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Amin faz visita deapoio aos

aliados e critica adversários
\

o governador Esperidião Amin cumpriu, no Terminal Urbano, visitou o Shopping
ontem, roteiro de apoio político aos candidatos Breithaupt e percorreu o centro da cidade. Nos
dos partidos alinhados com a coligaçãoMais pronunciamentos não poupou críticas aos

SantaCatarina, em Jaraguá do Sul,Guaramirim adversários e afmnou sermelhor parceiro-para
e Corupá. Em Jaraguá do Sul ele foi recebido os correligionários. Página 4

Edson Junkes/CP Recepção ao governador Esperidião Amin mobilizou também empresários

Edson JunkeslCP Na incubadora,
os bebês de Márcia

recebem soro

NASCIMENTO

Mulher de 24 anos

ganha trigêmeos
Os trigêmeos Lucas, Felipe

e Tiago nasceram quinta-feira,
no Hospital e Maternidade
Jaraguá. Eles são filhos de
Márcia Bento.e André Kap
paun, que residem naBarra do
Rio Cerro. Página 10

MiriamSchlickmann

participa de
encontro em JS
Página9

r

IRINEU
o Grupo Weg vai realizar

amanhã, a partir das 9h30, a
7a edição da Ação

Comunitária. Mais de 10 mil

pessoas devem ser atendidas

por voluntários de diversas
áreas.

TRABALHO E REALIZAÇÃO
Página 9

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
Duas Rodas
Industrial
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Asavessas
/

O Brasil está mais corrupto. O resultado de uma pesquisa
divulgada, esta semana, pelaTransparência Intemacional-ONG
que discute os efeitos da corrupção em vários países - que
coloca oBrasil no 49° lugar entre os países analisados, com 3,9
pontos, numa escala de dez, requermuitomais do q�e críticas e
providências. Exigemudanças estruturais e comportamentais. Os

números queimam os olhos' e
convidam a sociedade aumareflexão

Se Brasil

igualar o
índice de

corrupção com
o do Canadá,
em lOanos a

rendaper

capita nacional
aumentaem

R$6mil

.

a respeito das razões da podridão e

do beneplácito ante a impunidade.
Apesar de alguns avanços nas

investigações e punição, a corrupção
no Brasil ainda é muito grande, .

causando sérios
_

prejuízos à
economia. Segundo o professor da
Fundação Getúlio Vargas Fernando
Garcia, se não fosse a corrupção, em
10 anos, o PIB dobraria. "O desvio

,de dinheiro público empobrece o

País", diz. Nestemesmo período, se
oBrasil igualaro índice de corrupção
como doCanadá, que ocupa aquinta
colocação no ranking, 44 posições
à frente, a renda per capitanacional

aumenta emR$ 6 miL
Envolvimento com qualquer tipo de crime e comportamento

eticamente duvidoso são graves em qualquer setor do serviço
público. Mas há alguns que são mais graves ainda. É o caso da '

Justiça ePolícia.A sociedade temumavisãomuito clarae unânime
nesse sentido. Não se trata de fazer com.'que responsabilidades
caiammais ou menos sobre determinados setores. Mas, nestes
casos, onde os funcionários são contratados especificamente para
atuar contra todo tipo de crime, odesvio ético émais chocante e

apunição precisa ser exemplar.
OBrasil ocupava a4Ycolocação naúltimapesquisa, e perdeu

quatro posições no ranking por conta de episódios como o TRT
de São Paulo. A pesquisa foi realizada em 90 países, entre 1998
e 2000, período em que estouraram. outros escândalos como o

dos precatórios, envolvendo o prefeito de São Paulo, Celso Pitta,
e o caso do Banco Marka e FonteCidam. O ranking, feito a'
partir de questionário, tern como um dos principais objetivos
analisar os riscos políticos e econômicos para investidores
intemacionàis.

Os efeitos da reavaliação elo quadro de corrupção nomundo
podem ser devastadores para o Brasil, comprometendo a entrada
de capital estrangeiro no País. Se os investidores internacionais
se basearem nos resultados, o.Brasil corre sério risco de ficar à
margem. Entre os países daAmérica Latina, o Brasil sofremais
com a corrupção do queEI Salvador, Peru, CostaRica e Chile.
Também perde para nações africanas como África do Sul e

Namíbia, ou da Europa Ocidental, como Polônia, Lituânia e

Bielomissia,
Corrupção existe em todo omundo. A diferençaé o tratamento

dado aos bandidos. No Brasil, a Impunidade reina absoluta,
incentivando o delito. Falta vontade política para atenuar a
bandalheira. Todavia, a apatia da população contribui
decisivamente para amanutenção dos índices. Enquanto não se

conscientizar daco-responsabilidadeno processo demoralização,
não se atentar para os perigos da eleição de corruptos, a sangria
dos cofres públicos continuará retirando dinheiro que deyeria ser
investido em saúde, educação e transporte.

* Diretório do PMDB de Jaraguá do Sul

União para enganar o eleitor

Insultos entre políticos, em
vez de inimizade eterna, podem
prenunciar alianças nas próximas
eleições. Quem é inimigo de

quem na política?
Entre os políticos, quando há

dúvidas sobre a sinceridade dós

xingamentos entre um e outro, as

ameaças de processo e os anún
cios de rompimento podem ser o

prelúdio de 'futura união de inte

resses, onde as desavenças são

varridas para debaixo do tapete
em troca de cargos e da ambição.

.Tais considerações vêm a

propósito da quantidade de casos
não resolvidos, nesse item amor/

desamor, que o panorama político
oferece. Reflita o leitor. O prefeito
de São Paulo, Celso Pitta, rompeu
mesmo com o seu criador, o ex
prefeito Paulo Maluf? O senador
Antônio Carlos Magalhães e o

presidente Fernando Henrique
Cardoso são sinceras nas

estocadas e nas juras de amor?
E aqui, em Jaraguá do Sul, a

oposição implacável feita pelo
vereadorMoacir Bertoldi CPPB)

. ao prefeito Irineu Pasold (PSDB),
durante 3 anos, como fica? Mais

improvável que amizade entre

gato e rato, seria uma união entre
Pasold e Bertoldi, mas, pasmem,
isso aconteceu.

O prefeito e o ex-prefeito de

São Paulo se declaram rom

pidos. Pura estratégia. Fingem
se de rompidos para que o des

gaste da atual administração não
comprometa os planosmalufista.
Há casos em que, ao contrário,
os contendores não. se poupam
em insultos e troca "elogios".

Como aconteceu em relação
ao vereadorMoacir Bertoldi e o

prefeito Irineu Pasold. Por
diversas vezes, na tribuna da

CâmaraMunicipal, nos jornais e

nas emissoras de rádio, o

vereador pepebista atacou a atual

administração, aomesmo tempo,
vejam a incoerência, votava a

favor de projetos do governo,
ora por compaixão (caso do

projeto que criou o cargo de

Assessor de Imprensa), ora por
camaradagem com os "adver

sários", sendo que alguns pro
jetos eram inconstitucionais (as
sumiu isso na tribuna), outros
injustos e antiéticos.

Não é de hoje que, na política;
se briga e se faz as pazes de

maneira desconcertante. Que
lição extrair de tantas brigas e

imprevistas reconciliações? por

um lado, é bom que os políticos
continuem a se falar. políticaéa
continuação da guerra por outroS

'meios. Quando se deixa de falar,

a opção é trocar sopapos
- OU

tiros, até a guerra civil. Por outro
lado a evidente falsidade de

,

certas rupturas e de outras tantas

reconciliações, que nãoimpedem
futuras alianças, é a de que a

política é o território da farsa p�
algumas pessoas. Por isso,

nao

se deve levar a sério os pro

tagonistas jaraguaenses que for

mam essa nova dupla. .

Em tempo: o vereadorMoaclf
c, araBertoldi calou-se na arn

Municipal. Desjstiu da abert�ra
de JO

das CEls, de pedidos
formações e das críticas ao

Executivo diz amém a todos OS
,

�o seus
projetos, em compensaça, Ia
projetos são aprovados p�

.. . prefeItobancada governista e O', in-
atende prontament� suas

dicações.
.

d ,em conter
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas el

. 'ei/O de
no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o do

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

CORREIO DO POVO
. Oficinas

Gráfica eEditora CPLtda, - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento ?omerCI�1 �c
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaragua do Sul

b
.

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.c��: rdojornaL
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oplflUlO
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Divulgação de pesquisas deve

aumentardisputaentrepartidos"Só propostas ideológicas não resolvem. É preciso ter par

ticipação real da comunidade." (Prefeito de Jaraguá do Sul,
jíneu Pasold - PSDB -, candidato à reeleição, criticando com

Ironia a proposta do Orçamento Participativo do PT)

"O Orçamento Participativo é o· único que garante a parti
cipação da população na aplicação dos recursos públicos."
(Dionei da Silva, candidato a prefeito pelo PT, rebatendo as críticas

de Pasold)

Edson Junkes/CP

Coligações
já têm registros
requeridos na
Justiça Eleitoral

Denúnciacontraprefeituraé apurada . Guaramirim - As coliga
ções Mais Guaramirim (PMDB/
PSDB) e Acerta Guaramirim

(PFL/PPB) estudam a possi
bilidade de fazer a divulgação dos
resultados das pesquisas de

intenção de voto, já provi
denciadas pelos dois blocos

políticos. A publicação das pes
quisas na imprensa poderá ser o

novo ingrediente da campanha
eleitoral noMunicípio. O PMDB

já dispõe dos dados de uma

pesquisa realizada pela Perfil, no
início do mês, e tenciona fazer a

divulgação da mesma. Já o PFL

e o PPB também contam com

pesquisa elaboradapela Logos, e
igualmente analisam a conve

niência de divulgá-la.
De acordo com o coor

denador de campanha, Orlando
Satler, da coligação Mais Guara

mirim, a pesquisá foi desen

volvida nos dias 3, 4, 5 e 6 de

setembro, e os dados já estão

compilados, mas ainda não houve
acerto sobre qual veículo os

dados serão publicados. Segundo
ele, já existe consenso entre

peemedebistas e tucanos de que
os números devem ser mos

trados para a comunidade. "O
eleitor precisa ter parâmetros
sobre como. se encontra a

situação eleitoral em Guara

mirim", raciocina Satler, que já
conversou com o presidente do

PMDB, João Vick, e com o pre-

Guaramirim/Massaran
duba - A JustiçaEleitoral iniciou
ontem a tomada dos primeiros
depoimentos sobre adenúncia que
envolve a Prefeitura de Massa

randuba, de prestação de serviço
a particular no dia 12 de agosto,
na localidade de Fundos Butuca.

Aatividade foi flagradapeIapolícia,
que constatou, naquela data, uma
equipe de máquinas e servidores

muuicipais em atividade, retirando
barro do terreno de Herbert

Oechsler para ser levado a outro

terreno pertencente a Glicério

Bago.
Na realização do inquérito,

instaurado pela delegada da Co-

marca de Guararnirim, Jurema
Wulf, foram intimados o prefeito
Mário Sasse, o secretário muni

cipal de Obras, Alfeu Faes, o fiscal
de obras Armando Ronchi, além
de funcionários que, por ocasião

da averiguação realizada pelos
policiais, estavam em atividade no .

local -. A denúncia, anônima, que
originou amobilização e o flagrante
dos policiais na localidade, já mo
tivou reclamações de Bogo, pelo
fato de que o barro que estava sen
do colocado na propriedade dele

destina-se a um empreendimento
comercial (hotel com 18 aparta
mentos), que deverá gerar novos

empregos no Município. (MR)

Decidido: Peixer é favorável a divulgação de pesquisas

feito e candidato à reeleição,
Antonio Carlos Zimmermann,
sobre o assunto.

Já a coligação Acerta Gua

ramirim discutiu a questão
durante a reunião geral de ava

liação da campanha, realizada
ontem à tarde, com a participação
de representantes do PFL e PPB.
A decisão definitiva sobre a

publicação ainda não havia sido
tomada. O candidato a prefeito,
Mário Sérgio Peixer (PFL), disse
que é favorável pela divulgação

da mesma. "Estaremos muito a

vontade para divulgar a pesquisa,
pois os números nos credenciam
a isso", comentou Peixer, sem,
no entanto, antecipar mais deta

lhes. As duas coligações começa
ram a rever, esta semana, os lo
cais para reuniões e comícios,
desde que a paróquia católica
local deixou de ceder, nos últimos
dias, os pavilhões e demais de

pendências nas capelas para
eventos políticos.
(MILTON RAASCH)

370-8649

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919/370-7919/370-8649

EDUCAÇÃO E CIDADANIAIRINÊÜ
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Acolhida: governador e comitiva visitante foram recebidos no Terminal Rodoviário Urbano de JS

Amin ataca dizendo oferecer
melhor parceria que adversários

JaraguádoSul-o governador Amin tarpbém criticou o que ele JoinJille, passando pela localidade
do Estado, Esperidião Amin, apro
veitou o roteiro de apoio político às
bases da coligaçãoMais Santa Cata
rina, que cumpriu, ontem, emCorupá,
Guaramirim e Jaraguá do Sul, para
destacar que representa "melhor

parceria" do que os adversários,

Nos discursos e nas entrevistas, não
perdeu a oportunidade para mostrar
diferenças e indagar que espécie de

parceria pode ser oferecida aos

candidatos. pelas lideranças esta

duais do PMDB, referindo-se a

acontecimentos ainda relacionados
com a venda das Letras do Estado.
No roteiro, esteve acompanhado
pelo vice-governador Paulo Bauer

(PFL) e pelo senador Jorge Bor

nhausen (PFL).
- Hoje é um dia muito

complicado para eles -, disse o

governador durante discurso na sede
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial eAgrícola deGuaramirim),
emGuaramirim, aludindo ao fato de

que estava previsto para ontem o

depoimento do ex-governadorPaulo
Afonso Vieira (pMDB),-sobre o caso
das Letras, na Justiça do Estado, e
ironizando a coincidência da data (15
de setembro) com o número 15, que
tradicionalmente identifica os

candidatos peemedebistas nas elei

ções majoritárias.

considera tentativa de algumas
lideranças peemedebistas no Estado,
como o senador Casildo Maldaner,
de se eximir de responsabilidade no
episódio da venda das Letras, com a

nota publicada pela direção estadual
do PMDB, durante está semana, na

imprensa. "Agora estão querendo
dizer que foi o ex-governador que
feztudo sozinho", reforçou.

Para o governador, o episódio
das Letras em Santa Catarina pode
ser comparado ao escândalo do

desvio de verbas federais na obra

do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) em São Paulo. "Lá, foram
R$ 170 milhões em 5, 6 anos. Aqui,
foram R$ 300 milhões em quatro
dias", apontou. Defendendo "par
ceria limpa, construtiva e Ieal", o
governador lembrou alguns projetos
importantes previstos no Estado,
como a instalação da Usina Terme
létrica e obras rodoviárias.

Ainda durante a reunião na

Aciag, onde o governador e comitiva
cumpriram a segunda etapada visita,
depois de já terem passado por Co
rupá, o governador ouviu discurso
de saudação do empresário Blásio

Mannes, que aproveitou para rei

vindicar apoio na implantação do

Distrito Industrial e na pavimentação
do trecho rodoviário Guaramirim-

de Brüderthal, e da ligação de

Jaraguá do Sul com a SC-413, pela
Estrada ilha da Figueira.

Em,Jaraguá do Sul, o governador
e comitiva foram recepcionados no

Terminal Urbapo pelos candidatos
às eleições majoritárias e propor
cionais e grupo de militantes da

Aliança Mais Jaraguá do Sul (PFLI
PPB/PSDB/PTB/PL/PTN), cum
prindo, em seguida, o roteiro que
havia sido determinado, apesar do
mau tempo. "Não existe meio apoio",
disse Amin, ao encontrar-se com

lrineu Pasold e Moacir Bertoldi.

Pasold, que disse estar contente com
a demonstração de apoio de Amin,
aproveitou para convidar o go
vernador para uma próxima visita a

Jaraguá do Sul, antes do pleito de 1
de outubro, recebendo a promessa
de que irá empenhar-se, nesse

sentido.
Na visita, o governador também

encontrou-se com os empresários
Wandér Weege e Eggon João da

Silva, ainda durante a recepção no

Terminal Urbano, e, posteriormente,
com os irmãos Roberto e Bruno

Breithaupt, e a presidenta da

Associação Comercial e Industrial,
Christiane Hufenüssler, na visita ao

Shopping Center Breithaupt.
(MILTON RAASCH)

JARAGUÁ DO SUL, 16 DE SETEMBRO DE 2000---

Oito anos depois de ter sido afastado, o ex-presidente Fernando
Collor de Mello está tendo a oportunidade insistentemente reclamada
de provar que o impeachment foi uma armação da elite, que via seus
interesses ameaçados. Jurando inocência, recorria ao "julgamento
popular" para certificar-se do apoio da população, que o elegeu em

novembro de 1989.
Liberado pelo TRE de São Paulo para disputar a Prefeitura da Capital,
o veredicto já está desenhado. O eleitorado paulistano, desta vez, não

se deixou seduzir pelas promessas do .ex-caçador de marajás.
A 15 dias das eleições, Collor amarga a sexta posição na preferência
do eleitor, com insignificantes 2% das intenções de votos, empatado

com o folclórico Enéas.
Tomara que o resultado das umas lhe sirva de lição.

Esperança
.

Candidatos, filiados e militantes
do PT de Jaraguá do Sul não

conseguem esconder o
otimismo em relação à eleição
municipal. Apesar das
pesquisas desfavoráveis,
apostam alto no desempenho
do partido.
A esperança é que se repita
aqui o que aconteceu em

Blumenau e Chapecó, em 1996.
Será?

Dúvida<;

Depois de questionada a

metodologia utilizada na pesquisa
realizada em Jaraguá do Sul, o
Instituto Perfil avisou que, nas

próximas consultas, pretende
adotar os critérios de classe

social do lliGE,

Se admite mudanças na

metodologia é porque
reconhece que a utilizada

pode não ser adequada, E a

pesquisa?

Recicleo
seu lixo

separe
latas,
vidros,

plásticos ...
é bom

para todos

CPComunidade

[�DD/Makler]
. ÉwrnSEGURO

Conheça todos 'os nossos serviços na área de

Seguros e Gerencia,mentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
NO\lO o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,N\)f,\lßÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

rpcordp
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Engenheiro desconfia da
eficiência. da urna eletrônica
Amncaré
especialista em
segurança de
dados

Rio de Janeiro - Em 1996,
quando houve a primeira votação
informatizada no País, o enge
nheiro Amílcar Brunazo Filho
desconfiou da segurança das umas
eletrônicas. Especialista em se

gurança de dados e formado pela
USP (Universidade de São Paulo),
Brunazo era o quarto da fila de

votação em sua seção eleitoral e se
I

surpreendeu ao perceber que o

mesário digitava o número de seu

título de eleitor na uma.

Surpreso com a operação, o

engenheiro perguntou ao mesário
se não havia risco do seuvoto ser

identificado daquelamaneira. "Ele
me respondeu que garantia que'
não.Quando ouvi issome espantei.

Então a segurança da urna é
baseada na confiança pessoal?",
constatou. Desconfiado, solicitou
explicações à Justiça Eleitoral e

empresas envolvidas no processo
eleitoral.

- Recebi respostas pouco
satisfatórias e descobri que outras

pessoas também tinham as

mesmas preocupações -, re

cordou. No ano seguinte, criou o

Fórum do Voto Eletrônico na

Internet (www.votoseguro.org),
que hoje tem 180 associados e

recebe em média 200 visitas por
dia. Às vésperas daprimeira eleição
totalmente informatizada do País,
o engenheiro, que assessorou o

PDT no pedido de impugnação da
urna eletrônica, volta a expor suas
dúvidas.

A principal delas é a possi
bilidade que a urna contenha um

subprograma que desvie votos de
um candidato para outro. "Por

exemplo: a cada cem votos para
Machado de Assis, 20 seriam

Agenda dos candidatos para hoje'

Irineu Pasold Dionei da Silva Cecília Konell
14 horas - Acompanha
palestra de Clair Castilhos
16 horas - Carreata

. (Sindicato dos Vestua

listas)
17 horas - Bingo - São
Judas Tadeu
18 horas - Reunião do
PT na Tifa da Mos-ca
20 horas - Reunião na

Estrada Nova
21h30 - Festa da
Primavera

9 horas � Passeata no

calçadão (centro)
12 horas - Reunião com

o Diretório
14 horas - Recreativa
da Wiest
15 horas - Visitas e

reuniões no Rio da Luz
16 horas - Visitas

(B.Garibaldi)
17 horas - Cerimônica
de casamento (Rio cerro)
19h30 - Comído no B.
Nereu Ramos

16 horas -

Comício no

Ribeirão Grande
do Norte
18 horas -

Comício no Bairro
Santo Antônio

Assine o melhor jornal
da região pagando

apenas R$ 8,00 por mês
Jornal
CORREIODOPOVO Tele assinaturas: 371-1919/

370-0816/275-0105 .

desviados para Rachel de Quei
roz", explicou, assegurando que
não é possível verificar se isso
ocorre porque o TSE (Tribunal
SuperiorEleitoral) não permite que
os partidos políticos testem o

software utilizado pela urna.
- Eles carregam a máquina

com um software para teste. Fei
to o teste, retiram o programa e

recarregam com outro, que,
teoricamente, seria igual. Mas
quem garante?, indaga. Outro'
ponto que considera questionável
é a criptografia dos boletins de
urna. Ele afirma que são feitas
cinco cópias impressas dos re

sultados daquela uma e, logo após,
� conteúdo é criptografado. "Isso
é inútil. Criptografia se faz para
garantir a confidencialidade dos
dados. Por que dados públicos te

riam que ser confidenciais?", per
guntou, informando que a crip
tografia é elaborado por um órgão
vinculado à Abin (Agência Bra

sileira de Inteligência).

rr:

Edson Junkes/CP

Questionamento: técnico põe sob suspeita a inviolabilidade

de representantes para o Legis
lativo também ganha significado
especial para o PT em Jaraguá
do Sul, pois seria a primeira vez

que o partido contaria com

bancada na Câmara, desde a

fundação noMunicípio, emjunho
de 1987.

Para o presidente, a própria
atuação petista ganharia nova di
mensão, pelo fato de que as

"ações do partido começariam a

passar pela Câmara de Verea

dores, o que hoje ainda não está

possível", raciocina Volz.
Na quarta-feira à noite, a

direção reuniu candidatos e

militantes no auditório do Sindi
cato dos Trabalhadores na Indús
tria do Vestuário para uma avalia
ção geral da evolução da campa
nha e definição do plano de tra

bàlho, que será cumprido até o

PT tem previsão de eleger até três vereadores
Jaraguá do Sul - A pre

visão do Partido dos Trabalha

dores é eleger entre dois a três

representantes para a Câmara de

Vereadores. O prognóstico é do

presidente do partido, Silvino
Volz, que prefere traçar uma

perspectiva otimista apesar de o

pleito ser bastante disputado, com
mais de 120 pretendentes às 19

cadeiras do Legislativo. Volz apóia
esta confiança na "representati
vadade das pessoas escolhidas

pelo partido". Segundo ele,
"todas com muita aceitação na

comunidade". O PT concorre

com 17 candidatos para a Câma

ra de Vereadores.
- Só não alcançaremos esse

objetivo se não fizermos nosso

trabalho direito. Vai depender de
nós mesmos, do nosso empenho
-, diz Volz. Para ele, a eleição

dia 28 de setembro, quando termi
na o prazo da propaganda eleito
ral. Na ocasião, foi traçado um

calendário de reuniões que ainda
serão realizadas nas comunida
des. A intenção é intensificar as

atividades até aquela data, com
reuniões em diversas comunida

des, carreatas e comícios.

Segundo Volz, a reunião
também serviu para reforçar a

unidade partidária interna. O PT

deliberou pela valorização das

,
ações coletivas demilitância dos
últimos dias da campanha, de
forma que a participação nos

eventos programados será em

bloco, com o envolvimento de

candidatos, filiados e simpati
zantes. A saída para cada um dos
eventos será sempre do comitê

eleitoral, nos horários pré
estabelecidos. (MILTON RAASCH)

Tudo em Granitos e Mârrnores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras
Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432
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Parceria entre BB e núcleo
setorialpromove curso

Jaraguá do Sul - o

Banco do Brasil, em parceria
com o Núcleo do Comércio

Exterior da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul- vaipromover
curso de exportação, módulo
que faz parte dos treinamentos
em Negócios Internacionais

promovidos pela instituição. O
evento vai acontecer nos dias 26

e 27 de setembro, das 8 horas

às 12 horas, na JHB Desen
volvimento do Potencial. A

intenção é proporcionar co
nhecimentos básicos de co

mércio internacional , com

ênfase na área de exportação.
O curso vai abordar assuntos

como noções de comércio

internacional, estrutura do co

mércio exterior brasileiro, pla
nejamento estratégico, ne

gociação, tratamento admi

nistrativo, aspectos cambiais,
fiscais e tributários.

A ministrante será a gerente
de Negócios Internacionais do

Banco do Brasil, Teresinha
Trentini Lang.

Profissionais e estudantes

com interesses .em adquirir co
nhecimentos básicos em Co

mércio Internacional.

O valor do curso é R$
100,00, e as inscrições podem
ser enviadas pelo fax (47) 371-
1044, até o dia 20 de setembro.

o O Núcleo do Comércio Exterior da Acijs - Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul- promove hoje
palestra sobre "Impactos e implicações da lei postal na economia
brasileira", às 18,horas, no 3° Piso do Centro Cultural de Jaraguá

. do Sul. O advogado, gerente de Assuntos Governamentais da
DHL e vice-presidente de Relações Internacionais da Abrace,
Ricardo Brandi vai abordar a Lei Postal que tramita na Câmara
dos Deputados; O curso é para todas as pessoas físicas e jurídicas
que utilizam empresas dé transportes expressos.
As inscrições são gratuitas.

. O O Cejas (Centro Empresarial de Jaraguä do Suljlançou
concurso público para a elaboração do projeto de

implantação do estacionamento e paisagismo da área de

entorno do prédio onde está instalado juntamente com o

Centro Empresarial. A inscrição e material com

informações sobre o concurso está disponível desde o dia

4 e poderá ser retirada até às 17 horas do dia 4 de outubro,
na secretaria do Sejas, na Rua Jorge Czerníewícz, 160,4°
piso, com Neusa. No ato de retirada das plantas e do

regulamento é cobrada taxa de R$ 50,00. Para o

anteprojeto vencedor a premiação será de R$ 7 mil, aí
incluído o projeto definitívo, Para os segundo e terceiros

classificados, a premiação será de R$ 1 mil,
individualmente. Maiores informações pelo telefone 371-
1044.
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POUPANoÇA COM CAPITAL
I A popularização do mercado de ção do investidor de que está na do sofisticar-se bastante para po

I ações vem sinalizando o interes-
.

hora de passar um percentual para der prestar esse tipo de serviço
se crescente dos pequenos inves- a renda variável, de ter um hori- mais personalizado."
I tidores uma nova forma de apli- . zonte maior em certos tipos de in
I car seus recursos, mais rentável vestimento. Muito se aprendeu
I e, a_o mesr,!o. tem_po, com as crises da Ásia, "O governo quer a pulverização
I
mais partictpativa. da Rússia e.rmais re- do mercado de ações e está cola-
No entanto, todo o centernente" com a borando para isso. O que está pre-

I cuidado é pouco na crise brasileira, que se judicando ainda é o custo dessas

I hora de efetuar essas deu em razão da mu- transações por causa de uma le-

I operações, sendo ne- dança cambial." gislação muito pesada, que causa

cessârio o suporte de vários problemas, sendo a cobrao-
I uma corretora de va- ça do CPMF o mais visível e o

Ilores confiâvele ca- "As corretoras de mais transparente dei es. Cada vez

I paz de indicar aos umaman�ira geral es- que se está comprando uma ação,

I
seus clientes as me-

PaulinoB deAbreusampaio
tão preparando-se estásendodebitadooCPl\1Fque,

lhores opções de in- para atender esses no- apesar de ter sido reduzido de

I vestimenta. Quem discute o as- vos clientes não só pelo meio tra- 0,38 para 0,30%, ainda é muito

I sunto, em depoimento exclusivo, dicional, que seriam as operações caro. Se nós tivéssemos, a curto

I é Paulino Botelho de Abreu offiine,comcallcenters,telefones prazo.uma solução para isso.pas-

I
Sampaio, presidente da Associa- 0800, departamento técnico, como sando pela reforma tributária e

ção Nacional das Corretoras de também elas vêm se estruturando também a aprovação da Lei das

I Valores, Câmbio e' Mercadorias para atender via Internet, que é um S.AI., o pais ganharia bastante,

I (Ancor) - Tel.: (11) 232-6322 - instrumento bastante propício assim corno o investidor iria sen

.1
sue: www.ancor.com.br.paraopequenoinvestidormovi-tir-semaisprotegido.principal-

mentar suas carteiras de ações. mente o minoritário. O governo
I Atualmente, o papel do corretor deveria olhar com carinho esses

I "Existe um esforço para popu- de valores é muito parecido com aspectos, porque o desenvolvi

I larizar o mercado de ações a mé- o do médico de família, mais pró- mento econômico passa obriogat�-I
I
dio prazo, de seis meses a um ano. ximo e confid�nte das pessoas que riamente pelo mercado de capl-1A venda das ações em bloco da está atendendo, pois nem todos os tais. Com a globalização, nós te

I Petrobrás pode ser considerada o _ clientes gostam de estar inseridos mos que ser competitivos perante I
I início dessa tentativa de pulveri- no plano da super-loja, das gran- as outras bolsas, senão vamos I
I zação e também uma forma de des instituições bancárias. Cada continuar exportando mercados, I
educar a sociedade para que o pro- vez mais o investidor querforrnu- que é o que vem acontecendo. A

I duto ações seja realmente reco- lar o seu próprio plano e, para quantidade de papéis brasileiros I
I nhecido como uma boa forma de isso, ele precisa da orientação de sendo negociados .na Bolsa de I

. I poupança, com grande probabi - um consultor, que é a corretora de N�)Va Iorque chega a representar I
o lidade de se ter bom retorno. Nós valores. Não existe hoje a figura um volume superior ou quase II atravessamos um período bastan- do corretor isolado, é a corretora igual ao negociado aqui. Tudo por

II te longo em que a inflação se que assume a figura do consultor força do custo Brasil, que pode
I manteve muito alta, fazendo de valores imobiliários, esse é o comprometer o mercado ao 100-1
I
com que o mercado acionário fi- termo certo, cujo trabalho tem go do tempo."

o

I
. casse à margem do investidor, uma importância crescente, em lAllI . .

1
.
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Compramos'
s�cata
de cobr

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio CerTO

Fone: (Oxx47)0 376-0193

CASA DO COBRE
Trabalhqmos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos .

Médico Oftalmologista
Espçcialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeir�

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janell'O

Fone: 047 275-1150.AV, Mal. Deodoro 776· Sala 12

- Fios de cobre;
- Capacitores de partida e permanentes;
-Cabo de ligÖção;
-Rolamentos;
- Espaguete;
-Ventiladores de motores;
-Selo mecönko:
-Verniz;
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cultura - lazer - entretenimento

Amelancolia e a magia das estações
outono/inverno marcam as obras de
Rosemarie Borgmann. Desde o dia

12, está aberta no Espaço do Artista
Dieave a mostra "Arte expressa em

Rosemarie Borgmann comemora

o espaço que os artistas
plásticos ganharam em [araguâ
do Sul, no último ano

sentimentos", seleção de 12 telas no
estilo impressionista. O espaço é
mais um dos pontos de encontro

para quem gosta de "namorar" as
artes plásticas.
Rosemarie comemora a abertura que
Jaraguá do Sul vem oferecendo aos

artistas plásticos. "Só nesse último

ano, ganhamos o Centro Cultural, o
shopping, o espaço do Sesc e duas
revendedoras que nos abrem as

portas", lembra. As exposições nem
sempre significam oportunidade de
comercializar as peças, mas cumprem
a função de divulgar o trabalho. "Às
vezes há venda, mas o mais

importante é que as pessoas

conheçam nosso trabalho. Elas
namoram um tela e depois, quando
têm oportunidade, compram".
As telas de Rosemarie retratam o

belo, através da natureza e suas

paisagens. Como todo artista, ela se .

dá o direito de.recriar o que vê, numa
tentativa de eternizarmomentos com
mais precisão e emoção do que a

fotografia tem capacidade de fazer. As
obras em exposição são óleos sobre

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jorcquö do 5ul.

PARQUEAQUÁTICO
KRAUSE

�
i
8 Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáquas, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras,
�
�
�
�
er

i
�
i
8
�
�
�
�

I Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0*"'47) 370-4774

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUEAQUÁTICO KRAUSE

Mergu\he na natureza. Aceitamos reservas para
casamentos, 1 a comunhão,

batizados, formaturas e festas
em geral.

Fotos: Edson Junkes/CP

As paisagens e belezas naturais são típicas do estilo impressionista

tela, a maioria paisagens do Sul, a
terra natal. Rosemarie lhes dá um

toque especial criando novas texturas

e fundos ou experimentando a

técnica do espatulado.
Ela não espera viver de arte. A arte

para Rosemarie é algo que

complementa a atividade diária e

oferece prazer. "Sempre tive vontade
de pintar, mas só há 5 anos pude
começar a me dedicar de verdade",
conta ela que estudou no ateliê de
Mármara Gonçalves. A artistajá

recebeu mais de uma dezena de

prêmios em salões brasileiros. Uma
das peças em exposição na Dicave,
a tela O Pontilhão, ganhou medalha
de bronze no 14° Salão Feminino de

Juiz de Fora (MG).
Para quem admira mas não dispõe
de dinheiro, uma boa notícia. Os

jaraguaenses estão se destacando

pela qualidade nas artes plásticas,
com preços mais acessíveis do que
os cobrados na região. A exposição
fica aberta até o dia 9 ..

1f/ifi1111�1· Estofados ...

••� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. çonsutte-nost
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Horne page: www.estofadoskrause.com.br
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Fotos: Divulgação

Graça, beleza e-petriotismo, noCrGLaçoJaraguaense, duranteo.destile
muniápalde 7desetembro. Abziuodesiilecomagraça ebeleza dasprimeiras
prendas, seguidaspelospatrões,peõesedemaisintegrantesdesta entidade
tradiáonaJistagaúchajaraguaense. Jintidadequerepresenta, anualmente, o
Município deJaraguá doSulemmeis de30ádadÇß, levandonamala de

.

gqrupa oemorpdetuniiaeamigos, aemoçãodeumesponedcsuisdoç sadio
esaudável, e, arazão, altivae!ínne, estampadanabuscapennanentepela
ordemebonscostwnes.

.IV Fesla da Integração
Gaúcha

Jaraguá do Sul - sc

Dias 23 e 24/09/2000

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

TRADIÇÃO GAÚCHA

-

Sábado, 16 de setembro de 2000
--

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Amigos pera ajudar e peiticipei;
faJam pouco, faJam bem e tezem

bastante, assim apresenta-se o casal

SérgiOSohn eGilmara nas reuniões
e festas. Bancário de profissão,
cozinheiropor opção, féz um car

reteironaksta doPiqueteEstampa de
Teure, dia I dejulho, que errsncou
cuziosidadeee1ogiosdegaúchosdásena
aomei; e, atéhojeécomentado. SérgiO
e Gilmara, continuem sendo estas

pessoasque-lidasesimpáticasemuito
obrigado-porsomarna tradiçãogaúcha.

CTGLaço Jaraguaense conquista quatro
títulosnorodeiodeSãoFmnciscodoSuJ, cm
QuerênáaNova. Gênio Vargas, na categoria
Patrão dePiquete, RataelNanes, Piá, João
PauloFmnznet; �ca Gorda, NinhoeJair,
Dupla. OpatrãoAugustoDemarchiJúnio�
Ninho, tsceimeeavaidecidocomosucessodo
nossoCTG, disse: "Esteéoresultadode20
anosde trabalho,passamospordificu1dadese
momentos tristes, mas, hoje, graçasaDeus,
temos um grupo unido, e, por ISSO forte.
Parabénspelos títulosqueconquistsmos,mas,
principalmente, parabénspelo exemplode
uniãoebomcomponsmento".

. A1ádesRocha eSílvia durantecasamento degaúchos. Rocha,
naturaldoManso, nasceuna costa deserra, fOiarrastadopelas
águaseacomodou-seemJaraguádoSul. O viventeadora contar
"causas"deanúgamente, e, segundo declaraçõesdeDa1mir
Rubiai, seu "armgão"eSÓCiO, ele é tãoentigaemJaraguádo
Sulque, na adolescência, vendiapastelparaaequiped« trabalho
deEmilio CarlosJourdan, durantea construção dajangada
pararea1izaraprimeiratravessianoRioltapocu.Hoje, casadoe
peideumalindagatinha, o tordilho velhodedica-seàaiaçãode
galinhascaipirasea contar "causos"paraaguIizada. Agradeço,
aoRocha,pordoer/emprestai; aoJomalCORREIODOFOVO,
um exemplardolivro "Historia Ilustrada doRio Grandedo

Sul';materiaJqueestáà disposiçãoparapesquisas. Ficaaquio
exemplo decontIibuiçãopara com a culturagaúcha. Rocha
deixa o convitepara a roda de chimarrão, queacontece todo
finalde tarde, emsus Iojs.

r-------------l

1 Gaúcho(a) de idade nova 1
1 . 1
1 Paulo GiovaniManfrini (16), 1

: JaquelineWeilher (18), Luciano:
1 Mann (21), Jeferson Cardosode 1

: Souza (24), Priscila Soethe (25), :
1 Tatiana Karsten (29), Alessandra 1
1 Roeder (30)

.

1
\.._-------------..}

r
- - - -.- - - - � '-- - - - - --j

1 Agenda Gaúcha :11.5 a 17 de setembro - Rodeio CTG IndependenteS 11 da Querência - Itajaí 1123 de setembro - C0l:1curso para escolha d� Prendas
11 e Peões da 9a Região - 23 de setembro - Baile com

11 Grupo Rodeio - eTG Laço Jaraguaense
123 de setembro - Baile com Grupo Cantos do Sul - I

1 CTG Laço Jaraguaense - 23 e 24 de setembro - 63 1

1
Festa da Integração Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense 1

., Moto
. 23 e 24 de setembro - Criolaço - Cambonu -

1
1 Zero de Prêmio.

'

I )
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CARNES

..

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Se as pessoas estão deixando de

adquirir reproduções e valorizando
obras autênticas, ponto para a arte

que, ainda cara, tem um papel de
educação e formação cultural do ser

humano. 'Acho que mais importante
do. que comprar uma tela, é ver e

conhecer, porque a arte tem o poder
de sensibilizar as pessoas", opina Tito.
É a mesma lógica que leva as pessoas
ao museu. A arte não existe
necessariamente para ser comprada,
mas para ser admirada.

Quando se trata de dassficar os
trabalhos, todos são unânimes: o feio e o

belo são invenções humanas. A arte

ultrapassa estas definições, é uma

questão de sentirnento, inspiração e

liberdade para criar. "Precisamos
incentivar a arte nas escolas, a formação
das crianças, porque é assim que tudo

começa", defende Tito. Ele acredita

que o estímulo às crianças e

adolescentes pode resolver o problema
da falta de público, aumentar a

sensibilidade e a vontade das pessoas
de conhecer e desenvolver ofícios
artísticos. A arte deixaria então de ser

uma atividade marginal.

Sg_!!!!'b�ad=o,-",1'-"'6--=d=-e=se=te=m=b,-,--ro�de"--,2=O=OO,,,-- L�� l r-, � -C=O=RRE=I=O=D=O'-"-P-=OV--'-O�--:;-3
u1( ",. 4 .u1 Lisandrea Costa

Ocupando os espaços
A 2a Coletiva de Artistas Plásticos da

Caraguá Veículos abriu na noite de

quinta-feira, com mais de cem

espectadores. O projeto foi idealizado por
Maria Teresa Hagemann e desenvolvido

pela produtora cultural e curadora
Albertina Ferraz Tuma. "Descobrimos que
existe um número muito grande de
artistas plásticos em [araguá do Sul, com
uma qualidade de obra excelente",
constatou a curadora, que já planeja
outras exposições. Para aproveitar o
potencial das artes plásticas na cidade e

dar espaço aos mais de 50 artistas, a
Caraguá marcou para outubro uma

terceira mostra coletiva. A partir daí,
começará a desenvolver trabalhos como
mostras individuais.
A coletiva reúne I I artistas, dez com

tendências modernas e contemporâneas
e uma em estilo acadêmico. Participam da
mostra Adolfo Zimmermann, Du Jahnke,
Vânia Fernandes, Maria Lecir Bona,
Marlene Mann, Rossana Subtil. Sérgio
Canfield (esculturas), Dietmar Hille (Tito),
Valdete Hinning, Silvania Bogo e Vanessa

Gonçalves.
Eles consideram que viver de arte ainda é
uma ilusão (o artista não pode depender
da venda de telas), mas dizem que a

abertura de espaços já é um passo

Fotos: Edson Junkes/CP

Artistas participaram de entrevista coletiva, na tarde de sexta-feira,
no Espaço Cu/tural Caraguá

.

significativo para garantir o acesso da

população. "Temos notado que as

pessoas começam a valorizar mais o
trabalho manual, justo porque novos

espaços estão surgindo", diz Valdete

Hinning. Vânia Fernandes concorda com

ela. Ela está em [araguá do Sul há 10
anos e percebe uma aceitação maior dos

trabalhos, atualmente. 'Antes, a arte

moderna assustava porque era

diferente. Hoje, as pessoas estão

assimilando melhor".

_- Mista, a exposição reúne te/as de diversos estilos, aproveitando o

potencial da cidade

Questão de estilo
Os artistas que expõem na 2a Coletiva
da Caraguá Veículos dispensam os

rótulos para os trabalhos. Se houver
necessidade de classificá-los, podem ser

chamados de modernos e

contemporâneos, com exceção de
Marlene Mann, adepta da arte

acadêmica. "Eu, por exemplo, me

. considero um artista primitivo que utiliza
ferramentas atuais, mas todo mundo

insiste em me classificar como

contemporâneo", explica Tito.
Eles alertam que a arte contemporânea
não pode sufocar a arte acadêmica, já
que todos os estilos têm valor, vão de
acordo com a tendência do artista e o

gosto do público. "O importante é que
as pessoas se sintam bem, que a obra
faça bem ao olhar", define Rossana
Subtil.
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Se sua foto não está aqui, não
se desespere, com certeza ela

está em nosso site!
Estas e mais 80 fotos vocês

'. podem ver na nova

homepage do N@ Ger@l:

www.nageral.com
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Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

m�t?mk
o \

I ::::::r: '

�
Aqui no CP você encontra.

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

Manicure em domicílio
-Manicure, pedicure e limpeza de

pele. Atendo também em minha

residência. Ligue e marque sua

hora: 372-0582, horário
comercial; 275-3267, à' noite.

Vende-se chácara c/40.000mi•
cl chalé de 85m2• garagem,
ranchinho. parabólica, redes
elétrica e sanitária. lagoa.
riacho. árvores Irurtferas e

nativas. A 5km do Centro,
próximo à gruta do Rio Molha.

o

R$ 75.000.00. Aceito carro,
casa ou ap. como parte do

pagamento, parcelo saldo.
Tratar 9975-0 I 02. cl

proprietário.

Vende-se filhote de Boxer. todo
branco e dourado. cl colei ra e

patas brancas. aceito troca por
-

ri I hotes de outra raça. pelagem
curta e também puros. Tratar

9975-0102 ..

Vende-se terreno cl 450m2, cl
casa mista, rua asfaltada. cerca
de alumínio, portão eletrônico.
Valor R$ 20.000.00. Tratar

Rogério - 9975-2773.

Vende-se um contra-baixo.
Sarnick. uma caixa Meteoro.
tudo serninovo. Tratar cl
Vinícius - 370-2130. pela

manhã.

tarde. Horário das 13 horas às
19 horas. Tratar 275-3267,

após às 19 horas.

Senhora cl 75 anos precisa de

cornpanhei ra. Pode ser separada
ou viúva. Tratar 372-0772 cl

Hortência.

Vende-se terreno. Loteamento
Miranda ou troca-se por terreno
no Ana Paula. Tratar 370-8411,

cl Agostinho.

Compro casa de até R$
35.000.00 - Pago à vista -

Preferência Vila Nova, Jaraguä
Esquerdo. Ilha da Figueira.

Tratar 275-005 I.

Vende-se faquiador de frios
semi-automático marca Fi lizola
e liquidificadores indústriais I
de 2 litros. I de I litro e I de 8
litros. geladeira Consul 280.
Tratar à noite. cl Fernando,

371-5309.

Vendo lotes no Bairro São Luiz
cl 402,50m2 pol' R$ 15 I ,00
mensais. Tratar 9102-1110 ou

275-0051.

Vende-se Gol CLi ano 96. único

Neiva
Cabeleireira Unissex

e Manicure

Rua Barão do Rio

'Branco, 411 - sala 3
Centro - Jaraguá do Sul

(Oxx47) 275-3096

•

Precisa-se de empregada
doméstica para o período da

Atenção
políticos!

A campanha está na reta final

e você, candidato, ainda não

tem a sua música? Peça agora
mesmo o seu jungte pelos
fones: 370-0975 Oll 9973-

5052.
O melhor preço do mercado!

dono. Valor R$ 10.500,00.
Tratar 371-6897, cl Claudete.

Vende-se Santana 88, ótimo
estado. licenciado até março de
200 I. Valor R$ 4.800,00. Tratai'

372-3922.

Vende-se ou troca-se S-I O De

Luxe, ano 97, ar-condicionado e

direção hidráulica, por mesmo
valor. Tratar 9975-2286, cl

Dário.

Compro Honda Biz usada, pago
à vista, em bom estado. Tratar

9991-5557.

Vende-se Lada ano 93, todo
reformado. Valor R$ 3.000.00 ..

Tratar 275-2634.

Aumente sua
renda

Você tem algumas horas
livres no dia ou na

semana e quer obter de
30 a 50% de lucros
Ligue 372-0494,

somente dia 18/9/2000,
e para marcar entrevista.

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.

20 anos atendendo bem para atersder- pre

-

Móvei�i�'�;� ,õri? emhg��.a,I"- Comp'llJ,ta1cl: pfe$sor;a�i\'di;;'
- Fax:' Máqui." o ••

' i(!=up?m fiscal
- Relógios de Ponto.

.

- Etiquetadora Scanner
- Check Próll,t;' . trioprojetor,,"< cy-Calcu la'ClIO,I1' uinas de eSG��ver
-Suprimeil,1 tQIi,mátiça .

- Papelaria e éliies emvge�al

co:
'

pro es,

profiss;ie»;'
em até36;vezes,
outrosl;;�Fn até 16 vezes

Monitores Sansung
·'8·

com p'reços imbativels

�Ua Venâncio da Silva Porto, 353 -Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jar�guá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netano.c,om.br
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Intermediária

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70,OOm2• Residencial
Maguillú - Apto. OS - Bl. (iA"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa Alvenaria cl
16S,OOm2, terreno cl 37J,00Il12• RI/a
Toma; Francisco de Goes, 366 -

Nova Brasília. Preço: R$ 95.0(JO,O{)

VENDE: Casa alvenaria cl J 70 m2,
terreno cl600 1112. Rua Guilherme

Weege (Centro). Preço:
R$ JSO. (){)O,{){)

ALUGA.:Madeira, cl3 quartos.
Rua Bahia, J()9

R$ 25{),OO

VENDE: Casa em alvenaria, cl 60m2,
e terreno clárea de 600m2• Rua
Carlos Eggen, 763 - Schroeder

(Prox. Marisoli Preço: R$ J6'()OO,O()

"

VENDE: Alvenaria, cl 100m2, e

terreno cl área 4fWm2• Centro -

Guaramitim (Práx. Breithaupt)
Preço: R$ 4{). 000, ()O

VENDF: Casa madeiro cl fí2J)(J//I2.lerre//o
cl 325,00//12. Rua 983 - Lot. Ouro Verde

(Barra do Rio Cerro). Preço: 15.(JI)(J.O()

ALUGA: Contendo 03 dorntiui

rios. Ed. Vitória Régia » Apto. 204
"B" (VilaLalau ). R$ 300,(H)

VENDE: Terreno cl 1.245,OOm2•
Rua Fritz Hasse

(Prox, Verdurei-ra da Raquel)
Preço,' R$ RS.OO(),OO

VENDE - Terreno c1448 1112.

Rua Adolpho A A Zieniann. Preço:
R$ 24. ()()O. 00.

VENDE - Terreno d« esquina. c/
árc« ..J5{) 11/2. Rua José Picolli -

D/I'OI/II Nova (/-1,.6.\. Mercado
Brir.ào). Preço: R$ /ó.(J()O,OU

VENDE: Terrena cl 833,()O m2.
<:; Rua Amazonas (Centro)

Preço: R$ 8S.0{)(),(){)

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO 'CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, cl área de

aprox. 72m2• Rua Reinoldo Rau, 86 - 1 () andar
- Ed. Mário Tavares. R$ 150,00.

Rua João Plcolll, 104 - CEP 89251-590
.

.

Jaraguádo Sul-SC -CRECI0914-J • 371-2111
'.
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Engetee EngeteC 'Engetec EngeteC Engerec

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

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

./

VENDE
OPORTUNIDADES DA SEMANA:

GUARAMIRIM -

RUA 28 DE AGOSTO

Rua Jolnvllle - 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

Centro - Excelente terreno
com frente 37,SOm frente
para 28 de Agosto (quase
de fronte ACIAG), com área

total de 1.987m2,
topografia plana, excelente

oportunidade.
Preço R$ 100.000,00
condições a combinar

5 - RUA MAX WILHELM

Engelee Engelee Engelee, Engetee Engetec

1 -CENTRO

Apartamento Ed, Carvalho, 1 suíte, + 2 qtos, demais dep. e garagem. R$ 80,000,00

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

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

bwc de empregada e garagem, Valor R$ 80,000,00, conqições a combinar

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

NEREU RAMOS - Terrenq 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)

Engetee EngeteC EngereC

EngdCC

1)
o
Engdtf

'ßtll.(.'ngec,

o
EllgdCC

Eg:
1.1
Engdc(

At,ccEnge'

11:
Bngdc(

tJ:
BngereC

.tJ:
� '. � '. C' . .ädre
Engelee EngeteC Dill'

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 mettos 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)

6 - CENTRO

Edifício Argus - Rua Jorge Lacerda, apartamento com

suítes + 2 quartos, demai:; dependências e garagem. R$

70.000,00

. '. . . '

,

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

Valor R$ 20,000,00 em 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

colégio, creche, ponto de ônibus,
supermercado é creche.

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

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

c:
Engt'rcc

�
n
Engetee

'i}
Engd(�C

o.
Engelee

Ei}ngclec

f}
Engt'tec

Ef}Ilg<�tec

�
�

Ä
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Cl:
Q.

Rua João [anuário Ayroso. 53 I - Sala 2

Início Jaraguá ESQuerdo

371-6600
371-0725

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

Compra Vende
Aluga e Administra'

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.

REF. 1006 - APTO NOVO, entrega em

flovembro/2000, Rua Jorge Lacerda, Centro.
Area 137m2, cl 1 suíte + 2 dorm, 3 sacadas,
dchurrasqueira privativa, qaraqern, elevador e

emalS dep, R$ 65.000,00 sem acabamento
Inteiro. Aceita carro ou ode ser arcelado

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

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

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

demaiS dep., piso cerâmico, acabamento em

gesso, fica móveis cozinha. R$ 48.000,00

REF. 2027 - ÁGUA VERDE - R: Paulo krae

mer, 175, lugar alto, rua asfaltada - Casa alv.
70m2 cl 3 dorrn, sala, copa/cozinha. Terreno
cl 392m2, todo murado. R$ 43.000,00.

REF. 2024 - VILA LALAU - R. Ernesto

Lessmann, 536 - Casa alv. 150m2 cl 3 dorrn. sala

cozinha, área de serviço, área de festa -

R$ 65.000,00

REF. 2030 - CENTRO - Av. Mal. Deodoro, ao

lado loja Macol Mat. Const., terreno cl 473m2,
com 2 casas, sendo 1 sobrado em tijolos à
vista, cl 192m2, em fase de acabamento (1

suíte, 2 dorm., bwc, mezanino e demais dep. -

R$ 125.000,00

REF. 3021 - VILA NOVA - Loteamento Vila

próx. Igreja Rainha da Paz - Terreno
cl 420m2 - R$ 29.000,00

REF. 2028 - JARAGUÁ ESQUERDO - R. São
Bento do Sul, 60 - casa em alv. cl 280m2 (3

dorm., 3 bwe, 2 salas, área de festa). Terreno
cl 500m2, fundos pl rio, arborizado, excelente
localização. R$ 75.00Q.,PO, Aceita carro ou

imóvel (casa, apartamento em Jaraguá ou

Sehroeder até R 40.00000

REF. 3006 - JGUÁ ESQUERDO - R: Adolorato
Dalri Pradi - Próx. Recreativa Móveis Pradi -

Terreno de esquina cl 450m2. R$ 18.000,00

REF. 3025 - VILA RAU - Terreno cl 312m2,
pronto pI construir -

R$ 8.300,00. Pode ser parcelado

REF. 3018 - ÁGUA VERDE - Terreno cl
400m2, pronto p/ construir, próx. PERJ.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consulte:
• o valor da taxa de condomínio mensal;
• A localiza�ão;
• Quantos apartamentos existem num andar;
• O tamanho das sacadas;

• A ventila�ão e ensolnçâo dos ambientes;

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

• O revestimento cerâmico usado na obra.

;;\tn .. <\lill:\ip)jii; .Plre>nte, ,agerail;lli
ßI�vecê jáV1Sabe.. qU�

ndeve comprar um

partameFlte. da Future

em construção, ou na planta com

preços atraentes
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

IMOBILIARIAS LTDA.
Creci 1749-J

E-mail: itaivan@netuno.com.br

1\1 275-3,1;36
IMOBILIÁRIAS LTDA,

."

* Estacionamento próprio

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRÁREPRESENTAÇÕES

Apto - Centro -

Edif. Dona Hilda,
cl 1 suíte + 2
dorm., bwe, dep.
emprego cl bwe,
garagem pI 2

auto-móv., salão
de festas cl chur
rasq .. Por apenas
R$ 75.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane.IParc .

Sobrado - Vila Rau -

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

na frente. $R
125.000,00

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - cl
220m2, cl4
dorm., 2 bwc,
garagem pI 2

carros, terre
no cl 930m2•
R$1l0.000,oa

....,...------...�--.,...L_ Apto�301 -

Nova Brasilia
Edif.
Hortência, cl
3 dorm., 2
bwe, cozinha
cl armários
emb., semi
mobiliado

Apto-l03 -

Edif. Isabella
cl 1 suíte + 2
dorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, c/
2 garagens,
piscina, salão
de 'festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ·IPare.

CZERNIEWICZ -

Sobrado, térreo,
sala TV, cozinha
c/ móveis, sala
jenterrester, 2
despensa, bwe,
societ c/ sauna,
lavanderia,
garagem.2°
Piso - 1 suíte, 3
dorm., sala
estar, bwe
societ, varanda
ampla. c/ Edícu
la, dep. c/ chur
rasqueira.
R$110.000 00.

VENDE-
-'....A ÁGUA VERDE

- casa alv. c/
90m2, 3
dorm., bwe,
cozinha, lav.,
garagem.
R$ 38.000,00
- Aceita FGTS
- finane.

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

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

apenas
R$ 53.000,00.

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

REF 1748 . . lavabo, garg.
,

. . " pI 2 autom.,
dep. empr., c/ bwc, despensa, piseine e

eurrasq. - R$ 140.000,00 nego

AGUA VERDE
Casa alv., c/
260m2, c/ 1 suíte
cl eloset + 2
dorm., bwe
social c/ hidro,
1 dorm, c/
móveis
embutido, sala
estarIjantar
ampla, lavabo,
escritório,
demais dep.,
garagem pI 2
autom. Apenas
R$ 85.000 00.

lOAO PESSOA
Casa Alvenaria
- c/ 196m2, c/
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

Mansão c/
563,81m2 -

suíte c/
sacada, c/oset
c/ armários
embutidos,
bwe cl
jardim de
inverno,
hidro-

__...._., massagem,
2

dorm.{ cl
sacaoa,
suítelmaster,
sata TV, c/
lareira, salão

•. •
de festas cl

mobi-ite. <!rea serv.( garagem pI 2
utomoveis. Consulte-nos

VENDE - VILA
LENZI - Sobra
do dealv. c/
340m2,1 suíte +

2 dorm., bwe,
cozinha, REF ] 74]
Iavand., sala,

L;;.:;=:""';:_:_:';:_..L.--==--.-_

varanda, c/ 1

sala comI.
térrea - 1 apto
el2dorm.
térreo.
R$ 85.000,00

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

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

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

'infantil, demais
dependências.
consulte-nas

GALPAOI
CENTRO
cl 600m2 -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada.
garagem. R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - suite, 2 qtos., dep. empregada.
R$ 80.000,00 - Aceitaapto. menor valor.
3007 - Ed. tsabelta - Apto cl suite, 2 qtos., 2 vagas
garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11 m'. R$
75.000.00.

.

3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000.00 +

financ.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVa, cl 125m',
suite + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000.00 si
acabo
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suite + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas de garagem. R$ 92.000,00.
3029 - Ed. Agata - Novo cl suíte. 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

sacada, 2 vagas garagem.
3050 - Cond. Novo Milênio - apto. novo c/2 quartos,
sacada cl churrasqueira, 1 vaga garagem cl elevador.
R$ 65.000,00.

. ,.<

3051 - Ed. Amaranthus - suite cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala. copa, cozinha,
lavanderia .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
331'4 - Cond. Floresta - 2 qtcs, bwc, sala. cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + financ.

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331m', cl suite + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Schiochet cl 1.292,00m',
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro - cl 150m', 3 qtos., bwc, salas. cozinha.
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto.
central.
1072 - Amizade - cl 200m', cl suíte, 2 quartos, terreno cl
1.140m' - R$ 130.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121m', cl suite +

2 quartos. R$ 69.000,00.
1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl suite, 2 quartos - R$
100.000,00
1222 - Jguá Esquerdo - 1 suite-+ 2 quartos - R$ 49.000,00
1232 - Vieiras - 3 qtos, 2 bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem - R$ 50.000,00. Aceita apto de
menor valor.
1233 - João Pessoa - 150m', suite + 2 quartos. garagem
para 2 carros. R$ 50.000,00, aceita terreno como parte
pagto.
1296 - Vila Lalau - 160m', suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m', 'sulte com closed, 2 quartos,
sala intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2

carros, mobiliada, terreno com 930m'.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + financ.
1375. - Vila Rau - cl 80m'. cl 3 qtos, + edicula cl 78m' -

R$ 42.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar-

.

tos. 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.
1984 - Corupá - cl 298m', cl suite + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, :2 bwc, terreno com

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

TERRENOS
2013 - -Centro - Reinoldo Rau. cl 975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421m' - R$ 30.000.00
2023 - Centro - cl 1.245 m' - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000.00
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160.000,00
2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.000,00 - próx. Sup.
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00

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

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

Centro - Centro - 230m2, suíte + 2 Vila Lalau - 160m2, cl suíte + 3 qtos ..

R$ 59.000,00.

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

lavanderia Ei garagem. Permane
cem alguns móveis. R$

1 06.000,OQ. Aceita casa maior
valor cl iscina.

Figueirà - 200m2, suíte + 3 qtos.,
escritório, sala TV, piscina. R$
65.000,00 - Aceito apto. central.

Jguá Esquerdo - 70m2, c/3

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

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

R$ 54.000,00.

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

cl 420m2• R$ 65.000,00.

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

.

R$ 24.500 00

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

2175 - Czerniewicz - cl 1.141.40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m' - R$ 30.000,00
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m' (18.50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m' (13 x 34) - R$ 17.(,)00,00
2358 - Vila Nova - 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 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m' - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1 .155,00m' - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m' - R$
25.000,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' - R$
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m' - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim.- próx. Fábrica Elite - 9.144,85m'·
R$ 35.000,00
2990 - Schroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

SALAS COMERCIAIS
4002 - Centro - Ed. Tower Center - 50 andar cl 2 garagens.
Entrega pl Fevereiro/2001 - R$ 28.270,00 - Entrada +

parcelas
4004 - Centro -. Ed. Market Place - 4º andar - 44,59m' +

garagem - R$ 35.000,00 .

4010 - Centro - ao lado Bco Brasil - Centro Comercial cl
7 salas - R$ 350.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv. cl suite, 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. para fins comerciais cl 3 quartos - Rua

José Emmendoerfer - R$ 350,00
608 - Casa de alv. tipo meia-água - simples, cl 4

cômodos- Próx. Prefeitura. R$ 140,00
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx.
Café Sasse. R$ 600,00.
614 - Casa de alv. pl fins comls, cl 100m',
estacionamento - próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
.630 - Apto. cl 2 quartos. Ed. Renascença - Rua Prefeito

José Bauer. R$ 300,00
632 - Apto. cl suite + 2 quartos. Ed. Talismã - Rua Jorge
Lacerda - Centro.
633 - Apto. com 2 quartos - Inicio do Jaraguá EsquerdO.
R$ 270,00
635 - Quitinetes pequenas e grandes - Ed Marquardt. A

partir de R$ 180,00.
638 - Apto: cl 2 quartos- Próx. Caraguá. R$ 250,00.
639 - Apto. cl suite, 2 quartos - Ed. Jaraguá. R$ 450,00
640 - Apto. cl 1 quarto - Próx. Weg II. R$ 230,00
641 - Apto. cl 2 quartos - Jardim Centenário. R$ 260,00
645 - Apto. novo cl suite + 1 quarto - Res. Piermann. R$

330,00. .

6.47 - Apto. cl 2 quartos - Ed. Papp. R$ 230,00.
659 - Apto. cl suite, 2 quartos - Ed. Carvalho. R$ 550,00.

Salas comerciais
662 - Sala comI. cl 120m2, térrea, nova - Próx. Muller

Transportes. R$ 300,00. R$
668 - Sala comI. cl 60m2 - (2 ambientes) - Centro.

280,00 ra
671 - Sala comI. cl 55m2 - Rua Walter Marquardt - Bar

do Rio Molha. R$ 230,00. R$
674 - Sala cornl., cl 140m2. Rua Reinoldo Rau ..

500,00.
Wv R$

675 - 2 salas comls cl 40 m2, cada - Centro ComI. .

400,00 cada sala. 000
681 - Sala comI. cl 40m'. Rua Angelo Rubini. R$ 20

Ed
687 - Sala comI. cl 11 Dm' + 20m' mesanlno.

.

Maximun Center - Av. Mal. Deodoro.
anino

692 - 2 salas comls cl 35m' cada, uma delas mez

.
de madeira - Ao lado Foto Loss. Mal.
693 - Sala comi cl 150m' + 50m2 mesanino - Av.

Deodoro da Fonseca (em frente ao Coi. São Luis).

. Galpões
802 - Galpão cl área de 210m2 (15 x 5 - na parte de

baixo + mezanino de 60m2) - Rua Bernardo
Dornbusch, 2355. R$ 990,00
803 - .Galpäo cl 240m', terreno cl 939,43m', toda
murado - Barra Rio Cerro. R$ 59Ú,OO
804 - Galpão cl 15 x 15 = 225m2,. em terreno cl

1070m2 - Antiga Rozzaco Pneus. R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931
'.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

trPABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

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

o
00,00
00,00

• R$

LANÇAMENTO
Res.ANITAGARIBALDI

.

o apartamento dos seus sonhosarco

a cl

o
• R$

• R$

00,00
m'·

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

Acabamento personalizado
Area Privativa - 306m2

Total - 392m2CENTRO - Rua Anita Garibaldi

ial cl

liada,
im pl
L. RS

Säo Luiz - Alv, c/120m2 - 3 quartos +

edícula - Ponto Comercial -

R$ 50.000,00 Aceita carro ou

parcelamento

SCHRODER - Casa em Alv 72 m2, 2 quar
tos, 2 vg gar, fundação para + 80 rnz.

R$ 21.000,00 (Aceita carro no negócio)

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

R$ 70.000,00
• Rua

cl 4

próx.

10m"

l."o
�orge
lerda
I'dl.

A

O.
50,00

I
50,00
h. R$

AMIZADE - Casa Alv, c/127m2 - 3

quartos + demais depeno. - Rua
Frederico Todt
RS 50.000,00

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

Bertha Weege, nr. 2571 . Total R$ 75,000,00
ou R$ 45,000,00 só a casa

FIGUEIRA - Terreno c/ 15 x 30 = 450
m2, Rua 915 - Lot. Divinópolis.

RS 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

SANTA LUZIA - Lotes com

financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

0,00.

uller

.
A$

CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

45) Rua Ricardo Hass (parte alta)
R$ 38,000,00 (imperdível)

Barra

R$

v. A$

10,00
Ed

Mal.

e

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2

quartos Rua Frederico Todt - 181

R$ 42,000,00

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

quartos - Rua Geraldo Harnack - Próx,

WEG 11- R$ 50.000,00

FINANCIAMENTO DIRETO

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 1.2 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 banheiros
- Esquadrias

, Vidros temperados
- Cercas
- Portões -

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz: Bartei, nO 400 - Sala 05

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

('J 14 Anos de Bons
I LUNELLI

M'11""*".111. iliiM

IS E R V I ç o S P R E D I A I S

Rua Prefeito losr BMJer, 593 • Vil.a"R,ou
Fone: (0'47) 973-9947' 372-350"0
ur: 89254-100 • Joraguó do Sul· SC

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

Rua Reinoido Rau, 815 - Saias O 1 e 02 - Centro - Joroguá do Sui - SC
!

373-0325
9975/0781

olhos Industriais e Residenciais

Rua Francisco HruschKa, 1m " São luiz .

E-mail: jcc@netuno.com.br • Jaragua do Sul· sc

o 'ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

, <tiM:')-gin''> II

, Rua Athanásío Rosa, 1645 - Guaramírim

CALHAS

SCHI HET

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

Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

,

INSTALAÇÕES (:�J ;

TELECOMUNICAÇÕÊS

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

INSTALAções: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

376-1106

(47)
275-1,830
275-41'02

Regina

RUA MAX WILHELM, 23 (PRÓX. HOTEL ETALAN

Showroom Tel.: (47) 371·3512

• Piscinas em
'fibra e vinil

• Acessórios
'. Produtos' ,

Marina Frutuoso, 1 80 - Centro - Jaroguó do Sul - SC

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

I.
Lajotas e' Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818
CREA 12,745

",,:i.·tjl�i,
.'l.'/••••,:

Rua Florlanl Esthelln, 48·
.

S�O LUIz, Jaraguá do Sul se

� .
�ffi"" °K,�%@'<-"CH. I'N',R '" II- ::l �",,;

'" �,�
.

� cozinho»

KITCHE.N ;,. CLOSEO - B,p..TH

/Fone:';373-1010xpara banheiro
Fachadas
Janelas

5 para decoração
�idação Bisotê

Venda e Manutenç�ö ije Portões Eletrô�iCoS;i4,
vídeo porteiro, alarmessem fio e tntertenes-

.

\,.. ""

111111 HDL .in'!i'
Temos todos os profissionais no ramo

crn urn 5Ó
R 'e Fernando G. Milke, nO 75

·rróx, Direção Geral Weg "

fone: 370·2647
Projetos • Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto

e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas

Legalização de lmóvels - junto aos órgãos competentes

lmoblllárla- Compra, Vende, Aluga, Administra
-�

.'

T
TEeN_
CALHAS

• �iDEÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aquecedores

à Gás e consertos em GeralRua Filipe Schirnidt, 279 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

DOCE
·MÓVEIS NOVOS E SEMI·NOVOS 275-3123

275-3544

Rua Bernardo Dornbusch, 250 - Vila Baependi

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

I'

�F] �!�:�d���e;��l,�a:������!�b�r� 'I)�.
,�,�'-�"'-�;��

lta6ba "_ ;;;:;;;---....) Financiamentos: r Assoalhos _ FOrro�
,��mbará - Pil!�__-: ��i.�� ������i��. � ��.��t.r�.c�.r� '�g!?,��rias - ��,�&��$-� /

=0-'R��Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMÓVEIS PARA VENDA

SALAS COMERCIAIS
COO 234 - Sala comercial 70,00m2 - 1°
andar - Centro - frente para o calçadão
na praça - Valor R$ 35.000,00
COO 329 - Sala comercial 45,00m2 -

com garagem - 1° andar - Centro -

Frente para a rua Reinaldo Rau - Edif.
Mark Place - Valor R$ 45.000,00
COO 310 - 2 Salas comerciais - casa nos

fundos - galpão pequeno - Rua Barão do
Rio Branco - Centro - Valor R$ 105.000,00
COO 308 - Sala comercial 130,00m2
com portas de vidro - Residência 3

quartos na parte superior - Rua
Bernardo Dornbusch - Vila Lalau - R$
120.000,00
COO 230 - Sala comercial +- 150,00m2
- Residência 3 quartos na parte superior
- Vila Lenzi - Rua Antônio Carlos Ferreira
- R$ 150.000,00
COO 254 - Galpão com 200,00m2 -

Terreno com 1.000m2 - Rua Roberto
Zieman - Cz e r n'i ew i cz - Valor R$
140.000,00
COO 278 - Sala cornerciala - 200,00m2
- Residência nos fundos - Terreno com

846,00m2 - Rua Walter Marquardt - R$
130.000,00

APARTAMENTOS
COO 000 - 1. Suíte + 2 Quartos 99,00m2
- Garagem, elevador - Vila Nova -

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

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

Próximo ao Fórum R$ 66.000,00
COO 000 - 1 Suíte + 1 quarto \ 78,00m2

Garagem, elevador - Vila Nova -

Próximo ao Fórum - R$ 56.000,00
COO 000 - 1 Suíte + 1 quarto 69,00m2
- Garagem, elevador - Vila Nova -

Próximo ao fórum - R$ 50.00ô-,00
COO 000 - 1 Suíte 57,00m2 - Garagem,
elevador- Vila Nova - Próximo ao Fórum
- R$ 45.000,00
COO 306 - Apto. 80,00m2 - Edifício
Jaice - 1 suíte, í quarto, ·garagem -

Czerniewicz - R$ 45.000,00

TERRENOS
COO 327 - Área medindo 2.655,10m2
- Rua Ignácio Zacko - Barra do Rio
Molha - R$ 55.000,00
COO 316 - Terreno 14x25 - Rua

Leopoldo Diel - Jaraguá Esquerdo (Perto
do Centro) ., R$ 25.000,00
COO 326 - Terreno 14x26 com casa em

construção com 106,00m2 - Residencial
Satler - Perto da Malwe - Valor R$
20.000,00
COO 297 - Área medindo 3.300,00m2
- RU!ã 25 de julho - Vila Nova - R$
65.0�0,00
COO 296 - Área medindo 16.000,00m2
- Rua Antô nio B. Schimidt - Ilha da

Figueira - R$ 85.000,00
COO 295 - Área medindo 23.000',00m2
- Ilha da Figueira - R$ 110.000,00

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

CASAS
COO 323 - Casa mista 123,00m2 - 3

quartos, 2 banheiros - João Pessoa -

R$ 30.00,00
COO 321 Casa em alvenaria

150,00m2 - 3 quartos, 2 banheiros -

Rua Antônio Carlos ferreira - Vila Lenzi
- Valor R$ 65.000,00
COO 320 - Casa em alvenaria 60.00m2
- 2 quartos - Rua João J. Ayroso -

Jaraguá Esquerdo - R$ 45.000,00
COO 319 Casa em alvenaria

117,00m2. - 1 suíte, 2 quartos -

Loteamento Versales - R$ 59.000,00
COO 317 - Casa mista - 3 quartos +

edícula nos fundos - Rua Campo Alegre
- Ilha da Figueira - R$ 22.000,00
COO 314 - Casa em alvenaria 60,00m2
- 1 suíte, 1 quarto - Rua Carlos
Sbardelatti - Vila Nova - R$ 38.000,00
COO 303 Casa em alvenaria

140,00m2 - comercial e residencial - 4

quartos - terreno 805,00m2 - Rua
Francisco Hiruscka - Jaraguá Esquerdo
- R$ 70.000,00
COO 301 - Casa em alvenaria - 3

quartos, 2 banheiros, pis'cina - .Ru a

Henrich Algust Lesmann - Centenário -

Valor R$ 78.000,00 - Troca por irhóvel
na praia
COO 300 - Casa em alvenaria (Residen
cial e comercial) - 4 quartos - Rua Henrich

Algust Lesmann - centenário - Valor R$
60.000,00 - Troca por imóvel na praia

COO 294 Casa em alvenaria
114,00m2 - 2 quartos, 2 banheiros -

João Pessoa - R$ 40.000,00

SOBRADOS·
COO 315 - Sobrado 350,00m2 - 1 suíte,
5 quartos, 2 banheiros - Rua Max
Willian - Baependi - R$ 160.000,00
COO 312 - Sobrado 300,00m2 (semi
acabado) - 1 suíte, 2 quartos, 2
banheiros - Loteamento Behling - Ilha
da Figueira - R$ 115.000,00
COO 309 - Sobrado 180,00m2 (Semi
acabado) - 1 suíte, 2 quartos - Rua
Padre Horácio - Vila Lenzi - valor R$
96.000,00
COO 088 - Sobrado - 2 suítes, 2

quartos, 3 salas - Barra do Rio Molha -

Rua Emilis Hornburg - Czerniewicz -

valor R$ 135.000,00
COO 246 - Sobrado 424,00m2 - 3

suítes, 2 quartos, 3 salas - terreno

700,00m2 - .Rua Venancio da Silva Porto
- Vila Lenzi - Valor R$ 160.000,00
COO 275 - Sobrado 300,00m2 - 1 suíte,
3 quartos - Rua Francisco Piermann -

.vila Lenzi - Valor R$ 140.000,00
COO 289 - Sobrado 144,00m2 - 4

quartos, 2 banheiros - frente a Menegotti
- Chico de Paulo - R$ 100.000,00
COO 091 - Sobrado - 3 quartos, 3

salas, 2 banheiros - terreno 1.397,00m2
- Rua Henrique Marquardt - Czerniewicz
- Valor R$ 110.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

VILA LALAU
- Ed. Vitória

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

quartos, sala,
cozinha, área

de serviço,
BWC, sacada, garagem pl 2. carros, salão
festa - (Próx. Marisol). Valor R$ 13.'000,00

(entrada) + fino R$ 370,00

BARRA
RIO
MOLHA -

Casa alv.
cl 150 m2 -

3 quartos,
sala,
cozinha,
copal

cozinha, BWC , área de serviço, garagem.
Valor: R$ 55.000,00 (Próx. Galeria Vasel)

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
closet + 2

quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina -

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

VENDAS
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 elet. - Terreno cl 450m2. Valor R$
60,000,00 (Frente ao colégio)

••!T;:-----i CENTRO - Casa
em Alv. cl
150m2 - suíte +

2 qtos., 2 salas,
cozinha cl
armário sob
rneoida, área
serviço,
garagem p/3
carros. Valor:
R$130.000,00,

CENTRO
Sobrado
em alv. cl
210m2,
suíte, + 2

quartos,
sala,
cozinha
sob

medida, 2 bwc's, área de serviço,
garagem pl 2 carros. Terreno: 3BOm2.
Valor: R$150.000,OO

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

CENTRO - PONTO
COMERCIAL -

Lanchonete na Rua
Reinoldo 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)

APA�TAMENTO
(BALNI;ARIO CAMBU
RIU) - Otimo apartamen
to c/130m2 - suíte + 2

quartos, sala jantar/estar,
cozinha, mobiliada, dep.
empregada, garagem p/

2 carros - Valor
R$ 80.000,00. Rua:
1.800 (área nobre,
quadra do mar)

CENTRO - PONTO
COMERCIAL - Excelente
prédio comercial, com

várias salas c/138m2 +

casa 140m 2 e terreno c/
377m2.

Valor R$ 250.000,00
(negociável)

Rua Getulio Vargas

LOCAÇAO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorm. c/ 2 bwcs, c/ garagem - R$ 350,00
02' - VILA LALAU - APTO - ED. ED SANTA TEREZINHA. 2 dorrn. c/ garagem

-

R$250,00.
.

,

03 - JARAGUÁ ESQUERDO - APTO - PRÓX. CONF. MÔNICA - 3 dorm. + 2 bwcs
- cl garagem - R$ 280,00
04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2. dorm, c/ garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. + dep. emp., garagem - R$ 350,00
06 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorrn. c/ garagem - R$ 400,00
07 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 darm. c/ garagem p/ 2carroS
- R$ 350,00
08 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - 1 suíte + 2 dorm. + dep. - cl

garagem - R$ 450,00 .

,
.

09 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUA - 2 dorm. - s/ garagem - R$ 250,00

"" LOCAÇÃO CASAS
01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas c/ estacionamento
- R$ 250,00 cl02 - ILli� DA FIGUEIRA - SOBRADO - PRÓX. POSTO PÉROLA - 3 dorm-

garagem - R$ 330,00. $03 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PROX. CEVAL) - 2 darm. - c/ garagem
- R

1.200,00
_ R$04 - CENTRO - casa alv. (próx. Mec. Rabock) - 2 darm. - c/ garagem

700,00 00
05 - CENTRO - Casa Mista (próx. Papagaio) 3 dorm. - c/ garagem - R$ 300,

I06 - CENTRO - CASA ÓTIMA (RESIDENCIAL) suíte + 2 dorrn. + dep. - vaga P

. 2 carros - R 600 00.
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APTOS

EM

CONSTRUÇÄO

, Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:

R$ 38,000,00, sem

acabamento

Condomínio Residencial
Sunftower-RuaJosé
Emmendoerfer (Próx.

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

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

756,73 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Apto cl 306,00m2, com suite + 2

quartos, dep. empregada com

pleta, e demais dep., cl 2 vagas,
de garagem. Edificio com grande
área social (piscinas térmicas,
salões de festas, sala de jogos,
quadra de esportes, quiosques).
Valor R$ 135.000,00 (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 suite + 1

quarto e demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 44.316,43 e assumir

parcelas de condorninio 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

Residencial Amaryllis,
Vila 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

APTO
CENTRAL,

cl 3 quartos, 2
bwc e demals

dep .. Rua Mal.
Deodoro da
Fonseca .1

R$ 38.00000
Casa em alvenaria cl
suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de

serviço, garagem, lateral
da Rua Augusto
Dernarchi, próximo ao

Rodeio. R$ 30.000,00.

CASAS E APTOS
A VENDA

- Ed. Dianthus - Rua Marina Fru
tuoso esq. com Ângelo Schio
chet; Apto 303 - cf 219m2 - suíte
+ 2 quartos, dep. empregada,
sacada cf churrasqueira, 2 va

gas de garagens, salão de fes
tas, piscinas - Preço total sem

acaba-menta R$ 100.000,00.
- Apto com 3 quartos, 2 bwc �
demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00.
- Casa em alvenaria cf 2 quar
tos e demais dep. - Rua Urubici,
118 - R$ 38.000,00.

Casa em . alvenaria c]
181,00m2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwc social, sala e

cozinha) + edícula de 61,00m2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewicz, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80:000,00.

Casa em alvenaria cf
212,00m2, num terreno cf
420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquer-
do - R$ 120.000,00.

.

- Apto. com 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cf 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 cf 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cf 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Aceita

sitio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. cf suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Schiochet - R$
75.000,00.
- Casa em alvenaria cf 2 quar
tos e demais' dep. (Terreno cf
área total de 342 rn-) Estrada
Nova - R$ 39.000,00
- Apto cf suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas el vaga de garagem,
(área total de 185m2 e área útil
de 153m2) Rua Barão do Rio
Branco, Ed. Schchiochet - R$
.75.000,00.
- Casa em alvenaria com 2

quartos e demais dep. (terreno
com área total de 342m2), Es
trada Nova - R$ 39.000,00

Casa de nadeira no

Loteamento Juventus, 3 quar
tos, sala, cozinha, área de ser

ViÇ0. R$ 19.000,00.

TERRENOS/SÍTIO
- 2 terrenos com 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Pícolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).'
- Terreno com 550,00m2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fó-rum -

R$ 42.000,00.
- Terreno cf 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.

- Terreno cf 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
-' Terreno cf 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club .

R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área 'construída.
- Terreno cf 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno cf 780,00m2 - Condo
mínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 35.000,00.
- Terreno cf área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cf área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiran-ga
- R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,00ri12 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
Terreno com área de

102.752,00m2 � Rua Walter Mar
quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 250.000,00.
- Terreno cf 40.000,00m2 - Bar-
ra do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Terreno cf 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
- Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 c Próximo à
Serra de Pomerode - R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto. cf suíte + 2 quartos,. dep.
empregada completa e demais
dep. - Rua Epitácio Pessoa - R$
450,00.
- Galpão Industrial com 750,00m2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.

.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (P
locação), suíte + 2 quartos e

demals dep., sacada cfchurras
queira, garagem e box para de
pósito - R$ 350,00.
- Aptos. novos cf suíte + 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 Januário
Ayroso, 2700 - R$ 1.400,00.

Casa em alvenaria cf
160,00m2, cf suíte + 2 quartos
e demais dep.
- - Rua Jaraçuá, 100, Corupá -

R$ 650,00.
- Casa cf 3 quartos e demais
dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto cf suíte + 2 quartos, .dep,
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitácio Pessoa - R$
450,00.
- Apto cf 1 quarto ou 2 quartos
e demais dep, - R. José Em
mendoerfer, 1533 ..
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EDIFICIO MÔNACO.
Edificio centra I - Rua João

Marcatto, próximo Posto Mimei
Reinoldo Rau com 01 e 02
dormitórios e demais

.

dependencias. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora.

:?:.<?����I:'I::?��?� CORREIO DO POVO········����·�·��·�·?·��·L.,.!?.��.�.����.���.��.?�9�
CRECI612-J

cn:.ve

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

EDIFICIO KLEIN - Aptos
prontos para morar - Rua Barão

.
do Rio Branco, esquina com

Ferdinando Pradi, com 1 suíte, 2

qtos, demais dependências,
churrasqueira individual ria

sacada e coletiva. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Ou financiamento

pela C.E.F. ou pelo HSBC

(BAMERINDUS). _

IMOBILIARIA

MENEGOTII

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

(BAMERINDUS).

Ref. 0052 - Sobrado Ilha da

Figueira com 150,OOm2, terreno
com 3.000,OOm2

R$ 80.000,00 - negociavel.

Ref. 0300 - Casas
madeira Bairro São
Luiz, terreno com

392,00m2 - ótima
para investimento
(casas a I ugadas)
R$' 17.000,00 nego

Ref. 0952-
Casa alvenaria
Bairro ,Nereu
Ramos com

60,00m2,
terreno

322,00m2 -

,R$ 13.000,00
+ parcelas
R$ 170,00 .

Ref. 0705 -

Casa alvenaria
Vila Lenzi com

123,33m2,
terreno com

684,38m2
R$ 18.000,00
entrada + 156

parcelas.

PL.A.........T.A..<> K>E. 'V'E........K>.A..S - 9975-2. 58, <>..... 9975-0900

Ref. 1002 - Sobra
do Vila Lalau - prox.
Sociedade Vieren

se, com 01 suite,03
qtos,03 salas, 02

bwc, cozinha,
lavanderia, gara
gem, terreno com

450,00m2. _.
R$ 79.000,00

�----------------��

lmobiliéricMenegotti Ltda.

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

CASA EM ALVENARIA

03 SUÍTES E
DEMAIS
DEPENDÊNCIAS
ÁREA
CONSTRUÍDA DE

440,00 M2 -

CASA COM
PISCINA

R$ 260,000,00

TERRENO DE ESQUINA
LOCALIZADO
NA R. JOÃO
PLANINSCHECK

ESQUINA COM
RUA
AMAZONAS
ÁREA DE

275,00 M2

(25,00 M X

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

CASA EM ALVENARIA TERRENOS
TERRENO LOCALIZADO NA BARRA

DO RIO CERRO
ÁREA DE 2.092,00 M2

R$ 33.000,00,

TERRENO LOCALIZADO NA BAR�A
DO RIO CERRO

ÁREA DE 2.800,00 M2

R$ 30.000,00

LOTES FINANCIADOS

LOCALIZADOS NA BARRA DO RIO

CERRO PROXIMIDADES DA

CHOCO�EITE

PEQUENA EN'lRADA E O SALDO EM

ÄhÉ;'4Q'MESES.
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Vende-se excelente salão de festas, elevador, com churrasqueira, 1 vaga Tratar: 372-0657/9973-5304 deck, elevador, Taxa de

luminoso,tamanho 2,00m X Taxa de Condomínio de garagem, 146,70 m2 de Condomínio estimada em

l,SOm / poste + lampada + estimada em R$ 64,00. área total e 94,29 m2 de Vende-se APTOS. 102/602 R$ 40,00. Preço: 66 parcelas
braçadeiras + foto celula. Preço: entrada de área, privativa. PRIMEIRO NO RESIDENCIAL JADE de R$ 597,57 (Custo
Preço R$600,00 à vista R$ 50.000,00 e assumir EDIFICIO COM 7 ANDARES Em construção, suíte e 1 ESTIMADO pelo condomínio).
somente esta sema na. parcelas de condomínio. DE GUARAMIRIM, somente 1 quarto, sacada com Tratar: 372-0657/9973-5304

Tratar: 3710b37 Tratar: 372-0657/9973-5304 ou 2 aptos. por andar, salão churrasqueira, 113,86 m2 de

Vende-se CASA NO JARAGUÁ
de festas, piscina, elevador, área total e 64,57 m2 de Vende-se APTO. 401 NO

Vende-se APTO. 202 NO Taxa de Condomínio área privativa, 1 vaga de BEST PLACE RESIDENCE

ESQUERDO - Com 120 m2 de EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA estimada em R$ 64,00. garagem. Edifício COM 7 LANÇAMENTO - Edifício COM
área construída, na rua 272 Em construção, suíte e 1 Preço: entrada de ANDARES, somente 1 ou 2 7 ANDARES e somente 1

(sem saída), a 100 m do quarto, sacada com R$ 38.567,65 mais 12 aptos. por andar, salão de apto. por andar, com 244 m2

Jardim das Azaléias, com 3 churrasqueira, piso parcelas de R$ 828,25 festas com piscina, elevador, deárea privativa e 360 m2

dormitórios, bwc com cerâmico, massa corrida, 1 (Custo ESTIMADO pelo Taxa de Condomínio de área total, rua João
banheira de hidromas- vaga de garagem, fase de Cond.). Tratar: 372-0657 estimada em R$ 40,00. Picolli, sala de estar, jantar,
sagem, área de serviço, acabamento. Soleiras, Preço: entrada de R$ de TV/Som, sala de

copa e cozinha, salas de peitoris e acabamento das Vende-se APTO. 401 NO 23.433,74 mais 31 parcelas churrasqueira, 2 suítes, 1

estar/jantar e sala de TV, sacadas em granito. Edifício EDIFÍCIO TOPÁZIO de R$ 808,06 (Custo suíte master, 1 escritório,
área de churrasqueira COM 7 ANDARES, somente 1 Em construção, suíte com ESTIMADO pelo dependências de
coberta com bwc e ou 2 aptos. por andar, sacada e 2 quartos, sacada Condçrninto). empregada, área de serviço,

despensa, arborização piscina, salão de festas, com churrasqueira, 185,13 Tratar: 372-0657/9973-5304 sacada com churrasqueira,
natural e pátio com brita, elevador, Taxa de m2 de área total e 121,37 Taxa de Condomínio

ga ragem. Preço: Condomínio estimada em m2 de área privativa. Vende-se APTO. 101 NO estimada em R$ 128,50.
R$ 74.000,00. R$ 40,00. PRIMEIRO EDIFICIO COM 7 RESIDENCIAL ESMERALDA Construção pelo Sistema de

Tratar: 372-0657/9973-5304 Preço: R$ 63.000,00. ANDARES DE GUARAMIRIM, Início de construção, suíte Condomínio Fechado a Preço
Tratar: 372-0657/9973-5304 com salão de festas e com sacada e 2 quartos, de Custo.

Vende-se APTO. 13 NO piscina, elevador, Taxa de sacada de serviço, hall, Tratar: 372-0657/9973-5304
EDIFÍCIO CARVALHO' Vende-se APTO. 104 NO Condomínio estimada em 210,34 m2 de área total e

Aquecimento a gás, depend. RESIDENCIAL CLARICE KOCH R$ 68,00. Preço: entrada de 128,78 m2 de área privativa,' Vende-se APTO. 101 NO
de empregada, 2 portas de Em construção, 2 quartos, R$ 49.044,05 mais 12 1 vaga de garagem, rua RESIDENCIAL TALISMÃ
entrada, sala estar/jantar, 2 sacada fechada com parcelas de R$ 1.052,25 João Picolli. Edifício COM 7 Novo, com suíte e 2 quartos,
quartos, suíte,' massa churrasqueira, 115,66m2 de (Custo ESTIMADO pelo ANDARES, salão de festas e lavabo, varandão com

corrida, com lustres, móveis, área total e 68,69m2 de Cond.). Tratar: 9973-5304 espaço para piscina com churrasqueira e pia de

cozinha, geladeira, freezer, área privativa. Edifício COM deck, elevador, Taxa de granito com móvel, bwc
'

s

telefone, a r-cond icionado. 7 ANDARES, salão de festa-1 Vende-se APTO. 101 NO Condomínio estimada em R$ com bancada de granito,
Edifício com 2 elevadores, com terraço, salão de festa- RESIDENCIAL JADE 68,50. Preço: 66 parcelas de cerâmica Eliane, tubulação

sistema de câmeras, sala de 2 com piscina e deck, Em 'construção, suíte e 2 R$ 1.083,40 sem entrada para água quente e para
festas com geladeira, pia, elevador, 1 vaga de quartos, sacada com (Custo ESTIMADO pelo banheira de

fogão, mesas, Taxà de garagem, Taxa de churrasqueira, sacada de Condomínio). hidromassagem, 1 vaga de

Condomínio de R$ 140,00. Condomínio estimada em serviço, 152,05 m2 de área Tratar: 372-0657/9973-5304 garagem, 190,91 m2 de

Preço: R$ 74.000,00. R$ 40,00. Preço: entrada de total e 91,43 m2 de área área total. Edifício COM 7

Tratar: 372-0657/9973-5304 R$ 31.992,40 mais 19
'

privativa, 1 vaga de Vende-se APTO. 502 NO ANDARES, somente 1 ou 2

parcelas de R$ 581,68 garagem, próximo ao Sup. RESIDENCIAL ÁGATA aptos. por andar, salão de

Vende-se APTO. 301 NO (custo ESTIMADO pelo Angeloni. Edifício COM 7 Novo, com 2 quartos, festas, piscina, elevador,
RESIDENCIAL TALISMÃ Condomínio). ANDARES, somente 1 ou 2 cerâmica Eliane, massa Taxa de Condomínio de

Novo, suíte com sacada e 2 Tratar: 372-0657/9973-5304 aptos. por andar, piscina, corrida, tinta acrílica, sacada apenas R$ 68,50.
quartos, lavabo, varandão salão de festas, elevador, fechada com churrasqueira. Preço: R$ 93.000,00.
com churrasqueira, 1 vaga Vende-se APTO. 502 no Taxa de Condomínio Edifício COM 7 ANDARES, Tratar: 372-0657/9973-5304
de garagem, cerâmica RESIDENCIAL CLARICE KOCH estimada em R$ 64,00. somente '2 aptos. por andar,

Eliane, 190,91 m2 de área Em construção, 2 quartos, Preço: entrada de R$ sala de festas, piscina, VENDO OU TROCO COM
total e 124,16 m2 de área sacada fechada com 31.292,74 mais 31 parcelas terraço, jardim de entrada, 1 IMOVEL NO LITORI\L ,UM
privativa. Edifício COM 7 churrasqueira, 115,66 m2 de de R$ 1.079,06 (Custo vaga de garagem, Taxa de TERRENO PARA CHACARA

ANDARES, somente 1 ou 2 área total e 68,69 m2 de ESTIMADO pelo Condomínio). Condomínio de apenas LOCALIZADO EM

aptos. por andar, salão de área privativa. Edifício COM Tratar: 372,-0657/9973-5304 ,R$ 40,00. Preço: MASSARANDUBA COM 76.450

festas, piscina, elevador, 7 ANDARES, salão de festas- R$ 53.000,00. M2 ,8 KM DO ESFALTO .

Taxa de Condomínio de 1 com terraço, salão de Vende-se APTO. 101 NO Tratar: 372-0657/9973-5304 PREÇO BASE RS 16.000 .

apenas R$ 68,50. festas-2 com piscina e deck, .

, RESIDENCIAL ÁGATA Tratar: 47 372.3683

Preço: R$ 97.000,00. elevador, 1 vaga de Novo, com suíte e 2 quartos Vende-se APTO. 501 NO

Tratar: 372-0657/9973-5304 garagem, Taxa de (piso tipo decorflex), RESIDENCIAL ESMERALDA Vende-se EXCELENTE LOCAL

Condomínio estimada em R$ cerâmica Eliane, massa Início de construção, suíte Excelente imóvel, terreno

Vende-se APTO. 302 NO 40,00. Preço: R$ 42.000,00 corrida, tinta acrílica, metais com sacada e 2 quartos, com 1200m2 com 02 casas

RESIDENCIAL TALISMÃ sem acabamento interno - Docol, banheira de hall, sacada com de alvenaria.Localizado na

Novo, com suíte e um aceita-se carro/terreno no hidromassagem com box de churrasqueira, 1 vaga, de João Planinchek, excelente

quarto, piso laminado tipo negócio. Tratar: 372-0657 vidro temperado, varandão garagem, rua João Picolli, para comércio

decorflex, cerâmica Eliane, com churrasqueira e pia de 210,34 m2 de área total e Valor R$160.000,00
massa corrida, água quente Vende-se APTO. 603 NO granito. Edifício com 7 128,78 m2 de área privativa. Tratar: 3710037
e fria, 1 vaga de garagem, RESIDENCIAL CLARICE KOCH ANDARES, somente 2 aptos. Edifício COM 7 ANDARES,
123,59m2 de área total e 70 Em construção, suíte e 1 por andar, piscina, sala de salão de festas com espaço Vende-se BARBADA
Irl2 de área privativa. Edifício quarto, sacada fechada com festas e jardim de entrada. para piscina e deck, Vende-se apto C/75m2 no

COM 7 ANDARES somente 1 churrasqueira, 132,53 m2 de Taxa de Condomínio de elevador, Taxa de Cond Aguas Claras; Vila
,

área total e 80,02 m2 de apenas R$ '64,00 mensais. Condomínio estimada em Rau, por R$15.000,00 maisou 2 aptos. por andar,
Piscina, salão de festas, área privativa. Edifício COM Preço: R$ 79.00à,oo. R$ 68,50. Preço: 66 parcelas financiamento da Caixa

elevador, Taxa de 7 ANDARES, salão de festas- Tratar: 372-0657/9973-5304 de R$ 1.188,81 sem entrada Economica Federal. C/2

R
Condomínio de apenas 1 com terraço, salão de (Custo ESTIMADO pelo quartos, sala, cozinha, bwc,

r$ 40,05. Preço: 63.000,00. festas-2 com piscina e deck, Vende-se APTO. 501 NO Condomínio). garagem,todo murado.
ratar: 372-0657/9973-5304 elevador, 1 vaga de gara- RESIDENCIAL ÁGATA Tratar: 372-0657/9973-5304 Aceito propostas.

gem, Taxa de Condomínio Novo, com suíte e 2 quartos Tratar: 370-1629

Vende-se Apto. 101 NO estimada em R$ 40,00. (piso laminado tipo Vende-se APTOS. 202/203/
EDIFícIO PÉROLA NEGRA Preço: 'entrada de decorflex), cerâmica Eliane, 502/602 NO RESIDENCIAL, Vende-se BARBADA!
Em construção, suíte com R$ 40.104,35 mais 19 uma vaga de garagem, ESMERÁLDA CASA EM BARRA VELHA,
sacada e 2 quartos fase de parcelas de R$ 729,17 varandão com Início de construção, suíte e MISTA,COM 03 QUARTOS,

c�cabamento, varandão com (custo ESTIMADO pelo churrasqueira. Edifício COM 1 quarto, sacada com SALA,COZINHA,BANHEIRO,
,urrasqueira, 173,30 m2 de Cond.). Tratar: 372-0657 7 ANDARES, somente 2 churrasqueira, 1 vaga de ' LAVANDERIA, GARAGEM P/02
area total e 107 12 de área aptos. por andar, sala de garagem, 105,73 m2 de CARROS.

,

'Vende-se APTO. 202 NO festas, piscina, terraço, área total e 64,74m2 de VALOR R$12.009,00,privativa, 1 vaga de
garagem. Edifício COM 7 EDIFÍCIO TOPÁZIO jardim de entrada, Taxa de área privativa. Edifício COM PROXIMO A LAGOA

ANDARES, somente 1 ou 2. Em constmção, suíte com Condomínio de apenas R$ 7 ANDARES, salão de festas 1)10 CENTRO.'

aptos. por andar, piscina, sacada e 1 quarto, sacada 64,00. Preço: R$ 90.000,00 com espaço para piscina e Tratar: 371-0155, 373-0947

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lindos lotes com pagamento parcelado
Excelente investimento

).�.-.�����!�I.C;.�.��? CORREIO DO POVO·········�������·��·�·��:·��·��·��!·���·��.��.���o

"Faça a proposta de compra

_11carro, financ. parcelas - ;
""00_"'_" ;

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

- Salas Comerciais
* Sala com�rcial c/"200,00m2 - R. Cabo H. Hadlich - R$ 560,00
* Sala comercial cl 130,OOm2 - R. Marechal Deodoro - R$ 450,00
* Sala comercial c/ 90,00m2 : R. José Emmendserfer - R$ 200,00

Temosoutrasopções - consulte-nos!
,Rua Reinoldo Rau, '144 _·Jaraguã do Sul - SC - Confira; temos outras OpÇÓBS.

Ulna parceria correta.

ra nchoimoveis.com.br

TRÊS RIOS DO NORTE
Cód. 491 - Casa de madeira cl 80,OOm2, contém
três quartos, bwc, sala, copa-cozinha, area' de
serviço e garagem, terreno cl 324,OOm2.
R$ 11.000,00 entrada + financiamento.

•.eSl. 03.,- �aepe

�obiliária • Engenharia· Arquitetura • Const�!Içä qr!LJJ!!'idicaÉ.!p,icj!!i!lida
!r REF. 150 - ANA PAU LA: Terreno com 350.00m2 de área útil. Rua Francisco Hruska - t
Ci R$ 16.000,00 . Aceita veículo ou caminhão como forma de pagamento. �,

, �
REF. 411 - AGUA VERDE: Casa mista com 250.00m2, Alvenaria: bwc, cozinha �

�� área de serviço + garagem com piso cerâmico, 01 dormitório, bwc, área de serviço.
� Madeíra:03 dormitórios, sala estar, sala jantar, garagem tipo cobertura.Frente comercial:
I Em alvenaria com 01 sala, bwc e díspensa (frente com porta rolo). Terreno cl 351.00m2 - �.

Janelas cl grades. Rua Henrique Naguel • próx. Igreja São Judas. R$ 45.000,00 - Aceita .�� veículo e imóvel como forma de pagamento - ....

! REF. 516 - SÃO LUIS: Sobrado em construção cl 130m2• Térreo: cozinha, sala estar, I�
03 dormitórios, varanda, bwc social. Superior: cozinha, sala estar, 03 dormitórios,,!::
varanda, bwc social. + Casa em alvenaria com 60m2, cozinha, sala, 02 dormitórios e �

� bwc social. Terreno cl 405.00m2• Rua Cristina Adriano Pereira, 755 - próx. Ao Superm. �
.� Fronza. R$ 45.000,00 - Aceita veículo ou imóvel como forma de pagamento.
.5 REF. 521 - BARRA DO RIO CERRO: Sobrado NOVO com 180m2• Térreo: 02 ):.

� dormitórios cl carpete, bwc, sala estar ampla, salajantar ampla, cozinha. Superior: suíte, {
sala de tv, varanda tipo cobertura. Terreno com 600.00m" todo murado com. portâo de
ferro. Rua Pastor Albert Schneider - R$ 55.000,00 - Estuda propostas.

.� LOTEÄMl#tii'9 í!lífÃ.�·\V:ERÔN,eA Rua :&ifi'ffl;ntÊ��!
Ci

Exemplo: Lote nO 03 frente pI Walter Marquardt - com 653,09m2•
Lote nO 01 frente pI Walter Marquardt - com 371.04m2;
outros com 360.00m2•

LOTEAMENTO MARIANO Bairro ::São Luis
[ LOTES com: 325.00m2, 350.00m2, 375.00m2 e 402.50m2.
E PARA PAGAR EM AtÉ 60VEZES. Bairro ct toda infra-estrutura,
o
(.) área de lazer, farmácia, supermercado.

�

i
III·

Vende _ Aluga • Administra • eompra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

W 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

w 373-'0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

VILA LENZI
Cód. 478 - Casa de alv. cl 73.00m2, dois quartos,
sala, cozinha, bwc área de serviço e garagem,
terreno medindo 570,OOm2. Rua asfaltada.
R$ 9.000,00 entrada + financiamento.

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

RANCHO
IMOVEIS

BARRA DO RIO CERRO
Cód. 366 - Sobrado novo de alv. cl 180,OOm2, cl uma

suíte + dois quartos e demais dependências, terreno

medindo 600,00m2. Fica linha telefônica.Bi
55.000,00. (Aceita terreno ou carro até R$ 10.000,00).

ALUGA

- Casas
* alv., 3 dorrris, - R. 25de Julho, 941 - R$ 350,00
* alv., 3 dorrns. - R. Marechal Deodoro, 1594 - R$ 400,00

.

* mad., 3 darms. - R. Henrich A. Lessmann, 352 - R$ 180,00

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

demias dependências, terreno cl 580,OOm2. �
38.000,00 (Aceita troca cl imóvel ou veículo).

JOÃOPESSOA
Cód. 487 - Casa de alv. cl dois dormitórios, bwc,
sala, copa-cozinha, área de serviço e varanda,
área total construída de 63,OOm2, terreno cl

392,OOm2.
R$ 11.000,00 entrada + financiamento.

NECESSITAMOS DE IMÓVEIS
PARA LOCAÇÃO. TI;:MOS
CLIENTES CADASTRADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se vENDE-SE
CELULARES EM GERAL

Vendo celulares no pronto
ou com linha em geral,

todos semi novos com ótimo

preço No pronto ou com

linha normal veja alguns
aparelhos disponivéis
atualmente Cei Motorola
Star Tac, novo 2 meses de

uso, 2 carregadores de
bateria , digital, suporte

para cintura por R$ 500 no

pronto ou R$ 450 com linha
Celular nokia Croma semi

novo, 1 més de uso,
calculadora, aenda de

compromissos, em perfeito
estado, por 600 reias no

pronto ou 530 com linha
normal PODEMOS NEGOCIAR

PREÇO. Tratar: 9993-8323
ou 3723664

Vende-se CELULAR ERICSON
KF788 com 5 meses de uso,
com vibra-call e secretária.
R$ 300,00, negociável.
Tratar: 9979-1308

Vende-se Carregador de
baterias Vdo. carregador de
baterias para camera JVC,
novo sem uso, preço a

combinar. Tratar: 2760294

Vende-se excelente
luminoso,tamanho 2,OOm X

r
I

Compra-se Celular Pronto
Compro celular pronto.

Tratar: 373 0347

Vende-se Poodley micro toy
vende-se filhotes de

poodley micro tov, com
pronta entrega.
Tratar: 3722231

Compra-se CELULAR
CHROMA OU STARTAC 7790

compro com urgência celular
Chroma ou Startac 7790

Tratar: 2750018

Procuro para compra,
capota de fibra para F-lODO,
de preferência na cor PRATA.

Tratar: 372-3053

Vende-se Carregador de
baterias para Star Tac

motorola.
Vendo carregador de

baterias original para star
Tac motorola, original, e

perfeit estado, mOtivo,
possuo um carregador de

mesa, por isso na necessito
desse carregador.
Tratar: 9993-8323

Vendo consultório para
dentista: Completo e cl
compressor R$ 1500,00

Tratar: 9993-8752

Vendo lavadora brastemp
(modelo antigo).
Tratar: 99522047

Vende-se APARELHO DE

SOM, CD PLAYER, TOCA
FITAS, GRAVADOR, 3X 50,00

OU 150,00 À VISTA.
Tratar: 370-0336

Compra-se playstation
Compro play usado.

URGENTE. Pago até 220,00
reais. Tratar: 372-3066

Vende-se Violão
Vendo Violão eletro-acústico

Hyundai, com capa, em
ótimo estado de

conservação.
Tratar: 275-3555, ramal 28

VENDà CQNSÓRCIO DE CG
125 TITAN (NÃO

CONTEMPLADO)COM 33
PARCELAS PAGAS OU TRQCO

POR AUTOMÓVEL.
Tratar: 047-99933187

Vendo aparelho de CD

Player Sony tipo Carrousel

para 5 discos. Com controle
remoto. Aparelho em ótimo
estado. Valor: R$ 250,00

Tratar: 372-2813

Vende-se
ESTEIRA+BICICLETA

reendimento

J�?���A..p'�.��.�,..1.�.I?�.?�.���.��º.R�.?q9·q·······CORREIO DO POVO·····································�·L.��.�I:)���?�.-..1.9 11"11Compra-se Tampao l,50m I poste + lampada + Vende-se cama tubular Vende-se ESTEIRA dobráveis por R$ 180,00.
.

Compro tampao para fusca braçadeiras + foto celula. semi-nova. Podendo trocar MECANICA (nova) e Tratar: 371-6740
com quatro. Preço R$600,OO à vista por outra coisa. BICICLETA ERGOMETRICA -

Tratar: 275-0056 somente esta semana Tratar: 3711665 R$ 180,00.
Tratar: 3710037 Tratar: 47 3792173

Vende-se VENDO FILHOTES
DE GATO RECÉN

NASCIDOS,PREÇO A
COMBINAR. ME LIGUEM!!

Tratar: 372-2168
Vendo uma mesa de ping
pong marca Hobby, pernas

Sabe aquela casa
'.

que voce vive

sonhando?

�
..

Você encontra aqui!
370-7919 / 370-8649

Const
1

Aparlamen os com

acabamentos interno
strução, e p�

gramado par

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 16 DE SETEMBRO DE 2000 SERVIÇOS ............................................

-

...�����:�I.<;.�.DOS - 20
.

.
.

FIESC
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãot
,

,

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

proporcionados por uma equipe que recebe alimentação
equilibrada. Essa é a principal receita' que o SESI -

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário
catarinense, através de cozinhas próprias e terceirizadas
nas empresas. Com essa estrutura são atendidas centenas

de 'empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de

trabalhadores.
Consulte nossas nutricionistas' para a implantação do

Serviço de Alimentação ria sua empresa.

FALECONOSCOATRAVÉSDO TE�EFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijg·ua@netuno.com.br

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

DIA DA SAUDEAULAS DE YOGA

Segunda-feiro Terça-feira Quinta-feira
8h-9h30 14h à� 15h30 14h-1

9h45 às IIh15 18h45 às 20h14 9h
(últimas vagas)

Local: Shopping Center Breithaupt
Data: 27 de setembro,
das lOh das 19h
Serviços Totalmente Gratuitos

�fl#I!l�ll&;illllf,:llllii4ilií'IE:l�ªf es de Glicemia Capilar,
ão de Peso, Verificação

teria!.

Professora: Iise Fischer Hasse
Aulas uma vez por semana.

Escolha seu horário:

ensalidade

ependent
onveniad

Sinsep e

STRAS -

ALCANCE

INS
HOJ

(47) 371-8
às 22h, sem i

para o almoço.
n e: Ora. Odenite Cardeal

e agalhães
Entrada Franca

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

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

SENAI
JARAGUÁ DO SUL

-

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
\

CONVÊNIO FERJjSENAI (Noturno)
, �

PERIODO DE INSCRIÇAO: 11 a 22 DE SETEMBRO
\

" "

LOCAIS DE INSCRIÇAO: AGENCIAS DO BESC

VALOR: R$ 70,00
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 02 FOTOS 5X7

,

RECENTES E FOTOCOPIA DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE.

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

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

OBJETIVO
Apresentar de forma prática e dinâmica, as bases
técnicas e conceituais de estabelecimento de preços
em empresas industriais dentro das modernas
técnicas de precificação.

PROGRAMAÇÃO
, Conceitos de Custos
Obje tivo s

Enfoque fiscal
,

· Diagrama Básico de Custos
· Componentes do Custo
Matérias-primas (MP)
Produtos para Revenda (PR)
Custos das Matérias-primas e Produtos para
Revenda
Impostos Recuperáveis
Critérios pare Avaliação de Estoques
Perdas de Materiais e Subprodutos
· Mão-de-obra Direta (Mo.D)
· Custos Indiretos de Fabricação (CIF)
· Ficha Técnica de Produto
· Sistemas de Custeamento Real
· Custos para, Controle
· Relação Custo/Volume/Lucro
Classificação dos Custos
· Margem de Contribuição
· Preço de Venda
· Ponto de Equilíbrio

APRESENTAÇÃO
Carlos Eduardo Friedrich
Administrador de Empresas. Pós-graduado em

Recursos Humanos.
Consultor com 14 anos de experiência em

estruturação de Empresas.
Idealizador e administrador do Curso de
Gerenciamento de Empresas. '

Diretor e Sócio da F & 'F Consultoria e Treinamen
to Empresarial. Já ministrou treinamento para
mais de 500 proprietários de empresas de Micro.

REALIZAÇÃO
CARGA Ho.RÁRIA: 14horas/aula
PERÍo.Do.: 19 a 22/09/00
Ho.RÁRlo.: 19h às 22: 30hs
INVESTIMENTO.: R$ 85,00 (Oitenta e cinco'
reais)

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE
VENDA NA INDÚSTRIA

FIESC
SENAI

ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA

OBJETIVO .

"

Reciclagem e atualização da Leglslaçao
Trabalhista de forma prática.

PROGRAMAÇÃO _

" "Ro.TINAS DE ADMISSAo." (Exames
Médicos, Registro, CHGED, fGTS, PIS'Nf���
· "Ro.TINAS DE ELABo.RAÇAo. DO. CD

o
TO." (Prazo Determinado, Indetermmad ,

Parcial)' -

O"
· "RDTINAS DA DURAÇÃO. DO. CaNTRAT

S
(Jornada de Trabalho, Intervalos, DSR, Feria,

130 Salário, RemuneraçãQ, etc);
-

,
'

· "Ro.TINAS DE RESCISAo." (Aviso PreVia,
Verbas Rescisórias, Seguro Desemgr�%�,Adicional, Ação Consignação, Justa a ,

Normas Homglogação, etc);
.

TAS'"
· "PRESCRIÇAo. E MULTAS TRABALHIS t

APRESENTAÇÃO .'
' com

Gilson Gonçalves - Bacharel e;m. Direito
especialização em Direito9, publlcob· Ihista e
Consultor do Grupo Io.B (Area Tra a

Previdenciária) por 9 anos. do lOB
Palestrante e Instrutor de CU?OStrutor de
Cursos (PR e SC) por 9 anos. ns

(TodOSCursos e Palestras do Grupo Infordma'tursos e

os Estados do Brasil). Instrutor Se)Palestras CRC (Pr - Sc - SP e R .

- Autor dos Livros:
Resumo Prático de '

Direito do Trabalho - 3a Edição Jpurug�mentoResumo Prático de Folha de a

(cálculos) _,Ja Edição Juruá; d contratoResumo Pratico de Resclsao e

(cálculos) - 2a Edição Juruá

REALIZAÇÃP
CARGA Ho.RARIA: 09horas/aula
PERÍpDa: 21/09/2000
Ho.RARIO: 08:00 às 18hs e oito
INVESTIMENTO.: R$ 98,00 (Noventa
reais)

.
_ ntre em

Inscrições ou maiores informaçoes;isI e 370-
contato através dos fones: 370-0

t 'x com.br
1251 ou e-mail: senacjgs@jgs.ma r��sagens
Se você não quiser mais receber m

nos Via
de cursos do Senac, favor informar"
e-mail.
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I

CAFé

Colonial
Atendemos Jaraguá do Sul e região

Funciona junto ao Hotel Barra· Velha Wille

lLig,u.�;,e. lfa,ç,éJ; S.uét @mC01i1f1ce.pu;'!ª.371i�8.611

BOLO DE CARNE
E CENOURA

INGREDIENTES
300g de carne moída
1 cenoura média
4 claras
1 cebola
2 dentes de alho
4 colheres (sopa) de aveia

2 colheres (sopa) de selsa picada
1 colher (café) de azeite

MODO DE FAZER

1) Rale a cenoura e a cebola e amasse o alho.

Em seguida, junte-os, em uma travessa, com.
a carne, as claras, a aveia, a salsa e o

azeite. Misture tudo muito bem com as mãos.,
\

\ .

2) Coloque essa mistura em uma fôrma

\ refratária, forrada com papel alumínio e

'\ untada com azeite. Asse-a, em forno médio }
\ pre-aquecido, por cerca de 30 mino I

, Sirva com a salada de sua preferência./'
'.," ,

-. tlO' r"("�;Jjß}Jas *'��t?;
" .",.

..... '

.... fl!!t, )�,-

Aberto díoríomente 7 7 :OOhs, cóm almoço
Aceitamos reserva para festas

, Iilidaà.e eQU "
Bom gosto"

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,

,-, De terça a domingo no almoço cjaruar,
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1,277

- próx. Verdureira da Raquel -

Jaraguá do Sul - S,e.

1 i,gue 3707919

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 " Centro - Jaraguá do Sul
- $"

.Atenaemos diariamente para almoço
com bufê e jantar à Ia carte e lanches.

Toda quarta-feira videokê

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, j
de panquecas, 3 de beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas,

275-2923 ALMOÇO
de terça a domingo servindo o delicioso

Rodízio de Carnes Nobres

���,'1.:;:S·:�I
:�-.�,,,'"-e '. ""

........

� -=='/'':1'f':"�i:p-,�"""-cv ""
.........

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

•

para anunctar,

Aceitamos reservas para festas

. Lanchonete diariamente 5:00h
. d 50 variedades· Jantar de S

Almoço maiS e. egunda a sexta.feira

Rua Walter Marquardt 470
Vila Nova

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se ótima casa

mista cl 3 dormitórios,
sala de jantar, cozinha,

bwc e área de serviço em

alvenaria. Terreno cl
500m2. Ponto de ônibus
na frente. Próx. Menegotti
Malhas, R$ 9.000,00.
Aceito carro e parcela.
Tratar 91 02-111 O.

Procuro urgente para
alugar um galpão cl apro
ximadamente 300m2• que
tenha espaço no terreno.
Preferencialmente nos
bairros Vieiras, Barra II,
Rio da Luz ou Guarami
rim. Tratar 275-0051.

Vende-se terreno pronto
pl construir em Sta. Luzia,

Precisa-se
Engenheiro Alimentar

especializado em Drundaie.
Tratar: Coinmil Com. Ind. de

Milho Ltda .. Fone 043-422-4106
cl Fátima - Apucarana PR.

"

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
- ACOUGUEIRO
- CONFEITEIRO
- PADEIRO
- VENDEDOR COM _

EXPERIENCIA EM OTICA
- MODELISTA ,

- COSTUREIRA (EXPERIENCIA
EM MAOUINA DE COBERTURA
E OVERLOOUE OU SOMENTE
OVERLOOUE - PARA
GUARAM1RIM) ,

- COSTUREIRA (EXPERIENCIA
EM MAOUINAS DE COBERTURA
E BAINHA)
- REPRESENTANTE COMERCIAL
(VEICULO PROPRIO,
CONHECIMENTO AMPLO EM
INFORMATICA - HARDWARE.,
SOFTWARE. INTERNET)
- DESENHISTA DE ETIOUETAS
DE ROUPAS (COM DOMlNIO DO
COREL DRAW, INTERNET)
- AUXILIAR DE COZINHA (COM

EXPERIÊNCIA. 2° GRAU
CURSANDO OU COMPLETO)
- RELOJOEIRO (COM
EXPERIENCIA) _

- OPERADOR DE MAQUINA DE
TINGIMENTO DE FITA ,

ELASTICA (COM EXPERIENCIA)
- TECNICO EM ELETRONICA
- ELETRICISTA
- SOLDADOR MIG
- PINTOR DE ESTRUTURAS
METALICAS
- FATURISTA (COM
EXPERIÊNCIA EM LEGISLAÇÃO
FISCAL)
- OPERADOR DE TORNO CNC

(PARA CORUPÀ)
INTERESSADOS COMPARECER
À HUMANA URGENTE,
MUNIDOS DE DOCUMENTOS,

Rua Jorge C'z.e r-rafew
í

cz , 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-

1091 hunlana@hunlana.conl.br
'W'W'W.humana.com.br

cl 14x34 metros, próx.
Frigumz, valor R$

7.000,00. Tratar 91 03-
2116 ou 371-8700,

Vende-se terreno cl 13x32
metros, próx. à Malwee,
por R$ 6.000,00 + financ.
Tratar 91 03-2116 ou

371-8700.

Vende-se fax Sharp novo,
na caixa, cl transformador.

R$ 300,00. Tratar
9102-6711.

Vende-se Lanchonete
Mac Male Lanches, na
Rua José Theodoro
Ribeiro, 688. Preço a

combinar, aceito carro.

Tratar 370-4887.

e CEMmO DE mUCAÇio
MUSltAl

- Técnica vocal
- Cavaquinho

- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos de

dade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

Vende-se ou aluga-se um
completo equipamento de

um Restaurante,
Galeteria, Costelaria e

, Churrascaria. Preço a

baixo do custo. Tratar pelo
fone (Oxx41)442-6620-
Guaratuba-PR. Favor ligar
a noite, aos domingos em

qualquer horário.

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba'Lehrnann, Oficial do Registro Civil do I °Distrito de Jaraguä do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei. a fim de se hahi I irarem

para casar os seguintes:
EDITAL NQ 22.896 de 06-09"-2000

VOLNEI LUCIÄNO GRUETZMACHER E LEILA FABIANEMÜLLER
Ele, brasileiro, solteiro, analista de processos, natural dé Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
José Bauer, 4.067, Três Rios do Sul, nesta cidade, filho de Orlando Gruetzmacher e Darcí Gruetzrnacher,

Ela, brasileira, solteira, analista de qualidade, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Itapocu Hansa, 1,297, Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de Arno Müller e Dorlí Schwarz Müller.

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 TAVARESDACUNHAMELLO, 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:

AcademiaBoa F0ll11a Ltda. - R. Reinoldo Rau, s/n° - Nesta;
Airton Camargo - Nesta;
Alceu Lourenço de Souza - Nesta;
Alessandra Tavares - R. Henrique Piazera, 137'- Nesta;
Ana Maria Ind. Com. Confecções Ltda. - R. 687, n° 158-
sl. OI-Nesta;
Carlos RobeI10Martins Mello - R. Fidelis Stinghen, 25-
Nesta;
Com. Lach Ltda. - R, Manoel Francisco da Costa, s/nO-

,

Nesta;
Dilete da Aparecida Garcia de Souza - R..loaquim Francis
co de Paulo, 4.225 - Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. - R. Barão do Rio Branco,72-
Nesta;
G. Mercado Produtos Com. Visual Ltda. - R. Ângelo Rubini, '

15 -Nesta;
Ivete Farias dos Santos - Nesta;
Linha Férrea Indústria Comércio Ltda. - R, Bernardo

Dornbusch, 1,000 -Nesta;
Luciana Mendes Ouriques - R, SC-413, Lot. Schmidt
Nesta;
Luiz Kienen Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657-

Nesta;
Maki Representações Ltda. - R. Roberto Zirmann

Czerniewicz- Nesta;
Marco Antonio Cecchini -R. 945, lote 46 - Satter - Nesta;

Pestelaria Jaraguá Ltda. - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 615
-Nesta;
Patricia EloisaNardeli-''R. Gerenimo Tomazeli - Schroeder;
Pedras Jaraguá Ltda. - R. Joinville, 4.133 -Nesta;
Rozzaco Com, de Pneus Ltda. - R. Barão do Rio Branco,

125 - Nesta;
Rui Cleber Bukoski Karoleski - R. Marechal Floriano Pei

xoto, s/no-Nesta;
Vilmar Marindó de Souza - Estrada Ribeirão Grande do

Norte - Nesta;
.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz

por intermédio do presente Edital, para que os

mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua:

Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de Ii·

quidar o seu débito, ou então, dar razão por que não

o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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jiiextrao, iária e a casa.lotada fez

e a festa fosse perfeita! Confira:

1\.1,..1"

*'

Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

�\

�" '\� Av, Mal. Deodoro da

�'@''�, Fonseca,1699
�, � V Fone: 371-7847

, Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649
370-7919

,notícias, agito e todas as

noite jaraguaense você só
encontra em:

JARAGUÁ CENTER'
ClNE 1

REVELAÇÃO
14 anos. 15: 15 - 16:00 e 20:30

ClNE2
BATER OU CORRER

Livre. 14:45 - 16:45 e 18:,45
EU,Tt1,ELES
12 anos. 21:15

ClNE3
O PROFESSORALOPRADO II

Livre. 15:00 - 17:00 e 19:00

MAREMFÚRIA
, 12 anos. 21:00

Dra. Talge,Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso'
de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Embelezando a nossa coluna, Carolina
Schramm Bertoldi, que completou ontem

4 anos. Parabéns, princesinha!

Giovanni Brunno Serenato completou um

aninho dia 12/9, e recebe hoje o carinho de
seu pai

Completou 1

aninho ontem

Vinícius E da

Fonseca, filho
de Adriano e

Eliane. Os

pais, tios e avós
lhe desejam
felicidades

Bruno R. Gorges completa, dia 20/9, 2 aninhos.
Os pais, Lader e Fabiane Gorges, os tios e os avós
lhe desejam parabéns

A bela Patrícia Dalprá Tafner recebe hoje
a primeira Eucaristia. Os pais, "Luciano e

I

Ivani, sentem-se orgulhosos

A gatinha Gabrielle Ronchi Cunha, que
hoje completa 4 anos, é filha de

Adiocélio Cunha e Roseli Ronchi.

Felicidades, paz e amor!

O gatinho RafaelPaupitz completa
hoje 3 aninhos. Os pais, Raul e

Marly, a irmã, Tatiane, e os avós lhe

desejam muitas felicidades

'.

2/9/
2/9

.

279
/

3/9
3/9

, 3/9
.4/9
4/9.

'/_
/

Dio.go Di:Çls .«(� çám.po:S/ /' »: ,

Vitor EmáAlIél Bentt> .

. .' / /_
;.: .

Gullnerme tarlos Cordeiro '/
1/ '/

,/. .... '" /'.
.

Jaime Celestino des ·San·tos
Matheds Hé.nriqtié Will
Bruna Flo:r daéSilva /'

/'
'

Arnaeda nani�li Rie'g;ér
.'

-

/

. .0 E·mer-ssn Na leto "Arlm'u:ta. dé I:,dttla / :
. Fi:gueirás

.

/ </ ;; //

/,

.. /'

/ Lucas Plsetta Lemke
.

Nico-U Caroline Raviza
MaJ'cos, Vi'�icius dós Santos Rech

. MHena Carolina do Äl}'laral
'

"7"'" /' S�ndro Eng.e'1!1:18An" .J'Utalor
/' .' /

Lucas Rech /

Vinícius Joseph Stein
Ó.aniele Arl Vertuosó Salvador /

J

Mateus Schmitz
Luís Femando'Couto
Willian Vinicios Petry
Andre�sa Eromann
Çleverso,n Tavares
GÇlbriel .Klemti

,

/,

,

'//

5/9
5/9

,

S/9
5/9
6/9

, 6/9
, 6/9
6/9

, G/9
6/9
619

.

8/9
, 9/9
: '9/9

/f

/ /.

. '"

I'
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5e você tem até 1,2 anos e desej a ver
sua foto pub\icada nesta coluna

I mande-a para Rua Walter Marquardt,
1180, Cep:8Q ,25Q-700 - Rio Molha

Jaraguó do 5ul

BABÁ DA HORA
rt:iJ()i. Mamãe

- .i��
�

.

�
Temos agora a solução pérmenente para seuS

problemas temporários.
Sempre que precisar de babá por hora

(día e noite), entre em contato com Elvira

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

Isabel Kikue - 371-93251 Elizete Fluck -

371.-70121 Débora Ceola: 371-66441
Rejane Rocha - 371 1270

CLíNICA�� W�
Dr, Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios

UNIMEO, UNIÃO SAúoé,WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alunos visitam o

Centro Universitário
"

Nas próximas duas semanas,

cerca de doismil estudantes do En

sinoMédio da rede estadual e par
ticular de Jaraguá do Sul, Guara
mirim, Corupá, Massaranduba e

Schroeder estarão visitando o

Centro Universitário de Jaraguá

do Sul.
A iniciativa faz parte do pla

nejamento de marketing da Insti
tuição e objetiva dar à comunidade
estudantil uma visão mais deta
lhada a respeito da infraestrutura
e dos cursos oferecidos pela Ferj.

Pós-Graduação abre
. """

mscnçoes para novos cursos
A Coordenação de Pós

Graduação do Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul abriu esta
semana inscrições para dois novos
cursos:Mestrado em Engenharia
deProdução e Especialização em
"O Currículo Escolar na Educa

ção Infantil e no Ensino Funda
mentalporProjetos de Trabalho" .

O curso de Mestrado em

Engenharia de Produção, que tem
como área de concentração a

Gestão do Design e do Produto,
está sendo oferecido em convênio
com a Universidade Federal de
SantaCatarina e está voltado aos

profissionais de indústrias e da

área de serviços que estejam
envolvidos na gestão de produtos
e processos. Ele está previsto para
começar no dia 27 de outubro
sendo que as inscrições vão até 29
de setembro.

Já o curso "O Currículo
Escolar na Educação Infantil e no
Ensino FundamentalporProjetos
de Trabalho" é voltado a pro
fessores e profissionais ligados à

educação infantil e de ensino fim
damental com graduação plena.
Seu início está previsto para o dia
6 de outubro sendo que as ins

crições encerram-se no dia 27 de
setembro.

Curso de idiomas no
Centro Universitário

A Coordenação de Letras do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul oferece Cursos' Extra
curriculares de Idiomas, permitin
do a participação de pessoas da
Comunidade em geral. Os cursos,
ministrados e certificados pelo
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, oferecem aulas com a uti
lização de moderno Laboratório
Multimídia de Línguas, único em
seugênero na região.
As inscrições estão abertas

para os cursos de Língua Inglesa é

de Língua Espanhola (do Básico
ao Avançado). A duração de cada
curso é de aproximadamente três
meses e as vagas são limitadas a

quinze alunos por turma.
Maiores Informações: Centro

Universitário de.Jaraguá do Sul
Curso de Letras

Endereço: Rua dos Imigrantes
500 - Bairro Rau.Fone: 371-

0983/ rama1208.
Laboratório de Línguas (Bloco

D,. 'Piso Superior).E-mail:
linguas@ferj.rct-sc.br,

FERJ CORREIODO.POVO-7

Empresa Júnior FERJ:

Administração sob uma nova ótica
Idealizada e estruturada a

partir da necessidade de co

locar o estudante de Adminis

tração em contato com a

realidade vivida no âmbito

empresarial, a Empresa Júnior
FERJ presta serviços de consul
toria, principalmente para
pequenas e médias empresas da

região.Todo o trabalho é de
senvolvido sob a supervisão de

profissionais da área de Fi- j

nanças, Recursos Humanos,
Marketing e Métodos, o que

, garante às empresas o desenvol-
.

vimento de projetos específicos
e aos acadêmicos a conexão
com o cotidiano destas, resol
vendo problemas reais do dia
a-dia de uma empresa.

Desta forma, o trabalho
acadêmico desenvolvido pelos
alunos do Centro Universitário
deixa de limitar-se ao espaço da
sala de aula e atinge o seu obje
tivo que é, segundo Cláudio T.

Da direita pera' a esquerda: Prof Randal, Presidente
Cláudio Tercisio Cunha e Consultor Jr. William Wittaczik

da Cunha, atual presidente da
Empresa Júnior, "voltar-se

principalmente para a comuni
dade na qual está inserido".

Maiores informações a

respeito da Empresa Júnior
FERJ podem ser obtidas pelo

. fone (47) 371-0983 com

Cláudio Cunha ou com o Prof.
Randal Gomes.

Estadual de basquete tem nova tabela
Tendo em vista a compra

dos direitos de transmissão do

Campeonato Catarinense de

Basquetebol pela TV COM,
canal do Grupo RBS, a tabela

da competição foi alterada. A

mudança visa adequar os jogos
à grade de programação,da
emissora, já que a mesma trans

mitirá ao vivo dois jogos por

semana. De acordo com a neva

tabela da fase de classificação,
os jogos da equipe FERJ/FME
serão realizados nos seguintes
dias e locais:

DATA JOGOS LOCAL

Turno
23/09 Sábado SRE Ipirangal Blumenau • FERJ/FME Blumenau

28/09 Quinta-Feira ABAF/Florianópolis .FERJ/FME Florianópolis
07/10 Sábado SE Bandeirante/Brusque .FERJ/FME , Colégio São Luís

Returno
14/10 Sábado FERJ/FME • SRE Ipiranga/Blumenau Colégio Säo Luís

19/10 Quinta-Feira FERJ/FME • ABAF/Florianópolis Colégio São Luís

21/10 Sábado FERJ/FME • SE Bandeirante/Brusc;ue Brusque

ADMINISTRAÇÃO. ARQUITETURA E URBANISMO. CIÊNCIAS CONTÁBEIS. COMÉRCIO ExTERIOR. DIREITO. INFORI'1ÁTICA '

LETRAS' MARKETING. PEDAGOGIA. SECRETARIADO EXECUTIVO. TEC, EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. TEC, EM MECÂNICA

INSCRIÇÕES DE 11 A 22/09/2000 NO BESC

Centro Universitário
de laraguá do Sul

371.0983 - www.fe�.br
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Em Jaraguá do Sul um
7 de setembro diferente

Show com um público superior a 10 mil pessoas
marcou o lançamento do CD Expresso Brasil,
programa comandado por Geraldo Jr., na Studio
FM. Desfilaram no pafco da Praça Ângelo Piazera
as duplas: Orlando e Odair, DanyeRafa, Realeio e
Maércío, Madson e Alex, Lucas e Cindy, Rodolfo
eRavel, a cantora RocheUe e, em seguida, fechando
a festa, a Banda Bufaflo, amaiordogênero Country
do País.

.

Quem diria? O Zeca resolveu dar

uma canja - para surpresa da
,

galera!
Fotos:Horst Baümle

O diretor da Studio FM, José Wodzinsky, num abraço aos caubóis da Banda Bufallo

BATALHADORA

Cilda Maria de Borba
Peixer, de Gueremirim,
supermãe, avó, bisavó,
sogra, amiga e muito mais,
a popular "dona Ceda ", é o
centro das atenções, hoje,
quando comemora mais um

ano de idade. Parabéns e

felicidades!

I

lDl Shopping Center

.0 BREITHAUPT

275-1122

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

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

Atendimento para em kg e jantar à la carte.

festas em geral. Todas as 6as-feiras, à noite,
Fone 275-0980 música ao vivo.

� Floricultura

Florisa

� (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

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

Hoje é um diamuito especialpara o diretor-presidente do
CP, Eugênio Victor Schmõckel, e a esposa, Brunhilde
Mahnke. O casal celebra exatos 50 anos de feliz união. Os
familiares, amigos e os colaboradores enviam "aquele
abraço" e votos de plena felicidade!

Alessandra S. G. Cassuli, nesta pose com o marido,
João Carlos, estréia idade nova hole. Parabéns!

A bela
Sandra da Silva

recebe os

cumprimentos,
hoje, pela idade

nova

"".�I '�
<>

• �.

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mecânic ..

. funilaria
epmtura

serviços
....

d
.. �, .e. la\;íl.... '.:J'<ii

_e lúbrífl ',aça0
PROMOÇAO DE ANIVERSARI '

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso

A partir do dia 7(8(00 até 3/9(00 .

praticamos preço especial em:

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

A Emmendörfer agradece a ,todos os cllent
e amigos, pela preferência.

Atendi
2a a 6a feira

das 7:30 às 1�. ����$
e das 1,3:30 à �8H{JFas

'sábados
das 8 '8

,.

I
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Mais de 90 produtores já
estão cadastrados no SIM
..

Vigilância
Sanitária já
cadastrou 645

produtos

Jaraguá do Sul - Dados
- da Secretaria de Saúde apontam
que o'SIM (Serviço de Inspeção
Municipal) já cadastrou mais de
90 produtores do Município,
sendo que 15 confeccionam ali

mentos de origem vegetal e 77

de origem animal. No total,
cerca de 645 alimentos arte

sanais elaborados foram inspe
cionados pela Vigilância Sani
tária. "Todos os produtos de ori
gem animal e vegetal estão pas
sando por vistoria, sendo regis
trados e recebendo selo de quali
dade", assegura a secretária da

Saúde, Nanci Zimmermann.
O engenheiro agrônomo e

extensionista rural da Epagri -

Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e de Extensão Rural de

Santa Catarina -, Pedro de Al

meida, informa que prestam as

sistência técnica individualmen
te e para grupos de produtores,
oferecendo cursos e treinamen
to para a classe. "Fazemos pla
nejamento e orientamos o pro
dutor e todo nosso trabalho não

tem custo para eles", explica.

Edson Junkes/CP

Nanci Zimmermann: secretária enfatiza importância do SIM

O extensionaista rural da Epa- cucas, strudels, salgadinhos, bo-

gri diz que, desde a implantação lachas, doces, musses, geléias,
do projeto, em 1999, já foram re- conservas, queijos, entre outros.

alizados oito cursos, quatro na "A intenção é incentivar a

área animal e quatro na vegetal. produção artesanal de alimentos
"Na próxima semana, vai acon- em pequena escala, com garantia
tecer curso de panificação, em de qualidade sanitária, preser-
Joinville. Interessados deverão vação da saúde pública, além de

procurar a Epagri", informa. contribuir com a criação de

,A secretária destaca que os empregos", enfatiza Nanci.

principais produtos são pães, (FABIANE RIBAS)

Rotary vai cadastrar crianças carentes
para entrega de cestas de Natal

Jaraguá do Sul - o

projeto Natal da Criança
Carente, promovido pelo Rotary
Clube Jaraguá do Sul há mais
de 47 anos, vai fazer o

cadastramento das crianças
neste domingo, no salão da

IgrejaMatriz, das 8 às 11 horas.
A presidenta do Rotary, Isabel
Maul, comunica que apenas
serão inscritas crianças que
nasceram entre 1991 e 1999.

"Apenas os pais deverão fazer
as inscrições, munidos da
certidão de nascimento de seus

filhos e carteira de trabalho",
diz.

Isabel explica que, como
critério básico para cadastro, é
necessário comprovar que não

possui renda superior a três

salários mínimos, não possuir
casa própria nem veículo. "Ano

passado, nós distribuímos cerca
de 1,3 mil cestas, mas nem todas
as crianças eram realmente

carentes, por isso faremos

triagemmais rigorosa", destaca.
Segundo a presidenta, a cesta

possui aproximadamente 12

itens, entre brinquedos, roupas,
doces, sabonete, escova de

dente, entre outros. "Ano

passado, o Rotary investiu cerca
de R$ 13 mil nesse programa",
conta.

o

A presidenta do Rotary
informa que após a realização
do cadastro será feita a triagem
das inscrições. "É um trabalho

minucioso, cada criança recebe
os produtos já adequados ao

sexo, faixa etária e tamanho",
diz. Ela acrescenta que preten
dem distribuir as cestas no dia

16 de dezembro. (FR)

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

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

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

�n 'C'p· ·· · · · .. · .. ·l
.

�"ZI@lí��' -

Tradição
A Adjori-SC (Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina)

e a FCC (Fundação Catarinense de Cultura) iniciaram, em agosto, o
Cadastro Catarinense de Jornais, que contém informações sobre todos
os jornais que circulam no Estado. Pela tradição que possui como o

mais antigo associado da Adjori-SC ainda em circulação, o Jornal
CORREIODOPOVO foi catalogado como a edição número 1 do cadastro.

Tevês a cabo
A Astec (Associação das Tevês Comunitárias de Santa Catarina)

reuniu as dez emissoras de tevê a cabo filiadas, ontem, às 14 horas, no
Shopping CenterBreithaupt O encontro discutiu a criação de programas
especiais e de interesse de todas as regiões para veiculação pelas
emissoras que formam a rede estadual ..

, Curso de Fotografia
A Kodak realiza curso de Fotografia gratuito, para iniciantes, no

Shopping Center Breithaupt, nos dias 25 e 26 de setembro. Os
instrutores serão Paulo Renato Pereira e Carlos Antônio Munhoz, da

Kodak de São Paulo. As inscrições podem ser feitas na loja Realcolor

(Fone 275-2709).

,
Para gestantes

OHospital eMaternidade São José promove, de 18 a 22 de setembro,
o curso de Gestante - Valorização da Vida. O curso tem palestras de

profissionais da área de sàúde e incluem dicas de atividade e alimentação,
trabalho de parto, amamentação- e cuidados com o recém-nascido,
dentre outros, Maiores informações pelo telefone 371-1977.

Encontro
A Prefeitura de Guararnirim, a Secretaria de Bem-Estar Social ea

Epagri convidam agricultores e familiares para participar do Encontro

da Farm1ia Rural, que acontece no dia 24 de setembro, no salão d�

festas da Capela São José, em Rio Branco.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil'
'

* Tributário * Bancário
11 372-0582

R Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá do Sul

•
1\ '

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000
9104 4311

Dr. Rafael Luis Pamplona
ao-seSIll

Dr. Kleber LisboaAraú;o
eRO-SeS270

JV Veículos e Auto-Elétrica
Pará Automóveis - Caminhões"
Iratores- Serviços em Geral

(
,

,9981-3049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 ·lIha da Fi ueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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... Weg promoveAçãoComunitária
sobre projetos de casas po
pulares, como cuidar da saúde dos
dentes, avaliação dentária para as
crianças, corte de cabelo mascu

lino e feminino de graça, avaliação"
física, plantas e ervas medicinais,
segurança no trânsito e em casa,

primeiros socorros, escotismo,
prevenção do câncer, serviços da
Vigilância Sanitária, rúa delazer,
demonstração dos equipamentos
dos bombeiros e documentação.

A Ação Comunitária terá ainda
recreação para as crianças. A
alimentação será coordenada pelo
Rotary Club Pérola Industrial, e
as bebidas pelo Rotary Club

Jaraguá do Sul, com a receita

sendo revertida para as obras
sociais da entidade. A Ajadefi
(Associação Jaraguaense de

Deficientes Físicos) coordena o

box, de sorvete, cedido pela Duas
Rodas Industrial.

A Viação Canarinho colocará
ônibus em horários normais de

dia de semana, com as linhas con

vergindo para o Parque Municipal
de Eventos.

No ano passado, a Ação Co
munitária foi realizada na Praça
Ângelo Piazera, no Centro,
contabilizando mais de 14 mil

atendimentos.

a)
o

JS

o

aI
o.

a)
10

IS

IS Jaraguá do Sul - O Grupo
Weg realiza amanhã, a partir das
9h30, no Parque Municipal de
Eventos, a T" edição da Ação

10
Comunitária. O evento, que)S

la
envolve a população com ser-

viços de cidadania, educação,
Jr

cultura, saúde, segurança e lazer,
coincide com as comemorações
dos 39 anos de fundação da

J, empresa. A organização estima
Ie que cerca de 10 mil pessoas se

J, jam atendidas pelos voluntários
l, dasdiferentes áreas participantes

da ação.
Entre os serviços, destaque

a
para informações sobre alimen

tação saudável, exames de

,e diabetes, colesterol e pressão,
exames de vista, orientações

E!,contro: coordenadores de ensino estiveram debatendo durante dois dias, em Jaraguâ do Sul

Representantes da educação
planejam orçamento de 2001
Secretária prevê
instalação de
duas escolas de
ensinomédio

entender e incorporar os pro
cessos de transformações", diz
Miriam, que enfatiza a impor
tância do aperfeiçoamento do lado
profissional e .pessoal dos coor

denadores, como gestores de
escolas.

Na sexta-feira, aconteceu"

apresentação de trabalhos e

projetos dos alunos das escolas
estaduais Roland Dornbusch e

Luís Delfino, de Schroe
der. "Estamos estudando
a possibilidade de expan
dir o quadro de ensino

médio na cidade, prova
velmente acontecerá ins

talação de mais duas
escolas estaduais para o

próximo ano", informa.
O coordenador da 19a

CRE (Conselho Regional
de Educação), Anésio

Luís Alexandre, destaca a im

portância do encontro, princi
palmente para as questões de

planejamento levantadas para o

ano que vem. "Vamos aumentar

a oferta de vagas no ensino

infantil, fundamental e médio",
assegura. Ele comenta que,
atualmente, existem màis de 25
mil alunos estudando em escolas
da rede estadual. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul- A secre

tária Estadual de Educação,Mi
riam Schlickmann, participou
de encontro junto com 26 re

presentantes de coordenadorias

regionais de educação de todo

o Estado e do Instituto Estadual
de Educação, na quinta e sexta

feiras, no Hotel Etalan. Segundo
a secretária, o intuito da reunião
era trocar experiências, conhe
cer realidades diferentes, pro
blemas de outras regiões e fazer
levantamento de sugestões.
"Também abordamos a questão
mudança, como administrar,

-

Classificados

CORREIO DO POVO
371-1919/370-7919/370-8649Rua Argentina�5 _ Cen�ro - Jarag:u' do Sul - SC

� (Lateral da Rtã-da�ll'ldú·st-rrâDuas Rodas)
---------------------------

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhosac.tomatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.
·e

ljac@netuno.com.br Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA,

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurecheh, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ascaban quer incentivo aos

produtores de banana do Estado
.

Guaramirim - A Ascaban

(Associação Catarinense de Bana
nicultura) vai marcar audiência
com o secretário de Agricultura,
Odacir Zonta, para reivindicar
subsídios aos agricultores que
perderam a safra. A, informação é

do presidente da entidade, em
possado na última semana, Lauro

- Fröhlich. Ele diz que se os pro-
.

dutores não forem auxiliados, vai
haver atraso na próxima safra e

prejuízo na qualidade da banana, o
que pode significar a perda do

mercado externo, conquistado nos
últimos anos.

A prática da bananicultura

exige, nesse período, limpeza, adu
bação e pulverização, mas os agri
cultores estão descapitalizados e

não têm condições de investir, de

acordo com Fröhlich. "Com todos
os prejuízos cansados pela estia
gem e pelas geadas, os produtores
não possuem dinheiro para investir
napróxima safra".A falta de inves
timentos e tratos prejudicaaquali_
dade da banana e pode prorrogar
ainda mais a próxima safra.

A Ascaban atende 5 mil pro
dutores em Santa Catarina. Des
ses, 70% estão concentrados nas

regiões Norte/Nordeste. "Não
fomos os únicos prejudicados, na
região Sul os produtores também
tiveram perdas elevadas", lembra
Fröhlich. Ele diz que se a qualidade
do produto diminuir ou faltar pro
dução, conseqüentemente o preço
vai se elevar, o que significa que
os produtores do Estado vão per
der em competitividade. (le)

Espera: a familia fem uma coleção defraldas parä os dois primeiros meses de Tiago, Lucas e Felipe

Mãe de 24 anos dá à luz a

trigêmeos no Hospital Jaraguá INFORMATIVO PAROQUIAt. -16 e 17/2000
MISSASa tripla gestação pode ter in

fluências hereditárias, já que há
outros casos de gêmeos e tri

gêmeos na família. A mãe não fez
nenhum tratamento para engra
vidar.

O casal, que reside naBarra do
Rio Cerro, conta com o apoio da
família para ajudar a cuidar das

crianças. Márcia trabalha em

indústria de malhas. André é.
autônomo e executa.serviços como
pedreiro. "Estou esperando chegar
em casa para saber como vão ser

as coisas. Todos têm nos ajudado,
acho que não será tão difícil, desde
que eles tenham saúde", espera a

mãe. (LiSANDREA COSTA)

Nascimentos
foram registrados
quinta-feira'
pela manhã

tomando'soro até ganharem peso.
Graças ao apeio dos amigos, amãe
já tem uma coleção com cerca de

duas mil fraldas descartáveis

(suficientes para cerca de dois

meses), mas não sabe como será
a rotina para dar collta de comprar
as coisas necessárias aos três

filhos.
Márcia foi ao hospi tal 11a

quinta-feira'para fazer Lima perícia
e foi internada imediatamente.

"Não deu tempo para nada. cu já
estava com contrações", lembra
ela, que estava no oitavo mês dc

gestação. "Nós sabíamos que eram
três desde o início", conta o pai,
André Kappaun. Ele acredita que

Sábado
15hOO - Matriz (Comunhão)

. 19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da paz

17h30 - São Luiz
17h30 - Perpétuo Socorro

Domingo
7hOO, 9hOO e 19hOO- Missa

9hOO - Missa c/ I" Eucaristia
19hOO - Missa

Jaraguá do Sul - Márcia

Bento, 24 anos, deu à luz a

trigêmeos, na manhã de quinta
feira, no Hospital e Maternidade

Jaraguá. Os meninos Tiago, Felipe
e Lucas passam bem. O maior

nasceu com 2,020 quilos e vai para
casa quando a mãe tiver alta. Os
outros dois, com cerca deLf

quilo, vão ficar na incubadora

NOSSA MENSAGEM

Crer em Jesus nos leva a segui-lo até a cruz
Jesus não é apenas um profeta, mas é tudo, é a realização

de todas as ptomessas de Deus, é o Messias. E mais, é o Filho

do Homem, modelo de pessoahumana aos olhos de Deus.

Ele enfrentou o sofrimento, a rejeição e até amorte por causa

do Evangelho, da justiça, da paz, da fratemidadee. Segui-lo é

fazer como Ele fez: renunciar a si mesmo, tomar a cruz do amor,

do serviço, é gastar a vida por ele e pelo Evangelho. É, enfim,
não se deixar abater, porque "Deus é meu auxiliador"!

Apoio:

Funcionários da termelétrica visitamGuaramirim
Guaramirim - Representan

tes da EI Paso Energy International
estiveram reunidos com o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann, na
quinta-feira. A empresaamericana,
com sede no Texas, vai montar a
primeira terme1étricamovida a gás
de Santa Catarina, no Norte do

Estado, mas o engenheiro Mauro

Domingues e a assessora de comu
nicação emarketingMelissa Bivar
não revelaram qual será a cidade
escolhida. A opção está entre Jo-

inville, Guararnirim e Araquari,
Os funcionários da EI Paso

visitaram, na quinta-feira, as três
cidades que disputam a ter

melétrica. "Foi um contato sem

compromisso", explica o prefeito.
Para instalar-se, a empresa ne

cessita de área com 250milmetros

quadrados, gás natural e água
. abundante, daí Guararnirim acre

ditar estar apta.
A empresa será a primeira

geradora de energia movida a gás

natural, no Estado, com previsão
de investimento na casa dos US$
250 milhões. Durante a constru

ção, há previsão de que a empresa
gere dois mil empregos diretos.

Quando entrar em funcionamento,
a termelétrica deve gerar 50 em

pregos diretos é cem empregos
terceirizados. O Conselho de De

senvolvimento de Guararnirim de
ve se reunir para estudar a con

cessão de incentivos fiscais, como
forma de atrair a empresa. (LC)

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
.

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 41

Filial- Fone: (047) 371-1311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

. Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

SEJA COMPETITIVONESTE'MERêADO-GtOBALIZAÓÕ
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.

r'as'suli�OgadOS ASSOCiados
OAB/se 3437-8

. , ,--. . ,., '., .. - .. - '''- -." .-,. - .. -----..... .

__
._ - ",- .. ".

,,,
..

'
_-.

0-Rua'Donaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511/Fax:'(047) 372-182 ,

Jaraguá da Sul - SC - Horne Page: www.cassull.éom.br - e-mail:cassuii@êàs�;u1i.êÖ1l1.br
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Criança atropelada está internada
COlll traumatísmo craniano

Jaraguá do Sul - o moto

rista Elmiro Koch, 40 anos, que

atropelou e matou Deise Lúcia da

Rocha Vieira, 25 anos, na terça
feira, terá sua situação agravada
diante da Justiça. Além de ter

matado Deise, feriu o filho da

mesma, Paulo Cesar Vieira, de 15

dias, que encontra-se noHospital
Jaraguá, em recuperação, com
�aumatismo craniano. O teste de

�afômetro de Koch apontou 1,24
mi de álcool por litro de sangue,
o que constatou a sua embria

!uez.
A delegada de plantão, Fedra

Luciana Konell, que cuida do

caso, informou o agravante.
Segundo Fedra, inicialmente
Koch foi indiciado em flagrante
porhomicídio culposo, que prevê
penade 2 a 4 anos de prisão. Com
o traumatismo "da criança, ele
(Koch) responderá também por
lesão grave", informou a. dele-

gada. Ern caso de condenação,
Koch terá somada a sua prisão
em mais 6 meses a 2 anos de

prisão. Conforme prevê a lei,

Edson Junkes/CP

Lojas são arrombadas
no centro da cidade

Jaraguä do Sul - No final
de semana, duas empresas foram
arrombadas na Rua Reinoldo

Rau, Centro de Jaraguá do Sul.

Inicialmente, a Rozzaco Pneus
. teve quebrada a sua vitrine com

uma pedra de paralelepípedo. No
local foram furtados oito volan

tes, nove manoplas e um exposi-
.

tor.

Nas proximidades da Roz

zaco, foi arrombada a Loja
Artimanha. A vitrine foi que
brada, também com uma pedra
de paralelepípedo. Segundo relato
do proprietário da loja, Udelso
Dornbusch, foram furtadas 35

blusas femininas, seis casacos de
fio e de lã, 16 calças jeans, uma
carteira de couro, dois cintos de

couro,' três pares de meia e uma

bolsa de couro. Os ladrões foram
vistos fugindo numa motocicleta
XLX 250 ou 350 cc, e a PM saiu
em perseguição pela BR-280,
sentido Jaraguá do Sul a Gua
ramirim .

Os PMs fecharam o cerco

aos ladrões, que, para enganar os
policiais, entraram numa rua sem

saída, e com a motocicleta pas
saram por um "carreiro" e con

seguiram evadir-se em direção a

Joinville. (AO)

� OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila "Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

Irresponsabilidade: Koch causou o acidente que matou Deise

"arbitramos a fiança de Elmiro
Koch em 20 salários mínimos

(pouco mais de R$ 3 mil), no

entanto, a família não tem

condições de pagar e ele res

ponerá na cadeia", completou a

delegada.
Ellniro Koch, apesar de não

possuir CNH (Carteira Nacional
de Habilitação), e o Corcel I, ano

1997, de placa LYR-8317, de

Schroeder, estar com licencia
mento vencido há 2 anos, pres
tava serviços para uma empresa
no recolhimento de frangos.
Koch atropelou e matou Deise
Lúcia da RochaVieira, que estava
de licença-maternidade, e se diri

gia pelo acostamento para sua re
sidência. (AGOSTINHO OLIVEIRA

Rodas - Amortecedores - Escapamento
Balanceamentos -'Geometria

Jaraguá do Sul
Rua Reinoldo Rau, 433

Centro
FONE (47) 371-5564

Guararnirirn
Rua 28 de Agosto, 1578

Centro
FONE (47) 373-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FMFJBreithaupt/Caraguá
viajou para SãoMiguel dOeste
Equipe não
pode perder o
jogodesta
noite, às 20h30

Jaraguá doSul- Depois de
20 dias de paralisação, devido a

realização dos Regionais dos Jasc,
finalmente o Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial
reinicia nesta noite. Serão quatro
jogos. A FNIElBreithaupt/Caraguá
viajou ontem para São Miguel
d 'Oeste onde enfrenta, a partir
das 20h30, a Unoesc, líder da

Chave B, com seis pontos. A

equipe de Jaraguá do Sul divide
o segundolugarcomaAABB, de
Chapecó, para quem perdeu a

partida da última rodada, por 4 a

3. A Chave C tem na liderança
Tuper e Agroeste, com quatro
pontos cada.

,

A FME foi obrigada a realizar

os últimos treinos na quadra do

Ginásio de Esportes da Recrea

tiva Menegotti. O Arthur Müller
está sendo preparado pará o

Jaraguá em Dança. Para o

Edson JunkeslCP

Campeonatõ: equipe treinapara garantir a vitória contra a Unoesc

técnico Manoel Dalpasquale,
"esta mudança não nos atra

palhou. Mesmo porque as dimen
sões da quadra da Menegotti são
mais parecidas com a que en

contraremos em São Miguel
d'Oeste".

Demais jogos desta noite:

Taschibra/Unicardio x AABBI
Rotesma complementam a Chave

B, em Blumenau, enquanto
TuperlPI�nor x Unisul/Colegial
jogam em Florianópolis, e

Agroeste x Gaboardi jogam em

Palmitos, pela Chave B.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Penúltima etapa do Regional de
Motovelocidade acontece em Guaramirim

Guaramirim - A pista do
Motódromo Paulino Mees, loca
lizada na Ilha da Figueira,naEstra
da Jaraguá, noMunicípio de Gua

ramirim, será palco de muita emo

ção no final de semana. Lá, será
disputada a 7" etapa 'do Campeo
nato Regional deMotovelocidade,
penúltima prova da competição.
Dois pilotos de Guaramirimbrigam
pelo título na categoria ForçaLivre
Nacional, Silvio Alchini e Mar-

ciano Kraisch, lídér e vice-líder da
categoria. Os dois vão travar um

duelo especial·.
Um dos coordenadores da

etapa e piloto, Vilmar Mees, da
VilmarMotos, deGuaramirim, res
salta que o tempo chuvoso regis
trado nos últimos dias "nos atra

palhou um pouco, mas está tudo

pronto para as provas. Se chover

hoje, seremos obrigados a trans

ferir a etapa", afirmou. Ainda se-

gundo Mees, "serão cinco provas,
cada uma com bateria de 12 a 15

minutos mais duas voltas, esta
definição' depende da Federação,
momentos antes das provas",
disse. Mees ocupa o quinto lugar
na categoria 180 cilindradas. As

categorias da competição em

disputa serão, Street, 180

cilindradas, Força livre nacional até
350 cilindradas, 125 especial e
Força livre especial. (AO)

Estádios cheios
Ótimos duelos na 1" Divisão do Futebol Amador, amanhã. Na
Barra do Rio Cerro, o Alvorada terá a oportunidade de mostrar

que não está liderando por sorte o campeonato. Terá pela frente o

atual campeão, Vitória. No Eurico Duwe, o Cruz de Malta pega o

Avaí, de Guaramirim. No Rio Cerro, boa oportunidade para o

torcedor retribuiro investimento e ver a boa equipe do Aliança em

campo. No Ribeirão Grande, a Ponte Preta pega o Guarani. A
expectativa é de casa cheia em todos os jogos.

Situação do Futsal
.

A FME tem osso duro nesta

noite, a Unoesc, que encontra

se em ótima fase. Para piorar,
na pequena quadra de São

Miguel do Oeste. Em terceiro

lugar na chave, a PME não

pode perder, um empate, já
deixa a FME em situação
melhor. Em caso de derrota, o
time não dependerá mais
somente de seus jogos para
classificar-se. A derrota para a

AABB, em Chapecó, deixou a

equipe nesta situação.

Chance de recuperação
A situação pode ser revertida

nesta noite. Mas o time precisa
voltar a jogar bem, o que não
tem acontecido muito neste

campeonato. A defesa,
que sempre foi um dos pontos

positivos no Estadual
de Futsal, falhou em Chapecó,

precisa se recuperar

hoje. E depois decidir com a

Taschibra, em Blumenau, e

principalmente no jogo
de volta, com a AABB, em

Jaraguá do Sul.

IDez equipes estão confirniadas
no Futebol Suíço em Schroeder

Schroeder - o Departamen
to de Esportes de Schroeder re
alizará o 30 Torneio de Futebol

Suíço, no dia 23 de setembro.
Somente funcionários de empresas
sediadas no Município de

Schroeder poderão participar do
tomeio.

Segundo a assessora de Es

portes, Edite Helena Hang, acon
teceu na terça-feira "reunião pre
liminar com os interessados para
exposição de alguns assuntos

relativos ao campeonato". Nesta
reunião, estiveram presentes
dirigentes de equipes e represen
tantes de empresas. Além da data

do torneio, "foi definido a divisão
dos participantes em duas chaves,
classificando-se os dois melhores

de cada chave, para em cruza

mento olímpico decidir a vaga para
,a final", afirmou Edite. O regu-

lamento geral e definitivo será

levado a votação no congresso téc

nico, que acontecerá dia 19, às 18

horas. A princípio "o número de

participantes é de dez, mas. outras
duas ou três empresas podem
confirmar a presença no torneio",
acredita Edite.

A assessora de Esportes de

Schroeder, Edite Helena Hang, in

formou ainda a "indefinição da data

da realização do jogo entreMene:
gotti e Supermercado Téio, quefO!
paralisada quando faltavam 7m28

para o término, e Independente e

Esporte Clube Aliança, que não

aconteceram na última rodada por
falta de energia elétrica". A diri

gente espera um acordo entre as

equipes para a definição. Estes

jogos são válidos pelo 15° Cam

peonatoMunicipal deFutsal Adul
to, 'que segue neste sábado. (AO)
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