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TRE confirma'
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Ernesto Blunk
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Sessão cívica
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l2a Schützenfest
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CRMV alega não
ter autoridade em

feiras de animais
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bilhete em JS
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A comissão organizadora
do plebiscito da dívida externa
distribuiu cemumas noVale do
Itapocu, com a expectativa de
alcançar 50mil votos. Igreja e

movimentos populares coorde-'
nam as votações, que vão até

Horst Baümle Equipe de testes da Volkswagen apresentou-se em Iaraguâ do Sul. Página 11 o dia 7 de setembro. Página 7

Justiça treina presidentes
e mesários para as eleições
A Justiça Eleitoral está orientando os dos cartórios das 17a e 87a Zonas

presidentes e primeiros mesários Eleitorais, estão acontecendo no Centro
convocados para trabalhar nas eleições de Atividades do Sesi. Quem não

municipais de 1 de outubro. As atividades comparecer ao chamado da Justiça incorre
de treinamento, programadas por equipes em crime eleitoral. Página 4

Edson Junkes/CP Coordenador
Raul Larsen diz que o

processo será transparente

PLEBISCITO

Consulta popular
foi iniciada hoje

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
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2 - OPINIÃO

Fábrica de processos
A Lei Eleitoral, provisória e deficiente como só a legislação

brasileira consegue ser, continua produzindo frutos no Vale do

Itapocu e ameaçando a liberdade de expressão. Só se pode
publicar uma notícia se o candidato da oposição aparecer na página
ao lado (ou na mesma) em texto e foto de tamanhos semelhantes,

mesmo que o referido opositor nunca
produza notícia alguma. A intenção
da lei era disciplinar e acabar com
os privilégios eleitorais na imprensa,
mas tem funcionado como entrave à
liberdade de expressão.

Na quinta-feira, a coligação Acer
ta Guaramirim protocolou pedido de

impugnação da candidatura do pre
feito Antonio Carlos Zimmer-mann,
no cartório da 60a Zona Eleitoral. A

'termo�jtde >

divU,��9:ção>

I

I:

Criou-se uma pequena indústria de processos e é preciso
reconhecer que a imprensa tem sua parcela de responsabi lidade
nessa história.jáque a maioria dosjornais (principalmente no

interior) nunca soube portar-se de forma isenta em período
eleitoral, servindo sempre a um dos lados do poder, como forma
de garantir respaldo financeiro aos veículos. Como penapor não
fazer jornalismo, ganharam agora todos os jornais uma lei que

'. pode impedir o exercício da prática jornalística, porque nos

ameaça no desempenhar dessa atividade.
Não se via pressão semelhante desde.os tempos da ditadura e

não é à toa que jornais no Norte do País voltaram a publicar
receitas de bolo no lugar das editorias de política.
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coligação, que tem como candidato
a prefeito o diretor-regional da Casan
(licenciado), Mário Sérgio Peixer,
consideraque o prefeito foi privilegi
ado por aparecer em foto publicada
no Jornal CORREIO DO POVO, no dia
26, ao lado da jaíza Sônia Maria

MazzettoMoroso e do presidente da

associação comercial,Maurici Zanghelini.
. A juíza apresentava ao Conselho Municipal de Desenvolvi

mento o projeto arquitetônico do novo Fórum da Comarca. A

coligação julgou que a matéria é tendenciosa porque o prefeito
discute convênio para a realização de uma importante obra na

comunidade. É bom lembrar que o Jornal C()RREIO DO POVO não

tem moti vo nenhum para pri vi legiar prefeituras, porque não pres
ta assessoria a nenhuma delas. Jornalisticarriente, o fato tem im

portância à comunidade de Guaramirim, Quem conhece as insta

lações do fórum sabe que ele já não comporta a demanda da

cidade. Sob esses critérios o texto foi elaborado.
Antonio Carlos Zimmermann apareceu porque, não-por acaso,

está no exercício da Prefeitura, que deve auxiliar na realização
da obra. É evidente que exercer um cargo político enquanto se

disputa a reeleição dá ao indivíduo alguns privilégios, em termos

de divulgação. Ele naturalmente gera mais notícias do que o

adversário, mas esse não é um problema da imprensá. Os

representantes do povo deveriam ter pensado nisso antes de

aprovar a emenda da reeleição. A coligação Acerta Guaramirirn
não pode reclamar, afinal, o PFL e o PPB foram os primeiros a

sair em defesa do presidenteFernando Henrique, para apoiar a
reeleição proposta pelo PSDB. A ganância pelo poder levou todos
a esta situação. .

Recentemente, o jornalista Flävio José Brugnago, do "Jornal'
do Vale", de Guaramirim, foi citado em processo semelhante ..

O

prefeito deGuaramirim é acusado de dar entrevista ao semanário,
falando sobre obras da Prefeitura.

Sobre a Feira Internacional de Filhotes

A Arca de Noé Promoções e Even

tos. tendo como diretor Valdecir Gon

çalves de Jesus. leva a todas ali cidades

do Brasil um evento que 'é visitado por
todas as idades e todas as classes
sociais. Pois o amor aos animais e li

procura de animalzinho-de estimação
faz com que crianças, jovens e adultos

fiquem maravi I hados com o evento.

Desde a sua abertura. a Arca de Noé
levou a proposta de incentivo à

cinofilia, proteção e preservação dos

animais. Assim sendo. trabalhando em

conjunto com os melhores e maiores
cinófilos do País. O que significa que o

cuidado e o zelo aos bichinhos é algo
'levado muito a sério. Portanto. quando
fala-se e levanta-se a hipótese de venda
de ani mal doente. nos deixa decep
cionados, não com a acusação. mas si m

com a falta ele competência com que
são tratados os bichos. Com o estresse

.
ela exposição.junto com a mudança ele

ambienre e muitas vezes também

mudança de alimentação. são tratados

por pessoas inescrupulosas. que
cobram verdadeiras fortunas para

.

medicá-los, alegando ser virose. "Ao
leitor" ex istern poucos exames para
detectar virose em um animal.um deles
é o teste imunológico ELISA. Esses
exames são realizados emlaboratórios

* Valdecir Gonçalves de Jesus

especializados e eu acredito que ne

nhuma clínica veterinária de Jaraguádo
Sul é munida de-tais equipamentos e,

sem esses exames. a olho nu. é impos
sível tal diagnóstico. pois nem a mim.
nem ao criador e. muito menos a esse

jornal. foi apresentado esses exames.

Também nos decepciona, sendo
catarinense e morando num dçs melho
res Estados do Brasil. Santa Catarina.

Os órgãos menci onados nesta carta

ao leitor. Vigilância Sanitária e Cidasc,
são responsáveis' eli reramenie pela boa

qualidade de vida de nós, cararinenses ..
atuando como órgãos fiscalizadores. de
forma alguma deixaram de nos cobrar
os quesitos necessários para a

realização do evento e o bom andamento

elo mesmo. ejamais negligenciaram sua

função. Já os veterinários que. em vez

ele criticar a capacidade ele outro colega
que é acima de tudo antiético e

antiprofissional. deveriam entrar em

contato com o mesmo. trocanelo idéias,

pois o produto ela denúncia é um ser

vivo. susceptível a qualquer tipo ele

mudança do quadro de saúde. pois o

médico-veterinário responsável durante
o evento desempenhou sua função de

forma técnica e correta. Na veri ficação
para liberação do filhote. naquele
momento. o animalzinho encontrava-

se saudável. pois sern equipamentos
especiais, nemele nem ninguém nesse

planeia a olho nu poderia diagnosiicm
algum ti po de vírus e quede 279 tilhotes

comercializados. três vieram a óbiroen

clínicas da cidade, que não apre·
sentaram laudo algum, mesmo assilll

foram ao jornal e criticaram. todos, �

organização. a promotora elo evento.

veterinário e a fiscalização. E o quese

pensar de uma estatística de 18 animail
'atendidos e três óbitos, este sim é-UIII

número muito elevado, "graças a Deul'

não ter sido um número maior de

filhotes, pois os números poderiamser
ainda maior. Toelos os bichinhos que

foram adquiridos dentro do eventO

receberam o contrato de compra e

venda. nele assegura -rodos os diretol

quanto aquisiçãO�do mesmo. portanto
a organização, o comprador, o criador,

também os veterinários deve-se levar

primeiramente em conta o bem-e�tare
a saúde dos bichinhos e depois a cnllca.

Mesmo assim deve-se exigirela mesJl]�
,

.

ue
forma laudos elaqueles profissionarSq

.' P
. semeiesatenderam seus bichinhos. OIS

-
. nfundada.será apenas uma acusaçao I

* Promotor de Eventos

Nota da .redação: ao contrário do Cjue disse o promoior do evento. o Jornal CORREIO DO POVO recebe� lau����
veterinário responsável pelo laboratório ele patologia animal. ela Universidade do Estado ele Santa Catanna, Celso Feira
onde está comprovado diagnóstico,compatível com Hepatite InfecciosaCanina (virose), nó Pins�her, comprael��I�zados
Imernacional. realizada em Jaraguá elo Sul. A reportagern 101 teita a partir de depoimentos de prol'lsslonals espe

na área.

. . .
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"Mulheres, se vocês desconfiarem que seus maridos estam

pulando a cerca, peçam para eles usarem camisinha." (Ministro
da Saúde, José Serra, ao divulgar dados do Boletim Epidemiológico
da aids)

"Se ele resolver apoiar, será bem-vindo. Nós não rejei
taremos o apoio." (Candidato a prefeito da coliogação PFL!PPS.
Hilmar Hertel, em Schroeder, sobre a expectativa em relação ao

posicionamento do prefeito Gregório Tietz)

TRE confirma a candidatura
de Ernesto Blunk, emCorupá
Corupá - o Tribunal Re

gional Eleitoral decidiu pela
confirmação da candidatura do

presidente do Legislati vo, Ernesto
Filipe Blunk (PFL), que concorre
à reeleição. Em sessão realizada

quinta-feira à noite, o tribunal
acatou o recurso encaminhado

pelo vereador, após ter sofrido

impugnação do reg istro de

candidatura pela Justiça Eleitoral.
em Jaraguá do Sul, que apontou
irregularidade na desincom

patibilização de Blunk.da função
que desempenha na Prefeitura.

No recurso. o vereador ale

gou erro na inclusão de docu

mento interno da Prefeitura. um

pedido referente à licença re

munerada, no encaminhamento

do processo para registro da

candidatura no Cartório Eleitoral.
Ele comemorou a decisão, ontem.
dizendo que agora pretende
trabalhar com "ânimo dobrado na

campanha para recuperar o ternpo
perdido",

Blunk, já foi prefeito e está

concorrendo ao quarto mandato

no Legislativo. (MR)

FOTOLITO &

370-8649

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/ 370-7919/ 370-8649. .

o ROTARY CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
comunica que no próximo dia 17 de

�eternbro, das 8h às 11 h, estará fazendo

pS�nscriçõ,es para o Natal da Criança

IgO re, As Inscrições serão no Salão da

crelO MC!_triz São Sebastião,
1 O_NDIÇOES PARA INSCRiÇÃO:
(N 00rnente crianças de 1 a 9 anos,

2
ascidas de 1991 a 1999)

,

3'�rnente moradores de Jaraguá do Sul

p're nonças e Famílias carentes Cdesem-

3s �?dOS ou Com renda familiarmenor de

O
aonos mínimos)'

IT:��ATÓRIO OBSERVAR OS SEGUINTES

1. Leva C
mãe'

r arteira de Trabalho do pai ou
2, Pr�s
3, Lev ença,do pai ou da mãe; .

4. L
er reCibo de óçuo ou luz

criQ�var Certidão de nascimento das
"Ças

Candidatos recebem sugestões
dos empresários em Schroeder
Acias entregou
documento na

comemoração do
52, aniversário

Arquivo/CP: Edson Junkes

Carmen: convocou empresários para apresentarpropostas do setor
novas empresas e empregos e a cutivo e entidades civis.
busca de novos investidores Na quinta-feira à noite.
nacionais e estrangeiros. para que também ficou acertado que os

novos empreendimentos sejam candidatos concederão entre-

instalados no Município. vistas indi viduais que serão
Outras sugestões são fei tas organizadas pela entidade, quando

nas áreas da infra-estrutura os candidatos poderão fazer

urbana. política agrícola. turismo explanações sobre os respectivos
e eventos. transporte. formação planos de governo. e serem ques-

profissional. meio arnbient e, tionados pelos empresários. De
educação básica. habitação e acordo com sorteio da ordem de

saneamento. sistemas de co- participação, Osvaldo Jurck será

municação, saúde. segurança, ouvido no dia II de setembro, e
cultura, esporte e lazer, atuação Hilmar Hertel, no dia 18.
dos poderes Legislativo e Exe- (MILTON RAASCH)

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Schroeder - Os empresa
rios entregaram documento aos

candidatos a prefeito Osvaldo

Jurck. da coligação PMDB/PPBI
PSDB. e Hilmar Hertel. do PFL/
PPS. O documento. com suges
tões em di versas áreas de atuação
administrativa. foi entregue
quinta-feira à uo it e. durante

coquetel comemorativo ao S°
aniversário de fundação da Acias

(Associação Comercial. Indus
trial e Agrícola de Schroeder), no
Salão da Igreja da Paz.

.

- São reivindicações e sub

sídios para que o futuro prefeito
conheça as opiniões da categoria,
sobre os ruais diversos setores da

nossa comunidade -. explicou
a presidenta da entidade. Carmen
Tornaselli. As propostas do setor

foram colhidas através de várias
reuniões realizadas com os

empresários. Ela destacou que

algumas são de fácil execução e

só dependem de vontade política.
como o incentivo à formação de

associações de moradores. Ou

tras são proposições de enverga
dura. como a destinação de uma

área para a expansão industrial.

O documento da Acias aponta
como objeti vos mais relevantes

para o desenvolvimento cio

Município. a manutenção.
modernização e ampliação das

empresas. para que possam. se

tornar competitivas; á criação de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - POLíTICA CORREIO DO POVO

Presidentes e mesários fazem
treinamento para .as eleições

Justiça Eleitoral

quer dar todos os
esclarecimentos

.. .

necessanos

Jaraguá do Sul - Equipes
dos cartórios das 17a e 87" Zonas
Eleitorais iniciaram ontem o

treinamento dos presidentes e

primeiros mesários convocados

para trabalhar nas' eleições
municipais de I de outubro pró
x i ruo. As ati vidades, que deverão
prosseguir na semana que vem.

estão acontecendo no Centro de

Atividades do Sesi (Serviço Social
da lndústria) e servem para o

esclarecimente dos responsäveis
pelo funcionamento das seções
eleitorais. em relação a quaisquer
dúvidas referentes a pro
cedimentes no dia das eleições e

quanto ao funcionamento das

urnas eletrônicas.
Os primeiros convocados são

mesários da 87a Zona Eleitoral.

que terão atividades sempre pela
manhã. das 9 às II horas. Ontem.

participaram os responsáveis
pelas seções 34 até 58. De 4 a I I

de setembro. das seções 59 até

83: dias 5 e 12, seções 84 a III:
de 6 a 13, seções 112 até 142. O

cronograma de treinamento do

pessoal convocado pela I7"Zona
Eleitoral já está definido. com

treinamento no dia II. dos

responsáveis pelas seções 27 a

56; dia 12, seções 57 a 113; dia
13. seções 114 a 157; dia 14.

seções I 58 a 203, e no dia 15.

seções 204 até 250. O horário é

elas 14 às 17 horas e o local é

também o Centro de Atividades
do Sesi.

Ontem, 13 elas pessoas
convocadas não compareceram.
Três delas eram presidentes.
Aqueles que não atenderem ao

chamado da Justiça Eleitoral.

deixando de comparecer nos

locais das seções no dia das

Edson Junkes/CP

Preparação: convocados aproveitam para dirimir todas as dúvidas

eleições, estarão incorrendo em

crime eleitoral. Em Corupá. o

treinamento dos mesários vai

acontecer nos pias 6. 8 e I I de

setembro, das 14 às 17
horas. na IgrejaMatriz São
José.

JUSTIFICATIVAS
- A Justiça Eleitoralnão
deverá recorrer aos Cor
reios este ano para receber

as justificati vas dos

eleitores que, no dia da

eleição, não estiverem rios

respectivos domicílios
elei torais. Está prevista a

instalação de seções es

pecíficas nos locais de

votação para receber as

justificativas. Os for
mulários para aqueles que
precisarão justificar as

ausências já pedem ser

obtidos nas agências do

Besc. Caixa Econômica Federal

e Banco do Brasil. Estarão

disponíveis até o dia 29 de se

tembro. (MILTON RAASCH)

Av. Mal., Deodoro· da Fonseca,. 961

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE SETEMBRO DE 2000
--.o.

Animado com o sucesso do recurso interposto no Tribunal
Regional Eleitoral. para garantir o direito de concorrer a novo

mandato no Legislative (o quarto), o vereador Ernesto Filipe
Blunk aproveitou. ontem. para reagir ao comentário feito dias
atrás pelo presidente do Diretório Municipal do PSDB, Donato
Seide], de que os problemas verificados no encaminhamento dos
documentos ao Cartório Eléitoral seria um "erro primário para

um político já experiente".
Blunk respondeu dizendo que "é triste ver amigos de longa data
nos dando espetadas". apelando ao lado emotivo da questão.
Sobre a aliança do PFL com o PMDB, bastante criticada pelos
adversários. ele insistiu em lembrar que 43 dos 45 membros do

Diretório do PFL subscreveram a decisão. "Não foi uma
iniciativa isolada", afirma.

Encontro

O prefeito e candidato à

reeleição pela coligação Mais
Guaramirim (PMDB/PSDB).
Antonio Carlos Zimmermann.

participa da reunião da

Associação Comercial.
Indústrial e Agrícola de

Guaramirun. segunda-feira
(4). Zimmermann
vai expor as propostas de

governo e ouvir as

reivindicações e sugestões
dos empresários.

, Trajetória
A Rádio Jaraguä AM estará

completando. segunda-feira, 52

anos de fundação. Em mais de

meio século de existência.

continua prestando irnportane
trabalho na prestaçãode

serviços à comunidade e o

fortalecimente da radiofonia

catarinense. O rádio, como

.

veículo de comunicação, tende

a atravessar muitas décadas.

ainda. sendo muito útil parat
comunidade.

Convocado

O empresário e ex-vereador Lauro Fröhlich é o novo presidente
da Ascaban (Associação Catarinense de Bananicultores), em

substituição a Edwin Jurck. que vinha respondendo pela função.
Há alguns dias. Jurck comunicou aos demals membros da

diretoria que pretendia deixar o cargo, por razões de ordem

particular. Diante disso. Fröhlich, que é vice-presidente da

entidade, foi chamadoà presidência da entidade, que congrega
bananicultores em âmbito estadual.

Uma das primeiras questões que Fröhlich pretende tratar é das

reivindicações para minimizar as dificuldades dos prodUtores,
principalmente junto ab setor bancário, em função das perdas

.. sofridas com a estiagem e geadas.

ijADDlMákler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que traballzamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.

�o"Oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�ß� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
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Dificuldades,' Zimmermann acumula duas tentativas de impugnação

CORREIO DO POVO

�FL e PPB têm novo pedido de

impugnaçãocontraZimmennann
Guaramirim - A coligação

Acerta Guaramirirn (PFL/PPB)
ingressou com novo pedido de

impugnação da candidatura do

prefeito Antonio Carlos Zirn

mermann.rque tenta a reeleição
concorrendo pela coligação
PMDB/PSDB. O advogado da

coligação Acerta Guararnirirn,
que tem o funcionário da Casan

"licenciado", Mário Sérgio Pei

xer, como candidato a prefeito,
Adelino Atanásio dos Santos,
baseou a solicitação em matéria

publicada no dia 26 de agosto,
pelo CORREIO DO POVO, re

ferente, a apresentação do

projeto arquitetônico do futuro

PPS comemora confirmação das candidaturas
Jaraguá do Sul - O TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
confirmou, em decisão na

quinta-feira, as candidaturas do
médico Walter Falcone e José
Maria Nunes, pelo PPS. Com
ISSO, o partido efeti va a par
ticipação com dez nomes na

aliança formada com o PMDB.

Nos dois casos. a acusação era

de dupla filiação partidária, A
alegação era de que Fa1cone e

Nunes ainda estariam filiados ao

PPB, partido ao qual per
tenceram anteriormente,

O presidente do Diretório do

GD) 9lJv�8.�\_/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologtsta
/

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 Fone:

PPS. Edson Müller, ao comentar
a decisão do TRE, ontem, con-"

siderou uma "vitória impor-
tante" dos dois filiados. Nunes

participa este ano da primeira
eleição, Falcone já concorreu a

vereador pelo PPB. em t996,
mas não foi eleito. (MILTON RAASCH)

CASA DO COBRE

prédio do Fórum da Comarca,
pelajuíza eleitoral Sônia Maria
Mazzetto Moroso, durante

reunião do Conselho de Desen
volvimentoMunicipal. na sema
na passada, Na ótica da coliga
ção, a matéria teria feito promo
ção pessoal de Zimmermann.

Anteriormente, a coi igação
já havia feito outro pedido de

impugnação da candidatura d,e
Zimmermann, também sus

tefitada em matéria publ icada na

imprensa. No caso, uma infor

mação divulgada pelo "Jornal do
Vaie": referente a obras rea

lizadas e metas de trabalho da

Prefeitura,

ACÓRDÃO - O Tribunal

Regional Eleitoral confirmou
durante esta semana o indefe

rimento já ocorrido antes, atra

vés da Justiça Eleitoral de Gua
ramirim, ao pedido de impug
nação da candidatura de Cláudia
Lernke, pelo PSDB. (MR)

Agenda dos candidatos para hoje

":.e:m Guararnlrlrn
'-1il horas' 2) Debate no

fádio
.'.

13 horas OfLança
.mento de-candidato a

·vereador
..

;'14 horas:::"" jr:ês Rtos
do Norte

"ISh30 -.ReUnião. no
Sesi
,16h30.� Reunião "0
:'iiairro Gàribaldi
':23 ho,as·/'Baile M

Vleicense

Trabalhamos com venda de produtos para
rebobinamento e conserto de motores elétricos,

- Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores de motores;
- Selo mecãnico;
-Verniz;

AM 1010

PJ
LIDERANÇA

E
CREDIBILIDADE

Rua Ber1haWeege, 2094
Borra do Rio Cerro ,

Fone: (Oxx47) 376-0193

II
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Semana-da Pátria encerra as

comemorações dos 500 anos

Projetos serão
apresentados
hoje, nas
escolas

Jaraguá do Sul - As co

memorações da Semana da Pátria
foram abertas ontem, às 8 horas,
nas escolas do Município, com
sessões cívicas previstas no ca

lendário escolar. Às 9 horas
aconteceu sessão cívica na Praça
Ângelo Piazera, organizada pela
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer. Ainda em homenagem à

Pátria, será realizado hoje o Dia
da Escola, na maioria dos
estabelecimentos municipais de

ensino, com feira cultural, espor
tes e lazer e exposição dos proje
tos desenvolvidos em comemora

ção aos 500 anos do Brasil.
Além de autoridades muni

cipais, dirigiram-se à Praça
Ângelo Piazera, na manhã de

ontem, estudantes das redes

pública e particular de ensino.

. Participaram da abertura as

alunas .do Colégio Divina Pro

vidência, Franciele Ewald e

Daniele Teixeira da Rocha, que
interpretaram o Hino Nacional e
a música Aquarela do Brasil,

respectivamente, e a Banda de

Sopro do Colégio Evangélico de

Jaraguá do Sul.
.

A Semana da Pátria culmina

com o fechamento das come

morações dos 500 anos do Brasi I.

Serão levados para as escolas,
hoje, projetos desenvolvidos no

Município desde o ano passado.
"Incentivamos a realização de

pesquisas, trabalhos e formas de

resgate cultural, para valorizar a

Edson Junkes/CP

Civismo: sessão na Praça Ângelo Piazera abriu a Semana da Pátria

pessoa como sujeito de uma

cultura", explica a secretária de

Educação, Isaura Silveira. Ela diz
que com esses projetos, além de

comemorar o aniversário do

Brasil, as professoras pretendem
despertar o espírito de cidadania'

e ensinar os alunos a valorizar o

patrimônio público, a escola. a

praça, os bens que são

construídos com a colaboração
de todos.

Durante todo o dia, serão

oferecidas atividades de lazer e,

esporte, além de mostras de

FORMATURA Patrícia do Amaral e Silva

Esta jovem, que tem em seus braços as

cachorrinhas Fifi e Gigi, é a nutricionista,
gerente da filial em Florianópolis do

"Grupo VR", há 12 anos.

Hoje ela é uma das integrantes que se

formam em pós-graduação em nível de

Especialização em Marketing, na UFSC,
como integrante da 1 a turma. Patr-ícia é
filha de Clemenceau e Amélia do Amaral
e Silva, residentes nesta cidade.
Além do destaque de que ela é

merecedora, seguem com estas singelag
linhas os cumprimentos de muitas

.

felicidades em sua vitoriosa vida.
Parabéns!

artesanato. nas ·instituições de
ensino. As comemorações
continuam com os Jogos da

Semana da Pátria e serão

encerradas no dia 7, com o desfile
cívico. (LiSANDREA COSTA)

APEDIDO-------�

Daniela Bridarolli John, se

cretária da ResivaJe, fez curso de

especialização em São Paulo, dias

28, 29 e 30 de agosto, e passen
no vestibular de Química, na

Furb. Seus pais lhe desejam toda

a felicidade do mundo!

DALIERRA MANUTENCÃO
,

.

HIDRAULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

Rua: lJrubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova - .370 0778

cP··············· .. ···································.: . ...........

. @IJ��
Artes

A partir de segunda-feira, a artista plástica Rosi MariaWinkler
Darius, de Pornerode, apresenta a Exposição sua excelência,a
cor, no Shopping Center Breithaupt. A exposição permaneceaté
o dia 14 de setembro.

';" _..,

Dança
A Secretaria de Cultura, Esporte eLazer lança terça-feira,às

20 horas, no Teatro do Centro Cultural, o 6° Jaraguá em Dança.
O evento acontece de 21 a 24 de setembro, no Ginásio de Esportes
ArthurMüller.

Eleição
Segunda-feira, às l8h30, a Aciam (Associação Comercial.

Industrial e Agrícola de Massaranduba) reúne os associados para
a eleição da nova diretoria e conselho fiscal, para a gestão 20001

2002. Se não houver quorum para a assembléia geral ordinária,a
eleição será realizada em segunda convocação, às 19 horas, no
mesmo dia e local.

Administração
O Centro Universitário de Jaraguá do Sul promove, de 13 a 15

dt setembro, às 19 horas, a 2a Semad (Semana de Administraçãol
na Sociedade Esportiva Vieirense. O evento, destinado aos alunos,

é aberto à participação do público. Serão realizados três seminários.
No primeiro dia, Alfredo Rocha falará sobre o tema "Motivando
todos para a liderança"; Maurício Góes ensinará "Técnica de

vendas de alto impacto", no dia 14; No dia 15, Maria Tereza

Puftamarte vai falar sobre "Desafios do comércio exterior".
Terezinha Trentini Lang dará continuidade a este seminário com

o tema "Incentivos à exportação" .

* Tributário * Bancário
a 372-0582

R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC 9760
'

* Comercial* Civil

Dr. Ralael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

Dr. Kleber Lisboa Araú;o
CRO-SC5270

lfII\ EMERGÊNCIA �
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE:9981 8000
91044311

I

JV VeículOS e Auto·Elétrica
Para Automóveis· Caminhões ·

Iratores- Serviços em Geral
9981-;1049

Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
-�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

Diante das câmeras

Venha conhecer o nosso showroom e apreciarbelíssimo
móveis de ferro em exposição como:mesa de centro,
lateral, aparador, estantes, colunas, cadeiras, mesas de

jantar, banquetas... quepoderã,O completarsua

decoração. Consulte-nos!
RuaRodolfoHufenüssler, 104 - Centro - Jaraguádo Sul- S

Hornepage: www.esto.tadoskrause.com.br

Luz, câmera, ação. Aprendizes,
atores e estudantes interessados em

disputar espaço na televisão podem
aprender como portar-se e

representar diante da tela. O ator e

diretor (iaraguaense) Nelson
Borchard, formado em artes cênicas

pelaUniversidade Cidade do Rio de

Janeiro, vai ministrar curso de

Interpretação para Televisão, com
início marcado para o dia 13 de
setembro, no Estúdio Arte & Click.
A intenção é formar atores e

espectadores de televisão, que
tenham senso crítico e capacidade
para questionar o que vêem e

aprendem.
Desta vez não é um curso

relâmpago, ministrado por pára
quedistas que vêm de fora para
ganhar dinheiro fácil e iludir com
promessas de sucesso e cadastro em

agências. O curso de Borchard terá
três meses de duração, com três
horas semanais. No-cronograma,
estão previstas aulas de

enquadramento, rasantes, visão
periférica, linguagem gestual,
expressão facial, inflexão, dicção e

articulação, memorização, texto,

naturalidade e interpretação. "É
preciso deixar muito claro que
televisão é completamente diferente
de teatro", diz o diretor, lembrando

-

que televisão é essencialmente

técnica, exige muita postura,
naturalidade e relaxamento facial.
O curso será dividido em três etapas.
No primeiro mês, o aluno vai

aprender técnicas de interpretação
para comerciais. No segundo mês,
cenas para dramaturgia de novelas.

"No último mês, vamos criar uma

pequena história e gravar cenas

internas (estúdio) e externas", revela
Borchard. Cada aluno vai receber, ao
final do curso, uma fita com o

trabalho que realizou.
A idéia de criar o curso surgiu do
interesse de alguns alunos de teatro.

"Esse mercado está crescendo, as

produtoras estão descentralizando

suas matrizes e procurando o

interior", diz Borchard.
Outro aspecto é que o custo para a

gravação de comerciais e produções
nos grandes centros, por ser
elevado, força as empresas a investir

em Jaraguá do Sul. "Se as empresas
tiverem gente qualificada aqui, não

Edson Junkes/CP

Borchard: potencial dos atores pode ser explorado pelas empresas locais

precisam fazer fora", define o diretor.

Ele lamenta que as pessoas ainda
acreditem pouco no potencial da
cidade. "Temos sempre gente vindo
de fora, com novas idéias, isso torna

as pessoas mais sensíveis à cultura e

os empresários passam a investir

mais. É preciso acreditar no
potencial de Jaraguá do Sul",
defende.
Os alunos que concluírem o curso

vão receber certificado. As

inscrições podem ser feitas pelo
telefone 371-7647.

�IIII� Estofados

'" �� KRAUSE
Requinte oseu Bom Gosto

/
/

'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



]. CORREIODOPOVO TRADICÁO·GAÚCHA Sábado, 2 de setembro de 2000
---.:.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Dona Arlete, presente na inau- ,

guração da cancha de laço do

Piquete Estampa de Taura, ce
deu. o espaço de sua proprieda
de para fazer nascer e crescer
grandes laços de amizade no

espírito de cavaleiros "Estampa
de Taura". A tradição gaúcha
agradece a bondade e carinho

que navegam pela cabeça e
.

alma da dona Arlete. Colabora-

Como disse Marieta Severo,
4
••.•mais que bela, uma. mulher
bela e elegante; mais que bele
za e elegância? Beleza, elegân
cia e requinte juntlJs". Para
reunir estes adjetivos e perty
mar esta página, Sabrina
Ri�ÜJw, filha da nossa linda e

amada Jaraguâ do Sul

ção: Carmo Hardt

r-------------------�,

: Semana Farroupilha
I 14 a 20 de setembro de cada ano
I

Oficializada pela Lei fandangos. Realizam-se ainda

: 4850, estabelece sua comemo- desfile a cavalo, desfile de es-

ração de 14 a 20 de setembro, colas, entidades e instituições,
I de cada ano, em homenagem dos grupos tradicionalistas
L aos heróis farroupilhas. Du- gaúchos e dos CTGs e a mos

I rante a Semana Farroupilha, tra da cultura gaúcha.
I acontecem vários eventos tra-· O simbalo da Semana

I dicionalistas gaúchos nos Farroupilha é a Chama Cri

I CTGs e em nível de municí- oula, que arde no Candeeiro
I pio, assim como: palestras, en- Crioulo, que é uma lamparina
I contros, apresentações artísti- de campanha em tamanho

I co-culturais, o tradicional café grande, o qual está instalado

I de chaleira (cada dia a cargo junto ao monumento de Ben-
de um CTG), jantares cam- to Gonçalves, na Praça Pi

�eiros com tertúlia liv::_ <:_ �atini.:.:�Porto Alegre:_ _ ..I

Concurso'
'Dia 23 de setembro, juntamente com a 4a Festa da In

tegração Gaúcha, será realizado o concurso para escolha da
l" Prenda e Peão Barriga-Verde, ambos nas categorias mirim,
juvenil, adulta e veterano, 'da 9a região. O CTG Laço
Jaraguaense apenas cederá-o espaço, mas toda organização,
critérios, regulamentos e julgamento ficará sob autoridade do
coordenador e posteiros da 9a região.
Informações 371-4547, com Cristiane,

CASA CAMPEIRA'
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

I Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Haraldo Raulino eRubensRoeder com Venilton Carlos Silva,
gerente da área de Chocoleite da Fleishmann & Royal, por oca·
sião da entrega das camisas ao PiqueteEstância Peão Farrapo,
doadaspela empresa. Venilton conhece a história da tradição gaú.
cha em nossa região, acredita ser um bom ambientepara crianças,
adolescentes efamilias inteiras desfrutarem de bonsmomentosdt

lazer,por isso deu seu voto de confiança e escolheu bem. Como

evidência objetiva de que o Venilton conhece a história da trad�ão
gaúcha em nossa região, vou contar um causo: lápelos anos de
1986, quando era raro ver umgaúchopilchado em Iaraguâ do

Sul, o Venilton vestiapelaprimeira vez uma bombacha. Esta
bombacha era emprestada, pertencia aAugustoDemarchi, um dos

maiores tradicionalistasgaúchos deste mundão demeu Deus. Pa·
rabéns, tradição Gaúcha.�=�"'""""-

Gaúchos e gaúchas do Piquete Estância Peão Far

rapo, CTG Tropeiros do Valle, em pose bem

"Pachola", mostrando as lindas camisas que ga
nharam da Fleishmann & Royal. O patrão do CTG

Tropeiros do Valle, tio Hélio Emmendoerfer, agra
deceu a ajuda e reconhecimento da iniciativa pri
vada, especialmente -a esta empresa, para com a

tradição gaúcha. O Piquete Estância Peão Farra

po também tem meu voto de confiança, sempre
senti força na forma de trabalho do patrão, líderes
e dirigentes, e, portanto, afirmo: "Senhor Venilton,
o distintivo da Chocoleite sempre estará no meio

da ordem e bons costumes".

IV Festa'da Integração
.GaÚcha
laraguá do Sul - sc

,Dias 23 e 24/09/2000
Grande

Fandango
dose dupla

Grupo
Cantos do Sul

e

Grupo Rodeio

ATRAÇÕES
• Laçadas

• Gineteadas
e.

• Provas

FuncionaisPROMOÇÃO:

eTG LA O JARAGUAENSE

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

&V
CARNES

...

DEMARCmcARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



S!!�'ba=d=O,c..=2�d=e�se�te�m�b�r�O�de�2=-=O,-,,-O..::....O L�� ih� ------.:.__C=O=RRE=I=O'-!:D=O=P-""O-'-VO�-_"'3.
Ul" ... " ul Lisandrea Costa

Em cartaz, o maior clássico russo
o Palco Giratório - Cir

cuitoNacional Sesc de Teatro
de Dança terá mais um su

cesso de público em Jaraguá
do Sul. Restam menos de 20

ingressos para Uni quarto de
crime e castigo, peça da
Mameluco Produções Ar

ustícas, do Rio de Janeiro, que
será apresentada amanhã e

segunda feira, às 20 horas, no
auditório do Sindicato do
Vestuário. O grupo está en

cerrando a temporada de

apresentações no Estado. São
admitidas 50 pessoas para
cada apresentação, devido ao

caráter do espetáculo, que se

passa dentro de um quarto,
quebrando a ilusão palco
platéia e aproximando os

atores do público.
O espetáculo é uma adap

tação do clássico Crime e

Castigo, do escritor russo
Fiador Dostoievski.

.

A peça enfoca o encontro.
entre o intelectual Raskol
nikov (Ródia) e a prostituta
Sônia.

Obra '8 autorRazão e fé
encontre paz. Antevê assim
o conflito espiritual entre o

neopaganismo e as forças
cristãs. Essa é a notável
atualidade da sua obra.
Em Crime e Castigo é
dissecado o embate entre
razão e fé. Raskolnikov, o
ex-estudante universitário,
planeja assassinar uma
repugnante velha usurária
para roubá-la e, com o

dinheiro, retomar os
estudos. Sacrificar um ser

inútil à sociedade. para,
depois, levar algo de
benéfico a essa mesma

sociedade. Uma teoria

própria lhe dava direito ao

crime: ''A ética dos super
homens" , seres com

inteligência superior aos
quais seria permitido
esmagar os seres inferiores
para salvar a humanidade.
Entretanto, após a

execução do plano, sua
consciência treme
involuntariamente ante o

fato de que aquela criatura
desprezível era, apesar de
tudo, um ser humano. Se
sua lógica justificava o

assassinato, sua "parcela
irracional" não o admitia. É
então que Raskolnikov se

une a Sônia, uma prostituta
infeliz cuja humanidade
acaba por falar-lhe' à
consciência e fazê-lo se

arrepender. O amor e

devoção da moça mostram
se mais verdadeiros e

tranqüilizadores do que
todos os argumentos, Os
personagens de Dostoievski
são estas almas em

contradição. A confusão de
suas mentes, a ausência de
escrúpulos em seus métodos
de ação, bem como seus

anseios desenfreados pelo
poder são idênticos aos que
ocorrem à nossa volta.
"Em Um quarto de crime e

castigo nos centramos' no
encontro entre Raskolnikov
e Sônia. As eventuais

alterações não
comprometem a essência da
obra pois são usadas
unicamente para dissecar
este relacionamento
independentemente do
contexto do livro", completa
o diretor.

Montado originalmente dentro de um quarto, num
apartamento da Urea, no Rio de Janeiro, num espaço de 12
metros quadrados, a encenação explora a proximidade da
cena com os espectadores e cria atmosfera patética e tensa.

história narra o encontro amoroso do assassino;

skolnikov) com a prostituta, em um miserável quarto,
do ele, em busca da sua purificação, resolve confessar o
crime para a amante. Desenrola-se um embate entre razão
é, revelando almas em contradição, apontando as

ermidades do homem e da sociedade contemporânea.
Um quarto de Crime e Castigo está em cartaz há nove

es no Rio de Janeiro, onde é apresentado num apar
ento. A montagem tem direção de Ivan Sugahara,
ente de Gerald Thomas nas peças "Ventriloquist" e

agédia Rave". No elenêo, estão os atores Ângela Câmara,
e recentemente esteve em cartaz com "Gula", sob a direção
Ana Kfouri; Cristina Flores, desde 1996 no grupo "Os

\7ilegiados", deAntônio Abujamra; JoelsonGusson e Lucas
uvêa - ambos da Cia. das' Índias Ocidentais, onde
senvolveram trabalhos sob a direção de Celina Sodré.

D'
O �s:petáculo retrata um embate entre razão e fé.

d
ostolevski acredita que a razão desvia o espírito da busca
a verdade, sendo facilmente influenciada pelos hábitos e

�reconceitos e limitando-se ao conhecimento e experiência
Jaadquiridos. Fora daí, nada enxerga ou compreende. Para o
�utor, existe no âmago de cada um de nós unta "parcela
lrracional" que é irredutível, que resiste à pressão da

C?nsciência e àmoldura da organização social. Raskolnikov

:eum angustiante conflito interior, pois embora tenha criada
_

auma lógica que justifica seu crime, sua "parcela irracional"!lao o ad it E
. - S

� . ,

.

nn e. m contrapostçao. ama e pura e age
bvamente. Há um incessante conflito entre os valores
bos e o surgimento de um grande amor.

O escritor russo, um anti
racionalista - apesar do
seu curso de matemática na
Escola de Engenharia de

Petersburgo -acredita que
a razão desvia o espírito da
busca da verdade. Quanto
mais predomina a razão em
um de seus personagens
mais equilibrado ele é, e
menos lúcido. Para o autor,
existe no âmago de cada
um de nós uma parcela
irracional que é irredutível,
que resiste à pressão da
consciência e àmoldura da

organização social. É essa

parcela que ele procura
revelar em sua obra ao

abordar, com destaque, a
questão da fé.
A fé do romancista é muito

diferente da crença na
existência de Deus. O

objeto de sua fé é a

concretização de tudo
quanto há de sagrado ria
pessoa humana. Quanto a

Deus, semantém na

dúvida: existe uma luta
entre sua razão que nega e

seu sentimento que precisa
de um porto de abrigo onde
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o N@ Ger@1 comprovou que depois da aula os alunos não vão para
casa, eles vão para o maior point na sexta-feira de Jaraguá do

Sul, PINGUIM BAR.

Ja.raguá do Sul, 2 de sateabro de 2000

SEXTA-FEIRA (25/8)

,I
I

I

A partir de agora, toda
'

sexta-feira nossa,

equipe estará

conferindo todo o

agito que rola na casa!

, .

E a festa continua no maior point da quarta-feira jaraguaense,
SMURFS! Veja as foros:

As mais variadas c

uma superfesta a
d

CONFIRA A
NOVA

HOMEPAG,E DO
N@ GER@L!

Equipe nova, cara
,

nova e um designer
incrível!

Então acesse:

'WWW.nage:r:al.can

�.;;I:""�'�S�:,,/. JARAGUÁ DO SUL Quarta-feira (6/9)
,

CHOP:!;» & CLUB

Agenda
' HOJE (2/9) 'Os Versáteis e

boate JlOTTIIIl I

Qua�ta-feira (6/9)
CHOPP & CLUB SMURFS LANCHES

, �·;j:�,,��'I,
Fogo de chão CD's - DISCOS - FITAS 3e boate normal can a Sexta-feira (8/9)
Watt Som PINGUIM BAR

Av.Mal. Deodoro,406
FONE: 371-2847
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 2 de setembro de 2000

móveis.e aparelhos domés
ticos. Entrada e assumir
financiamento pela CEF.
Tratar: Edilson Carlos

. Doring - Creci 8469-1 372-
0657 1371-0696

Vende-se título do Bae- despesas de condomínio.
'

estar e íntima, mais cozi-

pendi. Valor R$ 380,00 + Tratar 372-0187. nha, lavanderia, garagem
tramsferência. Tratar 37;1- pI 2 carros, etc. Loeali-

.3394, cl Marise. Vende-se ar-condiciona- zada na Rua Emília Horn-
do, 7.500 Btu's. Valor R$ borg, 328, próx. Lotea-

Vende-se terreno em . 400,00, novo, na caixa. mento Champagnat.
Santa Luzia, ótima loeali- Tratar 376-0630, cl Valor R$ 130.000,00,
zação, próx. à Frigumz. Sandro. negociável, aceito carro.

Pronto pl construir, cl Tratar 371-9358, cl José ..

14x34 metros. Valor Vendo 2 telefones.
R$ 7.000,00 .. Tratar: 370-8000. Barra, Vende-se terreno em

Tratar 371-8700. valor a combinar. Massaranduba, cl 450m2,
Tratar: 371-6112. ótima localização (antes

Vende-se terreno próx. do trevo de Massaran-
Loteamento Ouro Verde e Vendo terreno próximo duba), fica 700 rnetros

a Malwee. Pronto p/ Recreativa Breithaupt, do Centro. Valor
construir, cl 13x32. Valor com 438m2 a 5 minutos R$A.200,00, neqociável.
R$ 7.000,00, aceito pro- do Centro. Valor R$ Tratar 9982-6313 ou

posta. Tratar 371-8700. 7.850,00, aceito carro ou (Oxx47) 378-1831, após
moto + parcelas. Tratar: 14:30.

Vende-se telefone celular Rua dos Escoteiros, 114,
Sansung Voieer, cor póx. ao Mareolla. Vende-se apto. próx. do

prata. Valor R$ 200,09. centro de Jaraguá do Sul.
Tratar 370-7189 ou Compro computador, de Apto cl 2 quartos, cl
371-1808, cl Giseli. preferência Pentium com reserva de garagem. Va-

kit multimídia. Valor lor R$ 33.000,00, quita-
Procura-se emprego na aproximado de do. Tratar 372-0633.
área de escritório, sexo R$ 700,00. Tratar:
masculino, 20 anos, 371-9258, com Fernando Vende-se em Balneário
cursando Faculdade .de Barra do Sul, a roo
Administração. Tratar Vendo oficina mecânica metros da praia, terreno
372-3734, cl Odirlei. montada pronta para cl 430m2, pronto pI

trabalhar com galpão e construir. Valor R$
Aluga-se apartamento ferramentas na BR-280, 5.700,00, cl escritura.
térreo com 2 quartos e Km 71. Valor Tratar 372-0633.
outro com ,1 quarto e R$ 7.000,00.
demais dependências. Fone: 371-4284. Vende-se Oficina cl
Rua Ernesto E. Horst, galpão, completa, pronta

34, �om garagem,eoberta Vende-se sobrado cl pl trabalhar. Valor R$
(prox. Dalmar e Marisol). 260m2, terreno cl 7.000,00. Aceita-se troca
Valor R$ 230,00 e 727m2, com 2 suítes + 2 .

por carro. Tratar
R$ 200,00. Livre de quartos, sala de jantar, 371-4284.

Vende-se terreno (próx. da
Choco leite)" com R$

1.000,00 de entrada e o

saldo em 40 parcelas,
localizado na Barra do Rio
Cerro Il.Tratar: Roberson I

(Creci 7402) - 9973-3623.
Vende-se Del Rey ano 91,
cor azul metálico, 4 portas,
ghia, com.pleto, 1.8, gas.
Por R$ 6.000,00. Tratar

.

371-9052 ou 9973-9311.

Vende-se apto. 13 no

Edifício Carvalho, com suíte
e 2 quartos, garagem,

Transfiro R$ 30.000,00
Para imóvel, caminhão
ou alienação de bens.

Peço R$ 4.500,00 no

direito + 105 parcelas
de R$ 340,00 mensal.

Tratar: Londrina

(Oxx43) 9997-8220.

-Neiva
Cabeleireira Unissex

Rua Barão do Rio

Branco, 411- sala 3

Centro - Jaraguá do Sul

(Oxx47) 275-3096

Manicure-em 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



? � .C:.����I:.I����� coRREIo DO POVO ������� !?�. ���: � .��. �.����.���. ��. ?�9�

In te rmed iár ia

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70,00mz. Residencial
Maguillú» Apto. 05 - BI. HA"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa em alvenaria, cl 60m2,
.

e terreno clárea de 600m2• Rua
Carlos Eggen, 763 - Schroeder

(Prox. MarisoliPreço: R$ 16.000,00

VENDE: Terreno cl 1.245,OOm2.
Rua Fritz Hasse

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

Casa alvenaria cl 200 mt, terreno
cl 350 mZ• Rua: João Batista

Rudolj; 161 (Amizade). Preço:
R$ 30.000,00 + financiamento

I

VENDE: Casa Alvenaria cl
165,00mz, terreno cl 37j,00mz. Rua
Toma: Francisco de Coes, 366-

Nova Brasilia. Preço: R$ 95.000,00

VENDE: CasaAlveIlO1iacl215,()()IIl�Ten"elw
cl377,00mZ•RuaEugenioLessmann (Nova

Brasília). Preço: R$140.000,00

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

R$ 250,00

VENDE: Alvenaria, cl 1 (){)1112, e
terreno cl área 480m2• Centro -

Guaramirim (Práx. Brei/haupt)
Preço: R$ 45.000/)()

,

VENDE: Casamadeira cl62,()()1I11• terreno
cl 325,OOm2• Rua 983 - Lot. Duto Verde

(Barrado Rio Ce/Ta). Preço: 15.000,00

VENDE: Casa alto padrão, clárea
350,OOm2,te/1"ello c!900,OOIll2. LateralAv..
MarechalDeodoro (Centro) - Negociáveis

Alvenaria cl260 m2, e terreno cl
392 ni'. Rua: José Emmendoerfer,

,

311 (Nova Brasília). Preço:
R$ 65.000,00

VENDE: Terreno cI2.655,00m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Prôx.
Kohlbach). Preço: R$130.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE PA.8A MONTAR
SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o-o-a-o-o- .. o-a-o-o.
Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Eng�tee Engetee Engetee Engetee Engetee Engete<;

Engetee Construtora e Imobiliária f!"
. Engt\tec
Fone/Fax: (047) 370-0919/ 370-0819 �

E-mail: engetecj@zaz.com.br �'
. EngerecRua Padre Francken, 253

n
Engetec

'A
Engetec I

�
o.
Engettec

o.
Engt\tec

o.
Engt\tec

o.
Engütec

o.
Engeter

�
o.
Engt\tcC

�
E�
a
EngereC

fJ:
Engerec

t!
11:
EngereC
�J

'" Ur
EngereC

·�tk4:
Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engelee Enge .

"Engetee.' ... CRECI 934-J . VENDE
O·PORTUNIDADES DA SEMANA:

Rua loinville - Próximo a APAE'
Edifício com 900m2, contendo amplas salas comerciais no primeiro piso e

apartamento com 450m2, no segundo piso. Terreno com aproximadamente 1200m2.

Preço 350.000,00 em condições a combinar

1-CENTRb 6 - RUA MAX WILHELM
Apartamento Ed. Carvalho, 1 suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 80.000,00

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

:3 -ILHA DA F;IGUEIHA
Casa em alvenaria na Rua José Panstein, esquina com Rua Ernesto Bruns, n°
27, com 114,00m2 de área construída em terreno de 379,00m2 - R$ 40.000,00

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

social, 3 salas cz t.sacaoa, lavabo social, cozinha e despensa, qto Ei bwc de

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

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

NEREU RAMOS - Terreno com aproximadamente
31.000,OOm2, fazendo frente para 2 (duas) Ruas, (Luiz

Sarti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com uma

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

condições estuda-se propostas)

I Engetee

.�
Engetee

a:
Engetee

aa- �.�
Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

f

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para Rua Ney
Franco e 15,60m para Rua Max Willein, medindo aprox. 1.000,00m2, contendo
um galpão e um sobrado - R$ 150.000,00 (Negociável)

7 - BAIRRO VIEIRA

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

asfaltada - Valor R$ 40.000,00

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

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

.

9-JOÃO PESSOA
Terreno de 2000m2, próximo a ponte-pencil da Kohlbachde Schroeder. Valor R$
20.000,00 ern até 15 parcelas.

JOÃO PESSOA I VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

asfalto (BR-SchroederjJaraguá),
totalizando +- 2.S00,OOm2. Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

coléqío, creche, ponto de ônibus,
supermercado e creche.

Preço: R$ 8.000,00 de entrada e salde em

até 50 parcelas de R$ 220,00 .. mensais.

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

I

I
REF. 1005 - VILA NOVA - Apto cl 3 dorm.,

sacada, cl piso térmico, água quente, garagem
e demais dep. Ficam móveis sob medida, cozinha
e 2 roupeiros. R$ 45.000,00 ou entrada R$
22.000,00 + R$ 25.000,00 Feto C.E.F.

I

I

REF. 1013 - AMIZADE - Cond. Res. Amizade -

Apto. cl 2 dor., reformado, cl piso térmico.
R� 35.000,00 quitado, lode ser financiado
ate 15 anos e entrada c fundo de garantia.

I

I

(

REF. 1010 - VILA RÁU - Res. Águas Claras.
Apto cl 2 dorm, sacada, garagem, área de

terrreno e demais dep. Entrada �$ 10.000,00
+ R$ 116,00 mensais

REF. 1009 - VILA LENZI - Loteamento Pier
rnann - Apto cl 3 dorm, sacada, garagem e

demaiS dep., piso cerâmico, acabamento em

gesso, fica móveis cozinha. R$ 48.000,00

,

Rua Ioão 'anuário Ayroso. 53 I - Sala 2

Início Iaraguá ESQuerdo

371-6600
371-0725

....

Segunda a sexta-Felra
08:30 as 12:00
13:30 as 18:30
Sábado 08: 00 as 12: 00

REF. 2017 - Barra Rio Cerro - R. Emma S.
Winter - casa alv. nova, cl 140m2, 4 dorm, 2
banh., sala estar/jantar; garagem p/ 3 carros.

Terreno 335m2. R$ 50.000,00 - pode ser

financiado CEF

REF. 3010 - NOVA BRASILIA - Região
Central, terreno cl 350m2, área residencial.

R. Thomas Francisco de Góes, no alto.
R$ 30.000,00, aceita carro ou terreno de

menor valor ou arcela.

REF. 3021 - VILA NOV� - Loteamento Vila

Romana, próx. Igreja Rainha da Paz - Terreno

cl 420m2 - R$ 29.000,00

REF. 2025 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Campo
Alegre, 249 - Casa mista cl 123m2, 4 dorm, 2
banheiros, sala estar, sala TV, copa/cozinha,

churrasqueira. Terreno cl 525m2. R$ 41.000,00

REF. 2008 - JARAGÜÁ ESQUERDO - R. Fco
Winter, próx. Juventus - casa alv .. 160m2, 6
dorm, 2 salas, 2 cozinha, 2 lavanderias, 2

banheiros. Terreno cl 405m2. R$ 44.000,00
pode ser financiado CEF.

REF. 3020 - VILA NOVA - tto. Phoenix, próx.
Rádio Brasil Novo - Terreno cl 880m2 -

R$ 39.000,00

REF. 2026 - JARAGUA ESQUERDO - R. Luiz
Bortolini, próx. ponte da Arg'i - Casa alv. cl
100m2, 2 dorm, 1 bwx, sala, copa/cozinha,
garagem, lavanderia. Terreno 'cl 400m2.

R 25.00000

REF. 3018 - ÁGUA VERDE - Terreno cl
400m2, pronto pI construir, próx. FERJ.

R$ 15.000,00. Aceito carro até
R$ 10.000,00

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

• A localização;
• Qua,ntos apartamentos existem num andar;

• O tamanho das sacadas;

� A ventilação e ensolnçõo dos ambientes;

• O sistema de pagamento;

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

• O revestimento cerâmico usado na obra.

Pront'o, agora
.você já sabe que

deve comprar um .<

',partaf11emto da Futuro I

prontos para morar,

em construção, ou na planta com

preços atraentes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Sobrado - Vila Rau -

c/ 210m2 - suíte c/
sacada +- 2 äorm., 1
bwe social, sala em 2

ambientes, sala TV,
cozinha, salão de

x festas cl ehurrasq.,
lavabo, mesanino,
jardim nos fundos e

na frente. $R
125.000,00

� ��
__��Apto-301 -

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

bwe, cozinha
cl armários
emb., semi
mobiliado
äemeis
cômodos.

-._......... Apenas R$
68.00,0,00.

Mareatto, c/
4 dorm, (1
suíte),
cozinha,
sala, lav.,

1��..!l!:1J:._��Ii�.l:_:_..J
garagem. R$

� 50.000,00

AGUA VERDE
Casa alv., cl
260m2, eil suíte
c/ eloset + 2
dorm., bwe
social c/ hidra,
1 dorm, c/
móveis
embutido, sala
ester/Lsnter
ampla, Ievebo,
escritório,
demais dep.,
garagem pI 2
autom. Apenas
R$ 85.00000.

CA5A ALV.

Czer.niewiez,
com

195,73m2 -

suíte + 2 t.::.R=E::.:F�1..:...7_.;.4=-1..J...._-"""'--""_...
dorm. - 2 bwe
- terreno c/
371,25m2
R$25.000,00
+- finane. '"''

GALPAOI
CENTRO
c/ 600m2 -

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

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES'
,

IMOBILIARIAS LTDA.

E-mail: itaivan@netuno.com.br
* Estacionamento próprio

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Apto - Centro -

Edif. Dona Hilda,
c/ 1 suíte + 2
äorm., bwe, dep.
emprego cl bwe,
garagem pI 2

'

euto-môv., salão
de festas c/ chur
rasq .. Por apenas
R$ 75.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ.IPare.

CZERNIEWICZ -

Sobrado, térreo,
sala TV, cozinha
c/ móveis, sala
jenter/ester, 2
despensa, bwe,
SOCial c/ sauna,
lavanderia,
garagem.2°
Piso - 1 suíte, 3
darm., sala
estar, bwe
social, varanda
ampla. c/ Edícu
la, dep. c/ chur
rasqueira.
R$ 110.00000.

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

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

apenas
R$ 53.000,00.

lOAD PESSOA
Casa Alvenaria
- cl 196m2, cl
1 suíte, 2
dorm., 1 bwe, ,

sala ester/
jantar,
lavanderia,
salão de festas
c/ ehurrasq., e

garagem. R$
53.000,00.
Aceita-se imó
vel em laraguá
do Sul

SOBRADO -

Centro c/
347m2, cl 2
resido -I' sa./a
comi. 'cl 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
âorm. e dep. -

gar. 4 earràs -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VILALALAU
- Casa alv. c/
223m2, Vila
Lalau - cl 1
suíte c/
banho hidro
massagem, 2
äorm., cl
armários
emb. + 1
dorm., sala

" TV, estar,
jantar,

REF 1748 . " lavabo, gar.g.
,__--------...._�------------"'-"""" pI 2 autom.,
dep. empr., cl bwc, despensa, piseine e

eurrasq. - R$ 140.000,00 nego

Casa em

construção,
Lto. Blumen

garten cl
134m2 -

R$ 38.000,00
* negociável

Apto-l03 -

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

apenas R$ _

76.000,00.
Aceita Fgts.1
FinaQe.!Pare.

Mansão cl563,81m -

suíte cl
sacada, c/oset
c/ armários
embutidos,
bwc c/
jardim de
inverno,
hidro
massagem" 2

dorm.{ c/
saeaaa,
suítelmaster,
sata TV, cl
lareira, salão
de festas c/

mobi-lie, i!rea serv.{ garagem pI 2
utomoveis, consulte-nos

Sobrado cl alto
padrão, cl 580m2,
Vila Baependi -

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

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

TERRENOS
2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421 m' - R$ 30.000,00
2023 - Centro - ci 1.245 m' - R$ 85.060,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$
160.000,00
2112 - Barra - cl 300m2 - R$ 13.000,00 - próx. Sup.
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - ct 1.141 ,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2. R$ 119.000,00.
2198" Ilha da Figueira - área cl 6. 760m'. R$ 70.000,00.

Irolla
IMÓVEIS

-:'
....
'"
M

8
iii
cc
u

T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

R. DOIVIING'OS 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

qtos., cozinha mobiliada, churras
em. R$ 110.000,00

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

R$ 59.000,00.

3004 ? Ed. canos 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 - Aplo cl suite, 2 qtos., 2 vagas
garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11m'. R$

75�000,00.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

financ.
3025 - Ed. Diarithus - apartamento NOVO,. cl 125m2, suíte
+ 2 qto s., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 s/acab.
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suite + 2 quartos, dep.
empreq., 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 - suite, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3041 - Ed. Atenas - Mobiliado, suite, 3 quartos, salas cl Barra - 147m2, suíte cl closed,
sacada, 2 vagas garagem. 2 qtos., salas eonj., cozinha,
3051 - Ed. Amaranthus - suite cl closet, 2 qtos.i.Iavabo, lavanderia e garagem. Permane-
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ .

cem alguns móveis. R$
180,000,00. 106.000,00. Aceita casa maior
3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia �,

valor cl iseina.
e garagem. R$ 33.000,00. '----....:....=="--""-'=-"-'-'-'='-----.....

3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwcs, cl garagem, sem i
mobiliado,
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm garagem - R$
22.000,00 + financiamento
3314 - Cond.· Floresta - 2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + financ.
3351 - Ed. Anna Cristina - Vila Nova - sistema de
conríorrunio fechado, cl 1 suite + 2 qtos, sacada cl

churrasqueira cl elevador

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331 m2, cl suite + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Schiochet cl 1.292,OOm',
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro - cl 150m', 3 qtos., bwc, salas, cozinha,
.Iavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. cen
trai

.

1072 - Amizade - cl 200m', cl suite, 2 quartos, terreno cl
1.140m' - R$ 130.000,00
1081., Amizade - casa nova em alv. cl 121m', cl suíte + 2

quartos. R$ 69.000,00.
1214 - Nova Brasília - cl 230m2, cl suíte. 2 quartos - R$
100.000,00

'

,

1222 - Jguá Esquerdo - 1 suüe « 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
parà 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte
pagto.
1296 - Vila Lalau - 160m2, suite + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com elosed, 2 quartos,
sala intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m2.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + finane.

.

1375 - Vila Rau - cl 80m', cl 3 qtos, + edícula cl 78m' - R$
42.000,00

.

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

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

Figueira - 200m2, suíte + 3 qtos.,
escritório, sala TV, piscina. R$
65.000,09 - Aceito apto. central.

Jguá Esquerdo - 70m2, e/3
.

quartos. Terreno cl 450m2.
R$ 20.000,00 + financ.

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

R$ 54.000,00.

Barra - alv. c/100m2, c/3 qtos,
2 bwe's, churrasqueira. Terreno

c/420m2• R$ 65.000,00.

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

R$ 24.50000

Schroeder - 286,25m2; cl 5 qtos.,
salão de festas. Tereeno cl
1.541,35m2. R$ 80.0pO,00 -

2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
23.17 - 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 N0va - cl 338m' - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 15.000,00
2374 - Vila Rau - cl 337m2 - R$ 13,.50_0,00 aceita pare.
2377 .- Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581 ,85m2 - 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 445m2 - R$
22.000,00.
2982 - Rod. SC-41-3 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$
40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'
- R$ 35.000,00 ,

2990 - Sc h r o e d e r - cl 7bO,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 107n;', cl 2 bwc's. R$ 45.000,00.
4004 - Centro - Ed. Market Place - 4Q andar - 44,59m2 +

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

salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv. cl suíte, 3 quartos, cozinha mobiliada,

churrasqueira cl salão de festas, piscina, garagem pl 3 carros.
Próx. CoI. Heleodoro Borges - Vila Lalau. R$ 800,00
602 - Casa de alv. cl 3 quartos. Rua José Emmendoerfer -

Nova Brasilia. R$ 350,00.
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx. Café
Sasse. R$ 600,00.
612 - Casa de alv. cl suite, 2 quartos - 300 mts após a

Malwee. R$ 350,00.
614 - Casa de alv. pl fins comls, cl 100m', estacionamento

-

próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
625 - Apto. cl suite, 1 quarto. Rua João Sanson, 42 - Ilha da

Figueira. R$ 250,00.
628 - Apto, Cl suite + 2 qtos. - Ed. Eldorado - R$ 480,00,
629 - Ouitinete cl 30m', cl bwc - somente pl 1 pessoa. Rua

João Planischeck, 123 - Nova Brasilia. R$ 120,00
630 - Apto. NOVO cl 2 qtos. - prox. Renascença, R$ 350,00.

!?31 - Apto. c/2 qtos. - ReS. Floresta. R$ 250,00.
632 - Apto. NOVO cl suite + zqtos. - Ed. Talismã. R$ 550,00.
634 - Apto. c/2 qtos - Centro. A partir de R$ 300,00,

.

636 - Apto. c/3 qtos., dep. de empregada - em frente antiga

Volkswagen. R$ 330,00. .

637 - Aptos. de 2 e 3 quartos. Em cima do Unibanco. A partir
de R$ 300,00.
648' Apto. cl suite + 2 qtos. e dep. de empregada. Ed. Santa
Terezinha. R$ 350,00.

'

650 - Apto. CENTRAL e/2 qtos. R$ 230,00.

Salas comerciais ,

663 - Salas comerciais - logo após Monfort - Vila Rau. A partir
de R$ 190,00,
664 - Sala comI. cl SOm' e estacionamento na frente - Centro.

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

.. RS
671 - Sala comI. cl 55m' - após a Prefeitura MuniCipal.
230,00 000.
672 - Sala comercial cl 140m' - Rua Reinoldo Rau. R$1.10 ,

R$
681 - 2 salas comls. cl 40m' � Rua Angelo Rublnl.

200,00(cadat I

686'- Sala c/38 m2 na Rua Reinoldo Rau - R$ 180,0� . Ed.
687 - Otima sala comI. cl 110m' + mesaruno (20m)
Maximum Center. R$ 1.800,00.

... Galpões
803 - cl 240 m2 ern terreno cl 939,43m' - Barra do Rio

Cerro. R$ 590,00,
805 - cl 180m2 - Amizade. R$ 390,00. 'giS
806 - CI 150m' + mesanino cl sam' _ próx. GráfiCO

Re ..

R$ 750,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - Rua Anita Garibaldi

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

LANÇAMENTO
Res. ANITA GARIBALDI

O apartamento dos seus sonhos

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

Total - 392m2

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

R$ 70.000,00

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

Bertha Weege, nr. 2571 - Totai R$ 75.000,00
ou R$ 45.000,0'0 só a casa

por

FINANCIAMENTO DIRETO

São Luiz - Alv. c/120m2 - 3 quartos +

edícula - Ponto Comerciai -

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)

Flua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - '-'araguá do Sul

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 705 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 m2 - 3

quartos - Rua Geraldo Harnack - Próx.

WEG" 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 



r� PERFLEX
- Persianas
- Box para banheíros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas

i f lE (OXX��e;;��0618
DECORAÇÔES lTOA.

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz Bartei, na 4'00 - Sala 05

, _ _§aependi _ .Jaraguá do Sul - SC

.(1) 14 Anos de Bóns
'

I LUNELLI
., "iiiii,'Niiil"iN

SERViÇOS PREDIAIS
-------=���----�

I
\,

..

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

1

Rua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02 - Centro -.Jaraguó do Sul- SC
I

K&B

o ENDEREÇO CERT.O DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

CALHAS� 373-0325
HET 9975/0781

olhos Industriais e Residenciais

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

pintura na construção civil

Rua Francisco Hruscnka, 1125 . Säo luiz '

E·mail: jcc@netuno.com.br·JaraguadoSul·SC

Regina

1 �

INSTALAÇOES (' ,

TELECOMUNICAÇ:ÕÊS

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

.

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E .TELEFONIA RURAL

376-1106

(47)
275-1:130
275-4102

Decorar é unir COres, texturas e

objetos na medida exata das
suas emoções. A Casa Bonita

auxilia você nessa tarefa.
Venha conhecêr nossa loja e

consulte nossos serviços sem
compromissoe sem custo

adicional. Afinal, "a arte da vida
consiste em fazer da vida uma

obra de arte". (M. Ghandi)'lJecoração
Jl.ua Jl.einoldo Jl.au) 116) sala 6/7e! (47)275-3374/275-2730

Showroom Tel.: (47) 371·3522

-

..

f��' SOLEXTON' ')

,�TI�t ���

Rua Floriani Esthelin, 48 .

'�ão Luiz· Jaraguá do Sul . S� ;

Marina Frutuoso. 180 - Centro - Jaraguá-do Sul - SC

Gesso em forma
dearle

-

.
.

K & B Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradosCREA 12.745

x para banheiro
Fachadas
Janelas

os para decoração
pidação �isotê

.

ue Fernandq G. Milke, nO 75
I ·Próx. Direção Geral Weg"
\ rone: 370·2'647

KITCHEN - eLOSEO - BATH

"

Fone: 373-1010

�
ajJQ�DO[l •

___----:-,

Tel. (Oxx47) 275-309S
Rua \Nalter Marquardt, 131 _ sala 5

Jaraguá do Sul, SC

Tomos todos os profissionais no ramo

H\il08!1..JÁXi!O ern tun 56

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

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de lmóveis - junto aos órgãos competentes
lmoblliárta- Compra, Vende, Aluga, Administra

_.

f� lnstatadora Hidráulica

W. IDEAL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

_;;"'6'
. Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

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

275-3123
275-3544.

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC
Rua Bernardo Dornbusch, 250 - Vila Baependi /

Venda e Manutenção de Portões Eletrõnicoiö,
vídeo porteiro, alarmes sem fio e interfones

111111 HDL .,Mfi:m;;

Fax (0**47) 371-7818

�.
I

�MADEIRElIlA FLORIDA LTDA•.
I.. �eneficiamen'to de madeiras em geral, caixarias e madeir�s para cobertur�.

.
-

_>u>x.,">��'::lli'<.��,;;.;..,� �",,,o,�;';';:;k"'''';:M,,�,�*��:·:'lli:''''':»;��:�.:,,�

Itaúba - Per�t;--""",\ Financiamentos: r�P''''''A'-Assoalhos - ForrÕS'"
.,fambará - Pinus __,d/ Caixa Econômica - Construcard '�Divisórias - Portas/

""",_.,./�,��.<���:,.<:>",����J«<":::"':�'" •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '-:'��l>:':""��''''':'��:'�''01'''=''�'':*::>�:'$:w�''_.�
Rua AdolfPüttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - [araguá do Sul

.. ,.-
..

G�"�,.�4l"',".IR" ,....
.; '.....a•• ltIAI&§,"RftQ�

Rua Filipe Schimidt, 279 - Centro

Jarag�á do Sul - SC

DOCE
MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parecer Comercial
Vende - Administra

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

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

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

VENDAS
CAD. 236 -

BARRA DO RIO
MOLHA - Casa na

Rua Ignácio 8acko,
203, S salas, S

qtos, 3 bwc, 2 piso,
ga r., p/ 4 carros,
salão de festa,
mais galpão, etc.
Localizado na parte
alta. R$ 1.00.000 -

Aceita-se imóvel
barbada

CAD. 285 - VILA NOVA - 181m2 - 3

quartos, 3 salas, cozinha, bwc, lavanderia,
dispensa, c/ churrasqueira e bwc. Próximo

Salão, posto e sup.

CAD. 310 - 2 salas comerciais, 1 casa, 3

quartos, 1 galpão. Rua 8arãodo Rio Branco
- R$ 105.000,00

CAD. 88-
CZERNIEWICZ -

Terreno 7 SOm 2,
2 suítes, 2 quartos,

1bwc, 1 lavabo,
2 cozinhas, sala,

'"
sala TV, sala

.

íntima, 2 lavande

rias, garagem,
2 quartos,

churrasqueira.
Rua Emílio

Hornburg, 328 -

R$ 135.000,00

CAD. 123 - FIGUEIRA - 141m2, 1 suíte, 2

quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia,
garagem + salão de festas, 30m2 �

R$ 68.000,00 -

. Antonio B. Schmidt

CAD. 226 - ÁGUAS CLARAS - Figueira -

140m2, 3 quartos, 2 bwc, 2 salas, cozinha,
disp., lavand., garagem. R$ 48.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, '585 - Jaraguá do Sul '" SC
FONE/FAX: {047}371-0768 - 371-6582

CENTRO - ED. COMERCIAL -

Excelente prédio comercial, com

várias salas c/138m2 + casa 140m2
e terreno c/377m2.

Valor R$ 250.000,00 (negociável)
Rua Getulio Vargas

CENTRO - PONTO COMERCIAL -

Lanchonete na Rua Reinaldo Rau toda
equipada, c/ moto p/ disque entrega,

(15 anos no mercado).
Valor: R$ 70.000,00 (aceita no

negócio 'carro/terreno/apto. no valor
, até R$ 20.000,00).

.

VENDAS
VILA LALAU

- Ed. Vitória
Régia,

apartamento
(semi-novo)
cl 111 m2 - 3

quartos,
sala,

cozinha;
área de serviço, BWC, sacada, garagem
pl 2' carros. salão festa - (Próx. Marisol).

GIARDINE
LENZI - Casa
em alv,

(semi-nova)
cl 210m2-.
suíte cl hidra
+ 2 qtos.
sala. cozinha.
2 bwcs. área

de serviço. garagem pl 3 carros cl

portão ele!. - Terreno cl 450m2. Valor RS
60.000,00 (:,rente ao colégio)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
'01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLl - 3 dorrn c/ 2 bwcs, cí garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO. STA" TERESINHA - 2 dorrn, cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO'- APTO - ED, ITAUA, + 2 dorrn. cl garagem - R$ 300,00
04 - BARRA RIO, CERRO - APTO - ED, PAPP - 2 darm, cl garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO '- ED, TRIBESS - 4 dorrn, + dep. ernp, garagem - R$ 350,00
07 - VILA NOVA - APTO, ED, AMARI,LYS - suíte. 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
08 - VILA LALAU - APTO, ED, VITORIA REGIA - 3 dorrn. cl garagem pl 2 carros -

�$ 350,00
ILHA DA

FIGUEIRA -

Casa alv. cl
112m2,3
quartos,

. sala, copàl
cozinha,

bwc, area de

serviço,
garagem (próx. Salão Amizade)

Valor RS 23,000,00,

CENTRO. - Casa
em Alv, cl
150m2 - suíte +

2 qtos. 2 salas,
cozinha cl
armário sob
medida, área
serviço.
garagem pl 3
carros, Valor:
RS 130.000,00.

LOCAÇÃO CASAS
Dl - CENTRO - CASA COMERCIAL - Próx, Disapel - 4 salas cl estacionamento

-

R$ 650,00
02 - BARRA RIO CERRO - CASA MISTA PRÓX, CONF, AGHA - 2 dorrn. cl garagem
- R$ 150,00
03 - RIO DA LUZ - CASA ALV, - Próx. Ceval - 2 dorrn - cl garagem - R$ 150,00
04 - CENTRO - CASA ALV. (Próx. Mec. Rabock) - 2 dorrn. - cl garagem - R$ 325,00
05 - CENTRO - CASA MISTA (Próx. Papagaio) - 3 dorrn. - cl garagem - R$ 330,00

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS .

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

R$ 330,00 _ . 00
03 - CENTRO - GALPAO COM, cl 180m2 - galpão cl estacionamento - R$ 1.200,
04 - CENTRO - SALA COM, cl 170m2 - sala com mesanino - R$ 700,00
05 - CENTRO - SALA COM, cl 35m2 - (ao lado Irnob. Jardim) - R$ 300,00
06 ,- CENTRO - SALA COM, cl 85m2 - Ed Schiodine - R$ 300,00

CENTRO
Sobrado
em alv. cl
2100rT,l2,
suite, +. 2

quartos,
sala,
cozinha
sob

medida, 2 bwc's, área de serviço,
garagem pl 2 carros, Terreno: 380m2,
Valor: RS150,000,00

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
cioset + 2
quartos', 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq. piscina -

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

* A Imobiliária Jardim necessita de algumas casas pl venda nos,
seguintes bairros: próx. Centro até R$ 85.000,00 - Champagnat ate
R$ 135.000,00· Jguá Esquerdo, Vila Nova, Barra até R$ 50.000,00

c.

,
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APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto.. esquina com

Clemente Baratto
. Apto. n° 703 e 1103: suítes +

1 qto e demais dep. com 1

vaga de garagem -

Preço: R$. 65.000,00, sem

acabamento
. Salas comerciais .executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:
R$ 38.000,00, sem

acabamento

Condomínio Residencial
Sunflower - Rúa José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
. Aptos, (1º 101 e 106 cl suíte + 1

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

756,73 corrigidas pelo Çub.

da Rua Amazonas ISCAR)
. Apto cl 306,00m2, com suíte + 2

quartos, dep. empregada com

pleta" e demais dep., cl 2 vagas
de garagem, Edifício COIiJ1 grande
área social (piscinas térmicas.
salões de festas, sala de jogos,
quadra de esportes, quiosques).
Valor R$135,OOO,00 (Sem acaba

mento) e R$ 180,000,00 (com
acabamento)

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

. Apto (tipo 2), cl suíte + 1

quarto e demals .dsp., cl 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
(com 2 vagas de garagem) .

Entrada de 50,211 Cub's

(R$ 25.432,37) e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1,281.47
(corrigidas pelo cub)
até final de obra.

------------------------------

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

B_esidencial Amaryllis,
Yila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
e demais dep., R$
54.000,00 - 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.B
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.

CASA�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.
e Apto com 3 quartos, 2 bwe
e demais dependên-eias -

Rua José . Emmen-doerfer,
1549 - R$ 58.000,00
- Casa em alvenaria cl

181,00m2,. sendo � 20m2 (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

420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120.000,00.
- Apto. com 3 quartos e de

mais dep., Rua Bernardo

Dornbusch,' 590, Vila

Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 3 quartos e demais

dep. - 'R$ 42,000,000,
- Casa + apto. com área total
de 250,00m2, Rua Jorge
Buhr, 329, próx. a Ferj - R$
85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha,
bwc.' terreno cl 600m2 - Rua
Luiz Píeolli - R$ 50,000,00 -

Aceita sítio .Jaraquá do Sul
ou região.

TERRENOS
- 2 terrenos com 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.
- Terreno cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jara-

guá Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno cl 780,00m2 - Con
domínio das Azaléias, Jara

guá Esquerdo - R$ 35.000,00.
- Terreno cl área total de

2.000,OOm2 (5 lotes) - Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

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

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

ga - R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persia
nas Engler.
- Terreno com 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 me

tros da gruta - R$ 50.000,00.
- Tereno cl 62.500,00m2 - Rua
Luís Sàrti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
.

CASAS/SALAS
- Galpão Industrial com

750,00m2 de área construída
- Rua José Theodoro Ribei

ro, 4420.
- Salas comerciais em diver-

. sos locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis,
Rua Ângelo Torinelli, Vila

Nova (1ª locação), suíte + 2

quartos e demais dep.,
sacada elehurrasqueira,
garagem e box para depósi
to - R$ 350,00.
- Aptos. novos cl su íte + 1

quarto e demais dep. (1
locação, prédio com salão

de festas, 1 vaga de gara
gem e box para depósito) -

Rua Padre Pedro Franken,
- Galpão Industrial com

600,00m2 " Rua João Januá
rio Ayroso, 2700 - R$
1.400,00.
- Casa em alvenaria cl
160,00m2, cl suíte + 2 quar
tos e demais dep. - Rua

Jaraguá, 100, Corupá - R$
650,00.
- Casa cl 3 quartos e demais

dep.. Rua Anna Müller Enke,
Vila Rau R$ 380,00.

TERRENOS/SÍTIO
.

- Sítio com galpão de 600m2

e depósito de 50m2 .j. casa

em alvenaria de 100m2 - Pró
ximo a Serra de Pomerode -

R$ 120.000,00
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Ref.: 1052 - Casa mista
Loteamento Versailhes
com 60,00 m2 R$
25.000,00
negociável, aceita
carro ou imóvel na
praia de Barra Velha.

:?�.C:.�0.��'f.'���.�� ·····CORREIO DO POVO·········���0.<?��P?��.L:.?��.��.��.��!��.��.?���
CRECI612-J VEND E

� -

CHãve

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

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

(BAMERINDUS).

EDIFICIO KLEIN c Aptos
prontos para morar - Rua

Barão. do Rio Branco, esquina
com Ferdinando pradi, com 1

suíte, 2 qtos, demals depen
dênclas, churrasqueira indivi

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

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

Edificio Mônaco.
Edificio central" Rua João

Marcatto, próximo Posto Mime/
Reinaldo Rau com 01 e 02
dormitórios e demais

dependencias. Entrada +

parcelamento direto com a

. construtora.

Ref.: 0952 - Casa
Loteamento

Zang helin i/Nereu
Ramos com 02 qtos,

demals

dep. R$ 13.000,00 +

47 parcelas de

R$ 170,00 mensais.

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

aguá nos fundos,
R$ 75.000,00
negociável.

Ref.: 0052 -

Sobrado Ilha da

Figueira/prox.
Real Vidros �

R$ 80.000,00
negociável.

PL..A..I'IT..A..<> J:>E 'V'EI'IJ:>..A..S - 9975-2.58 <>a.I 9975-0900

Ref.: 0300 - Duas casas

madeira Bairro São Luiz (casas
alugadas) ótimo para

investimento R$ 17.000,00
negociável.

. .

Imobiliária Menegotti ...Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

TERRENO DE ESQUINA TERRENO CENTRALCASA EM ALVENARIA

03 QUARTOS
E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
LOCAL:
VILA LALAU

R$ 48.000,00

CASAEMALVENARIA

CENTRO - 01

SUÍTE, 02

QUARTOS E
DEMAIS

DEPENDÊNCIAS.
R$ 95.000,00

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

FONE: (047) 371-00,31

TERRENO

LOCALIZADO
NA R. JOÃO
PLANINSCHECK

ESQUINA
COM RUA
AMAZONAS
ÁREA DE

275,OOM2
(25,OOM X

11,00M)
R$ 30,000,00

LOCALIZADO
NA VILA RAU
ÁREA DE

420,OOM2
R$
14.500,00
(PODE SER
PARCELADO)

LOCALIZADO NA AV,

MAL, DEODORO DA

FONSECA
ÁREA DE 1.930,00 M2

R$ 360,000,00

COM ÁREA DE

300,oom2
(12,OOM X

25,OOM)
R$ 9.000,00

LOTES 'Fi[Ni�NCIlA[)OS
. o

LOCALIZADOS NA BARRA DO RIO €t;:RR .

PROXIMIDADES DA CH QCOLE,1iJJE
. El?ISS,.

PEQUENA ENTRADA E O SALDO EM A:t:E 4'0. M

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�ill mMét1il I
Empreendimentos Imobiliários

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

VENDA
ReI. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâmico, terreno 300m2,
Lot. Zanghelini. R$ 12,000,00 ou R$ 6.000,00 + Financ. Aceita-se carro.

Ref, 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, Quarto, Sala, cozinha,
ewe, Garagem, ótimo local R$ 12,000,00
Ref. 113 - Casa madeira 70 m>, Lot. Juventus. R$ 18.500,00

I

ReI. 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 m>

R$ 35,000,00
Ref, 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua asfaltada
R$ 12,000,00

ReI. 306 - Terreno c] 450m2, cl escritura, na Barra, ótimo local, próximo a

Malhas Ágata. R$ 11.000,00

Construímos sua casa em alvenaria
- Consulte-nos sobre nossos planos, a partir de

R$ 150,00 o rn-, através do Kit-Casa.
- Casa popular a partir de R$ 5.000,00

(financiada pela C.E.F.)

1·····.···· ·•
I CRECI Nº 1589 J I

: FONE: (0**47) :
I 376-0015 I

: PLANTÃO :
:A�?-7!!!_" :
I TERRENOS I
I Terreno ct :197.50m2. Rua Constnnuno Rubini. na Barra· R$ 18.000.00 I
I'erreno ri :125.00m2. 101. M iranda. totes n

o 6 e 7. R$ 9.000.00· cada em três parcelas.
Ierreno cI511.00m2(24x2.'.50) Rua Elizabeth Raboch. próx. Noviciado· R$ 20.000.00 I

I'erreno ct :168:00 m2. Jardim Hruschka II. bairro São Luís· R$ 5.000.00 + 30 x R$ 300.00 I
I,erreno ct 5 I 0.00 m2. Residencial Imperador. Bairro São Luís· R$ 15,000.00

'errenoc/I.091.20m2. Residencial Imperador. R$ 16.000.00 I
I SITIOS

IChácara Com 158.690.001112 edi ficado C0111 lima casa alvenaria c/80m2. com água e árvores frutíferas. Ribeirão
,

I Cilcil�la. Garibaldi . R$.27.000.00 .' . ..' I
I

Snio ct I 1.265.00m2 edificado comum galpào de madeira com 140.00m1. moinho com roda d agua. localizado
na ESlrnda Ribeirão Aurora. Rio Cerro II. distunte do asfalte -' km· R$ 15.000.00· aceita terreno (lote) ou parcela. I
I ' CASAS I
I

CilSiI de alvenaria cl 160.00m2. 0-1 quartos. terreno cl -'60.00m2. Rua Alfredo Behnke, -120. Süo Luís· R$

�OO I
I Ca:�a nlv. cI200.001112. I suíte + � quartos sendo suíte e quartos c/armários embutidos. escritório. g;lnlg�1ll para I
I

dOIS carros. ��pendê."cia c/BWC. lavand:riil. despensn.. churrasquei.ra. piscina, lerre.no
cIS52. 75m�( 16.50x�J.50l.

Run Pe. AlOISIO Boeing. na Bnrra. - R$ 9:1.000.00 - aceua apto. c/dOIS quartos. garagem COIllO parte ele pagnlllenl�. I
I Cil,lilmisla c/60.00m2. terreno com 718.00m2. localizada ii Rua .IlÍlio Pedri . Vila Novn- R$ -15.000.00· 50'k·

Ientrada saklo parcelado até 20 vezes.

I ��sa mista ct 42.00m2. 02 quartos. garagem. tnda murada, terreno e/450.001112. RUrI Afonso ß. Barhi. It 179 - 1<$1
1-)·000.00.Casa alvenaria e/70.00 1112. O� quartos, aaracem. churrasqueira e mais um puxado em construção mista c! 15.00 I
11111. nlumda. Rua João Mnass. lote 5 I. 1�1. Ouro verde- RS 19.000.00 I
I

APARTAMENTOS:
Apartamento c/96.001112. 2 quartos. garagem e demnis dependências. Rua Egídio Busarello. área nobre, na I
I Billl'n . R$ :13.000.00

_ I
I

LOCACAO:
Snhl comercial cl -'4.62 m2. Rua Reinaldo Rau. esquina Guilherme Weege, Centro- RS IS_O.OO (Primeiro 111"s I
I
ti, aluguel grátis) .

�n," comercial cl 47.00 m2. Rua Walter Marquardt. 64<; . R$ 180.00 '(Primeiro mês de aluguel grátis) I
I,collo comercial cl 80.00 m2. Rua Pastor A, Schneider. 1187. na Barra- R$ 2<;0.00 I
I

Snlo comercial c! 45.00 m2. Rua Pastor A. Schneider. 1270. na Barra . R$ 150.00

�nl� comercial ct I 00.00 m�. RU<l Pastor A. Schneider. 1412. na Bnrra- R$ .,00.00
, ,

I
I APtlrtmnelllO e! O� quartos, garagem e demals dependências. Run Walt�r. MnrqLlar�1. 2810 -. I�S .,20.00. I
I o�i1namenlo cl o.< quartos. garagem e demnis dependências. Rua Hercílio Berioldi. 66· R$ �.<().OO (dIS!" III/

1 �pnl1nmellio ct 02 quartos. garagem e demais dependências. Rua Angelo Rubini. 880· RS; 1-'0.00
. _ II

I :1,f;1namenlo
c! 02 quartos. gurugern e demais dependências. Rua Camilo Andrenun. 20 I . R> 2.<O.01J (rlisp, II�I

1 �.n;:::lilm�nlo cl 02 quartos. garagem e dentais dependên:ias. Rua Hermann Schultz. 1,69. ,Vi Ia Le:,zi
. R$ ;�O.O(l

I
� l<tlllento c/ 02 quartos. unracem e demals dependéncins. Run Pastot Albert Schneider. 6�R· R$ _.,0.00 I

1 �,,��.J():1I9), .'.. .

.• .

.

. O)' I
112PI 1"lllenIO c! 02 quartos. uarneem e demals dependências, Rua Pastot Albe! I Schneider. 1187· R$ __ O.O()(dos!,.

I()9)
, ,

I ���; de nlvellll1:�a c/ O� quartos. garagem e demai.s depend�nci.as. Run Bertha �eege. 699. na ß�rr<l ... R$ -,??�� I
1 RS' "de nlvenalln c/ O� quanos. gnrageni e dernrlls dependencJns. Rua Ademnl Horongoso. s/Il . Tila Mmlllls

, "6000
• •

I
I CilS<l de' alvennrin c/ O� quartos. 02 ß\VC. garngelll e demnis dependêpcins. Rua Luiz Rosn. S/Il (>

- R$ �50.00

I
1 ��lsa de nlvennria cl O� qU<lrtos. garagem e dern;is dependências. Run .lona M'lllSS. 122. Ouro �er�lt: - R$ :!..Jo.no

,ISn de nladeira cl 02 quanos e demais dependências. Rua Berlha Weege. 767 (Fundos)· R$ I �O.OO I
1 �as� de alvenaria cl 02 quanos e demais dependências. Rua Padre Aloisio Boeing. s/n". na B:"Ta . R$ c-lO.OO

las,1 de nlvenarin c/ 02 qunnos e demais dependências. Rua Abramo Pradi. 212. na Barra - R$ 180.00 I
I,"'eno cl -100.<;8 m2 ( 15.00 m2 de frenle). 11<1 Rua José Narloch. S;;o L"ís . R$ 120.00 Ierreno cl 1.04-1.50 m2 ( 28.00 x :1730). Rua Angelo Rubini. esquina Rua 750. na Barnl' R$ 2.10.00
-

RUA AI�\.:ICLV "UDI.,II, .• u"""o

barrasul@netuno.com.br

RuaWalterMarquardt, 623 - sala 4
Centro ComI. Carlos Vasel

Jaraguá do Sul - SC

FONE (047) 275-0'153 - 370-7238
9973-5097
CRECI 1762-J

lIRef: 021 - Casa alv.: 213m2, 3 quartos, + dep. Centro. R$100.000,00.
.Ref: 007 - Casa alv.: 198m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. Jguá Esquerdo. R$
53.000,00.
.Ref: 022 - Casa alv.: 120m2, 1 suíteidro, 2 quartos, + dep. Czerniewicz. R$

70.000,00.
�ef: 058 - Casa alv.: cl 150m2, 1 suíte, 3 quartos, + dep. Vila Lalau. R$ 53.000,00.
.Ref: 017 - Casa alv.: 127,50m2, 4 quartos, + dep. Vila Lenzi. R$ 38.000,00.
�ef: 010 - Casa alv.: 110m2. 3 quartos, + dep. Jguá Esquerdo. R$ 32.000,00.
.Ref: 009 - Casa alv.: 91 rn-, 3 quartos, + dep. Ana Paula IV. R$ 21.500,00.
�ef: 003 - Casa alv.: 63m2, 2 quartos, + dep. João Pessoa. R$ 12.800,00.
�ef: 006 - Terreno: 1_004,50m2. Vila Nova. R$ 85.000,00.
�ef: 020 - Terreno: 25.000m2..

Rio Cerro II. R$ 75.000,00.
.Ref: 036 - Terreno: 399m2. Centro. R$ 29.000,00.
�ef: 015 - Terreno: 450m2�Vila Lenzi. R$ 19.000,00 .

•Ref: 035 - Terreno: 398,25m2. Lot. Satler, Barra. R$12.000,00.
�ef: 001 - Terreno: 437m2. Jguá Esquerdo. R$ 4.000,00.entrada + financ.

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
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

Ref, 126 - BARRA RIO CERRO - 4 quartos,
sala, cozinha, bwc, garagem. Rua Lili B,

Müller, 34 - R$ 39.000,00.

Ref. 123 - TRÊS RIOS DO NORTE - 3

quartos, bwc, sala, cozinha, Rua da cancha
(final) - R$ 12.000,00.

Ref. 141 - ANA PAULA - 2 quartos, sala,
cozinha, bwc. Rua Sd. João Krauss, 77 -

R$ 18.000,00 + financ.

Ref. 145 - FIGUEIRA - 2 quartos, sala
cozinha, bWC. Rua Brumüller -

R$ 32.000,00.

LOCAÇÃO
• VILA LENZI - Sala comercial com 53m2 , , , , , R$ 230,00

I:STRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem ,R$ 200,00
ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 2 qtos, sala cozinha, bwc R$ 150,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



LOCACÃO PARA FINS COMERCIAIS
ILHA DA FIGUEIRA· Galpão Com 2.000 m' - Novo - Pronto em 90 Dias. Ideal
Outra Atividade. R$ 5.000.00.

Para Depósito ou

�.�:.�����!�I.C?�.��� CORREIO DO POVO ����.�.��.I?.?..��.L:.?.?.�.��!.���.��.��.���o

CENTRAL DE VENDAS

!LEIER371-g
� 1 "Faça apropostadecompra-
e IMOBILIÁRIA 6 carro,financ.parcelas-U

.' 5 são formasde pagamento"

ALUGA
- Apartamentos
* Suíte + 2 dorms e demais dep., na Av. Marechal Deodoro - R$ 450,00
* 3 dorms., Ed. Dona Alzira, lat. Barão do Rio Branco/Centro - R$ 280,00
* 2 dorms., garagem, próx. Posto Km 7, Barra do Rio Cerro - R$ 250,00
* Suíte + 2 dorms, 2 garagens, 2 bwc, Ed. Res. Dona Hilda - R$ 550,00
* 3 dorrns., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. Marechal/Calçadão - $R 330,00
* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. Ed. Mattedi II - R$ 280,00
* 3 dorrns., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. Irmãos Leandro - R$ 330,00
* 3 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. R. João 1 Ayroso, 1089 - R$ 280,00
* 2 dorms., sala, cozinha, bwc, lav., garagem. Lateral Reinoldo Rau - R$ 280,00

- Casas
* alv., 3 dorms. - R. 25 de Julho, 941 - R$ 350,00'
* alv., 3 dorms. - R. Marechal Deodoro, 1594 - R$ 400,00
* mad., 3 dorrns. - R. Henrich A. Lessmann, 352 - R$ 180,00

- Salas Comerciais
* Sala comercial c/ 200,00m2 - R. Cabo H. Hadlich - R$ 560,00
* Sala comercial c/ 130,00m2 - R. Marechal Doodoro - R$ 450,00
* Sala comercial c/ 90,00m2 - R. José Emmendoerfer - R$ 200,00

Temosoutrasopções - consulte-nos!

RANCHO
IMOVEIS

Uma parceria correta.

\

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
ampla. Loja e lanchonete já estão alugadas se optar pode continuar locado (Valor atual dos
aluguéis RS 500.00). RS 110.000.00. Aceita Troca por imóvel ou estuda proposta.

REF. 245 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alvenaria com 50.00m', sala, quarto, cozinha, bwc.
-3

.

Terreno com 435 m' (15x29) Somente R$ 8.500.00 - Aceita veiculo como parte pgto e parcela. Falta
I:: acabamento.

.

� REF. 246 - BAEPENDI - Próximo Marisol . Linda Casa' em alvenaria com 174 m2. com 03
dormitórios. bwc social com piso cerâmico e azulejo até o teto com box, 02 sala, cozinha com �
piso térmico e azulejo até o teto, área de serviço com piso cermaico e azulejo até o teto, bwc com =

I! piso cerâmico e azulejo até o teto. dispensa com piso cerâmico, área de festas com churrasqueira �
e piso cerâmico. garagem para 02 carros com laje piso, calçada em volta da casa, grade em todas �

r as janelas. Varanda compiso cerâmico. Terreno com 435 m2 (15x29) todo murado com portão e

o cercas em ferro galvanizado. R$ 110.000.00 - Aceita Veiculo como parte pgto. Negocia formas de •

U pagamento.
�REF. 253 - ÁGUA VERDE - Próximo Marcolla - (Esquina)· Casa em alvenaria com 85.50 m'. 03 �

dormitórios, sala. cozinha. área de serviço. Toda com piso êerâmico e laje. R$ 37.000.00. Aceita 9-I! carro de qualquer valor como parte de pagto. '"

-

.!!!

.5

.§
oq;

REF. 254 - VILA LENZI - (Próximo Salão União) . Casa em alvenaria com aprox. 85 m', c/03
dormitórios, 02 salas amplas. cozinha. 2 bwc's dependência empregada, garagem, área de •
serviço. Piso cerãmico e laje. Terreno com 370.50m' (13X28,50). R$ 27.000.00. Estuda Propostas. ..

:
II

� .

_�. VILA LALAU - Galpão Com 1.880 m' - Novo - Pronto em 90 Dias. Ideal para depósito ou outra Q,

_
atividade. R$ 4.400.00. Poderemos fazer adequações conforme necessidade do cliente. =

-..... 5'
�'

�
RUA JOINVILLE . (Próximo Aiclen) - Sala Comercial com 80 m' - Nova - Com 2 Bwc's - Piso
cerâmico· Estacionamento próprio. porta rolo. R$ '350.00.

-3 BAEPENDI - (Próximo MARIMAR e futuras instalações da JAVEL) . Rua Fritz Bartel - Sala
I:: Comercial com 130 m' - Nova - com rnez anino > piso cerãmico . bwc - frente de vidro -

� estacionamento próprio e estacionamento nos fundos· R$ 430.00. (45 dias carência). C')

BAEPENDI - (Próximo MARIMAR e futuras instalações da JAVEL) . Rua Fritz Bartel - Galpão com j403 m' - Novo - Pronto em 60 dias > bwc -R$ 1.200.00 w

I! �
eQ, VILA NOVA - Sala comercial com 55 m' - Piso cerâmico - Instalação pl 03 linhas telefônicas·

bwc - grade janelas - R$250.00.

8
EXCELENTE OPORTUNIDADE NA BARRA �

REF. 517 - BARRA - BAZAR PAULISTA - Sobrado com aprox. 270 m' com 02 lojas com bwc, área de =

� serviço, quitinete ao fundos com, cozinha, bwc, quarto. Piso Superior com 06 dormitórios, 02 bwc, �
_� dsala estar, cozinha. Estuda·se propostas para troca por área construída na Barra ou formae
.!!! pagto.· CONFIRA.S:

.§
q;

•

DISPOMOS DE VÁRIAS OUTRAS OPÇÕES - VENHA CONFERIR - OU LIGUE-NOS QUE IREMOS !
.

ATÉ VOCÊ. TEREMOS PRAZER EM BEM ATENDÊ-LO(A), II

Aluga Administra. Compra Vende. AlugaVende

ALUGA

BARRA DO RIO CERRO
Cód. 366 - Sobrado novo de alv.' cl 180,00m2, cl uma

suíte + dois quartos e demais dependências, terreno

medindo 600,00m2. Fica linha teletónica.Hâ
55.000,00. (Aceita terreno ou carro até R$ 10,000,00),

TRÊS RIOS DO NORTE
Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,00m2, três quartos e

demias dependências, terreno cl 580,00m2. Bi
38.000,00 (Aceita troca cl imóvel ou veículo),

ranchoi rn o v e l s i c omvb r

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

ir 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283

VILARAU
Cód. 473. - Casa de alvenaria cl 196,00m2, contendo
uma suíte, dois quartos e demais dependências.
Terreno cl 548,62m2 -

R$ 48.000,00.

BARRA DO RIO MOLHA
Cód. 489 - Casá de madeira com dois quartos, bwc,
sala, cozinha, área de serviço e garagem cl 60,00m2
terreno de esquina com 451,50m2.
R$ 26.000,00
Próx. á Prefeitura

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

- 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$ 1.400,00.

- 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
CADASTRADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Terreno Vende-se casa de Vende uma chacará em HORÁRIO COMERCIAL NO Vende-se LANÇAMENTO -

Lote em Nereu Ramos - alvenaria de 110 m2 na Br Massaranduba com TELEFONE 370-4135 C/
. RESIDENCIAL ESMERALDA

Loteamento Zanghelini, 280, km 73, com dois 20.000m2,uma casa antiga OSMAR. Preço a Aptos. com suíte e 1 ou 2

lote n0150. Valor R$ quartos, sala ,copa de alvenaria, na Rua combinar.Tratar: 370-8299 quartos. Sacada com

6.000,00 (+ assumir cozinha, garagem, varanda Campinha à 3 km do churrasqueira, rua João
rinanciamento) Tratar no e banheiro. O terreno centro. falar com Isaí fone Vende-se Terreno no Picolli. Edifício com elevador

local após as 18horas ou mede 800 m-. O terreno 379-1223 Centro na Rua Emilio Stein, e salão de festas. SISTEMA

no telefone 2750911 (na está situado num nível 335. Em frente ao Inti - DE CONDOMÍNIO FECHADO

parte da manha) com mais elevado que a VENDE-SE CASA EM Liceu de Vida! Maiores A PREÇO DE CUSTO - SEM

Valdete. Tratar: 2750911 rodovia, proporcionando GUARAMIRIM ,CENTRO,VINTE informações ligue. ENTRADA.Tratár: 372-0657
um excelente visualização MIL REAIS.LOCALIZADA NA Tratar: 370-0082

VENDO CASA DE da casa. Vendo por RUA PEDRO FRANCISCO Vende-se Apto. ,101 no

ALVENARIA 3QUARTOS, R$24.000,00. Aceito uma KLEIN,377 Vende-se Casa de Alvenaria RESIDENCIAL AGATA

SALA,COZINHA,2BWC, entrada de R$15.000,00 e Tratar: 3731744 com 188 m2 com 03 qtos + Com suíte mais 2 quartos,
GARAGEM P/2 CARROS, financio o restante. Só 01 suite 03 WC, cozinha varandão com chur-

.

CHURRASQUEIRA,LAVAND. faço esse preço porque Vendo terreno +ou- 450 sala de estar, sala de tv, rasqueira, água quente/fria,
TODA MURADA C/195m2. tenho outro investimento ' metros, murado, portão lavação, sala comercial com banheira de hidromas-
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO a fazer no momento. eletronico, cerca de 6 x 3,5, garagem para 02 sagern. Edifício com

R.MARCELO BARBI 47 Tratar: 370-1164 ramal 25 aluminio, RUA ASFALTADA, carros, casa pronta para elevador, piscina, jardim de
BAIRRO:VL LENZI com casa mista, de 84 morar, já pintada-com muro, entrada e apenas 2 aptos.

VALOR:R$70.000,00 OU A Troca-se Negocio da china metros. ILHA DA FIGUEIRA calçadas, valor por andar. Condomínio de
COMBINAR. Casa de alvenaria com - ÁGUAS CLARAS. R$ 70.000,00 Aceita-se apenas R$ 64,00.

Tratar: 4799679595 200m2, com 5 domrs, 2 Tratar: 9975.2773 terreno na troca Tratar: 372-0657

salas, 2 BWCs, copa, coz, (dependendo da
Vende-se Terreno lav, canil, garagem para 5 Vende-se um apartamento localização) Rua Camilo Vende-se Apto. ,501 no

Lote em Nereu Ramos - autosn e área de lazer.. no Edificio Porto Belo, Sito Picolli 189 B. Estrada Nova RESIDENCIAL AGATA
Loteamento Zanghelini, Paredes internas Rua Julio Pedri, 231, VILA a 100 metros da Creche. Com suíte e 2 quartos,

lote n0150. Tratar no local totalmente revestidas com NOVA, em construção. Falarcom Zenilda varandão com

após as 18horas ou no cerâmica até o teto, Faltando acabamento, Tratar: 3716614 churrasqueira, cerâmica
telefone 2750911 (na inclusive dormts. previsão de entrega março Eliane e decorflex tipo
parte da manha) Parte da frente com 1 a maio de 2001. Contendo Vende-se BARBADA rnadeira nos quartos.
Tratar: 2750911 pavimento Parte 186.62 m2 : 4 Quartos, Vende-se casa, 54m2 2 Edifício com piscina,

posterior com 2 sendo uma suite 1 Sala de quartos, cozinha e elevador, salão de festas,
Vendo terreno situado na pavimentos Terreno de Jantar, Cozinha, banheiro. Cond. Aguas jardim de entrada e apenas
cidade de Schroeder, valor 380m2, totalmente Lavanderia, 1 BWC, 1 Claras, Vila Rua. 13.500;00 2 aptos. por andar.
R$7.000.00 ou troca-se murado, com pátio em Lavabo, 2 Sacadas, Sala + 4.500,00 finac. ou Condomínio de R$ 64,00.
por carro de mesmo valor. brita e calçadas. de TV, 2 Garagens TRATAR 17.000,00 a vista. Tratar: 372-0657

Tratar: 372-3053 Tratar: 9104-3526 APÓS AS 18:00 HORAS OU Tratar: 99754280 371-0696

CONSTRUCÁO E PLA:.
.) Apartamento\ com

cabamento� interno'

preendimento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

SESI _/ Serviço Social da Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

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 Gine.cológico
• PCP - Prevenção de Câncer de Próstata
• Audiometrias
• Censo Visual
• Cursos de CIPA
• Exames Laboratoriais '

• Flsloterapla
• Lazer ativo
• Programa Ginástica na Empresa
• Ergonomia
• Programa de gerenciamento do Estrésse Ocupacional
• Programa de Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas
• Programa de Prevenção à AIDS

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

Rua WalterMarquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - SC

PALCO GIRATÓRIO

Nacional SESC de Tea
tro e Dança

Segunda-feira - 8h-9h30/9h45 às I1h15

Terça-feira - 14h às 15h30/18h45 às 20h14

Quinta-feira - 14h-15h30/9h45-11h15
Sexta-feira - 8h-9h30/9h45-11h15

Mensalidades: '

Comerciário e dependentes R$ 30,00
Conveniados/Empresários(Sinsep e Sinte)

s @lijt1�!jJJl�tij;lll.11�11!i 5,00dI Comunidade em Geral) R$ 40,00 \

Um quarto de Cri
ameluco Produçõ (47)

às 22h, sem intervalo

almoço.

- sssc e
.

R. Francisc

Ingressos li

SESC:

rofessora: Iise Fischer Hasse R��•••ulas uma vez por semana. Escolh� s

orário: Inscreva-se pelo (47) 371-8930

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

FIEse
'SENAI

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE

TRABALHO.

FAÇA CURSOS NO SENA!.

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

MOPE (Curso de Treinamento Especializado -em

Condução de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Perigosos)
INSCRiÇÕES ATE: 14/09/00

ELETRICISTA INSTALADOR ELETROELETRÔNICO
INSCRIÇÕES ATÉ: 01/09/00

de atividades

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

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

OBJETIVO

Apresentar de torma prático e dinômica. os bases téc
estabelecimento de preços em empresas ínoustriois dentro
precíücoçóo.

PROGRAMAÇÃO
• Conceitos de Custos

- Objetivos
- Entoque Fiscal

• ,Diagramo Básico de Custos
• Componentes do Custo
', Matérias-primos (MP)

- Produtos poro Revendo (PR)
•

- Custos dos Matéria-primos e Produtos poro Revendo
- Impostos Recuperáveis
- Critérios poro-Avaliação de Estoques
- Perdas de Materiais e Subprodutos

'. Mão-de-obra Direto (MOD)
• Custos Indiretos de Fabricação (CIF)
* Ficha Técnico de Produto
* Sistemas de Custeamento Real
* Custos poro Controle
* Custo Padrão
* Relação Custo/volume/lucro

- Classificação dos Custos
• Margem de Contribuição
* Preço de Venda
• Ponto de Equilíbrio

APRESENTAÇÃO
-Carlos Eduardo Friedrich

Administrador de Empresas, Pás-graduado em Rec
Consultor com 14 anos oe experiência em
Idealizador e administrador do Curso de,
Diretor e Sócio do F & F Consuttorío e Ir

..

treinamento paro mais de 500 propn
Pequeno e Médio Porte,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAFé

Colonial
Atendemos Jaraguá do Sul e região

Funciona junto ao Hotel Barra Velha Wille

Lique, �, ffa,ça" sua eac@,/i1i).€,RGta,371i-R61,1

Aberto diariamente 7 7 :OOhs, com almoço
Aceitamos reserva para festas'

l'ouali(\aue e
� to'"
Bom g,os ..

. ,fr,
u ,*Y.&"'

io Gomes de Oliveira, 227 - Centro - Jaraguá do Sul

UTTI BUFÊ LIVRE
R$ 3,00 mulher

S TAU R A N TE., R$ 3,50 homem

AN CHONET E Feijoadatodos os sábados

371-7133 I 9992-2164
Atendemos diariamente das

11:00 às 14:00 exceto, domingos
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 666 - Centro - Jaraguá do Sul- (ao lado do Divina)

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

CHIQUE passa a ter uma ótima opção aos

DOMINGOS, à noite. É o Rodízio de Massas

com 5 tipos de lazanhas, 3 de canelones, 3
de panquecas, 3 de beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas.

275":2923 ALMOÇO
de terça a domingo servindo o delicioso

,

Rödízio de Carnes Nobres

371-6727 Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul - sc

disk-brega

•

para anunciar,

MUSSE DE
-

LIMA0
INGREDIENTES

1 lata de creme de leite (sem soro)
1 lata de leite condensado
1/2 xícara de suco de limão (natural)

MODO DE FAZER

Coloque tudo no liquidificador para
bater durante alguns minutos .

Após mantenha na geladeira.
Em cima coloque raspas da casca

do limão para decorar e dar
um gosto a mais.

085: o suco de limão pode
ser substituído por outro

VENHA CONHECER A CANTINA
ITALIANA FELICITÀ.

Jaraguá do Sul já tem uma autêntica
Cantina Italiana.

Servindo 18 pratos da culinária
Italiana, no estilo Santa Felicidade de

Curitiba, R$ 7,00 por pessoa,

'i' De terça a domingo no almoço ejantar,
Rua CeI. Procópio Gomes ele Oliveira. 1.277

- próx. Verdureira da Raquel -

Jaraguá elo Sul - s.e

1 i gue 3707919

Aceitamos reservas poro festas

Lanchonete diariamente 5:00h

Almoço mais de 50 variedades· Jantar de Segunda a sexta.feira

Rua Walter Marquardt 470
.
Vila Nova

Jaraguá do Sul
, .,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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

1,",'." �,""""',',',�'
'

� ..�
Libera-se crédito
de R$ 15.000,00 a

R$ 240.000,00 para
compra de bens,
hipoteca ou

reformas. Fone:

(Oxx43) 344-0842.

f'"
.: �""
(,""""""�

HUM,ANA URGENTI:

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
, TLCELÃO
, IWOUGUEIRO
, CONITITEIRO
, PADEIRO
, VLNDEDOR D[ EI.ETIWDOMI"STICOS
, DI:SLNHISTA PIW.lETISTA
, COSTUREIRA (EXPERI12NCIA EM MÁQUINA
DI: (_'OBERTURA E OVEHI.OQUE OU
SOMLNTE OVERLOQUI)
, COSTUREIRA (EXI'ERIENCIA EM

MÁQUINAS IiI' COBERTURAE BAINHA)
, REPRESENTANTE COMERCIAL (VEICULO
PRÚPRIO. CONHECIMENTO AMPLO EM
INFORMÁTICA - HARDWARE. SO!TWAIU:,

INTEHNHI
, DESENHISTA DE ETIQUETAS DE HOUI'AS
(COM DOMíNIO DO COREI. IlRAW.
INTERNET

, AUX'IUAR DE COZINHA (COM
EXI'ERII�NCIA, 2" GRAUCURSANDO OU
'COMPLETOl

, RLI.O,IOURO (COM EXI'EHII2NCIA),
, OI'U{ADOR DE MÁQUINA DL
TINCiIMr:NTO DE FITA I:I.ÁSTICA (COM
EXI'ERII2NCIA)
INTERESSADOS. COMPARECER À
HUMANA URGENTE. MUNIDOS DE

DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 -' 89.:255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-
1091 humana@humana.com.br

www.huulana.com.br

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehrnann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito ele Jaraguá elo Sul. Estaelo ele Santa

Catarina, faz; saber q�e compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habil ita-

rem para casar os seguintes:
EDITAL N2 22.876 de 24-08-2000

Cópia re cebida do cartório de Pomerode, neste Estado
.

ADILSON SIEWERT E MÁRCIA HILLE

Ele, brasileiro, solteiro, micro empresário, natural de Jaraçuá do Sul, domiciliado e residente nesta cida

I
de, filho de Fret Siewert e Irmgarth Rauffmann Siewert.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

15 de Novembro, 5.903, Pornerode, neste Estado, filha de Arno Hille e Elslra Hille.

EDITAL N2 22.877 de 25-08-2000
EMERSON Luís PEREIRA EMARLISE BRAMORSKI

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.600, nesta cidade, filho de Manoel Aquino Pereira e Veralba Maria

Freiberger Pereira.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de encarregada, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Fundos Botuca, em Massaranduba, neste Estado, filha de Ignácio Bramorski e Cecilia

Orzechowski Bramorski:

EDITAL N2 22.885 de 30-08-2000

Cópia recebida do cartório de Gaspar, neste Estado
ALCIDES BERTHOLDI JUNIOR E ELIANE JUNGES.

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Leopoldo Mahnke, 247, nesta cidade, filho de Alcides Bertholdi e Karin Benecke Bertholdi.

Ela, brasileira, solteira, escrituária, natural de Blumenau, neste Estado, filha de Laura Junges, domiciliad
e residente na Rua Joquiam Moser, 60, Bela Vista, em Gaspar, neste Estado.

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

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

.

Alexandre Beber - Caixa Postal 544 - Nesta;
Ana Maria Ind. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n" 158 - sl
OI, - Nesta;
Ana Maria Ind. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n° 158 - sI.
OI - Nesta;
Claudio Alberto de Castro - R. Germano Horst, 100 - Nesta;
Comercial Dalene Ltda. - Rod. SC 416, s/n° _:_ Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100- Nesta;
Costela e Cia. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 70 I - Nesta;
Delta Tecnol. de Ana Maria J. Correa - R. Otto Hi IIbrecht,
160 __:_ Nesta;
Fabio Monn - R. Max Wilhery, 391 - Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. ---,- R. Barão do Rio Branco, 72-

Nesta;
,

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

,

Gadotti FeIT, Ltda. - R. Anita Garibaldi, 1.788 - Nesta; ,

Hamilton das Graças Alves - R: Loteamento Zastrow, 357 -

Nesta;
.

Hercules Bonatti - R. Marcelo Barbi, s/n° - Vila Lenzi - Nesta;
Ieda Farias dos Santos - Nesta;
João José Lacerda - R. Águas Claras, lat. após Igreja - Nesta;

José Ediberto Torizowi - R. Alvin Otto, s/n° - Nesta;
Leocir José Brand - Nesta;
Leonicia Amelia de Paula - R. Lot. Hanernann, 68 - Barra R.

do Cerro - Nesta;
Lirnercio Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;
.Linha Ferrea Industria e Comércio Ltda. - R. Bernardo
Dornbusch, 1.000 - Nesta;
Luiz Rosa - Nesta;
Mareio Ronaldo Baptista e ou Claudia F. B. - R. Paulo Klitzke
- Bairro Amizade - Nesta;
Marco Antonio Ce�chini - R. 945, lote 46 - Satter - Nesta;

'Marcolino Cipriani - R. Felipe Schmidt - Ed. Imperial- Nesta;
Maria Aparecida de Lima Martelli Mila -R. João Picoli, 166·

sala 09 - Centro - Nesta;
,

Mercado Milnitz - R. das Saudades, s/n° - Corupá;
Nova Transportes -'R. José Theodoro Ribeiro, 3.349 --: Nesta;

Ricardo Luiz Zanoni - Nesta;. .

00
SKF Com. e Repres. Ltda. - R. Eleonora Satler Pradi, s/n

Ed. Arno - Centro - Nesta
di 1

o O
SKF Com. e Repres. Ltda. - R. EleonoraSatler Pra I, sn

Ed. Arno - Centro - Nesta

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU �e
recusaram a aceitar a .devída intimação, faz por interme
dio do presente Edital, para que os mesmos compareça�
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no pra�o
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar raza

'd propor que não o faz, sob a pena de serem os referi OS

testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 30 de Agosto de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

dAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



café Confusão (26/8)

etribos se encontraram em mais

féConfusão. Veja todas as fotos

TRiP SELVAGEM:

o lado esquerdo,
Jorge, um dos

sócios do Café
Confusão.

oaixo, a foto da
isto techno, com
�J Lolo tocando.
direita, gatinhas
curtindo o Café
Confusão.

Nós, do N@ Ger@I,
agradecemos ao Colégio

.

Divina Providência por ter
nos cedido os biombos

para nossa exposição,
que juntou cerca de 170

fotos da noite

jaraguaense.
Muito Obrigado!

CBOPP &: CLUB ('25/8)
sempre, a boate estava lotada, os
nores hits da parada com o DJ
Fernando e LJ Bruno.

�QUE·
NCHE
"5309

" ..
"" "-

•

370-79"19 I 370-

8649

JARAGUÁ CENTER

eINE 1

MAR EM FÚRIA
12 anos. Horários: 16:00 - 18:30 e

21:00

eINE 2

X-MEN

12 anos. Horários: 15:30

60 SEGUNDOS

14 anos. Horários: 18:00 e 20:30

eINE 3

O PROFESSOR ALOPRADO 2

Livre. Horários: 15:00 - 17:00 -

19:00 e 21:15

SUPE"NOVAS

- Família de capitão prooessa
Warner por "Mar em. fúria". Os

familiares alegam que o personagem
do filme passa a impressão de que
o capitão Billy Tyne era maníaco,
e que o estúdio usou seus nomes e

imagens sem permissão.

- "Star wars" deixa a .Austrália.

George Lucas acaba de terminar, na

Austrália, a primeira etapa das

filmagens de Star Warf>: episódio
2.

-Ativistas atacam Disney por "102

Dálmatas". O filme original, em
1996, causou uma febre dos
cachorrinhos nos Estados Unidos,

que foi seguida por uma onda de

abandonos em abrigos de todo o país.

- Jim Carrey fará comédia

:raúIDtica.

- Grupo Terra Samba vai lançar o

CD "Sinal Verde", amanhã. O

disco tem 14 canções.

--:: Intel tira pen.tium III de 1,13
GHz do mercado. Revisar e corrigir
o problema de seu chip mais veloz.

- MiCZ'OSOft :r:evel.a detalhes do

Office 10. Uma das principais
novidades é a tecnologia que
permitirá aos usuários criar e editar

documentos usando comando de

voz.

lKIBARATO,
Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

�// \� Av. Mal. Deodoro da

1:·'9'\� Fonseca, 1699

�/ II! \� Fone: 371-7847

o'. \ Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO
:::
z::

Rua Mal. Deodoro da �
Fonseca, 1452 �

Fone/Fax: 372-3306 Ar.C -'OIJaraguá do Sul- SCg 1.1 I

I () Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649

370-7919

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL

Professora do curso

de' Ortodontia

Preventiva "da EAPIABO -

Florianópolis

Dr.' Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PER IODONT/A , PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o garotão Andre Aloisio Hinterholz troca
de idade dia 6/9. Seus pais, Renato e Lurdes,
seus irmãos, Cleiton e Patrícia, e seu cunha
do, Alexandre, lhe mandam os parabéns

Completou 3 aninhos ontem a simpática
gatinha Gabrielli Bonomini, filha de Silvio e

Kâtia. Parabéns é o que desejam seus pais,
avós e tios

Aniversariou no dia 25/8 o gatinho Guilherme
Ericsson Fischer. Seuspais, Irineu e Kátia

Fisher, e seu irmão, Jeferson, lhe desejammui
tas felicidades!

A bela Iêssica CimardiRumf
completará 3 aninhos no dia 8/9.

Parabéns!

.

Posando para nossa

coluna um dos grupos
que participou do
Festival de Dança de
Guaramirim

_6-_C_ORRE__IO_D_O_P_OV_O ---....---_Cp CRIANÇA -:-- Sa_'b_ad_o..L.,_2_de_s--'-'et--'-'em.:.::b�ro�d�e�200O

BABÁ ·DA HORA

�. Mamãe �
Temos agora a solução permenente para seuS

problemas temporários .

Sempre que precisar de babá por hora

(dia e noite), entre em contato com Elvira.
Luçoli, pelo telefone: 372-2057 - experiência

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

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

CLíNICA�� �!j(t
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

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

SINDICATO DA ALiMENTAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro Universitário marca

presença em seminário nacional
o REAL PESO DO �'EU"
, "Valorizar o próprio eu não significa endeusar-se,

mas dar valor a si mesmo".
,

Germano de Novais

Na conjuntura atual social, na qual nós estamos inseridos, é

necessário nos apropriarmos de conhecimentos reais, seguros e

precisos, para melhor argumentar nosso fazer e ser social. Segundo
LUCKESI "O conhecimento éuma capacidadedisponívela nós, seres
humanos,para queprocessemosde formamaisadequada a nossa vida,
commenos riscos emenosperigos. O conhecimento tem opoder de
transformara opacidade da realidade em caminho 'iluminado � de tal
(arma quenospermiteagircom certeza, segurança eprecisão. " (1991,
p.51).

O caminho a ser galgado pelo indivíduo, rumo a um viver com

maior ou menor condições de sobrevivência, muitas vezes, tem seu
,

passo inicial quando omesmo ingressa num curso universitário. Neste,
são desenvolvidas ações que conduzem o indivíduo a transcender sua

submissão ao peso e opacidade do mundo, fazendo com que ele

transgrida o seu estado de ignorância e tome-se dono de si. As ações
provocam no indivíduo um abalo em sua psique, fazendo com que ele

comece a estruturar uma prática de vida diferenciada da anterior ao

iágresso no curso. Quando o indivíduo sente os efeitos destas ações,
ele começa a revelar sua autenticidade genuína e automaticamente
edifica para si uma concepção de mundo carregada de expectativas
reveladoras do seu eu, transcendendo assimos limites impostos pelo
sistema que comanda a estrutura social que o insere. LUCKESI, 1991,
p. 51 ilustra este fato dizendo que '� saída da ignorância é um dos
modos de libertar-nos da sujeição eprocessarmos a transcendência.

"

Acatar ou não os reflexos da ação educativa proporcionada pelo
curso universitário, em beneficio de uma ascensão revolucionária

consistente e consciente, é opção de cada indivíduo. Não podemos
nos esquecer que "osmelhoresretormadores queomundojá viu foram
aqueles que começarem por retormsrs si mesmos." (G.B.SHAw,
citado por PETER, 1979, p.67). "Cada um épintordepincelna mão ,

ou escultor de cinzel e buriel. 'I (NOVAIS, 1989, p.78).
O êxito de cada ser humano depende praticamente dele próprio.

Para isto, é necessário que o mesmo acredite e faça valer seus

�nsamentos; seja exemplo fiel de transformação; aja sempre com

competência, autenticidade e responsabilidade em suas atitudes e tenha

sempre o cuidado de cultivar a esperança que habita nele. "Oprogresso
sópode ser feito com ações adequadas. "(LUCKESI, 1991, p. 57) e
com indivíduos independentes, autônomos e autênticos. Firmo,
porém, que a esperança é a alavancamestra do motor chamado vida.
Sem ela, o mundo ficaria imerso de sonhos vagos e desacreditados e

tudo tornar-se-ia muitomonótono, mecânico e condicionado. Sem
vida. Sem brilho. Sem fantasia. "Abelez« é a única coisapreciosa na
vida. É diiIcil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. "

(CHAPLIN, 1997, p.56).
.
Portanto, f:. preciso proporcionarmos a nós mesmos um sonhar

diferente e que vá além do que já está posto e convencionado. Um
sOnhar que supere as imposições regidas pela corporação social. Um
sOnhar que proporcione a cada um de nós o grande prazer de viver,
porque "Cada um é iguala simesmo e diferente de todos os outros"

(NOVAIS, 1989, p.71).
-

_

Desatar as amarras da ignorância que habita em cada um denós é

SlllJ.plesmente viajarna própria_caverna recôndita do eu e nela encontrar
�s fundamentos necessários a um transcender prazeroso e consciente.
E traçar metas claras e objetivas rumo a uma evolução ímpar e

:onseqüenteme�te refletida no convívio com os seus pares. Evolução
e lei geral para qualquer ser humano que se considera um ser digno de

Poderes racionais. Quando este se dispõe à evolução, ele reconhece o

real peso do "EU" na construção social da humanidade. '

A Chefe de Gabinete, So
lange Silva Janssen e a Asse
ssora de Processos e Projetos,
Ivete Lombardi, participaram,
entre os dias 27 e 28 de julho,
do Seminário Nacional de
Centros Universitários do

Brasil, realizado na cidade de

Lajeado no Rio Grande do
Sul. O objetivo do seminário
foi o de reunir os Centros Uni
versitários existentes no Brasil

para aprofundar a reflexão
sobre a missão, as carac

terísticas e o espaço de atuação
específico das instituições no

cenário educacional- do país e

o espaço da pesquisa nos

Centros Universitários.

Deracordo com a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), os

decretos e portarias, os Centros
Universitários passaram a

dividir com as universidades a

autonomia acadêmica e ad
ministrativa da educação, di
ferenciando-se desta quanto ao

foco de atuação. Ou seja, en
quanto a universidade vê
calcada sua definição na indis
sociabilidade entre o ensino,
pesquisa e extensão, o Centro
Universitário deve garantir a

excelência no ensino de gra

duação que ministra e a parti
cipação direta e imediata nas

respostas às necessidades tecno

lógicas da sua comunidade
mais próxima. Segundo a'

Professora Eunice Durham, do
Conselho Nacional de Educa

ção, os Centros Universitários

devem se concentrar no ensino
de qualidade, ser comedidos na
expansão de cursos, responder
à vocação regional, indissocia
lizar ensino e pesquisa e ter por
base que a prática é uma forma
de aprendizagem e conhe
cimento.

Solange Silva Janssen desta
cou que o Centro Universitário
de Jaraguá do Sul investe

maciçamente na capacitação de
seus acadêmicos e do corpo
docente de forma a consolidar
se como um centro de excelên
cia de Ensino Superior em

Santa Catarina. "Estamos
fornecendo um ensino de quali
dade, com professores especia
lizados, mestres, e doutores",
informou.

Curso de idiomas no Centro Universitário
A Coordenação de Letras,

do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul oferece Cursos
Extracurriculares de Idiomas,
permitindo a participação de

pessoas da comunidade em

geral. Os cursos, ministrados e

certificados pelo Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul,
oferecem aulas com a utiliza-

ção de moderno Laboratório
Multimídia de Línguas, único
em seu gênero na região.

As inscrições estão abertas
para os cursos de Língua Ingle
sa e de Língua Espanhola (do
Básico ao Avançado). A du

ração de cada curso e de aproxi
madamente. três meses e as

vagas são limitadas a quinze

alunos por turma.
Maiores Informações: Cen

tro Universitário de Jaraguá do
Sul - Curso de Letras

Endereço: Rua dos Imigran
tes 500 - Bairro Rau. Fone:
371-0983/ ramal208. Labora
tório de Línguas (Bloco D, Piso
Superior). E-mail: linguas
@ferj.rct-sc.br.

Concurso Logotipo e Sigla
CesarDobner.

Sigla: Fabiana Krol.
A entrega dos certificados e dos

prêmios aconteceu no dia 28 de agosto,
às 18 horas, no Gabinete daReitoria.

Os vencedores do concurso para
definição do logotipo e sigla do

Centro Universitário de Jaraguá do

Sulforam:

Logotipo: Fabrício Dobner e

EDUCAÇÃOPERMANENTE
INSCRiÇÕES ABERTAS

3a Semana de

Arquitetura e

Urbanismo

De 28 de

agosto a 2 de

setembro

CENTRO

UNIVERSITÁRIO
DEJARAGUÁ

DO SUL

.INFORMÁTICA BÁSICA I E"
• FRANCÊS

• NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL
• ARTE E CULTURA DO BRASIL
• RELAÇÕES HUMANAS

.. CERÂMrCA • ATIviDADE FíSICA
• MEIO AMBIENTE NO NOVO MILÊNIO

• ATELIER EM MADEIRA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CIiApLIN, Char1�s, Spencer. Vida epensamentos. São Paulo: MartinClaret. 1997
tUCKESI, Cipriano. Oconhecimento como compreensão domundo
eC0l110 lúndamentação da ação. In: - FazerUniversidade: uma proposta

�etodOlÓgica. 6 ed. São Paulo: Cortez, 1991.

C
OVAIS, Germano de. Somos o que pensamos

- Personalidade,

p
ontrole e Poder da Mente. s- ed. Canoas: La Salle, 1989.
ETER, Laurence J. A competência ao alcance de todos: as receitas

�P�ter. 3 ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1979.

p
arhse de Fátima Moretti (acadêmica da VIII fase do Curso de

edagogia do Centro Universitário de Jaraguá do Sul).

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

(Oxx47) 371-0983
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José Prefeito de Aguiar
e a esposa, Renilda

Möglish

-=--8• ...;o_;CO:..=RRE=-=IO_.::;_D..::....;:OP:.....::.O_;_:VO'-------------lft��1,�9,"!�2�fS-------:--S_áb_ad_o,_2_d_es_et_em_b_ro_de..=20.00
I

,

."., O lançamento do 652 Jaraguá
em Dança acontece na próxima
terça-feira, às 20 horas, no tea
tro do Centro Cultural. Neste
ano, o evento contará com a per-:
ticipação de 88 grupos. A infor

mação é da diretora de Cultura,
Mara Bini Prada. O Jaraguá em

Dança será realizado de 21 a 24
de setembro, no Ginásio de Es
portes Arthur Müller.

."., Jaraguá do si.ú sedia neste final
de semana a etapa catarinense dó
Campeonato Sul-brasileiro de
Bicicross. 150 pilotos dos Estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul estão confirmados
para o evento. As provas serão

disputadas na pista do Parque
Malwee, hoje, das 13 às 17 horas,
e amanhã, das 10 às 14 horas.

."., O presidente da Comissão
Central Organizadora da 12ª

Schützenfest, Edelberto Schw
anz, anunciou esta. semana a im

portação de 12 novas armas

para a festa deste ano. Outra no

vidade anunciada é a pavi
mentação de toda a área externa

, do parque. Adeus às famigera
das pedrinhas que tanto in
comodavam os visitantes.

."., Jaraguá do' Sul vai ferver nos
dias 8, 9 e lOde setembro com

o 952 Encontro Sul-brasileiro de
Motociclismo. A programação
estará concentrada na Praça
Ângelo Piazera, com show We
eling, zerinho, manobras ra

dicais, shows musicais, expo
sição e venda de motos e

acessórios.

."., Chegou ao final, nesta se

mana, a campanha "Papai é
che!", da Shopping Center
Breithaupt, com jantar para a

imprensa e convidados. A pro
moção terminou empatada, por
acordo entre os mestres-cuca
finalistas: Natalício, da Polícia
Civil, Leónidas Nora, do Sesi, e

Hilton Faria, d� Weg. Valeu!

."., De 6 a 1 O de setembro, Rio
dos Cedros realiza a 11 ª Festa
Trentina, no Complexo Munici
pal de Eventos. A programação
é das melhores e acontece em

homenagem aos 125 anos de
imigração italiana na região.

o ponto alto das

comemorações dos
51 anos de

emancipação
político
administrativa de
Gueremirim foi a
sessão solene
realizada die 28 de

agosto, às 10

horas, na Cémere
de Vereadores. O

.

ex-prefeito José
Prefeito de Aguiar
recebeu o título de
Cidadão
Benemérito. O título
de-Cidedêo
Honorésio foi

entrege aos

empresários,
Silvestre Mannes e

Arolde Westztein .

.Sessêo solene

Isabel

Leithold,
Rainha da

Associação dos
Moradores da
Barra do Rio
Cerro, foi
eleita Rainha
das

Associações de
Bairros, no
dia 19/8.
Parabéns!

Aroldo Westztein e ,()..
a esposa, Elinora U

Casais Alfredo Guenther e Zilda, do
(entro de Cultura Alemã; Otávio

Demarchi e Marlene, da Associação
Húngara; e Paulo Floriani e Onilza,

. do Círculo Italiano, foram perfeitos
anfitriões na rFesta das Etnias, dia

26/8, no Parque de Eventos

Micheie Tecila completa 15 anos dia
4/9. A família lhe deseja os parabéns

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

Campo. Atendimento ao público
[ em geral. De 2aa 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

1--- -_ --_. -

\

� Floricultura
Florisa

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

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - JaragUá do Sul - sc

lU BREiitHÄtÚPT
275-1122

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

corupá
375-1948
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Edson JunkesfCP

Larsen: para garantir processo transparente llO plebiscito, duas pessoas vão acompanhar cada urna

Plebiscito discute o custo

social da dívida externa
Votações iniciam
hoje e vão até
7 de setembro,
em todo o Brasil

Igreja Católica estão encar

regados de percorrer ruas e resi
dências. levando as urnas até a

comunidade. Os sindicatos terão

pontos de votação instalados nas

sedes e vão coletar votos nas

empresas.
Com os US$ 128 bilhões que

o Brasil pagou de dívida externa

durante o primeiro mandato de

Fernando Henrique Cardoso seria

possível construir mais de 15

milhões de moradias populares,
em lotes de 200 mettos qua
drados. ao custo unitário de R$
15 mil, acabando com o déficit
habitacional no País. Também
seria possível assentar 5,8
milhões de famílias de agri
cultores. ao custo de R$ 40 mi I

cada uma. o que daria rim ao

problema dos sem-terra. So
madas. as dívidas externa (US$'
231 bilhões) e intenta (R$ 541

bilhões) somam quase R$ 1

trilhão.
A coordenação deixa claro que

não se está defendendo o calote
da dívida. A realização do ple
biscito. que não é oficial porque

não foi organizado pelo governo.
quer forçar os administradores a

fazer uma audiência pública da
dívida externa, como estava

previsto na Constituição de 1988
e obrigar o governo a realizar um

plebiscit6 oficial, para que a

população tenha chance de opinar
sobre o assunto.

A Igreja Católica é a principal
referência na realização do

plebiscito, no Vale do Itapocu.
"Até em obediência à CNBB

(Confederação Nacional dos Bis
.pos do Brasil), as nossas paró
quias se engajaram no trabalho".
diz o agente das pastorais 'sociais
e um dos coordenadores do

movimento, Raul Sérgio Larsen.
Durante as celebrações, nas

paróquias e capelas, equipe de lei
gos vai uti lizar o espaço da horni lia

para dar orientações ·sobre a

dívida externa e a realização do

plebiscito, .

O movimente tem o apoio do
CDH (Centro de Direitos

Humanos), sindicatos, univer
sidades, entidades e partidos
políticos. (LiSANDREA COSTA)

Jaraguá doSul- "O gover-
110 diz que se o salário mínimo

suhir para R$ 176.00. isso

provocará um 'rombo' de R$ 2.2

bilhões nas despesas cio INSS cio

ano 20nO. Com o di n hei ro gasto
com a dívida externa. entre 1995-

1998, seria possível cobrir este

rombo por 106 anos. Com a

vantagem de que o dinheiro gasto
em salários melhora a vida das

pessoas e estimula a atividade

econômica", diz material de

di vulgação do plebiscito da dívida

externa. que começou hoje.
Desde às 8 horas. Cl votação

está aberta no Vale do Iiapocu e

vai até o dia 7 de setembro. Os

votos serão coletãdos em cem

urnas. rixas e itinerantes. insta
ladas em pontos estratégicos
COIllO igrejas; escolas e locais pú
blicos. Grupos de reflexão da

Exames com alta
confiabilidade em

apa·relhos automatizados de
último geração.

DI: Mario Sousa jl:

Horário de Atendimento: s:â�':J;�e�.,;i
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

\ ijac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA. :

I

Atende.mos.\;;todp;',;os·'tipós
de Cetn"ênios.

, Fone/Fox 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

-

-_._-
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Associação lança amais alemã
.

das festas de Santa Catarina

Conselho alega não ter'
autoridade sobrefeiras

Jaraguá do Sul - Índices de
veterinários do Município evi
denciaram mais de 30 animais

doentes, comercializados na Feira

Internacional de Filhotes e Animais

Exóticos, realizada no início do
mês de agosto. O fiscal do CRMV

(Conselho Regional de Medicina
Veterinária). Humberto Souza,
explica que não compete ao fiscal
do conselho a veri ficacão desses
eventos. "A função do conselho é

exigir registros das .ernpresas,
cobrar o nome do responsável
técnico e fiscalizar o exercício
ético profissional". diz.

Segundo Souza. houve negli
gência e falha na fiscalização do e

vento. "Agora os órgãos responsá
veis não querem assumir o erro,

ninguém quer encarar a responsa
bilidade dos fatos". Eie destaca que

a empresa promotora do evento
não está devidamente registrada no

CRMV, onde deveria constar o

nome do responsável técnico.
O responsável pela tiscalização

tributária da Prefeitura, Milton
Pereira Júnior, explica queafunção
do setor é arrecadatória, "Nós re

cebemos documentos que ampa
ram os requerimentos, como alvará
eventual de licença para a realização
do evento", assegura Júnior. Ele
destaca que enviam os documen
tos para a Vigilância Sanitária.

O Jornal CORREIO DO POVO
entrou em contato com o respon
sável pela Vigilância Sanitária,
Sérgio Lukarsewski, que comuni
cou ape-nas responder questões
enviadas por e-mail. Até o fecha
mento da edição o jornal não havia

recebido resposta. (FABIANE RIBAS)

Edson Junkes/C P

Na 129 edição,
a Schützenfest
acontece de
6 a 15 de outubro

Jaraguá do Sul - A 12a
Sc h ü tzen fest (Festa dos A ti

radores) foi lançada oficialmente
ontem à noite, corri o concurso

de rainha e princesas e baile. A

festa, que cultiva as tradições dos
alemães que povoaram a região
no final do século 18, considerada
a "ruais alemã das festas cata-'

rinenses", acontece entre os dias
(1 e 15 ele outubro, no Parque
Municipal de Eventos.

O resgare das tradições das
sociedades de atiradores. os

schürrenvereine (em l ín gúa
alemã), começou em 1989, com
a criação da ACSCTVI (Associa
ção dos Clubes e Sociedades de

Caça e Tiro do Vale do Itapocu),
com a finalidade de realizar a festa
do tiro e organizar o calendário
das sociedades. "Este ano ti
vemos um recorde, 87 men i nas
se inscreveram para o Concurso

de rainha", comemora o pre
sidente da associação, Edelberto
Schwanz. Ele se refere à primeira
fase do concurso, realizada entre

Atiradores: as competições da imprensa aconteceram na quinta-feira INFORMATIVO PAROQUIAL - 2 e 3/9/2000
MISSASas sociedades. Dessas, foram

selecionadas.23 meninas que
concorreram'ao título ontem à

noite (até o fechamento desta

edição nãotínhamos o resultado
do concurso).

A noite de lançamento teve

ainda premiação aos vencedores
do Tiro da Imprensa. realizado na

quinta-feira. A imprensa teve

oportu n idade de con feri r. an

tecipadamente, o desempenho
das novas armas adquiridas para
as competições. Foram impor-

tadas da Alemanha três armas de

pres s ão para a modalidade

churnbinho e compradas nove'
-armns para o tiro seta.

Na semana da Schützenfest.
a associação vai realizar expo
sição voltada para o tema. com

os materiais uti lizados nas outras

edições da festa. cartazes. rotos.
armas. medalhas e troféus. As

crianças e a terceira idade. como
acontece, todos os anos. terão

reservada urna tarde especial.
(LiSANDREA COSTA)

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
7h60, 9hOO e 19hOO -- Matriz

8h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Sem a prática da Palavra de Deus,
a tradição dos homens nada vale
A Liturgia de hoje nos convida a olhar para a nossa vivência religiosa

e conferir se ela está conforme o projeto de Jesus. Uma religião legalista,
baseada somente em práticas externas, é inútil e estéril. Jesus não

aceita nem suporta' uma prática religiosa só de palavras,
descomprometida com o seu projeto. Para Jesus, a essência ela religião
está no coração. O coração é a fonte do bem ou do mal. Todo aquele
que acolhe a Palavra de Deus em seu coração e a põe em pratica torna

se capaz eie criar relações novas e de ser instrumento de uma sociedade
justa e igualitária. Quem não a pratica, torrra-se fonte do mal.

Apoio:

Formação do comitê será depois das eleições
Jaraguá doSul- A Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) organizou quin
ta-feira a terceira reunião sobre a

formação da Bacia Hidrográfica
do Rio Itapocu, às 14 horas, no
auditório do Sesi. Coordenadores
do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Cubarão participaram do

encontro, esclarecendo aos cerca

de 50 representantes do poder
público e de entidades prese-ntes
como funcionou o processo de

organização e legalização em

Joinville.
- Estamos trazendo pessoas

que possam nos passar e x-
I

periências e exemplos. Primeiro
precisamos discutir essas ques
tões para depois formar o nosso

comitê -, diz a secretária
executiva da Arn val i; Maria

Tereza Nora. Ela adianta que o

comitê definitivo da Bacia do

Itapocu só será formado depois
de concluído o período eleitoral.
Caberá ao comitê gerenciar os

recursos hídricos da região,
estabelecendö raxas aquem utiliza

a água e aplicando esses recursos

na preservação do meio arn

biente.
Em Joinville, o comitê foi

regulamentado há quatro meses.

"Traçamos um plano de ge
renciamento. mas como não

temos recursos, fizemos parceria
com a Uni vii Ie e a associação
comercial p ara começar os

trabalhos". explica () presidente.
José Mário Gomes Ribeiro, A

equipe está agora na fase de

elaboração de um diagnóstico da

bacia e cadastros dos usuários da TAFAC - JAVARES
F. F. COML. LTDA.água.

A Amvali pretende continuar
com a sistemática de reuniões
mensais sobre o assunto. até que
haja um amadurecimento das

propostas e a definição do comitê
definitive. (LC)

CASA DAS TINTAS
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessorin Comercia!

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - I" andar

'Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

k "�1"·�·"" .

SEJA COMPETITIVO NESTE:'-MERCAbÜ'!GLOBALIZADO
"

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
rassuli�OgadOS Associados

OAB/se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - GEP 89251�470 -'-F�ne: (647)371-75�ii'IF�: (047) 372�í820
Jaraguá do Sul- SC - HornePage: www.eassull.eõm.br> e.:.mâi1:cassulí@cassuli.cönrbr
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Vendedora cai no conto
do bilhete premiado

_ Jaraguá do Sul - Mais um

golpe do conto do bilhete premiado
foi registrado na cidade. A vítima

foi a vendedora autônoma Marli

TerezinhaNorio Egel', 32 anos. Eram
111130 quando Marli foi abordada
na Rua José Albus, proximidades
00 Posto de Saúde da Reinoldo

Rau, por um homem de cerca de 55

anos, dizendo ser anal fabeto e

pedindo informações. Neste

Instante, conforme relato da vende

oora. na Delegacia de Polícia. o ho

II1�J1l chamou uma.moça, cúmpl ice
doestelionatário. O homem dirigiu
seà moça, pedindo a mesma infor

mação e afirmando ser analfabeto.
Disse que havia efetuado compra
no valor de R$ 98,00, pago com uma

nota de R$ 100,QO, e que recebeu
troco em cupom.

A vendedora disse que a moça
pediu para ver o cupom e foi conferir

osnúmeros, pedindo paraMarli lhe

acompanhar. Na casa lotérica.

perceberam que o bilhete estava

premiado, em R$ 250 mil. Voltaram a

conversar com o homem, in

lemando do prêmio. A cúmplice se

propôs a ir até a Caixa Econômica

Aumenta o índice de
arrombamentos em JS

Federal retirar de sua conta R$
2.500,00, para provar que estava

dizendo a verdade, apresentando
o dinheiro para Mar li. O es

telionatário, que pediu uma prova
paraMarli, sacou R$ 350,00 de sua

conta corrente no Banco Bradesco.
Como o homem exigia os R$ 400,00
para acreditar no prêmio, a mulher
pediu para Marli se dirigir a um

escritório de contabi I idade para
pegar o restante emprestado de um

amigo. A vendedora deixou COIll o

casalo dinheiro, chaves de sua

Motocicleta Scooter, carteira com

toda sua docurnentação, além do

cartão de crédito e um talão de

cheques com 15 folhas, jaqueta de

couro e um relógio de pulso.
Depois.idirigiu-se ao endereço do

escritório, mas não encontrou o

suposto amigo. Retornou para o

local e não encontrou ruais o casal.

Segundo.MarliTerezinha, o garçom
da lanchonete, onde estiveram, viu
tudo o que aconteceu. A Polícia
Militar foi acionada mas não

encontrou o casal, que fugiu com

os bens de Marli e os R$ 350,00.
(AO)

Jaraguá do Sul __: Os ladrões de
residências e empresas agiram com

maior freqüência nos últimos dias.

Somente nesta semana. foram três
arrombamentos registrados na

Delegacia de Polícia do Município.
Na madrugada de segunda-feira, .

arrombaram a residência do comer
ciante Sérgio José Negherbon, 41
anos. De sua casa, furtaram um

botijão de gás cheio e duas jaquetas.
No dia anterior, cortaram a tela

ele proteção ela SN Veículos. de

propriedade ele Negherbon, furtando
elos veículos, um painel ele som,

toca-fitas, auto-falantes e caixas.
Na terça-feira, arrombaram a

janela ela cozinha da residência elo

analista de processos Sérgio Ro
berto Benner, 24 anos. De lá foram
furtados Ulll televisor. um aparelho
de som com CD. uma sanduicheira,
dois pares de tênis. 15 CDs e uma

mala. No mesmo dia, arrombaram a

residência elo tintureiro Ronaldo
Gomes Ferreira, 22 anos, que teve

furtado ele sua residência um apa
relho de som e um televisor.

Na madrugada de quarta-feira,
arrombaram a Oficina 25 de Julho de

propriedade ele Antônio Olivio
Darem. 40 anos. Depois ele arranca

rem uma tábua da janela dos fundos
ela oficina, furtaram duas pistolas de
pintura, uma lixaeleira e uma furadeira.
.(AGOSTINHO OLIVEIRA)

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.

fi') CP .

�©)�lQ)ffi\-
\

Furto em veículo
Jaraguá do Sul - Na ma

drugada do dia 26 arrombaram o

veículo do professor Rafael Fer
nando Mueller, 18 anos. Furtaram

do interior de seu carro, que
estava estacionado ao lado do

Chopp & Club, um aparelho de

som e cinco CDs.

Morre jovem que
estava na UTI

Jaraguá do Sul-O estudan
te Leandro Vargas, 18 anos, fale- .

ceu na maelrugada de quinta-feira.
Ele havia sido atropelado na se

gunda-feira, quanelo retornava

para casa, depois das aulas. Var

gas estava acompanhado de ou

tros estudantes do Caie, quando
foi atropelado pelo Gol, placa
ADX-6692, conduzido por Julia
no Vieira, 18 anos, também
estudante do Caic.

&5aNtiMt
370-7919

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 • Vila Lenli
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Equipes tentam tirarpoderdaFIA
São Paulo - Um verdadeiro

golpe de Estado esteve em marcha

nos últimos dias na Fórmula 1.

Três equipes inglesas, Mcl.aren,
Williams e Jordan, tentaram

esvaziar o poder queMax Mosley,
presidente da FIA (Federação
Internacional de Autornobilismo),
exerce sobre os destinos da cate

goria. O pano de fundo da tentativa

de golpe é o tratamento ameno que
a Ferrari tem recebido da entidade.
de acordo com os britânicos. O
levante foi noticiado na edição de

quinta-feira, da revista inglesa
"Autosport", uma das mais confiá
veis e respeitadas da Europa.
Durante dois dias, dirigentes das

equipes e da FIA estiveram reuni

dós no Hotel Hilton do aeroporto
de Heathrow, em Londres.

teoricamente para discutir aspec
lOS do regulamento para o ano que
vem - especialmente o que fazer
com os treinos de sexta-feira.

Mosley esteve presente. e a

reportagern da "Autosport" acabou

entrando em pauta, com o presi
dente da FIA interpelando seus

prováveis algozes.Os times recua
ram e juraram que não querem
derrubar ninguém.

Na verdade, alguns donos de

equipes, liderados por Ron Dennis.
Frank Williams e Eddie Jordan.

acham que a FIA não tem mais o

que fazer na F-I, já que a entidade

repassou os direitos comerciais da

categoria para uma empresa criada
por Bernie Ecclestone pelos
próximos 100 anos, a Slac (cor
ruptela do nome de sua mulher.

Slavica).
Bernie é presidente da FOM.

Fórmula One Management. que
organiza e adrninistra a F-I. Mas
não é seu único dono,já que vendeu
metade da FOM para o grupo
alemão de entretenimentoEM.TV
A nova empresa, que comprou os

direitos sobre a categoria por Ulll

século, tem a participação de

ambos. A FI;.). ficou apenas com a

função de regular esportiva e iec-

nicamente a competição. mas seus

métodos desagradam os ingleses,
que-consideram o regulamento
ambíguo, permitindo lodo o tipo
de trarnbique técnico. As equipes
britânicas querem regras mais
claras. que não dêem margem a

roubalheiras, principalmente
eletrônicas. Elas não acusam a

Ferrari diretamente, mas o lime

italiano recebe todo tipo de ataque
sobre sua lisura discutível em

determinadas situações, sendo

protegido pela FIA.
Ecclestone concordou que o

. regulamento técnico da F-I é

dúbio. mas tratou de demover as

equipes ele qualquer tentativa de

elerrubar Mosley. "Sei que tem

muita gente reclamando de Max.

dizendo que ele não tem nada que
se mctercom dererminadas coisas.
como as regras elo campeonato.
Mas o presidente da FIA é eleito

pelos representantes ele 120 países
membros. e os times não têm

direito a voto". disse. (FG)

Horst Baümte

A equipe de Enduro Bicho da Lama participou de curso de primeiros socorros em acidentes e

picadas de cobras, ministrado pelo comandante Daniel Silva Vieira, 110 dia 17 de agosto, na sede

do Corpo de Bombeiros Voluntários de Iaraguá o SuL O grupo de motoqueiros, constituído por

jaraguaenses em !99JJ, conta hoje com 38 sócios, que percorrem trilhas de todo o Muuicipio.

I i
I i

I

I

Critica: equipes britânicas asseguram que a Ferrari éprotegida da FIA

Colégio SãoLuís é pentacampeão
dos Jogos da Semana da Pátria

Jaraguá do Sul - Mesmo
faltando Q encerramento de

algumas modalidades pelos SOs

Jogos Escolares da Semana da

Pátria, o Colégio Marista São

Luís conquistou o título de

campeão, por antecipação. Sem
possibilidades de sua pontuação
ser alcançada por outras

escolas, o São Luís conquistou
o seu quinto título consecutivo,
ou seja, todas as edições dos

jogos escolares. Com a COI1-

quista garantida, o colégio es

tará sediando hoje, a partir das
8 horas, no próprio-ginásio de

esportes, as decisões do Voleibol
e do Futsal. Ontem, durante a

tarde, foram definidos os cam-

peões do Basquetebolmasculino
e feminino.

O presidente da FME

FundaçãoMunicipal de EspOlies
-, Luderitz Gonçalves Filho,

destacou que "a premiação será

feita apenas depois da última

final, que está prevista para ser

real izada às I I horas".
Já o diretor de eventoS da

FME Caius Ananda Xavierdos
,

Santos, demonstrou contenta

mento com os Jogos Escolares
da-Semana da Pátria. "Os jogas

. menteestão melhorando tecnica

a cada ano com o empenhados
professOl:es e des alunoS'"
considera o dirigente.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adrenalina: Show Espetacular Esteves exibiu manobras radicais como conduzir sobre duas rodas

Equipe de testes da Volkswagen
apresentou-se pela 23 vez em JS
Jaraguá do Sul- A equipe

paulista de testes da Volkswagen
apresentou-se pela segunda vez

noMunicípio, na noite de quinta
feira, na Praça Ângelo Piazera. O
evento foi promovido pela
Caraguá Veículos, com intenção
de demonstrar a resistência dos
!reios, amortecedores e a quali
dade dos veículos. O coorde
nador-administrati vo da Caraguã.

João Carlos Ventureli. assegura
que aproximadamente cinco mil

pessoas prestigiaram o evento.

"Esse grupo apresenta espetáculo
muito bom. em todo o Brasil".
conta. Ele 'diz que a equipe
contava com oito carros. mas

foram utilizados quatro. "Tinha
dois Gol, uma Parati, uma Sa-

.

veiro, além de veículos da Fiat e

Ibiza", destaca.

O coordenador-administrativo
relatou que o "Show Espetacular
Esteves" teve duração de uma

hora c meia, e deu oportunidade
de participação ao público. "Os
pi lotos fizeram dernonstrações de

derrapagens e saltos em rampa".
Segundo Ventureli, a atração mais

aplaudida foi à salto de um veí

culo através do arco em chamas .

(FABIANE RIBAS)

Amanhã iniciam as disputas 90 Futebol Amador
Jaraguá do Sul - O Cam

peonato Amador de Futebol da I a

Divisão inicia amanhã com as

disputas de quatro jogos. O Vitória.
de Rio da Luz, é o atual campeão.
Jogadores como Ricardo, Gomes.
Daniel Pereira Alex e Casca ex-
. , ,

Jogadores do Juventus, defenderão
ae

.

qUlpe de Rio da Luz. que busca
ob'Icampeonato. O Aliança, se-

gundo o técnico Miro Marquardt.
vem "com muitas novidades e forte
para disputar o título. C�ntamos
COIll o nosso torcedor. que sempre
nos apoiou", destacou o técnico.
IUpy, de Schroeder, e Avaí, de
Guara '.

.

.' {mi n rn, di spu tarão a com-

petição.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério To

mazelli, informou que "inicial

mente 13 equipes haviam confir
mado a presença e ajudaram na ela

boração do regulamento e confec

ção da tabela", destacou o dingen
te. Apesar disto, desistiram da

competição o João Pessoa. Grê

mio Garibaldi, Flamengo, de Ga

ribaldi, e Caxias. de Santa Luzia.

Nesta semana. o Rio Molha tam

bém desistiu de disputar a 1 a Di

visão. "Fomos informados da de

sistência há apenas cinco dias cio

início do campeonato. Alguns clu
bes têm estáclios muito bons. mas

não disputam o campeonato. não

entendemos't.lamenrou Tomazelli.
Mas ele diz que o campeonato tem

ótimo nível técnico.
O campeonato será disputado

nas categorias aspirantes. com
início às l3h45. e titulares, inici
ando às l5h45. Os jogos da pri
meira rodada neste domingo será:

no Estádio do Alvorada. Alvorada
x Tupy: no Estádio do Internacio
nal. Vitória x Avaí; no Estádio do

Aliança. Aliança x Ponte Preta: no
Estádio Eurico Duwe, Cruz de

Malta x Guarany. e sistema de

disputa será todos centra todos,
classi ficando-se os quatros me

lhores no critério técnico.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Bicicross no Parque Malwee
O Parque Malwee será palco, hoje e amanhã, do Sul-brasileiro de

Bicicross. As competições acontecem das 13 às 17 horas, e
amanhã das 10 às 14 horas. A organização será da equipe Malwee

de Bicicross.

Vôlei de Areia
A Liga Norte Catarinense de
Vôlei realiza hoje, a partir das
13 horas no Sesi, a 23 etapa
do Circuito de Vôlei de
Areia. São várias categorias
em disputas a partir dos 13
anos. As inscrições
podem ser feitas no início da

competição. A organização é

do professor Cézar de
Oliveira.

Xadrez

O enxadrista John Lenon da

Rocha está hoje, em Itajaí,
defendendo a liderança do

Circuito Catarinense de Xadrez
Sub-LO, A equipe contará ainda

com as presenças de Glauber

de Bona, Carlos Kanzler e

.

Karina Kanzler, nas categorias
16, 14 e '12 anos. Jocieli Berti

faz a sua estréia na categoria 18
anos.

Handebol na Taça se
Prossegue até amanhã o returno da Taça Santa Catarina de

Handebol Infantil. em Florianópolis. No masculino, a equipe levou
na bagagem o aval das duas vitórias sobre Adiee, de Florianópolis.
e AdBlu, de Blumenau. no turno, disputado em Jaraguá do Sul. As

chances de conquista do título no masculino são muitas. No
feminino. a situação é delicada. pois as meninas venceram apenas

um dos três jogos disputados no turno.

JEEP CLUB
I) Na reunião de terça-feira. recebemos correspondência da Secretaria
de Cultura; Esporte e Lazer sobre a abertura da Semana da Pátria e do

Desfile Cívico que acontece na Rua Reinaldo Rau, onde o Jeep Club
vai participar.
2) Antonio Hessrnann foi o responsável pelo jantar, que estava muito

bom, porém, faltou 'cebola'. será algum complexo?
3) Nosso presidente, Silvino, falou das obras de restauração que estão

sendo feitas: piso do banheiro feminino, que foi trocado, portas internas,
restauração ela churrasquei ra. colocação do botijão de gás em local

próprio, com portas de ferro e também no estacionamento.

4) Haverá reunião ela diretoria no próximo Jia 4, às 19 horas. Contamos

com a presença ele todos.

5) A próxima reunião será ordinária, só para sócios, e o responsável
pelo jantar será o Alexandre Katcharowski, e pelo bar, Luis Carlos
Gieseler (Zuza).
6) Recebemos convite para participar elo 3° Jeep Raiei, na cidade ele

Orleans - Sc. Sul elo Estado que será nos dias 8, 9 e lOde setembro.

7) Na reunião passada. recebemos a honrosa presença do nosso

prefeito, lrineu Pasold, juntamente com o seu chefe de Gabinete, Zeca
Klitzke.

Para l!m bate-papo descontraído após a nossa reunião.
Vamos toelos participar do Desfile Cívico no dia 7.

�:JäREITHAUPTwat
No Shopping Center Breithaupt
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Emmendörfer veiculos comemora
SO anos em C]araguá do Sul

12 - INFORME PUBLICITÁRIO

A Emmendörfer Veículos

completou SO anos de atuação
no Município, no dla 3 I de

agosto. Hoje acontece rnissa
de Ação de Graças, a partir
das lOharas, no saguão da

loja. Em seguida, será servido
coquetel para os clientes e

almoço para os funcionários e

familiares. O proprietário da

empresa, Victor Emmendörfer,
destaca Que a empresa vende,
em média, de 450 a SOO

veículos novos por ano.
"Também vendemos carros

seminovos, cerca de 400,
anualmente", diz.
Em termos de financiamento
de veículos, a Emmendörfer
está vinculada ao Banco GM

(General Motors). 'Através da

parceria com a GM, fazemos

promoções periódicas para
nossos clientes", comenta o

sócio-gerente, Donald Weber.

Numa área de

aproximadamente cinco mil

metros Quadrados, a empresa
possui auditório compatível
para SO pessoas e conta com

mais de 70 funcionários. 'Aoui
também funciona oficina

mecânica, loja de peças e

acessórios, posto revendedor
de combustíveis e loja de

conveniência", informa Weber.

HOjVlENr'UJEjVl
Durante a realização do
almoço de confraternização
com os funcionários da
Emmendörfer Veículos, será

entregue placa de homenagem
para I I pessoas Que

.

trabalham na empresa, há mais

de 25 anos. São eles: Mário

Emmendörfer, trabalha há 44

anos; Ingoberto l.ernke, 38;
10;10 Carlos Klein, 36, Dietmar

Weege, 35; Maria Lígia da
Costa, 34; DonaldWeber, 32;
Helene Parnplona, 32; Flávio
Fidélis Stinghen, 27; Maria
Helena Berrl, 26; Romeu
Kahn, 25, e Atair Malheiro,
25 anos.
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Proprietário da Emmendörfer

Veículos,
Victor Emmendörfer, ao lado da

filha, Maria Ligia da Costa, Que
trabalha na empresa há 33 anos. A

revendedora promete a realização
de uma grande festa de

comemoração de SO anos das

atividades, hoje, no saguão da loja
-

.

Desenvolvimento da empresa
Com capital inicial de Cr$ 40 mil, Victor Emmendörfer e

Edmundo Arnoldo Emmendörfer fundaram a empresa IrmãoS

Emmendörfer, no dia 31 de agosto de 1950. Após 6 anos.

Amando loão Emmendörfer ingressa como sócio e eleva �
capital para Cr$ 850 mil. "Desde 1958, temos a concessao

; para revender veículos GM/Chevrolet, da empresa e montadora
General Motors do Brasil", lembra o proprietário.

No dia 25 de julho de 1977, a empresa é transformada em

sociedade limitada, com nova razão social: Emmendörfer
ld

Comércio de Veículos, e com capital de NCr$ 6 milhões. Dona

Weber destaca o crescimento da empresa e expansão dosl)
negócios. "Foram fundadas outras firmas em Mafra (Mave ,

ltajaf (ltavel) e Brusoue (Bruvel)", conta.
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