110m' + mesanlnO (20m)
Maximum Center, R$ 1.800,00.

Galpões .

803 - cl 240 m' em terreno cl 939,43m' - Barra do RIO

Cerro. R$ 590,00.
805 - cl 180m' - Amizade. R$ 390,00.

. .

.

íco RégiS.
806 - CI 150m' + mesanino cl 50m' - prox. Grafl

R$ 750,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RREIO DO POVO .

Oirassol
IMÓVEIS

371·7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINIS.TRA

trPABX

CENTRO - Rua Anita Garibaldi

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

R$ 70.000,00

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

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

CRECI1741-J
E-mail-imoveis@netuno.com.br

LANÇAMENTO
. I

Res. ANITA GARIBALDI
O apartamento dos seus sonhos

Uma unidade por andar,
Três (3) vagas de garagem

Acabamento personalizado
Área Privativa - 306m2

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETO

Säo Luiz - Alv. c/120m2 - 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial -

R$ 50.000,00 Aceita carro ou

parcelamento

Cód 3017 VILA LALAU - Terreno com

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

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

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

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

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

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

CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

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

-
_-

SANTA LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Vila Lalau - Casa alv. c/182 fTl2 - 3

quartos - Rua Geraldo Harnack - Próx.

WEG 11- R$ 50 000 00

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2

quartos Rua Frederico Todt - 181

R$ 4200000

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

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

em até 12 vezes

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

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)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r� PERFLEX
- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros
- Esquadrias

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

<>

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

Rua Fritz Ba'rtel, nO 4'00 - Sala 05

B�_�pe"":ldi - Jaraguá do Sul - SC

SERViÇOS PREDIAIS

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

Rua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
1
•

I

./

CREA 12.745

K & B Lajes Premoldadas Ltda
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla .

Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotds quadrados

Fax (0**47) 371-7818

o ENDEREÇO CERTO-DOS ELHO'RES PRODUTOS PARA SEU LAR!

I

INSTALAÇÕES /-� j

TELECOMUNICAçöB

�Ki'CHEN" •

< cozinheis

PI!lIí.'II••""" í'jU'!I:..Ilt· I f�i'"

'9'13..9(27
KITÇt-t�.N - CLOSEp -,B�TH/ - .

- .

CALHAS 373-0325
9975/0781

VENDAS: CENTRAIS TELEFÔNICAS,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, ETC",

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
.

MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

"'-, . ,@-"'i, ,<::<---;:qá?x:'::lr�<:/::': _".
' ::�' ;;:::',""," "

.� Vendá e MànuteRJâo:de 'Portões Eietrõrlico .

.. �, vídeg porte�ro, a!a�mes sem fio e intertolJSCHI HET
alhos Industriais e Residenciais

376-1106 Temos todos os proüsstcnais no ramo

HfO urn sé

-Y;'36·
. Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

.

Rua Francisco Hruschka, 1125 . São Luiz .

E·mail: jcc@netuno.com.br . Jaragua do Sul· sc Projetos. Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico·

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes

lmobíliárla- Compra, Vende, Aluga, Administra

Construção e Reforma •••Regina
Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(47)
2i5-�fI3'G
275-4102

AI·.... 'O .o �aQ·'.(Tl", .0.'1"'", L� .� LI:'--a,::a� ""., '''": "I'·�I

Gess() e Piíntu:ras
Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Coral / Dacar

RUA MAX WILHELM, 23 (PRÓX. HOTEL ETALAN

Rua Floriani Esthelin, 48 .

São Luiz· Jaraguá do Sul . �I
�,.....,%'<"''«:"i

consiste da "ida uma

'lJecoração obra dearte". (M. Ghandi)

!}(ua !}(einolrlo !}(au, 116, sala .ru (47)275-3374/275-2730

W iSi,ora HÃi:
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

Rua Filipe Schimid., 279 - Centro
Jaraguó do Sul - SC

Showroom Tel.: (47) 371.1�11
Marina Frutuoso, 1 80 • Centro - Jaraguó do Sui • SC DOCE

MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS 275-3123
275-3544

�

Rua Bernardo Dornbusch, 250 - Vila Baependi

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

�
-

. ,

�
MADEIREIRA FLORIDA LTD�..

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

-""",,��";;'''';»''''lO@;';Äi�:i�;:M�«<.� ... __

__

.. :
".;-��'-'

,,_,_, _

_,,:��%�
Itaúba - Peroba ') Financiamentos: (,,;.pß-- Assoalhos - Forro5'l,

�mbará - Pin�!�ß/ Caixa Econômica - Construcard ,_ Divisórias - portéJ§/�""",,�»,,��'W(�.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �'K��,�1��
\.______

.

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

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

GRECI1583-J

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
Rua Felipe Schmidt, 157 - Centro - Jel.: (047) 371-800'9 - Fax: (47) 370-0387

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

VENDAS
CASAS:

H 101 - Alvenària cl 03 quartos - terreno cl 408,00m< - na

Barra - R$ 34.000,00 (negociável),
H1 02 - Alvenaria cl 270m2 no alto - Centro -1 suíte + 3

qtos + 1 bwc, salas jantarl estar cl lareira - permuta cl apto
em Jaraguá do Qui e em Balneário Camboriú,
H1 03 - 02 casas, terreno c/710m2 - em Schroeder - R$
25.000,00,
H104 - Mista - Vila Lalau - cl 100m2 - cl 03 quartos - R$
32.000,00,
H 105 - Casa semi-acabada - cl 01 suíte + 02 quartos -

Bairro São Luis - R$ 48.000,00,
H 1 06 � Semi-acabada, cl 03 qtos - Loteamento Piazera

R$ 21.000,00
H1 07 - Residencial I Comercial- Centro - R$ 250.009,00
(negociável)
H 1 08 - Sobrado Alv, ...o Barra Velha - semi-mobiliado - R$
55.000,00
H 1 09 - Centro - cl piscina - R$ 140.000,00 + R$ 60.000,00
financiamento
H 110 - Sobrado alv novo - Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
- cl 250m2 - aceita imóvel de menor valer.
H 111 - Alvenaria - Centro - terreno cl 688,00m2,
H 112 - Terreno no alto cl 16,000m2, Casa c/320m2 - c/2

suítes + 2 qtos.
H 113 - Em construção - num terreno de 1,391 ,25m2 - R$
38.000,00
H114 - Curitiba (PR) - cl 260,87m2 - Terreno cl 860m2 - R$
120.000,00 (permuta por casa aqui em Jaraguá do Sul),
H115 - Sobrado Novo - na Praia de Itajuba -de frente para
o mar- R$150.000,00,
H 116 - Jaraguá Esquerdo - próximo CAIC - R$ 35.000,00
H 117 - Alv. cl 02 quartos - cl 02 qtos - cl 70m2 - Ribeirão

Cavalo - R$14.000,00 (negociável),
H 118 - Alv - cl 01 suíte + 02 qtos + dep, empregada - cl

268m2 - terreno cl 1 ,202,00m2 - Próx. Duas Rodas,
H 119 - Alvenaria - Centro - 50.000,00 $ (Cinqüenta Mil

Dólares),
H 120 .:.. Alv, - em Três Rios do Norte - cl 03 qtos - R$
24.000,00
H121 - Alv, - cl 03 quartos - Vila Lalau - R$ 60.000,00
H 122 - Lote cl 370m2 - cl 120m2 área construída -

Loteamento Ouro Verde - R$ 32.000,00,
H 123 - Alv, cl 02 qtos - Lot João Gualberto Rocha - Três

Rios do Sul- R$ 35.000,00
H124- 2 Casa Alvenaria - cl 2 quartos cada uma - muradas
- Lot João Gualberto Rocha - Três Rios do Sul - R$

40.000,00

APARTAMENTO:

" H201 - Apto ein Joinville cl 01 suíte + 02 qtos - R$ 18.000,00
de entrada + financ.
H202 - Amizade - cl 02 qtos - R$ 15.000,00 + financ.
H203 - Jacó Emmendoerfer - Centro _: cl 1 suíte + 2 qtos e

2 vagas de garagem, ,

H205 - Novos cl 1 suíte + 2 qtos - Praia Itaguaçú - São

Francisco do Sul.
H207 - Sala Comercial - no Market Place - cl vaga de

garagem em 24x R$ 2.000,00 (CUB),
'

H208 - "Residencial Reinaldo Bartei" - próx. Rodoviária cl 1

suíte + 2 qtos
H209 - Ed. Virgínia -cl 1 quarto- Centro- Ent. R$ 20.000,00
+financ.

.

H210 - Piçarras - cl 1 suíte + 2 quartos - cl elevador - R$

53.000,00
H211 - Amizade - cl 3 quartos - quitado - R$ 37.000,00
H212 - Ed. Carvalho - cl 1 suíte + 2 quartos + dep. - R$

75.000,00
H214 - Sala Comercial conjugada - Ed. "Domingos
Chiodini" cl 83m2
H215 - Apto cl 02 quartos - Ed. Asther- R$ 50.000,00

TERRENOS:

H301 - R,ua Victor Méirelles - Molha - cl 600m2 - próx. Pref.

Municipal- R$ 25.000,00
H302 - Na Av. Barão do Rio Branco - cl 2.000,00m� - 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 1,470m2 - comercial- R$ 20.000,00
H307 - cl 557m2 - na Julius Verch - Czerniewicz - R$

22.000,00
H308 - Prainha I Penha - R$ 27.500,00 - cl projeto,
H309 - Schroeder - cl 1.1 00m2 , R$ 8.500,00
H310 - Praia de Itaguaçú - S. Francisco do Sul- cl 726m2-

Beira-mar- R$ 60.000,00
H311 - CI 520m2 na Rua Leopoldo Mahnke - Centro,

H312 - Comereial- Rua Walter Marquadt - cl 660m2 - cl
22m de frente pl asfalto - R$ 30.000,00
H3t3 - João Pessoa - cl 5,280,00m2 edificado com um

galpão de 450m2,

H314 - Área de 165,000,00m2 -localidade Ribeirão Alma

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

15.000,00 cada lote.
H316 - 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.
H318 - Esquina na Rua Aloísio Boeing na Barra - cl 546.60m2
de área - R$ 30.000,00.
H319 - Área na Barra do Rio Cerro - cl 89.748m2 - cl

casa antiga.
H320 - Na Rua Cabo Harry Hadlich esquina c/
Ferdinando Pradi - cl 2.803,50m2
H321 - Versalhes - cl 644,00m2 - R$18.000,00
H322 - Chácara - cl 25 margas - cl casa + rancho + ribeirões
- no Três Rios do Sul.
H323 - Lateral da Rua Marina Fructuoso - Centro - R$

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 1.092,00m2 - 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 1.180m2: na Rua João Planicheck - R$ 45.000,00
(Negociável)

.

H330' - CI 1 ,018, 17m2 - Azaléias - R$ 30.000,00 (Negoci
ável)
H331- R, Manoel Póvoas Filho I Jguá Esquerdo - cl 429m2
- R$ 23.000,00
H332 - Rua José Emmendoerfer esquina cl Amazonas - área

de '1 ,133,00m2 - 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. Marcatto - Campo Sampiero 11- cl 915m2 -

R$ 35.000,00
H336 - CI 441,75m2 - Rua 717 - Lot Júlio Rodrigues - Rau

R$7.500,OO
H337 - CI 364m2 - Na frente da DG da Weg (morro) - R$
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 1.800m2 - c/2 casas de madeira
R$ 60.000,00
H341 - 3 terrenos cl mais de 1.200m2 cada - Centro

H342, Na Rua Rudolfo Hufenuessler - murado - cl 910m2

H343 - Estrada Santa Luzia - cl 667,50m2 - R$ 20.000,00
H344 - Guaramirim - cl 6, 196m2 - BR 280 em frente Cozi
nhas Berlim
H345 - 2 lotes - Lot Miranda - Garibaldi - cl 325m2 - R$
6.000,00 (cada)
H346 - Guaramirim - Centro - cl 450m2 - R$ 25.000,00
H347 - Vila Nova - Rua Eugênio Piaz - cl 4gB ,50m2 - R$
38.000,00
H348 - Lote cl 524m2-R Ricardo Marquardt- Próx. Malwee

R$16.500,OO

ALUGUÉIS:
H402 - Casa em Alvenaria - d 03 quartos - Vila Nova - R$ 220,00
H404 "Casa de Madeira - cl03 quartos - Vila Lenzi - R$ 300,00
H405 - Casa de Madeira - c/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 bwc, cl ar condicionado
à SOm da Faculdade - R$ 280,00.
H410 - Apto cl 2 qtos - R.Jorge Czerniewicz - em frente

PAMA - R$ 330,00
.

H411 - Apto térreo cl 2 qtos, c/linha telefônica - Amizade
" R$230,00
H412 - Apto cl 02 quartos - Em frente WEG 11- R$ 200,00
H413 - Apto cl 3 qtos + 3 bwe - Ed. Bergamo - Em frente

Smurf's Lanches - R$ 370,00
..

H415 - Apto c/ 03 qtos - Ed. Endér - Próx. WEG 11- R$

260,00
H416 - Apto c/·1 suíte + 2 qtos - Ed.lsabella - Centro - R$

380,00 .

H417 - Apto c/1 suíte + 2 qtos, c/ móveis na cozinha - Ed.

Isabella - R$ 400,00. '

H419 - Apto cl 1 suíte + 2 qtos + dep. - Ed. Jaraguá - R$

450,00
H420 - Apto cl 3 qtos - em Santa Luzia - R$ 280,00
H422 - Apto c/1 suíte + 2 qtos - Ed. Carvalho - Centro - R$

490,00
H425 - Galpão Industrial- cl 500m2 - 12 andar MTR -Ilha

da Figueira - R$ + ou - 600,00
H42? - Sala Comercial- c/80m2 - 32 andar- Centro - R$

400,00
H428 - Sala Comercial- c/105m2 - Prox. WEG 11- R$ 560,00
H429 - Sala Comercial- c/300m2 - antiga RH - Centro

H432 - Sala Comercial Térrea - Ed. Ana Isabel- Centro - R$

280,00
H433 - Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro - sobre

Farmácia Drogaria Catarinense. ,

H439 - Salas Comerciais Térreas c/128m2 - c/ mezanino - ,

Nova Brasília

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua Walter Marquardt, 623,- sala 4
Centro CornI. Carlo.s Vase I

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0153 - 370-7238
9973-5097

CRECI 1762-J

������.�. p.�. ���'. �.� .�.� .��.?��� p.� .���.� ó. CORREIO DO POVO :
<?��.����I�(:���. � .l.�

Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1
Próximo a Caixa. Econômica Federal

VENDA
Ref, 106 - Casa. mista 72m2, :3 quartos, c] piso cerâmico, terreno. 300m2,.
Lot. Zanghelini. R$ 12,000,00 ou R$ 6.000,00 + Financ. Acéita-se carro.

Ref. 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, Quarto, Sala, cozinha,
BWC, Garagem, ótimo local R$ 12,000,00
Ref, 113 - Casa madelra 70 m>, Lot. Juventus. R$ 18,500,00
Ref. 116 - Casa Alvenaria, 86m2, terreno 450m2, Figueira, 3 quartos, R$
19,000,00
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, 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua asfaltada
R$ 12,000,00

Chácara 12.000m2 (Figueira) 4km do Centro, cl lagoa, pomar, energia. R$
26,500,00, cl escritura,

Construa sua casa através do, nosso Kit Casa a partir de
R$ 150,00 o m>.

Construimos sua casa a partir de R$ 5.000,00, com fi

nanciamento da C.E. F.

,.....··················w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'.
•

I Terreno c/l.9:18.00 m2. ( 25,5 x 76.00 ). Rua Pastor Albert Schneider. na Barra, R$ 70.000.00 •
I

Terreno c/60S.00m2. Rua Pastor A. Schneider. na Barra. defronte Papagaio, R$ IS.OOO.OO
Terreno cl 397.50m2. Rua Constantino Rubini. na Barra, R$ 18.000.00 •
Terrello cl :125,00m2, tot. Miranda. lotes n

° 6 e 7. R$ 9.000.00, cnda ern trés parcelas. •Terreno e/511.00m2(24.D,50) Rua Eiiznbeth Raboch. pró x. Noviciado, R$ 20.000.00
SíTIOS •

Chácum com 158:690.001112 edificado com urna casa alvennrin c/80m2. com água e árvores truuteras. Ribeirão

•Cacilela, Garib,;leli ' R$ 27.000.00
Sítio cl casa de madeira. dois galpões. terreno cl 57.4:;7.90 m2. localizado ,i Rua Alberto Utpndel. sln 0. local •próprio para loteamento ou para instalação de industria, R$ 134.000.00
Sítiocl I 1.265.00m2 edificado comum galpão de madeirá com 140.00m2. moinho com roda dágun, localizado •
lia Estrada Ribeirão Aurora. Rio Cerro II. distarne do asfalto 3 km, R$ 15.000,00, aceita terreno (lote) ou •parcela.

.

CASAS •
Casa de alvenaria cIl30.00m2. terreno c/630.00m2(;14x45). OI suíte + 02 quartos, 02 saias. copa. cozinha.
ßWC. garagem. Rua Boratogo. 44. na Bann ' R$ 50.000.00 •.
Casa de alvenaria cI200.oo012. I suíte +.� qtos sendo suíte e quartos c/armários embutidos. escritório. garagem I
para dois carros. dependência c/BWC:. lavanderia. despensa. churrasqueira. piscina. terreno ct

552,751112(16.50.3:1.50), Rua Pe. Aloisio Boeins. na Barra.' R$ 95.000.00, aceita apto. com dois quartos e •
garagem. C0l110 pane de pagta.'_ IAPARTAMENTOS:
Apartamento c/96.00m2. 2 quartos. auraaem e demais dependências. Rua Egídio Busarello. área nobre. IW

. I
Barra, R$ .\1.000.00

' ,

'.
LOCAÇÃO: •

I Sala comercial cl :14.62 m2. Rua Reinoldo Rau: esquina Guilherme Weege. Centro, RS' 180.00 (Primeiro mês
•de aluguel grátis)

Sala comercial cl 47,00 m2. Rua Walter Marquardt. 645 ' RS 180.00 (Primeiro mês de aluguel grátis) •Sala comercial cl :16.00 m2. Rua Angelo Rubini. 972. na Barra, R$ 270,00
Sala COmercial c/SO.OO m2. Rua Pas�or A. Schneider. IIS7, na Barra, R$ 250.00 •
Sala Comercial cl 45.00 m2. Rua Pastor A� Schneider. 1270. na Barra, R$ 150.00 •Sala comercial cl 100.00 m2, Rua Pastor A. Schneider. 1412. na Barra ' RS< :100.00
Apartamentocl 0:1 quartos. garagem e demals dependências. Rua Walter Marquardt. 2S20 ' R$ :120.00 .•
�tamento cl W quartos. garagem e demais dependências. Rua Hercílio Bertoldi. 66, R$ 2:10.00 (disp, () II

•
•
•

Apartamento cl 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Hermann Schultz. 169. Vila Lenzi ' RS 250.00 •Apartamento cl 02 quartos. garngem e demals dependências. Rua Pastor Albert Schneider. 688 ' RS 2.10.00

•Idisj}. 301O?)
, "

•

�arta1llento c/ 02 quartos. garager» e demais dependências. Rua Pastor Alben Schneider. 1187 - R$ I--ü.OO(disp. 121(9)

CHasa de alvennria cl O� quartos. 02 ßWC. !!ní'(I!!em pl dois C[lITOS e demals dependências. murada. Run Afonso I
an

'- ....

C' eO]ann, sln 0. na Barra, RS 270.00 •
C

aSd de alvenaria cl 03 quartos. garagem e dernais dependências. Rua Senha Weege. 699. na Barra - R$ 300.00

'R"S$U de alvenaria cl 03 quartos. aaraaem e demais dependências. Rua Ademar Horengose. s/n ". Tira Martins I
,

260.00
' "

�asa de alvenaria c/03 qu�rtos. 02 BWC. garagem e demals dependências. Rtfa Luiz Rosá. sln o
, R$ 250:00 •

Casa de madeira cl 02 quartos e demais dependências. Rua Berrha Weege. 767 (Fundos), R$ ISO.OO •
casa de alvenaria cl 02 quartos e demals dependências. Rua Padre Aloisio Boing. s/n o. IHl Barra- R$ 240.00

•asa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências. Rua Abramo Pradi. 212. na Barra - R$ 180.00

I CRECI Nº 1589 J

I
I
I
I
I
I A imobiliária da Barra
I
I
I
I

FONE: (0**47)
376-0015

.

-

PLANTA0
9992-7919

VENDE

TERRENOS

�partmllento cl 02 quartos. garagem e demals dependências. Rua Al�gelo Rubilli. 880 � R� 230.00. _

1I:;1rtnlllento c/02 quartos, garagem e.demnis dependências. Rua Camilo Andrenun. 20 I ' R$ 2.10.00 (disp, O�I

\V1T��r��n=cDrm@t--' -r-r-r-r-_/_" ,_,. .

.. �

.Ref: 008 - Prédio Crnl.: c/2 salas crnl.: 1 Q cl 80m2 e 22 cl 120m2 +

Apto.: 3 quartos, + dep. Vila Lalau. R$ 100.000,00.
.Ref: 021 - Apto.: 174m2, 1 suíte cl hidra, 2 quartos, + dep. Edif.

Florença. Centro. R$ 110.000,00.
.Ref: 005 - Apto.: cl 126m2, 3 quartos, + dep. Ed. Spézia. Centro.
R$ 53.000,00.
.Ref: 027 - Casa alv.: 405m2, 1 suíte cl hidra, 3 quartos, + dep. Vila

Nova, R$ 290.000,00.
.Ref: 023 - Casa alv.: cl 156m2, 3 quartos, + dep. Czerniewicz. R$
96.000,00 .

• Ref: 078 - Casa alv.: 140m2, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Lot. Papp.
Barra, R$ 85.000,00.
.Ref: 033 - Sobrado: 246m2. 4 quartos, + dep. Vila Nova, R$ 60.000,00,
à vista ou finc.,
.Ref: 061 - Terreno: 1.295,60m2. Czerniewicz. R$ 140.000,00.
.Ref: 006 - Terreno: 1.004,50m2. Vila Nova, R$ 85.000,00 .

• Ref: 002 - Terreno com sala comercial: sala 37m2 + casa de madeira
90m2, Figueira, R$ 45.000,00 .

• Ref: 036 - Terreno: 399m2. Centro. R$ 29.000,00.
.Ref: 015 - Terreno: 450m2. Vila Lenzi. R$ 19.000,00.

Ref 061 - Casa Alv.:

210m2, 1 suíte, 2 quar
tos, + dep.. Czerniewicz.

R$ 85.000,00.

Ref. 037 - Terreno:
651 m2, com churras

queira, piscina, 1 suíte
com hidra, Barra. Lot.

Papp. R$ 48.000,00

Ref. 060 - Casa alv.:

156m2, 5 quartos, 2

bwc, + dep.Figueira.
R$ 25.000,00.

VILSON
é O R R'E T O R D E IM Ó V E I S

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

LOCAÇÃO
, VILA LENZI - Sala comercial com 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

Ref. 136 - FIGUt;RA - 3 qtos. sala, cozinha,
bwc. Rua Avelino F, de Borba -

R$ 35.000,00.

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. 602 - CENTRO - Prédio cl 240m2,
galpão cl 280m2, Rua Procópio Gomes -

R$ 220.000,00.

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

- R$ 19;000,00.+ financ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CAD. 294·- CASA EM ALVENARIA 114,00M2 -

2 QUARTOS, 3 SALAS, 2 BANHEIROS, LA

VANDERIA, CHURRASQUERIA COBERTA, GA

RAGEM, COZINHA GRANDE - JOÃO PESSOA
- R$ 40.000,00

CAD. 317 - CASA MISTA + MEIA AGUA DE
ALVENARIA - 3 QUARTOS, COPA, COZINHA,
BANHEIRO, GARAGEM, TERRENO MEDINDO

525,00M2. RUA: CAMPO ALEGRE - ILHA DA
FIGUEIRA ;_ .R$ 20.000,00

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

Parecer'Comercial
Vende - Administra '

Compr� - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990

Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920
- 275-2777

VENDAS
CAD. 315 - SO
BRADO COM

350,00M2 - 1 SU

ÍTE, 5 QUARTOS,
SACADA, VARAN

DA, SALA DUPLA,
COPA, COZINHA,
2 BANHEIROS,
DISPENSA, ES

CRITÓRIO, GARA
'GEM PI 2 VEÍCU-

'--- �_�ILOS, LAVAN D E-

..RIA, DEP. EMPREGADA, AMPLA AREA DE
FESTAS COM CHURRAQUEI"RA. RUA: MAX WILLIAN
- BAIPENDI - R$ 160.000,00.

CAD.309
SOBR.ADO
COM 180,00M2
- 1 SUÍTE, 2

QQUARTOS, 2

SALAS, SALA
. INTÍMA COM

SACADA LA-
�'V A N D E R I A ,

COZINHA, BA

NHEIRO, FALTA
ACABAMENTO.
RUA: PADRE ORAcIO - VILA LENZI - R$ 96.000,00

m"�w,,, CAD. 321 -

CASA COM
150,OOM2 - 3

QUARTOS,
DUAS SALA,
COZINHA, LA
VANDERIA 2 BA

NHEIROS, DIS

PENSA, GARA
GEM. RUA AN

TÔNIO CARLOS FERREIRA - VILA LENZI -

R$ 65.000,00.
CAD. 30B �
SOBRADO
INFERIOR:
SALA COMER
CIAL MEDINDO

130,00M2 COM
2 BANHEIROS -

SUPERIOR: 1
SUÍTE 2

QUARTOS, 2

BANHEIROS,
SALA COM SA

CADA, AREA DE FESTAS, GARAGEM - FALTA ACABAMEN
TO. RUA: BERNARDo DORNBUSCH -

VILA LALAU - R$ 120.000,00
,...

:i}':::)'::-'/:::::'"

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

CENTRO - ED. ARGOS -

VILA LALAU
- Ed. Vitória

Régia,
apartamento
(semi-novo)
cl 111m2 - 3

quartos, sala,
cozinha. área

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

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

VILA NOVA
Casa alv. cl

170m2, suíte +

1 quarto, 2
salas, copa!

cozinha, bwe,
area de

serviço,
churrasqueira,

garagem, piscina - Valor R$ 70.000,00.

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
cioset + 2

quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, ehurrasq., piscina -

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

VENDAS
GIARDINE
LENZI - Casa
em alv.
(semi-nova)
cl 210m2 -

.
suíte cl hidro
+ 2 qtos,
sala, cozinha,
2 bwcs, área

de serviço, garagem pl 3 carros cl

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

�.;ifW••;:C0---l CENTRO - Casa
em Alv. cl .

. :1150m2 - suíte +

2 qtos., 2 salas,
cozinha cl
armário sob
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: 3.80m2. Valor:
R$150.000,00

CENTRO - PONTO COMERCIAL -

Lanchonete na Rua Reinoldo Rau toda
equipada, c/ moto p/ elisque entrega, (15
anos no mercado). Valor: R$ 70.000,00
(aceita no negócio carro/terreno/apto. no

valor até R$ 20.000,00
LOCAÇÃOAPARTAMENTOS

, 01 - CENTRO - APTO. ED. RICOLLI - 3 dorm. e/2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
) 02,- VILA LALAU - APTO. STA. TERESINHA - 2 dorrn. cl garagem - R$ 250,00
) 03 - CENTRO - APTO - ED. ITÁLIA, + 2 dorm., cl garagem - R$ 309,00
) 04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorm, cl garagem - R$ 230,00
) 05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - suíte, 4 dorm. + dep. emp., garagem-
R$350,00 •

) 06 - CENTRO - APTO - ED. RÉBELO - 3 dorm., cl garagem - R$ 330,00
) 07 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00

0.8 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorm: cl garagem p/2 carros - R$ 350,00
. LOCAÇAoCASAS

) 01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx. Disapel- 4 salas cl estaeionamento
R$650,00
) 02 - BARRA RIO CERRO - CASA MISTA PRÓX. CONF. AGHA - 2 dorm.: c/ garagem

- R$150,OO
) 03 - RIO DA LUZ - CASA ALV. - Próx. Ceval- 2 dorm - cl garagem - R$ 150,00

04 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mec, Raboek) - 2 dorm. - cl garagem - R$ 325,00
) 05 - VILA NOVA - CASA ALV. (Semi-nova) "suíte + 2 dorm. - cl garagem - R$ 600,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
) Ot - VILA NOVA - SALA COMERCIAL - sala cl 75m2 (Galeria Vasel) - R$ 250,00
) 02 - CENTRO - SALAS COMERCIAIS - em torno de 35m2 - antigo Senae
R$ 330,00
) 03 - CENTRO - GALPÃO COM. cl 1.80m2- galpãoel estacionamento - R$1.200,00
) 04 - C ENTRO - SALA COM. cl 170m2 - sala com mesanino - R$ 700,00
) 05 - CENTRO - SALA COM. cl 35m2 - (ao lado Imob. Jardim) - R$ 300,00
) 06 - CENTRO - SALA COM. c/.85m2 - Ed. Sehiodine - R$ 300,00

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas pl venda nos,
seguintes bairros: próx. Centro até R$ 85.000,00 - Chamapagnat ate
.

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

Apartamento cl 130m2, suíte +.2 quartos,
sala, cozinha, 2 bwcs, área ele serviço,
sacada, garagem, salão ele festas. Valor

R$ 78.000,00" Rua Joarge Lacerda, 270.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Administra • Compra

JARAGUÁ '�O SUL, 26 DE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO CLASSIFICADOS -15
, ,

'
.

.

,

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 Heinoldo

Temos casaseapartamentosresidenciaispara locação.

�i REF. 242 - TREVO DG DA WEG - Casa em alvenaria com 02

dormitórios, sala, cozinha, garagem ampla, área de serviço no piso
superior. + Loja com bwc (já com clientela formada) + Lanchonete

'i ampla. Loja e lanchonete já estão alugadas se optar pode continuar

� locado (Valor atual dos aluguéis R$ 500.00). R$ 110.000.00. Aceita l,
. n

Troca por imóvel ou estuda proposta. i�
l:�
M»REF. 254 - GARIBALDI ...,. Casa em alvenaria com aprox. 150 m2, c03

dormitórios, 02 salas amplos, cozinha, demais dependências. Terreno
com 768 m2 (32x24). R$ 40.000.00 Aceita imóvel em Enseada com

parte de pgto ou terreno em Jaraguá.

REF. 253 - ILHA DA FIGUEIRA - Próximo MTR - Casa em alvenaria com �

162 m2. 03 dormitórios, sala, demais dependências. Terreno com 405 c[
III

m2. R$ 50.000.00. Aceita carro de qualquer valor como parte de pagto.

r ,REF. 260 - JARAGuÁ ESQUERDO - Casa em alvenaria com 123 m2,' tq: suite ampla, 02 dormitórios, sala de estar, bwc social, cozinha ampla, S'
iii'área de serviço. Terreno com 1.250 m2. Rua João Januário Ayroso. ��. R$ 110.000.00 Aceita, carro, sitio pequeno como parte pgto. Estuda-

c:

� se propostas
�
�e EXCELENTE OPORTUNIDADE NA BARRA - BAIXAMOS O PREÇO -

Q1
e- MELHORAMOS AS PROPOSTAS
8 REF. 517 - BARRA - BAZAR PAULISTA - Sobrado com aprox. 270 m2 �

com 02 lojas com bwc, área de serviço, quitinete ao fundos com, ::s

g.,g cozinha, bwc, quarto. Piso Superior com 06 dormitórios, 02 bwc, sala

:§ estar, cozinha. Estuda-se propostas para troca por área construída
�

.§ na Barra, ou forma de pagto. - CONFIRA c[
q: III

Aluga

�LEIER371.� 91 "Faça a proposta de compra-

51MOBILIÁRIA 6 :arro,financ.parcelas-
5 : saoformasdepagamento"

IMÓVEIS PARA VENPAS:
- Casas - Apartamentos - Terrenos

. Vende .

CENTRAL DE VENDAS

ii 371-8799RANCHO
lMOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283
Uma parceria correta.

ranchoi moveis.com. br

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

JOÃOPESSOA
C·od, 487 - Casa de alvenaria cl 63,00m2, cl dois
quartos, bwc, sala, copa-cozinha, área de serviço

(eNvaranda, terreno cl 392,00m2. - R$ 17.000,00.
egOciável)

ILHA DA FIGUEIRA
Cód. 486 - Sobrado semi-acabado cl 84,00m2

,

terreno medindo 360,00m2, contendo três quartos
e demais dependências. R$ 25.000,00 (Aceita troca

por carro até R$ 5.000,00).

TRÊS RIOS DO NORTE
Cód. 491- Casa de madeira cl aprox. 80,00m2 contendo
três quartos, bwc, sala, copa-cozinha, área de serviço e

garagem, terreno cl 324,001112. R$ 11.000,00 entrada +

financ.

Cód. 494 - Casa ele alvo 116,001112 cl quatro quartos, bwc, .

sala, copa-cozinha, área de serviço, churrasqueira e

garagem, terreno cl 368,55m2. R$ 18.000,00.

Cód. 477 - Casa de ai V. cl l12,00m2 cl três quartos, dois
bwc, e demais dependências, terreno cl 6l9,50m2. �$
25.000,00

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

NECESSITAMOS DE
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO.

TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS6ANCHO IMÓVEIS - CRECI 820-J

ONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Informativo
Imobiliário

AIJS

: � ..�������I.<?�.���
: coRREIo DO POVo·· ���!:�.�� .C:�. ?��: �.� J?I? ��<?�!? �� .�9?�

OPORTUNIDADE
AUMENTE SUA RENDA. EMPRESA NO RAMO DE CON

FECÇÕES SELECIONA VENDEDORAS COM OU SEM PRÁTICA
PARA TODA REGIÃO DE IARAGUÁ DO SUL E MUNiCíPIOS
VIZINHOS INTERESSADAS COMPARECER NA RUA 10ÃO

IANUÁRIO AYROSO N° I 189 BAIRRO IARAGÚÁ ESQUERDO
NOS DIAS 28/08/00 ATÉ 06/09/00 DAS 14 HS AS 18 HS

VOCÊ QUE TRABALHA COM VENDAS,
SABIA?

- Que 47% dos veículos e 80% das motos em Jaraguá
do Sul são vendidos através de consórcio.

- Este mercado cresceu 27% este ano (Folha de São

Paulo).
- Um vendedor de consórcio, ganha mais que um

vendedor de carros ou motos.
- Que o Consórcio União está selecionando uma

equipe de alto nível para atuar em laraguá do Sul e

região.
- Que o Consórcio União oferece salário fixo, ajuda

combustível; ajuda alimentação, registro em carteira,
férias, 130 salário, comissão progressiva (quanto mais

vende, maior a comissão).
- QUE1 o Consórcio União apenas exige experiência

em vendas (qualquer tipo), conhecimento de região,
veículo(carro ou moto), boa apresentação, boa vontade,
espírito de equipe.

- Que se você quer fazer parte deste time-é só

comparecer nesta terça-feira (29/08) na Rua
Governador Jorge Lacerda, 45 - Jaraguá do Sul.

Consórcio União

PREC1�ANDO DE
DINHEIRO? .

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

ou usado'?
- Nós lhe emprestamos o

dinheiro em até 36 vezes

É funcionário Federa!.?
- Dinheiro em até 18 vezes sern

SPC - SERASA - AVALISTA

Informações fone: 371-1214

ENGENHARIA EARQUITETURA
Projetos e Conslrucóes

A� L� de OtweiM·
c�p. jlO(),.�

Fone: (0**47) 275·3441 I 9975·1749

NOVO ENDEREÇO
Rua: Bernàrdo Dornbusch, 300· Sala 12

Baependi . Jaraguá do Sul· SC

CEP: 89256·100 . Jaraguá do Sul· .SC

,

EMPRESARIO!
I

1\' ,

VOCE JA SE FILIOU AO DISK
""

INFORMAÇOES?
Então não perca ternpo, Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e 'faturar rnais, O Disk Informações é
um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

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

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

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

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
* G ratuidades:

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

Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

I
TERRENO

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

Jaraguá Esquerdo - R$ 3().()()(),OO

VENDE - TER RENO de csqui na com4.200m2 - Fazendo
frente com a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

ICristóvão II - Bairro Amizade R$ 10.000.00.

VENDE - TERRENO CO!1l I.OO()m2 de esquina - RUH

João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENp com 476m2 - Loteamento Ana'

I
Paula" - Lote n" 151 - R$ 12.S0n,n().

ILOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES
Residencial Firense

I
,

Ouro Verde

ICirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II

Condomínio Fechado Flamboyant

CASAS

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

IRua Horácio Pradi, :no - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,O().

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 2S.0(ln,on.

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12.()()().n()

I. �i���l�;l����I�S �:����(:��,I(�)A
- Lote 91 - Lotea

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82. Loteamento

Corupá - Chico de Paulo. R$ 23.()OO,OO.

AGENDA

I

- o. limo. Sr. Prefeito Municipal e

candidato a reeleição Irineu Pasold
esteve reunido na noite do dia
21-.08.00 com as Imobiliárias

Associadas a A.I.J.S .. Na oportuni
dade foram apresentadas algumas

reclamações e sugestões para
melhorias do atendimento ao

público em geral, e solicitado maior

agilização na aprovação de

projetos de loteamentos e obras,
também foi solicitado a inclusão de

um representante da A.I.J.S. no

Conselho Municipal de Meio Arnbi
ente, e sugerido que a Prefeitura
fizesse um conselho para aprova-

.

ção de projetos com a Fatma.
o. limo Sr. Prefeito achou as

reinvidicaçöes muito válidas e

prometeu estuda-Ias.

- Dia 26.08.00, almoço de confra

ternização em homenagem ao dia

do corretor, na chácara do Posto
Mime. Favor confirmar presença

até dia 25.08.00 com Cecília, fone

371-2117.

Imobiliária Garcia Vende
275-0019

:;::\;<;::::;.� ,"" :':::::::--. ·"::ct.:+::: ::\�_._:{:::{t:-.. :::#WàttK?/:'::;}

Cód. 0048 -Terreno comercialc/ I.OOOm2 de área + ecÚficaçãüde âiven��la
cl + ou - 100m2, localizado na Rua João Planinscheck, Bairro Nova BrasIlla,
(fundos Weg I), defronte ao.sindicato dos metalúrgicos. Valor R$ 70.000,00.

Negociáveis.
Rua João Planinscheck, 302 - Järaguá do Sul - SC

CRECI4855-)

PARA MORAR MUITO BEM!!!!!!
Cód. 0062 - Lindo lote c/406m2

(14x29) todo plano, excelente para
moradia, localizado no Loteamento

Jomar, Bairo Estrada Nova.

Valor R$ 8.500,00.
· ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J

CHave

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua

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

suíte, 2 qtos, demais depen-
dências, churrasqueira indivi

duai na sacada e coletiva.
Entrada + parcelamento direto
com a construtora. Ou financi

amento pela C.E.F. ou pelo
HSBC (BAMERINDUS).

Edifício Mathedi II - Rua
João Planinscheck - Bairro
Nova Brasília, com 3 qtos,
demais dependências.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora.
Ou financiamen-
to pela C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS).

Edificio Mônaco.
Edificio central - Rua João

Marcatto, próximo Posto Mime/
Reinoldo Rau com 01 e 02

dorrnitórios e demais

dependencias. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora.

VENDE
Ref.: 1052 - Casa mista

Lqteamentci Versailhes
com 60,00 m2 R$
25.000,00
rieqociável, aceita
carro ou imóvel na

praia. de Barra Velha.

Ref.: 0952 c Casa
Loteamento

Zanghelini/Nereu
Ramos com 02 qtos,

demais

dep. R$ 13.000,00 +

47 parcelas de

R$ 170,00 mensais.

Ref.: 0054 - Sobrado'
Ilha da Figueira
corn 02 aptos + meia

aguá nos fundos,
R$ 75.000,00
negociável.

Ref.: 0300 - Duas casas

madeira Bairro São Luiz (casas
alugadas) ótimo para

investimento R$ 17.000,00
negociável.

Ref:: 0052 -

Sobrado Ilha da

Figueira/prox.
Real Vidros �

R$ 80.000,00
negociável.

PLA...'N"TA...C> I>E. 'VE.'N"I>A...S - 9975-.2.58 C>'" 9975-0900 .

IMOBILIARIA

MENEGOITI

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

Imobiliária Menegotti .. Ltda.

CRECI W 550-J

CASA EM ALVENARIA CASA EM ALVENARIA

03 QUARTOS
E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL:
VILA LALAU

R$ 48.000,00

, CASAEMALVENARIA-

FONE: (047) 371-0031 g
01 SUÍTE, 02

QUARTOS E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
R$ 95.000,00

. TERRENO

CASA EM ALVENA
RIA

03 QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDENCIAS
LOCAL : ESTRADA

NOVA
R$ 30.000,00

(aceita carro no

negócio )

LOCALIZADO
NA VILA RAU
ÁREA DE

420,OOM2
R$
14.500,00
(PODE SER

PARCE'LADO)

TERRENO CENTRAL
�.

� ,

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

R$ 360.000,00

TERRENO

COM ÁREA DE

300,00m2
(12,00M X

25,00M)
R$ '9.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 19 AGOSTO DE 2000. SERVIÇOS

E�mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

FIEse
SESI

SESI - Serviço Social da tndúetrie
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
• Audiornetrlas
• Censo Visual
• Cursos de CIPA
• Exames Laboratoriais
• Fisioterapia
• Lazer ativo
• Programa Ginástica na Empresa
• Ergonomia
• Programa de gerenciamento do Estresse Ocupacional
• Programa de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas
• Programa de Prevenção à AIDS "

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-789,9 RAMAL 27

I,

E·'·.

• , •••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• , 0.0

SESC 54 anos - SESC e

Você Cultura em Movi
mento.

AULAS DE YOGA - Início 05/09/00

Professora: Ilse Fischer Hasse

Aulas uma vez por semana. Escolha seu horá
Segunda-feira - Terça-feira - Quint
feira

.
.

14h às 15h30
9h45 às 11h15

ipe desta Festa!

á do Sul convida

que desenvolvem
dade cultural emMensalidades:

Palestra: OBESIDADE
Palestrante: Dalisbor Marcelo We
Data: 30 de Agosto, às 19 horas

.

Local: Auditório do Shopping. Entrado Fr
a 3a Etapa do Palco

tório - Circuito Nacional
SESC de Teatro e Dança.

Aguarde!
Apoio: Laboratório Jaraguaense, Netuno Informática,
Formais, Shopping Center Breithaupt

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

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

...............................................<;.������I.Ç.��?S �18
.

, .

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

/.

-

.INSCRIÇOES ABERTAS PARA':

ELETRICISTA INSTALADOR
,..

ELETROELETRONICO

INSCRiÇÕES ATÉ: 25/08/00

MOPE (Curso de Treinamento Especializado em

Condução de Veículos Rodoviários

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

Ja
SENA. - CET Jaraguá�q Sul

>< .•. /i
Rua lsidoro Pedri; 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax:' 47-370,",77'22

E-mail: jaragua@senai-sc.irnd�br

Custos e Formação do Preço de Venda na Indústria
OBJETIVO

Apresentar de formo proneo e dínórruco. os bases técnicos e conceituais de

estabelecimento de preços em ernoresos industriais dentro dos modernos técnicos de

precincoçóo.

PROGRAMAÇÃO
• Conceitos de Custos

- Objetivos
· Enfoque Fiscal

* Diagramo Básico de Custos
* Componentes do Custo

- Matérias-primos [MP)
· Produtos poro Revendo [PR)

- Custos' dos Matéria-primos e Prooutos poro Revendo
· Impostos Recuoeróveis·

- Critérios poro Avaliação oe Estoques
- Perdas de Materiais e Subprodutos

• Mão-de-obra Direto (MOO)
.

• Custos Indiretos de Fobricaçõo [CIF)
, Ficho Técnico de Produto
* Sisternas de Custeamento Reo;
* Custos poro Controle
* Custo Padrão
, Relação Custo/volume/lucro

Clcsstücoçóo cos Custos
* Morgem de Ca�tribuiçõo
* Preço de Vendo
* Ponto de Equllíbrlo

'APRESENTAÇÃO
Carlos Eduardo Friedrich

Adrnirústrooor de Empresas. Pós-graciuado em Recursos Humanos.
Consultor com 14 anos de experiêncio em estruturoçõo de Empresas.
Idealizador e ocrrurusírodcr do Curso de Gerenciamento 'de Empresas.
Diretor e Sócio do F & F Consultoria e Treinamento Empresarial. Já ministrou
treinamento poro rnoís de 500 proprietários de empresas de Micro,
Pequeno e Mé,jio Porte.

REALIZAÇÃO
CARGA' HOR.ÁRIA: 14 horos/oulo
PERioDO: 19 a 22/09/2000 - 33 a 5" Feira)
HORÁRIO: 19h os 22:30ils
INVESTIMENTO: RS 85,00 (Oitento e cinco reais)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TAGLIATELLE
VERDE COM RICOTTA

INGREDIENTES

500g de tagliatelle verde
Sal'
500g de queijo Ricotta ou requeijão magro
Noz-moscada ralada
SOg de queijo Parmesão ralado

70g de manteiga

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

Neste prato tradicional italiano, o tagliatelle verde vai ao

forno com molho cremoso de queijo 'Ricotte aromatizado com
..

. noz moscada.

Tempo de preparação: 20 minutos *Tempö de cozadura: 30
minutos * 4 pessoas

MODO DE PREPARO:
Coza o tagliatelle em água a ferver temperada com um pouco de sal,
durante 8 a 12 minutos ou até ficarem ai dente. Escorra bem. Deite o

queijo Ricotta ou o requeijão numa tijela e misture 2 colheres de sopa de

água a ferver juntamente com a noz moscada e o sal, mexendo para obter
um creme.

Unte o fundo de um recipiente de ir ao forno e espalhe o tagliatelle e o

molho de queijo em camadas alternadas, terminando com uma boa

quantidade de molho. Polvilhe com queijo Parmesão e umas nozes de
manteiga .

Leve a forno pré-aquecido a 1800 C e deixe cozer 30 minutos até estar
dourado e a fazer bolhas. Sirva quente,
SUGESTÕES DE ACOMPANHAMENTO

Acompanhe com salada de tomate, pimenta e cebola.
VARIANTES

Poderá optar por Fettuccine e massas com formas em vez do

teçtietetle, Também poderá usar queijo cheddar em vez do
queijo Parmesão.
CONSELHO ÚTIl:

Para obter um arorna mais intenso, deverá usar noz

moscada acabada de ralar com um ralador muit
fino ou adequado à noz-moscada

.�'"/ .d

. UTTI
S-TAURANTE

.

....

.

�ANCHONETE
371-7133 I 9992-2164

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

CHIQUE passa a ter uma ótima opção aos

DOMIN.GOS, à noite. É 0 Rodízio de Massas
com 5 tipos de lazànhas, 3 de canelones, 3
de panquecas, 3 de beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas.

2'15-2923 ALMOÇO
de terça a domingo servindo o delicioso

Rodízio de Carnes Nobres

Jaraguá do Sul já tem uma autêntica

Cantina Italiana.
Servindo 18 pratos da culinária

Italiana, no estilo Santa Felicidade
de Curitiba, R$ 7,OOpor pessoa.

disk-brega
371 ..6727 Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá-do Sul - SC

,', Oe terça a domingo no almoço e jantar, Rua

Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1.277 - próx.
Verdureira da Raquel - Jaraguá do Sul - S.e.

�(
fi
U

•

1 i gue: 3707919para anunctcr,

.

. ,.

Aceitamos Jeselivas para festas

,�

Lanch:onete diariámente�6:0Q;h '?l Im

, . 's de 50;i.var:ledades;. Jftntar de'iSeg·u'nd .

f.' ' '1.', '!�
�Imoço mal .

." fi,
.'

. ,a, a"sexta.felra10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Apto de 2 quartos cl
área de lI3,24m2. Edifício Ás
ler, localizado na Rua Marina

Frutuoso, 909. Valor R$
50.000,00 cl possibilidade de

financ .. Fone: 371-1462.

Vende-se ou troca-se casa em

Ubatuba cl 44n;2, c/2 quartos,
cozinha e bwc. Terreno cl

360m2. Valor a combinar.
Contato 372-0538 cl Geni.

Libera-se crédito de

R$ 15.000,00 a

R$240.000,00 para

compra de bens, hipoteca
ou reformas. Fone:

(Oxx43)
344�0842.Precisa-se

Engenheiro Alimentar
especializado em Drundaie.

Tratar: Coinmil .Com. Ind. de
Milho Ltda .. Fone 043-422-4106

cl Fátima - Apucarana PR.

Scania HW 91; branca, à

vista ou entrada R$

5.000,00 + parcela de

consórcio. Fone:

(Oxx43) 344-0842

ALUGUEL

DETRAJES

1 FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO I

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

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

rem para casar os seguintes:
EDITAL NQ 22.860 DE 16-08�2000

. Cópia re cebida do cartório de Guararnirim, neste Estado
BRUNO RODRIGUES E FABIANE MAIRA HENKE

Ele; brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Santo André, São Paulo, domiciliado e residente na Rua
Mariana Fructuoso, 300, apto. 604, nesta cidade, filho de José Benedito Rodrigues e Angelina Lemes

Rodrigues
Ela, brasileira, solteira, autônoma, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Emílio Manke Júnior, 1.502, Guaramirim, neste Estado, filha de Vladernir Henke e Neusa MariaTomelin
Henke.

EDITAL NQ 22.865 DE 18-08-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
AMAURI PAULA MARINHO E IVANILZA DINIZ DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Nova Cantú, Paraná, domiciliado e residente na

Rúa Cizino Garcia, 50, nesta cidade, filho de Marilton Benetido Marinho e Izete Castro de Paula.
Ela Brasileira, solteira, do lar, natural de Alvoradq�p Oeste - Presidente Medici - Rondônia, domiciliada e

residente ria Rua Leopoldo Schmitt, 2678, Guaramirim, neste Estado, filha de Isaias Cardoso de Souza e
Iraci Diniz de Souza.

EDITAL NQ 22.868 de 21-08-2000
CHARLES FRANK GARCIA E ZULEICAZILS-

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Gustavo

Gumz, 260, Rio Cerro II, nesta cidade, filho de Hilário Garcia e Rovena Garcia.
Ela brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua' Gustavo

Gumz, 260, Rio Cerro II, nesta cidade, filha de Curt Zils e Rosanita Schuenke Zils.

EDITAL NQ 22.869 de 21-08-2000

ADILSON JOSÉ FREIBERGER E ELAINE CRISTINA LEMOS-

Ele, brasileiro, solteiro, supervisor de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Arduino Pradi, 406, São Luiz, nesta cidade, filho de Simplício Freiberguer e Erica Gerent Freiberguer.
Ela, brasileira, solteira, operadora de caixa, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Arduino Pradi, A06, São Luiz, nesta cidade, filha de Carlos Hermes Lemos e Ivete Lemos.

ÉDITAL NQ 22.871 de 22-08-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado,
JOSÉ GUIZONI E VANESSA APARECIDÄ PEREIRA

Eíe, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de São Jorge D'Óeste, Paraná, domiciliado e residente
em Vila Freitas, em Guaramirim, neste Estado, filho de Aniceto Guizoni e Oelminda Guizoni

Ela, brasileira, solteira, inspetora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Avenida
Waldemar Grubba, 4.286,nesta cidade, filha de Valdir Pereira e Zulmira Pereira.

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

.

E·DITAL
. PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina,na forma da Lei, etc.

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

Agropecuária Major Ltda. - R. Luiz Dauvot, si n° - Nesta;
Agropecuária Major Ltda. - R. Luiz Dauvot, si n° - Nesta;
Aguinalclo ela Silva - R. 625, nOSO - Bairro Vieiras - Nesta;
Arnarildo Bachmann - R. Joaquim Francisco de Paulo, 1.284 - Nesta;
Andre Bastos. Alves - R. Santos Dumont, 180 - Nesta;
Bihi Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300 .

- sala 12 - Nesta;
Bibi Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornhusch, 300
- sala 12 - Nesta:

Bibi Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300
- sala 12 - Nesta:

Centro Educacional Integrado Jaraguaense - R. João Januário Ayroso,
I 15 -'-- Nesta:
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100- Nesta;
D. e D. Com. e Prest. Serv.Ltda -,

- RodoviaBR 280 - km 84, n° 468-

Corupá;
D. e D. Com. e Prest. Servo Ltda, - Rodovia BR 280 - km 84, n" 468-

Corupá:
Dirceu Marchioro - R. BR 280 - km 86 - Guaramirirn;
Eclemir Alecio Bratti - R. A, lote II - Loteamento Imperador- Nesta;
Edson Gomes ele Melo - R. Pref. Waldemar Grubba, 3.727 - Nesta;
Ernesto F Blunk - Corupá - S.e. -Nesta;
Estofados Juliana Lida. -,Rod. BR 280, IS.685km, n060 - Centro

Nesta;
Evanir N. ela Silva '--- R. 938, n" 203 - Ouro Verde - Nesta;

Felipe Novak - R. Benjamin Constant - Nesta;
Free Wink's Ind. e Com. de Confec. Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes, 83
- sI. O I - Nesta;
G. Mercado Produtos Com. Visual Ltda. - R. Angelo Rubini, 15-

. �

Nesta;
lrineu Dohring - R. Marcelo Barbi, 36 - Jguá Esquerdo - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - R. Angelo Ruhini, 1.256 - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - R. Angelo Rubini, 1.046 - sI. 03 - Nesta;

Marcos Cleber Lorenzetti ME - R. Preso Epitácio Pessoa, 1.298-

Nesta;
Maria 1zàhel Seil � R. Paulo Guilow, 788 -Nesta;
Nova Transportes Lida. - R. José Theodoro Ribeiro, 3.349 - Nesta;

NTL Transportes Ltda. - R. Theodoro Ribeiro, 3.349 - sala 02 - Ilhada
. Fi zueira _:_ Nesta:

Po�to de Medicamentos Rio da Luz Ltda. - R. Est. Ribeirão Gde. da

Luz-Nesta;
Ramao de Oliveira - R. Clara Hanernann, última casa - Barra Rio Serro

-Nesta;
Sandro Felix - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 930 - Centro

Nesta;
Simone Maria K. Raulino- R. Serafin Satler, ao ladoN° 3.265 - Barra

Nesta;
Transportadora Operacional Ltda. - R. Pref. José Bauer, 484 - sI. 01-

Rau - Nesta;
Vilmar Marinrio de Souza - R. Eperia Lenzi Friedrich, 137 - Nesta;

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

dio do presente Edital, para que os mesmos compare

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

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, da.r
razão por que não o faz, sob a pena de serem os refen

dos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vestindo Toda a Família

;:: i!5!SWi"{
\II )II

.. ....

370-79"191370-8&49

JABAGVÁ CENTER
CDlE 1

MAR EM FÚRIA
lß anos. Horários: 14:00 - 16:30 -

19:00 e 21:30
CINE 2

60 SEGUNDOS
14 anos. Horários: 13:45 - 16:16 -

18:45 e 21: 15

CIl\TE 3
X-MEN

12 anos'. Horários: 14:15 -16:40-

18:40 e 21:00

CINEMAS DE JOINVILLE
eDlE r

MAR EM FÚRIA
14 anos. Horários: 14:00 - 16:30 =

19:00 e 21:30
CDlE 2

X-MEN -:- O FILME
12 anos. Horários: 13:30 -,15:30 -

17:30 -19:30 e 21:40
'CINE 3

EU, TU. ELES

,12 anos. Horário: 13:45

60 SEGUNDOS
14 anos. Horários: 16:00 - 18:30 e

21:15

SUPERNOVAS

- Boaz Yakin,
vai fazer "Batman 5" (da nova

série, onde a história é ,passada 40

�nos no futuro)

- Novo disco de Madonna já está
na Internetl (Na página mais
criticada do momento,
"Napster .com'')

... Alanis Morissette vai produzir
o próximo disco

�-�'Os Simpsons" vão virar filmei

- Jean-Claude Van Damme deve
virar mutante em "X-Men 2"

-Série ele 1V "S.W.A.T." ganha
versão para o c;inema

.

- Michael Jackson prepara novo

filme e último álbum para 2001

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

. Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649
370-7919

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,

. ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aniversariou, 110 dia 2018, a bela Camila Andressa

Ruysam, sendo motivo de muita alegria para os pais,
Alexandre e Célia, e pro I]!;aninho, Lucas

Completa 2 aninhos hoje Matheus

Gabriel Mültn seus pais, Estela e

Gilsol1,Müli�i� e seus avós, Rudof e
. Miraíta, lhe mandam os parabéns

.'

12/8
"'\

· 12/8 -

13/8
13/8

• 13/8

:'14/8
-1.,4/8 --

1418-o garotão Eduardo Henrique Boeder

enfeitando nossa coluna' •

A gatinha Juliana Larissa Radunz, filha de Alécio e

Magali Radunz, completa hoje 2 aninhas e recebe os

cumprimentos dos padrinhos, lraci e 1milton Fritzke,

Logo mais à noite ela recepcionará seus convidados no

Restauranie Musse, na Barra do Rio Cerro. Parab ins!

.

A palhacinha Amanda Laís, filha de Noeli e EdsOli'�i!i
Silva, completou 7 (mos no dia 1218. A Mayra

Mareelle e o Linus Neto também prestigiaram a

)f11l festinha. Parabéns, Amanda

Allivers�pi�y ontem o gatinho Bruno Augusto Carvalho,
comple�ª,ldo 5 anos. Sua mãe, Marlene, ; todos os familiares lhe desejam os parabéns

Mti

14/8

•
"_

1:..4/8 -'"

1S/8
"'15/8

• 15/8
: 15/8
• .•·1518 -

• 16/8.
•

1,6/8 -

• '16/8
• 1618
• 17/8

17/8
17/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18/8

·

'18/8··
.i

..... ..... . ,. •
'
•• '. • • e

:

••

Rlcardo Be�i�:�1 Pi�h�irri:'
Daniel Alvaro Kleiri< ,;

Francine····L9zpyei d�,Qjiv�!t� .. ii

Tuh�rlly�··•••Naillàn F�rr�irà �a �ll.y�>
Bru na>Rafaela R�z�nqe<d� .Coßia,.::·::<
Marco Otávic)Vc)I�rriànií -: ,......... :,> ::,>\ .

'GKeVitÍ1 ,vinDíCiUr••••• ·eSt>t.�·�s,�an:tó�:;:' .�::;: ;r::��:;�:'\ ,

us avo
.

e ,
r ,:<:" i:, ::'»:;': :.���l��yOj�����' >;�\.

'. ::" .< ,:.,<> .....•,' :<,,;:\,:
Jaqueline .Jaroczihski Sp�zJ� ,.::::\';,':>:�\ :
Jaquel i ne <Fe n pe'-::-::::-::::.:

, -, .-'': ::
. .::::._ .. ,.-.<:', .. : ..

,

,

.. ,_.-
.. .. -:..

_,.>"-,«

Edilson AlmeidadOSSantos :'.;,
Jennifer Michaeuy�Bênnet :>,:', ,\

Roberta 'Luana'délSil'�à< <'::<: :':<
Mikaela 'Shelly Kri$�'n$kl�rÚph.:.·· \<\

Logam do Amaral�â$pê,d'> .,., ,. :::'::2<\ :
Emanuele Lais Q �vedo, :»'i' "::��'.;:\.:
AleU Haia. n;de.L.'irn.·a: •••••.....••···<···:.·...... ' ,<} :,>::

'. .
. " . . ". -. " ><:\.�\ :

Gabrielly Ferrefra �4fg�i , \ .

Mlcael Stankiewicz.<· .........•.•<: \'.. , -.

:'

Luís Felipe da Cruz'
Elionai Calebe doNasdmentc)
William .•. Beninca Pinheiro '. «: ..•••..••..
Jenefer

.. CamargO d;;l: Si!VäTqdt'.,

vEdiniciuds KV'�1�ssaA'.: ,'>:: .. ';', "::::::, '>.,\.

uar . ,o .Iel��<: .•... �t��ßs ,.......... ':::, >�>.':'<�::
t.artssa Claré} Sterl9h�f<

'. <

", '>:: -: .': > :
' ..... :: •.......... .':��:::��': :

',. "".'

BABÁ DA HORA

� Mamãe �
Temos agora a solução permenente para seuS

problemas temporáríos.
Sempre que precisar de babá por hora

(día.e noite},-entre em contato com Elvira

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

Isabel Kikue - 371-9325/ Elizete Fluck -

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

CLrNICA� Wadá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
,

11Fones: 371-0101 - 371-06

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

SINDICATO DA ALiMENTAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Equipe FERJ/FME disputa Estadual
Em congresso técnico realiza

do no início de agosto, na sede da

Federação Catarinense de Bas

quete, ficaram definidos os parti
cipantes e a tabela do Campeonato
Estadual Adulto 2000. O cam

peonato, que acontecerá entre os

dias 2 de setembro e 18 de no

vembro, contará com a presença de

quatro equipes e será disputado em

três fases.
Na primeira fase, todas as

equipes jogam entre si, em

confrontos de ida e volta. A segunda
fase será disputada no sistema de

play-offs, em uma melhor de três

partidas,
.

envol-vendo o primeiro
colocado da primeira fase contra o

quarto e o segundo contra o terceiro.
A terceira, e última fase, reunirá as

duas equipes vencedoras dos play
offs da segunda fase e também será

disputada em uma melhor de três

partidas, sendo a equipe ven-cedora
a campeã estadual.

A tabela dos jogos da equipe.
FERJ/FME é a seguinte:
-:- 2/9/2000 - SER Ipiranga/
Romeu Georg x FERJ/FME, em

Blumenau

16/9/2000 ABAF/

Florianópolisx FERJ/FME, em

Florianópolis.
- 30/9/2000 - FERJ/PME x SE
Bandeirante/Irmãos Zen, em

Jaraguá do Sul.
- 5/10/2000 - FERJ/FME x

SER Ipiranga/Romeu Georg, em

Jaraguá do Sul.
- 14/10/2000 - FERJ/FME x

ABAF/FlorianópoIis, em Jaraguá
do Sul.
- 21/10/2000 - SE Bandeirante/
Irmãos Zen x FERJ/FME, em

Brusque.

De acordo com o dicionário de
Aurélio Büarque de Holanda,
"trote é a' zombaria a que os

veteranos das escolas' sujeitam os

calouros". Tal expediente é am

plamente utilizado em prati
camente todas as instituições de
ensino onde existe .esta, digamos,
tradição. Através dos anos, os trotes
têm sido temidos por aqueles que
iniciam a vida .acadêmica, os

famosos calouros. O trote se consti
tui em uma espécie de "boas vID
das" nada aprazível, visto que em

muitos casos os veteranos extrapo
lam e acabam inclusive ferindo a

integridade física e moral dos
calouros.

Com efeito, é relevante infor
mar que atualmente muitos
vettltanos substituem as zombarias
do trote pela doação de alimentos
e agasiUhos que depois são entre

gues às pessoas carentes. Mas o

o�etivo desta missiva não é criticar
aqueles que ainda insistem em

utilizar o trote explorando o seu

lado aegativo, ainda que o mesmo
esteja proibido, conforme Lei

Trote nota 10
Estadual. Na verdade, gostaria de
relatar aos leitores o "trote" a que
os calouros do curso de Direito do
Centro Universitário de Jaraguá do
Sull FERJ (dentre os quais eu me

incluo) foram submetidos no último
dia 8 de agosto.

No intervalo, os alunes da se

gunda fase de Direito entraram em

nossa sala de aula, barrando a saída
e dizendo que a hora tão' temida
havia chegado. Tivemos que ouvir

algumas piadinhas e sofrer certa

pressão psicológica. Muitos já
esperavam pelo pior como, por

exemplo, um belo banho de ovos,
farinha e outros ingredientes nada

agradáveis. Ou então. a famosa

"doação" em dinheiro, para que eles

pudessem fazer uma festinha às

nossas custas.

Depois de alguns minutos de

, agonia, fomos encaminhados a uma

outra sala, onde seria, enfim,
aplicado o trote. Mas eis que para
desconcerto e perplexidade geral,
havia no meio da sala uma enorme

mesa, sobre a qual um lauto e

delicioso café da manhã, com doces,

salgados, .refrigerantes e tortas dós
mais diversos tipos estava disposto.
Tudo que havia na mesa fora
trazido pelos próprios alunos, que
se cotizaram e nos propor
cionaram a surpresa.

Esta, caros leitores, foi a ma

neira- surpreendente que os

veteranos de Direito escolheram

para nos dizer "Sejam bem-vindos
à universidade". Acredito que este

trote tenha sido inédito em nossa

cidade e região. Registro aqui (e
sei que meus colegas juntam-se a

mim neste agradecimento) o meu

muito obrigado. aos idealli:adores,
.

incentivadores e executores desta
idéia. Estejam certos que jamais
esqueceremos do nosso trote.

Caminhando juntos seremos

mais fortes e com certeza atin

giremos os nossos objetivos co

muns. Parabéns pela iniciativa.

Luiz Lenznester Júnior
Comerciante, graduado em

Administrsção de Empresas
e acadêmico de Direito

A Cultura e a Arte
Para nós entendermos melhor

� realidade (para a qual temos

dOI,s conceitos), é preciso que
reflitamos os conceitos existentes
are�eito. Em artigo publicado em
1995 H ffm

" ,
.

, orr ann apresentava um

Conceito escrito por Clifford
� .

�

ertz, em "Interpretação das
Culturas" que dizia: "ele começou

::�paz de agir como receptor e

nussor, iniciou a acumulaçãn
que é a cultura". .

.

" Quando refletimos a questão
aCUlllulação de cultura" podemos

pe�ceb.er que isto está' aplicado
k!]�cipalmente às situações re-

Clonadas ao plano material: Neste
senti

.

do, podemos pensar que nossa
Produ -

u
çao cultural apresenta-se com

qlll.a expressividade que é dificil
Uest'

N _
lanar, uma vez que toda a

açao está envolvida neste processo.

'o
No Illomento em que voltarmos

'8s
. .

&II
o olhar para a Cultura Jara-

aense, perceberemos com que

Confusão Conceitual
intensidade ela se encontra inserida
em nível regional, nacional e

internacional.
É perceptível o crescimento

desencadeado nos últimos 15 anos

pelo fluxo migratório. Não jne
coloco contra este movimento uma

vez que o universo é Iivre para o ser

humano. Entretanto, delineia-se aí

um problema, pois os migrantes vêm

para a região sem nenhum projeto
além dos relacionados com a

expectativa de crescer mate

rialmente, níelhorar econo

micamente, socialmente e cultu
ralmente. Tal fato não constitui im

pedimento para que as pessoas se

movimentem, uma vez que a

cultura em si não determina normas

de produção.
Apesar disso, percebe-se que esta

situação acaba. por tornar-se

dicotômica. Enquanto que, para a

Cultura, tal movimentação não é

um entrave, para a Arte constitui um

problema.

Isto acontece porque os ele

mentos apresentados' ou utilizados

pela Arte impedem o acesso das

classes populares que deixam de

. viver o teatro, por exemplo, pela
falta de tempo ou deixam de

estudar e apreciar a música por
estarem impossibilitados de

investirem em algum instrumento.
Estas são, portanto, algumas das

questões que me seguem no

cotidiano e que acredito ter

esclarecido átravés desta reflexão.

Caso não tenha atingido meu

objetivo e alguma dúvida ainda

perturbe o amigo leitor, peço-lhe
que descreva sua posição a fim de

que possamos encontrar alguma
outra solução.

Carlos Cezar Hoffmann
Professor Pesquisador do
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul

III Sessão de Pôsteres consolidou as alianças entre' o Centro
Universitârio de Jaraguá do Sul, as instituições de Educação
Infantil e os professores da região

III Sessão de Pôsteres
movimenta o 'campus

A III Sessão de Pôsteres do

Estágio Curricular de Educação
Infantil, realizada no dia 3 de

agosto, ainda repercute no Centro
Universitário de Jaraguá do Sul.

Organizado pelas acadêmicas
da oitava fase do Curso de Pe

dagogia, o evento possibilitou a

socialização do percurso teórico-

.

prático vivenciado na imple
mentação dos projetos educativos
durante o período de Estágio
Curricular de Educação Infantil.

O evento procurou ainda
consolidar as alianças entre o Cen
tro Universitário de Jaraguá do

Sul, as instituições de Educação
Infantil e os professores da região.

Centro Universitário sedia
reunião da ACIJS

o Centro Universitário de Jaraguá
do Sul foi o loca! escolhido para a

. realização da reunião semanal da

Associação Comercial Industrial
de Jaraguá do Sul - ACIJS no

último dia 14 de agosto.
.

Participou também a Reitora Prof'
Carla Schreiner, que expôs aos

empresários a importância da

transformação do Centro de
Ensino Superior em Centro
Universitário bem como os

beneficios que tal transformação
irá trazer à comunidade em curto,
médio e longo prazo.

Na ocasião, a Reitora enfatizou a

necessidade de haver colaboração
porparte dos empresários no que .

diz respeito à formulação de
convênios financeiros, de apoio à

pesquisa entre a Instituição e as �.

empresas e de concessão de bolsas
.

de estudo aos funcionários das
indústrias que aqui estudam.
Ao final do encontro, os

empresários foram convidados a

participar da aula inaugural dó'
novo curso de Tecnologia em

Eletroeletrônica, realizado em

convênio FERJ/Senai.

EDUCAÇÃOPERMANENTE
INSCRiÇÕES ABERTAS

INFORMÁTICA BÁSICA I E II
• FRANCÊS

• NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
• ARTE E CULTURA DO BRASIL

• RELAÇÕES HUMANAS
• CERÂMICA • ATIVIDADE FíSICA

• MEIO AMBIENTE NO NOVO MILÊNIO
• ATELIER EM MADEIRA

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

(Oxx47) 371-0983
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llF A superfesta em home
nagem aos 150 anos'de
Blumenau, "Fly One Ver
sion 150", vai ser realiza
da neste die 1, a partir das
23 horas, rio Aeroporto
Quero-Quero, em Blume
nau, com seis top DJ's, -

como o pioneiro das festas
raves no Brasil, o Dmitri,
mais Erik Caramelo, Rena
to Lopes, Leozinho, Sitnio
ne e Laia e os performen
ces Fernando Schafeer e

VJ Alexis. Ingressos ante

cipados na ALOJA.com e

Posto Mime da Reinaldo
Rau.

llF Dia 29 de agosto é o "Dia
Nacional de Combate ao

Tabagismo". Dentro de uma

proposta de conscientização,
o Shopping Center Brei
theupt promove, do dia 26
de agosto a 3 de setembro,
exposição com à tema: "Fa
lando sobre tabagismo". No
dia 31 de agosto, às 19 ho
ras, a coordenadora estadual
do Programa de Tabagismo,
Mara Broqnoli Hack, fará
palestra sobre o tema. A en

trada é franca e .serêo reali
zadas no auditório do Shop
ping Center Breithaupt.
.... Será neste domingo o

show de Wilson e Soraia, na

Praça Ângelo Piezere, às 20
horas.

.... Estão abertas as inscrições
para a Escolinha de Tênis
de Campo, do Clube Beira
Rio, com início no dia 2 de
outubro. Inscrições na secre

taria do clube. Não precisa
ser sócio. Informações 275-
0413

lIli'; A Secretaria da Família
realiza hoje o Baile de De
butantes da Terceira Idade.
Será no Clube Atlético Bee
pendi, a partir das 19h30.

.... Este colunista agradece
ao empresário Beta Carrero
o envio de convites vip 's
para visitar o parque. Valeu!

Ilustra nossa coluna, hoje, a

bonita Patrícia Daniela Gomes,
que estará de aniversário

amanhã. Parabéns!

Chico Schwammbach/CP

A Câmara de Vereadores realizou segunda-feira sessão solene em

homenagem aos 34 anos de fundação do Corpo de Bombeiros.'
Foram alvo das homenagens os ex-presidentes GerdEdgar Baumer,
João Batista Prim, Edmundo Klosowski, RaulDriessen, José Carlos

Neves, Adolar Iark, Álvaro Mann e Mauri Ferraza. Também foi
lembrada a memória do ex-presidente Nelson Leopoldo Driessen

A bela Lenice Marquardt, Rainha da Sociedade
Vieirense, prepara-se para disputar o cobiçado título de
Rainha da na Schützenfest, no próximo dia 1 de
setembro

.i' .

Floricultura
Florisa

w (047) 371-8146
W (047) 371-0515

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

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 2'a 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

.
Sábado, 26 de agosto de 2000

Brasil brasileiros
.

Uma viagem através de nossa História, é o que
propõe aos visitantes a exposição "Brasil

Brasileiros", aberta no último dia 1 7, no Centro
Cultural. Idealizada pela Associação Fraternitas, em

homenagem aos 500 anos de descobrimento do
Brasil, a mostra recebeu mais de 30 mil visitantes
em Florianópolis. Estará aberta a visitação até o

final de setembro, todos os dias. Ingressos: R$ 2,00.

Alinhadíssimos, presidente e vice da Scar, Edson Schulz e

Gilmar Moretti, com as esposas, Jane Peles e Vera Triches, na

abertura da mostra

.

f

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
311-5800

corupá
315-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura e Casan firmarão

convênio. para comprar imóvel
�rovidência
viabiliza obra
da Estação de
fratamento

Guaramirim - o impasse
em torno da compra do terreno

necessário para viabilizar a obra

�e ampliação da Estação de

Tratamento da Casan, próximo à

BR-280, pode estar chegando ao

final. O diretor regional da

empresa, Arcelino Poffo, discutiu

�uinta-feira o assunto com o

�refeito Antonio Carlos Zim

mermann, durante reunião do
CDM (Conselho de Desen
volvimento Municipal). A em

�resa precisa anexar o terreno,
com mais de seis mil metros

�uadrados, pertencente a Ru
oibert Zastrow, para poder con

c1uiraobra da estação, cuja capa
cidade foi aumentada, junto com

a ampliação de todo o complexo
de abastecimento da cidade.

Poffo pediu que a Prefeitura

enviasse, ainda no dia de ontem:
proposta de convênio, para
apreciação e aprovação final na

direção-geral da Casan. Conforme
o entendimento preliminar de

quinta-feira, a Casan entraria com

.

a quantia de R$ 85 mil, e a

Prefeitura arcaria com o ÔilUS da

isenção de R$ 30 mil em impostos
municipais, devidos por Zastrow.

O valor do imóvel, com lo

calização junto da Estação de
. Tratamento, está avaliado em R$

115 mil, segundo consultas feitas
a imobiliárias em Guaramirim e

Jaraguá do Sul.
A indefinição em torno da

compra do imóvel se arrasta

desde o ano passado, quando
Zastrow recusou a proposta de

R$ 54 mil feita pela Casan para a

compra do terreno, alegando que
a quantia oferecida estava muito
abaixo do valor de mercado. O

r - - - - - __ - - - - - ._ - - - __ - - _._

I

N Veículos e Auto·Elétrica
Para Automévels- Caminhões·
Iretores- Serviços em Geral

9981-3049
Ua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Figueira

proprietário está pedindo R$ 120
mil pelo imóvel, mas admite

negociar nos termos previstos
pelo convênio, imbutindo o valor
dos impostos atrasados. Desde

que não houve acordo sobre o

preço do terreno, no ano passado,
a negociação estagnou, atrasando

a conclusão da obra da Estação
de Tratamento e a ativação da

ampliação do sistema de abaste

cimento.
Por conseqüência, cerca de

quatro mil moradores correm o

risco de passar mais um verão

sem água tratada .

Conforme o diretor regional,
se a direção da empresa con

cordar com os termos do con

vênio previsto, as obras que ainda
faltam poderão ser terminadas e

a parte ampliada utilizada ainda

antes do final do ano. Se a

proposta da Prefeitura não for

recebida, o impasse vai continuar.

"Ficaremos sem alternativa",
admitiu Poffo. (MILTON RAASCH)

Edson Junkes/CP

avaliados juntos, no processo de

certificação, o que faz com que os

produtores catarinenses, mesmo

sem apresentar problemas com a

doença, percam o certificado.
"Isso tem reflexos negativos.
Estamos ficando ilhados", lamenta

Goetten, lembrando que o Estado

já não pode comercializar bovinos
com o Paraguai e a Argentina, por
determinação do Ministério da

Agricultura.
A Cidasc recomenda cuidados

redobrados. Se o problema no Rio
Grande do Sul for contornado e

Santa Catarina não apresentar
focos, em três meses a situação
voltará ao normal.

(L1SANDREA COSTA)

Acordo: Arcelino Poffo discutiuproposta de convênio com a Prefeitura

a entrada de produtos e animais do

Rio Grande do Sul em território

catarinense-, informa o chefe da
.

Cidasc de Jaraguâ do Sul, Fúlvio
Goetten. Ele diz que os técnicos
foram chamados de última hora,
para receber esclarecimentos e
tomar precauções contra a doença.
"Estamos no período de cobertura
vacinal. Desde 1991 Santa Catarina
não apresenta focos, mas sempre

pode haver alguma falha, ou algum
produtor que não tenha vacinado
o rebanho", adverte Goetten.

Apesar de Santa Catarina não

ser grande produtora de bovinos,
sofrerá as conseqüências do

incidente em outros segmentos da

agroindústria. Os dois Estados são

Cidasc recomenda cuidados com a febre aftosa

�-----APEDIDO-------------------------------�

.1

Jaraguä do Sul - Os téc

nicos da Cidasc (Companhia Inte

grada de Desenvolvimento Agrí
cola de Santa Catarina) foram
chamados a Florianópolis, na

quinta-feira, pela Secretaria de

Agricultura, para orientações
quanto à febre aftosa. A doença
foi descoberta em bovinos do

Município de Jóia, no Rio Grande

do Sul, no início da semana, e

causa apreensão em Santa Cata
rina, pelo risco de disseminação.
Durante pelo menos três meses, o

certificado de isenção, como área

livre de febre aftosa, estará

.suspenso nos dois Estados.
- O secretário de Agricultura

baixou a portaria 017/00 proibindo

Senhor Ângelo Pereira
Eraumavez ...

. . .

.

um menino que acompanhou o pai na construção de três filtros para
purificar a água. Depois de pronto, fizeram o teste.e o pai comentou:

"Veja como a água está limpa! Partindo deste princípio, quero deixar a

você, meu querido filho, que dentro de nós também podemos construir
três filtros, que são: a honestidade, a perseverança e a humildade, eles

nos servirão para levarmos uma vida digna,
com muita força para superarmos qualquer
obstáculo e sermos felizes".
Hoje, pai, podemos lhe agradecer, por nos

ensinar, com seu exemplo, a importância de
ser honesto, perseverante e humilde.
Abraço forte com desejo, de muita saúde e

felicidades é o mínimo que podemos desejar a

alguém como você, honesto, perseverante e

humilde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE AGOSTO DE 2000

Dr. Mario SousaJr.. Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do HOSIJitai São José

Explanação: juíza Sônia Maria apresentou o projeto do novo fórum ao conselho

ObradoFórum de Guaramirim
será iniciada dentro de 3 meses.

-

Previsäoé
da juíza e

diretora do
. fórum

A construção do novo fó

rum, na Rua João Butschardt,
atende a uma das principais rei

vindicações de Guaramirim, atu

almente, pois as instalações já não

oferecem condições adequadas e

espaço físico suficiente para o

funcionamento. A Prefeitura
colaborou para a viabilização da:
obra, oferecendo uma área com

seis mil metros quadrados, em

troca do prédio que hoje é

ocupado pelo Judiciário, no

Centro da cidade. Na reunião do

CDM, a juíza procurou destacar
a beleza arquitetônica do futuro
prédio que, segundo ela, con

tribuirá para a valorização urbana
de Guaramirim.

Na oportunidade, Sônia fez a

apresentação do projeto arqui
tetônico ao prefeito Antonio Car

los Zimmermann e membros do
Conselho de Desenvolvimento

Municipal, frisando que se o

processo de licitação para a

construção transcorrer sem

qualquer atraso, a construção
deverá iniciar no prazo previsto.
Ela considerou uma conquista
importante da comunidade a con

firmação de um prédio novo para
a Comarca, diferentemente da

intenção inicial, que era de apenas
reformar as atuais instalações.

EXPECTATIVA - A juíza
Sônia Maria Mazzetto Moroso

também manifestou a esperança
de que, com a conquista das

novas instalações, no futuro a

Comarca possa ser desdobrada
em mais uma vara judiciária.
Conforme a juíza, pela quantidade
de processos em tramitação no

fórum, o desdobramento já se

justifica. Já existe uma solicitação
no Tribunal de Justiça do Estado,

,
nesse sentido. Desde julho último,
a Comarca conta também com a

atuação do ju'iz substituto

cooperador Francisco Carlos
Membrini. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - Dentro de
três meses deverá iniciar a obra
do Fórum da Comarca. A pre
visão foi feita pela juíza e diretora
do Fórum, Sônia Maria Mazzetto

Moroso, durante a reunião do
CDM (Conselho de Desenvol

vimento Municipal), quinta-feira.
A juíza baseia a previsão em

informações da equipe técnica

responsável pelas obras do

Judiciário no Estado, de que as

providências para o início da

construção estão praticamente
todas tomadas. O novo fórum
terá dois pavimentos e 1,6 mil

metros quadrados' de área
construída.

'

ijac@netuno.com.br Exames com alta
confiabilidade em

qparelhos 'automatizados de
última geração.

I
I

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�st
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA. I

�n CP·········································:······ .

�"\J@If��
Câncer de mama

O Programa Integrar de Santa Catarina, o Sindicato dos
Metalúrgicos, a Federação dos Metalúrgicos da CUT e Farmácia
dos Sindicatos promovem hoje, às 14 horas, no salão paroquial da
Igreja São Sebastião, a palestra Câncer de mama e colo de útero
para esclarecer mulheres sobre como prevenir e diagnostica;
precocemente a doença. A palestra será ministrada pela médicaMaria
Zulma Sancho Moreira.

Ecologia.
A Adeajs (Associação de Defesa e Educação. Ambiental de Jaraguá

do Sul) realiza reunião hoje, no Centro Univérsitário, às 14h30,para
apresentar e discutir temas pertinentes à situação. ambientalde Jaraguá
do Sul e a participação da Adeajs no Comitê da Bacia Hidrográfica
do Itapocu.

Corais evangélicos
O setor Jaraguá do SuVSínodo Norte-Catarinense da IECLB

(Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) promove amanhã

o. 3° Encontro de Corais. Cada coral vai participar, pela manhã, da

celebração de culto em uma das oito comunidades envolvidas. °

encontro acontece à tarde, a partir das 13h45, no salão da comunidade
de Schroeder,

Contra o fumo
O Shopping Center Breithaupt programou atividades em função

do Dia NacionaI de Combate ao Tabagismo, 29 de agosto. De 25 de

agosto a 4. de setembro, promove a exposição. Falando sobre o

tabagismo, parceria com o Conselho Municipal de Entorpecentese
a Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense). No dia 2�,
haverá palestra com o pneumologista.Cláudio Luiz dos Santos, eno i
dia 31, palestra com a coordenadora est�dual do Programa de

Tabagismo, Mara Brognoli Hack, ambas às 19 horas.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
. *Tributário * Bancário

ti 372-0582
R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

� EMERGÊNCIA t1'r\.j

� OÇ?ONTOLÓGICA W
"DISQUE:9981 8000

9104 4311
Dr. Ralael Luis Pamplona .

eRO-SeS11!
Dr. Kleber Lisboa Araúj'

eRO-Se52!O

I

Horário de Atendimeoto': Sego a Sex. SábadoS
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30 8:00 às 11:00

Atendemos todos os tipoS
dê Convênios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sistema independente corre

risco de racionamento
Jaraguá do Sul - o Samae

(Serviço Autônomo Municipal de

ÁguaeEsgoto) solucionou tempo
mriamente o problema do abaste

cimento de água nas regiões mais

altas da Ilha da Figueira, bombean

�o água do Centro para o bairro.

Mas no sistema independente do

Rio Molha a ameaça continua. A

altitude não permite o uso do mes

mo recurso de bombeamento e a

�uantidade de água na fonte de

captação diminui cada vßz mais,
resultado da estiagem prolongada
naregião.

A água que corre na fonte que
abastece o sistema do Rio Molha

está sendo totalmente aproveitada
enãocompleta,. o cano de captação.
''Não há ameaça de racionamento,
fiá urna certa preocupação. Se a

seca persistir, teremos que encon

trar outras alternativas", diz o pre
sidente do órgão, Nelson Klitzke.
Ele explica que .a quantidade de

água das chuvas esporádicas que
caem na região não é suficiente

para aumentar o nível dos reser

vatórios e fontes. "No Centro, não

há motivos para preocupação, o

Rio Itapocu tem agua suficiente".
Não existe nenhum projeto

futuro para resolver os problemas
de abastecimento-nas regiões mais
altas do Município. "A seca aqui é
um fenômeno raro. Há 3 anos

tivemos um período de estiagem,
mas que não se compara a esse",
recorda Klitzke. Ele faz as reco

mendações de praxe ao consumi

dor, para que não esbanje água.
(lC)

INFORMATIVO PAROQUIAL - 25 e 26/812000
MISSAS

Sábado
l5hOO - Matriz
19hOO - Matriz
l7h30 - Rainha da Paz
l7h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito.

NOSSA MENSAGEM

Jesus exige nossa decisão

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO - Matriz
8h30-Molha

Estamos reunidos para a Eucaristia: encontro com o Cristo e entre
nós.

Na liturgia de hoje, somos chamados a tomar a decisão em favor de
Cristo. .

.

Cristão é aquele que escolhe a Cristo e o segue. Essa decisão
SIgnifica assemelhar-se inteiramente a Ele. Quando somos educados
nos pensamentos e sentimentos de Cristo, nós olhamos a história como

E�e,julgamos do modo Dele, escolhemos e amamos do jeito Dele. Ainda
VIveremos Nele a comunhão com o Pai e o Espírito. Numa palavra,
somos chamados a fazer a grande experiência do seguimento de Jesus.
ApOio:

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

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

GERAL�9

de Exposições. Esta última terá
desfile das sociedades de atirado
res e caminhão fazendo distribui

ção de chope para o público. Ainda
outras atrações serão oferecidas

hoje, como o 10 Passeio Ecoló

gico.
Amanhã, o destaque ficarápor

conta da Gincana dos Bairros,
organizada pelo Clic (Conselho de
Líderes Comunitários). Na segun
da-feira (28), f�riado municipal, a

sas a explorar, os traços culturais,
as características geográficas, O

estilo das construções, as comi
das típicas, tudo isso serve de atra

tivo turístico", defende o coorde
nador, Loreno Hagedorn. Ele
lembra que Jaraguá do Sul já tem

uma culinária típica, a exemplo do

strudel, que serve de referência a

pessoas de outras cidades.

Hagedorn diz que Jaraguá do
Sul está avançando no planejamento
turístico porque já tem um grupo
de pessoas ligada a entidades e à
iniciativa privada que estão par
ticipando do processo de ela

boração de ações. "Esses re

presentantes da iniciativa privada
é que podem estimular o turismo",
avalia. O envolvimento da co

munidade jaraguaense com o

Guaramirim: parte da programação comemorativa acontece neste final de semana

Rústica abre comemoração do
510 aniversário de Guaramirim

Secretariaplaneja oficina de turismo rural

Guaramirim - o final de
semana dos guaramirenses será
marcado pelas comemorações do
510 aniversário de emancipação
político-administrativa do Muni

cípio. A 7" Corrida Rústica Profes
sor Luís Antônio Rebelatto abrirá

aprogramação comemorativa, às
8 horas. À tarde acontece o

Festival Municipal de Danças, no

Ginásio Rodolfo Jahn, seguida da

Schützenwereinenfest, no Parque

Câmara de Vereadores realizará
uma sessão solene, quando serão

prestadas homenagens ao ex

prefeito José Prefeito de Aguiar e

aos empresários Haroldo Westzein
e Silvestre Mannes. A sessão tem

terá início às 10 horas.
Às 14 horas acontecerá um

desfile cívico, na Rua 28 de Agos
to, com a participação de clubes
das entidades comunitárias.

(MilTON, RAASCH)
.

turismo é justo uma das primeiras
ações consideradas primordiais.

A gestão e a promoção mais
eficiente do turismo em Jaraguá do
Sul são outras ações previstas no

plano estratégico. A cidade precisa
aproveitar o turista que vem a

negócios e fazer com que volte no

final de semana, a passeio. Para

isso, será necessário que a

empresa promotora de eventos

organize passeios rotineiros, de
acordo com a demanda. Melhorar
a infra-estrutura nos pontos já
conhecidos e oferecer informa

ções de maneira eficiente comple
tam o programa. "Agora já temos

planos concretos, precisamos de

apoio da sociedade para que
. possamos implantá-los", finalizao

coordenador de turismo. (lC)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO· GLOBALIZADO
. FAÇA PLANEJÀMENTO TRIBUTÁRIO

Jaraguá do Sul- A Divisão
de Turismo da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico quer
trazer para o Município oficina de
turismo rural. Essa foi uma das

ações que a elaboração do plano
estratégico para o desenvolvimento
do turismo apontou como neces- .

sária para a cidade. Como a

Embratur está em dívida com o

Município (que pagou as duas

oficinas realizadas), a coordenação
do setor acredita que há grandes
possibilidades de conquistar o

benefício, mas não tem previsão
de datas.

.. À oficina de turismo rural

poderia servir para incentivar os
.

agricultores a desenvolver alterna

tivas de geração de renda em suas

propriedades. ''Temos muitas coi-

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.cassultcöm.br-e-rnail:cassu1i@cassuli.córn.br
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Menores são detidos com

armas de brinquedo
Jaraguä do Sul- o Grupo

de Operações Especiais da Polícia
Militar deteve na tarde da última

terça-feira três menores, M.AR.,
14 anos, AC., 14 anos, e R.AM.,
de 17 anos. Os estudantes estavam

de posse de três armas de brin

quedo, na Rua João Planinschek,
na Vila Lenzi. Como é proibido an

dar com arma, mesmo de brin

quedo, em via pública, foram enca

minhados para a Delegacia de

Polícia, e depois entregues ao

Conselho Tutelar e Juizado de Me

nores. Os pais foram alertados do

ocorrido. Os menores afirmaram

que adquiriram os brinquedos
"numa loja de R$ 1,99, próximo
do shopping, noCentro". Um dos

policiais, indignados com lojas que
vendem este tipo de "brinquedo",
que é utilizado por criminosos, co

mentou que espera que. o Con

gresso "aprove logo um projeto
que prevê a proibição deste tipo de

brinquedo.
Mas os próprios pais deveriam

se conscientizar do perigo dessas
armas e proibir seus. filhós de usá
las". (AGOSTINHO OLIVEIRA)

NOTAS---------------------

Arrombamento
Jaraguá do Sul - Ao

retornar de uma viagem a

Blumenau, a dona dé casa Juceli
da Rocha Pereira, 42 anos, teve

uma surpresa desagradável. A sua

residência, localizada na Rua 624,
Morro do Lessmann, foi ar

rombada. Furtaram uma televisão
14 polegadas.

.

Casa no chão
Jaraguä do Sul -Luís

Carlos Xavier da Costa, 40 anos,

morava de aluguel. O proprietário
vendeu o terreno onde ele residia

para Pedro Savi, que, segundo
registro de Costa na Delegacia de

Polícia, mandou derrubar a casa.

E, pior, com todos os seus

pertences dentro:

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE AGOSTO DE 2000'

Acidente deixa dois feridos
Corupá - Um acidente na BR-

280, km 85,1, na Serra de Corupá, .

às 19h40 de quarta-feira, envolveu
dois caminhões e feriu com gravi
dade os condutores. O Mercedes

Benz, caçamba, carregado de argila,
placa LYU-5607, de Botuverá, con

duzido por Sandi Alécio dos Santos,
de Blumenau, 36 anos, teria ficado
sem freio e bateu de frente com

outro Mercedes-Benz, que estava

vazio, de placa MAT-3509, de São
Bento do Sul, dirigido por Sérgio
Roberto Pereira, 47 anos, residente
na Rua Dom Pedro II, centro de
São Bento do Sul. Com o choque,
o caminhão de Botuverá tombou na

pista e o motorista sofreu fraturas
na cabeça, suspeita de fratura na

mandíbula e costela. O estado de

Santos, segundo as últimas

informações, inspiram cuidados.
O estado mais grave é do
condutor do caminhão de São
Bento do Sul, Sérgio Roberto
Pereira. Ele sofreu traumatismo

.

craniano encefálico. Sérgio foi
levado às pressas pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de Corupá
até o Hospital Maternidade

Sagrada Farm1ia, de São Bento
do Sul, que chegou a dar entrada,
mas·devido à gravidade foi

imediatamente conduzido para
Blumenau, no Hospital Santa
Catarina. O motorista passou por
cirurgias e está em' estado grave.
(ILTON PIRAN)

�' 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.

Mega Sena (sábado)
concurso: 233

03- 07 -24-32 ,36-45

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 432

I' faixa:
01-11-14-19-29-45

2' faixa:
06 ·09-18 -34�38·43

concurso:424
I' faixa:

22-2S-29-34 -40-45
2' faixa:

01 -OS-07 ·19-21-40

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 738

02·18-33-56-79
concurso: 739

01-04-S9-74-80
concurso: 740

04-11·36-S8-75

Loteria Federal
(sábado/quarta)

conc. 3481 cone. 3482
1° - 11.378 1° - 12.47S
2° - 2'4.846 2° - 38.316

.
3° - 08.977 3' - 23.282
4° - 29.S28 4� - 08.30e
SO - 02.290 .SO - 23.094

370;..7919

Teste de""amopecedores grátis. 16/08. a�2108

I

371-7398
•

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • -Vila Ledtl
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Míchael Schumacher vai disputar o GP são foi tomada porque o time "será forte em

ilaBélgica com um amuleto no bolso: uma 2001,jáque terámotores Supertec". O fome-

�uena escova de cabelos cor-de-rosa de cimento dos motores franceses, no entanto,

�uafilha, Gina Maria, que tem 3 anos. "Ela ainda não foi oficialmente confirmado.

medeu antes de Nürburgring e eu venci. Em

Mônaco, esqueci e meu carro quebrou. Levei

de novo para Montreal e ganhei mais uma

vez. Pelo jeito, me dá sorte", disse o alemão

ilaFerrari.

Decisão na F-3000

I
Telefónica fica

A �elef�nic�, gigante espanhol� de te�e
IGomumcaçoes, informou que contmuara a

patrocinar a Minardi e seu piloto Mare Gené
no ano que 'vem, mas não vai comprar a

, Os pilotos da F-3000 definem hoje o grid
da última etapa do campeonato. O brasileiro
Bruno Junqueira precisa apenas de um ter

ceiro lugar, sábado, para conquistar o título.
Seu maior rival, Nicolas Minassian, está 7

pontos atrás e precisa vencer para ser

campeão, torcendo para Bruno não terminar
no pódio. Se o francês não ganhar, Junqueira
fica com o título mesmo se não pontuar.

Luiz Antonio Grubba é ernpresano de
administração de bens e incorporações.
Conhecido pela sua força política em nossa

cidade, representando Jaraguá do Sul e

região nas mais diversas esferas, participou
ativamente na política municipal e estadual,
onde ocupou vários cargos:

·Executivo do Gabinete do Governador do
Estado Esperidião Amin

-Presldente em duas gestões da Câmara de
Diretores Lojistas

.Membro do' Conselho Fiscal da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá

·Vice-Presidente do Partido Progressistá
Brasileiro em Jaraguá do Sul

·Presidente microrregional do PPB na Região
da Amvali

.Membro do Diretório Estadual e suplente da
Executiva Estadual do PPB

·Membro do Conselho Fiscal do Sindicato
Patronal da Indústria da Alimentação de
Jaraguá do Sul

.Membro Suplente do Conselho 'Fiscal da
SANTUR - Santa Catarina Turismo S.A.

• Membro Titular nomeado pelo Sr. Governador

Esperidião Amin do Conselho da Região
Metropolitana Norte/Nordeste

-Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Udo

Wagner..

.Mémbro Suplente do Conselho Fiscal da

Agência Catarinense de Fomento - BADESC.
-Díretor da Grubba S.A. Sócio Gerente da WG e

Águia Preta.

Natural de Jaraguá do Sul, filho de Waldemar
Grubba e Edelmira Moritz Grubba, tem

demonstrado interesse especial pelas
questões ligadas a nossa comunidade e

trabalhado sempre em busca de soluções para
os principais problemas de Jaraguá do Sul.

"SER O PROCURADOR
DO ELEITOR, FISCALIZAR E

LEGISLAR BUSCANDO A
HARMONIA DOS ANSEIOS

DA COMUNIDADE COM
O EXECUTIVO MUNICIPAL"
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Warm up

Decepção: piloto Michael Schumacher diz não estar entusiasmado para a prova

Ferrari considera Grande
Prêmio de Spa crucial

Spa-Francorchamps - A tensão é visível
na Ferrari. A equipe italiana considera o GP da

Bélgica, domingo, vital para suas pretensões
no Mundial de Fórmula 1.' Em nítida des

vantagem técnica em relação à McLaren, os

vermelhos sabem que uma nova derrota pode
sepultar suas chances de conquistar o título e,

pior, abrir uma crise de proporções inima

gináveis em Maranello.
Nas últimas' quatro provas, os prateados

ingleses marcaram 46 pontos, contra 27 dos
ferraristas. Seriam 56, não fosse a perda dos
dez pontos de Mika Hakkinen na Áustria. "Esse

estado de tensão não existia no início do ano",
actnritiu Rubens Barrichello, quarto colocado
no campeonato. "Os testes aumentaram, e a

gente tem de testar com tanta seriedade que
acaba ficando tenso. Mas o importante nessa

hora é manter a cabeça fria para poder sim

plesmente encarar as coisas com naturalidade",
diz o piloto.

Michael Schumacher, que em Budapeste
perdeu pela primeira vez a liderança na

classificação nesta temporada, é o que mais
demonstra preocupação. Em todas as

entrevistas foi monossilábico, evitando fazer

prognósticos. "Já tive momentos piores", disse.

"Mas é óbvio que não estou entusiasmado."

O alemão já venceu quatro vezes o GP da

Bélgica. Costuma se sair bem em. Spa
Francorchamps, pista na qual estreou e onde

conquistou sua primeira vitória na F-I, em 92,

correndo pela Benetton. Para a prova deste
fim de semana, a Ferrari vai usar novos motores

tanto na classificação, quanto nas 44 voltas
da corrida. Domingo, os carros serão

empurrados pelos motores usados no treino
de classificação na Hungria. Tudo isso foi

experimentado à exaustão na semana passada,
com mais de 2,5 mil quilômetros detestes em

Mugello e Fiorano.
'

.

"É urn momento-chave, agora", continuou
Barrichello. "Depois dessa, vão faltar apenas
quatro corridas. É crucial andar bem aqui. Por

isso fizemos tantos testes na semana passada .

É exaustivo, mas tem de ser assim." O

brasileiro, que venceu sua primeira corrida em

Hockenheim, no fim de julho, falou também

que sua confiança na equipe, atualmente, é

.
total. "As coisas têm melhorado muito para
mim. Hoje posso acreditar em 100% daquilo
que eles falam, sem ficar com o pé atrás. A
Ferrari é, para mim, uma equipe que trabalha
muito bem, como urna família."

Hoje acontecem os treinos livres na Bélgica,
a partir das 6 horas de Brasília. Fez muito sol e

calor ontem em Spa, o que não é comum na

nesta época do ano. O normal é chover, e muito.
Um terço das 34 provas já disputadas no

circuito aconteceu com pista molhada. É outra

. das esperanças da Ferrari: água, especialidade
de Schumacher e Barrichello, se possível em

quantidades industriais. Para derrotar a

McLaren e afogar a crise. (FLAVIO GOMES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. FME joga com a AABB em

ChapecópeloEstadualde Futsal
o auxiliar-técnico
Augustinho Ferrari
comandará a FME,
emChapecó

Jaraguá do Sul- A equipe
FMElBreithauptiCaraguá enfren-

'

ta neste sábado a AABB/Rotes

ma, ein Chapecó, pela segunda
rodada da Chave B, do Estadual
de Futsal Divisão Especial. A

partida está programadapara as

20h30, no Ginásio de Esportes da

AABB, no Oeste do Estado, O
time será comandado pelo auxi

liar-técnico Augustinho Ferrari, já
que, o técnico, Manoel Dalpas
quale, está em Floriaópolis par
ticipando dos Joguinhos Abertos,
A delegação jaraguaense viajou
ontem para Chapecó,saindo às 12

horas de Jaraguá do Sul. Ferrari
confirmou que o time que sai

jogando é o, mesmo dos últimos
três jogos da competição: Ninho,
Chico, James, Alexandre e Dedé.

Apesar da vitória sobre a Taschi

bra, de Blumenau, no primeiro jo
go, por 4 a 1, o técnico disse que
a "equipe apresentou problemas
na defesa da FME, propiciando
alguns lances perigosos em favor
do adversário", dissepor telefone,
o Maneca. Por isso, Ferrari tra-

Chave B: elluipe jaraguaense joga em Chapecó com mesmo time

balhou a marcação da equipe:
"Mesmo porque a AABB deve vir

com uma forte marcação, e preci
samos saber sair desta dificul

dade", analisou, O auxiliar-técnico
afirmou que não encontrará di

ficuldades para comandar o time

nesta noite, "pois venho trabalhan

do com o grupo há algum tempo,
conheço Os jogadores, mesmo

porque demos continuidade ao

trabalho do Maneca", disse, FME

, e Unoesc lideram a chave com 3

pontos, Apenas dois de cada

chave estarão classificados para
as semifinais,

AlémdaFMEeAABB,jogam
pela Chave B, em Blumenau, Tas

chibra x Unoesc. Pela Chave C,
os jogos serão: Agroeste x Tuper/
São Bento do Sul, em Palmitos,
e Gaboardi x Unisul/Flori

nópolis, em Curitibanos,

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Fórum é campeão do Aberto Master do Acaraí
Jaraguá do Sul - Foi rea

lizada na tarde de sábado passado
a final do Campeonato Aberto de
Futebol Suíço da SD Acaraí. O
título foi conquistado pelo time
do Fórum, em cobrança de

penalidades máximas,
No primeiro tempo, a equipe

do Bangu/Tranze o Pé, melhor
em campo, marcou 2 a 0, com

gols de Jaime e José, No segundo
tempo, o time caiu de produção
e o Fórum aproveitou-se para
empatar, com João Ockner e

Sérgio, A decisão foi para as

penalidades máximas, quando o

Fórum marcou 3 a I, sagrando
se campeão do 10 Campeonato
Aberto de Futebol Suíço Master'

da Sociedade de Desportos
Acaraí, a Fórum foi campeão
com Germano, Márcio R.

Rocha, Ilton, Sérgio, Jaime,
Nelson, Almir, João, Ademir,
Carlos, Zé Mário, Euclides, José,
João Ockner,' Mário e Ricardo,
A arbirragern foi de Marcos

Pereira.

Em terceiro lugar ficou a SD

Acaraí, e, em quarto, Seta Con
tabilidade. O artilheiro do Cam

peonato foi Olirio, da Seta, com

nove gols assinalados. A Seta
Contabilidade levou também o

troféu de goleiro menos vazado,
com o João, e o troféu disciplina.

Conforme destacou o diretor

de Esportes do Acaraí, Augusto
Pereira, participaram oi to

.equipes. Além dos finalistas, San
ta Luzia, Estrada Nova, Inde

pendente e Kohlbach. (AO)"

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE AGOSTO DE 2000

Kentucky, em Blumenau
Canoístas do Clube Kentucky estarão participando, amanhã, da 8'

Blumenáutica, na vizinha Blumenau. As provas de Canoagem
valerão pela última etapa do Velocidade do Campeonato

Catarinense. As esperanças maiores estão depositadas em Maicon
Pereira, na categoria Sênior, e Odilon Manske, na categoria

Master; Os dois foram destaques da primeira etapa, disputada em

Guaramirim.

Bicicross no Parque Malwee

Amanhã, será disputada a s

etapa do Catarinense de

Bicicross, no Parque
Malwee.

As competições iniciarão às

io horas. Brusque
disparou na liderança, e a

equipe Malwee de Bicicross

procura garantir a segunda
posição.

Rodada do Sênior, cancelada
Os jogos previstos para esle

sábado, pelo Campeons
Sênior, foram transferidos O

comunicado foi feito pelo
presidente da Liga Jaraguaense,

Rogério Tomazelli. Adam
destes jogos da 43 rodada ain�

não foi definida. Sábado que
vem a competição segue

normalmee

Esportes em Guaramirim
Esse final de semana acontece o 40 Jeep Cross de Guaramirim,n
Parque do Jeep Club Indoor. As tomadas de tempo iniciam às 1�

horas e, amanhã, reinício às 8 horas. Hoje também será realizado
o primeiro passeio ecológico, às 13 horas, em frente à Prefeitura

, A 73 Corrida Rústica é hoje, a partir das 8 horas, no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn. A 43 Copa Motovelocidade acontece hoje
e manhã, na Ilha da Figueira

JEEP CLUB
).

1) a Jeep Club de Jaraguá do Sul, entidade de utilidade pública
municipal e estadual, não tem qualquer vínculo político e sempre

que solicitado algum veículo para desfile é atendido.·
2) Recebemos a correspondência do Jeep Clube de Canoinhas,

que realiza o Raid nos dias 8 e 9 de setembro próximo, etapa

válida pela Copa Off-Road.

Trilha do Chimarrão

3) a nosso amigo Paulo Sbardelatti, da Lessmann Seguros, fez

doação de três caixas de garrafas vazias para o Clube.

a nosso obrigado. .

4) a Isaías, que foi o responsável pela janta do dia 22, fez uJ1l

gostoso carreteiro.". I

5) a próximo responsável pelo bar será o Airton Strelow, e pelol
jantaro Antônio Hessmann (Cebola).
6) Terça-feira recebemos a visita do nosso amigo Jorgel
Jarozinski, que veio matar as saudades do Clube.

10
7) O jipeiro e .também motoqueiro Cleber Schulz conquistoU �o I

. lugar no campeonato do dia 19 em Brusque, passando D

Schrul para trás. Parabéns, Cleber.

, ,

H I P E R

BREITHAUPT
No Shopping Center Breithaupt
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