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Com freqüentes interrup
ções na distribuição de água,
os moradores da Vila Freitas,
em Guaramirim, exigem expli
cações para o fato. As famílias

que não têm poço, chegam a

ficar quatro dias sem água.
Equipes daCasan de Joinville
estão em Guararnirim verifi

Últimas apresentações do Iaraguâ em Dança acontecem hoje e amanhã. Página 12 cando O problema. Página 11

Polícia suspeita que ameaça
ao prefeito foi "construída"
o delegado Ilson José da Silva está do caso e o delegado admite que pode

intensificando as investigações para apurar tratar-se "apenas de um artifício político
a procedência das ameaças anônimas, feitas típico de período eleitoral". O rastrea

por telefone, contra o prefeito e candidato mento das ligações telefônicas de Pasold
Irineu Pasold, da Aliança Mais Jaraguá do está sendo providenciado pela delegacia.
Sul. A polícia ainda não tem pistas concretas Página 4

Edson Junkes/CP

(

Edson Junkes/CP A água de poço é

poluída e não há

água da Casan

ABASTECIMENTO

Falta de água
irrita moradores

11.657
Vereador ..

-

ANOBE�TO .KOPrl\

IRINEU

\

TRABALHO E REALIZAÇÃO

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
os

'Doas Rudas
II Industrial
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Operação Cobra

A decisão da Polícia Federal de enviar 180 agentes para a

região amazônica a pretexto de combater o narcotráfico é urna

grande piada. A Operação Cobra, com gasto inicial de R$ 350

mil, de um total de US$ 10 milhões previstos para os próximos
três anos, faz parte de um projeto maior, idealizado pelos Estados

Unidos, que iniciou com a ajuda de

US$ 1,3 bilhão à Colômbia, e que
tem como principal objetivo manter

e reforçar o controle na América do

Sul.
Os Estados

Unidos. têm Desde sempre o Brasil está ligado
geograficamente à Colômbia. Há

muito tempo, drogas e guerrilha
fazem parte do cotidiano de co

lombianos e brasileiros da fronteira,
sem que o governo brasileiro

tornasse qualquer providência para
evitar a "contaminação". Agora,
depois de deflagrada a intervenção
norte-americana na Colômbia, o

Brasil resolve "verificar as falhas na
f,'

vigilância do lado brasileiro, destruir

pistas de pouso clandestinas, patrulhar os rios da região e

interceptar aviões considerados suspeitos".
Na realidade, o que está em jogo é a soberania norte

americana na região. Ern recente visita ao Brasil, a secretária de

Estado, Madeleine Albright, disse que a ajuda à Colômbia era

"paraenfrentar às múltiplas ameaças a sua democracia". Hipocrisia
à parte, os Estados Unidos têm preocupação também com as

drogas: são os maiores consumiciores da cocaína produzida na

Colômbia, que pode significar o fnn do império americano, mas

têm necessidade de reforçar sua posição de polícia dq mundo.

Por outro lado, à medida que os jovens se drogam cada vez

mais e mais cedo, o país caminha para o desmonte. Não há

políticapública que consiga dar solução aos problemas das drogas
se não houver combate eficaz à produção e ao comércio. No

princípio, se acreditou que, combatendo o tráfico, estaria livre
das drogas. Ledo engano. Apesar de todo aparato tecnológico,

.

militar e estrutural, os EUA são tão frágeis corno qualqueroutro
país em relação às drogas e suas perversas conseqüências.

Entretanto, a ameaça deurn novo Vietnã levou os estrategistas
militares americanos a descartar o envio de tropas. Vão

"contribuir" com apoio logístico-e bélico. "Esta é urna luta da
Colômbia. O objetivo americano � apoiar o presidente Pastrana

e os esforços para superar os desafios", disse Madeleine,
confirmando a política de Washington de não colocar em risco

, 1 -

militares americanos. A intençãóé usár contingentes dos exércitos'

sul-americanos, "num grande esforço para restaurar a paz e livrar
,

o mundo das drogas".
A Operação Cobra revela a submissão do Brasil ante às

imposições americanas. De olho nas riquezas da região, os

Estados Unidos defendem a internacionalização da Amazônia
corno forma de p�eservar a natureza e proteger o mundo. Ern

breve, os capacetes azuis, comandados pelos EUA e sob a

bandeira da ONU, estarão ocupando a região. Enquanto a

diplomacia brasileira insistir em dizer amém às decisões de

Washington, sem se importar com as conseqüências, o País

continuará ocupando um lugar secundário no cenário mundial.

necessidade

de reforçar
suapo$ição
de polícia do

mundo
Direitos e deveres

* Maristela Menel

Por mais que os avanços na

relação Estado/cidadão tenham
,

sido significativos nos últimos
anos no Brasil, alguns ranços
característicos do período militar
ainda persistem. Não precisa ser

nenhum expert em política para
identificar a mão forte do Estado
definindo os destinos do povo,
mesmo que este não concorde e

não queira, Há imposições de cima

para baixo que contrapõem a

ordem institucional democrática.
No que se refere aos impostos

- o próprio significado do termo

já reforça as críticas ao Estado
autoritário -, as decisões são

tomadas nos gabinetes dos

ministros, secretários e prefeitos,
restando ao povo apenas a opção
de reclamar. Senão vejamos:
além do Imposto de Renda, que
já vem descontado na fonte,
pagamos centenas de outros,
somos sobretaxados, e o pior: pra
onde vai todo esse dinheiro
arrecadado?

As CPIs instaladas têm

mostrado que há um Robin Hood
às avessas no Brasil. A população

paga os impostos, que vão

engordar as contas de figurões
do governo, de banqueiros e de

empresários desonestos. Lem

bram do juiz Nicolau, Cacciola,
, Banco Econômico, etc.? E a

CPMF? Criada para reforçar o

caixa do Ministério da Saúde, está
servindo apenas para esfolar ainda
mais o povo. Quem precisa do
SUS ou do INSS sabe muito bem

porquê.
E onde está o governo que não

_
faz nada para acabar, com toda

essa roubalheira? Limita-se aos

discursos e às promessas de

investigar. Mas quando teve a

oportunidade de esclarecer o

desvio do dinheiro do TRT de São

Paulo, usou todos. os recursos

para abafar o caso, porque o seu

ex-secretário estava envolvido
nas falcatruas. Por enquanto,
temos apenas a palavra de um

governante cujo desapreço às

regras vigentes, ao cumprimento
de normas em vigor e o desprezo
às' instituições são amplamente
conhecidos e comprovados.

Quando' o imposto é justo e
,

os recursos são aplicados ho

nestamente, o povo não reclama,

paga e ainda elogia. Entretanto, a

experiência tem demonstrado
que, na maioria das vezes, o

contribuinte é lesado. Um

exemplo claro deste abuso é o

pagamento da famosa TlP (Taxa
de Iluminação Pública). Alémde
inconstitucional _:_ há milhares de

processos tramitando na Justiça
-, às vezes, se paga onde não

tem sequer iluminação pública.
Em Jaraguá do Sul existem

muitos casos'onde o morador
recebe a conta de luz com a TlP

incluída, sern que haja um único

poste na sua rua. E não adianta

reclamar, não tem perdão, ou se

paga a conta ou tem a ene!gia
elétrica cortada. É preciso usar

de bom senso e permitir que a

justiça sobressaia. Não podemoS
viver à mercê de imposições.
Sabemos dos, nossos deveres

para com o País, mas exigimOS
que os nossos direitos' sejam
respeitados.

* Professora

- conter
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"O que vale é a qualidade percebida, e não a qualidade
intrínseca do produto." (Consultor de empresas Carlos Eduardo

Hilsdorff em palestra a empresários de micro e pequenas empresas,
alertando sobre a preocupação com a aparência da empresa e do

produto)

"Dar poder político a quem tem o econômico é escravidão

na certa." (Candidato a vereador em Jaraguá do Sul Ronaldo

Raulino criticando a ingerência do poder econômico nas eleições
brasi lei ras)

Coligação promove roteiro de

comícios no final de campanha
Solidário: Lima (D) prontificou-se a repassar a experiência petista já acumulada no governo de BlumenaúGuaramirim - A coligação

Acerta Guaramirim (PFLlPPB)
iniciou, anteontem, roteiro de sete

comícios que serão realizados até

quinta-feira da semana que vem.

Os dois primeiros foram reali

zados nas localidades de Guami

ranga e Poço Grande, e outro está

previsto para a noite de hoje, com

início às 18 horas, no galpão de

propriedade de Nelson Dorn-
.

busch. A coordenação de cam

panha da coligação pretende
reunir os moradores dos bairros

Imigrantes e Recanto Feliz.

Para a semana que vem estão

previstos comícios no Salão da

Igreja São José, às 19h30, no

Bairro Rio Branco (segunda
feira); no Salão da Igreja Evan

gélica Luterana, às 19h30; no

Bairro Corticeira (terça-feira), e

no Salão da Igreja Santos Anjos.
às 19h30, no Bairro Avaí (quarta
feira). A coligação encerra a pro

paganda eleitoral no dia 28, às

18h30, realizando comício de

encerramento na Sociedade

Atiradores, no centro da cidade.

(MR)

Campanhade Zuco ganhaapoio
, "

.

dos candidatos doPf na região
da campanha do PT nas eleições
municipais neste ano, dizendo que
o partido está vencendo, final

mente, um "inimigo que já enfrenta

há20 anos, que é o preconceito em

relação às idéias e ideologia pe
listas".

- A população, finalmente

está compreendendo que não tem

nada a temer das bandeiras
vermelhas do partido, e que o PT

faz, faz bem -, comentou.

RUMORES - Dionei da Silva

compareceu em Guaramirirn acom

panhado do presidente do partido
em Jaraguá do Sul, Silvino Volz, do
sindicalista Jair Mussinato e

militantes. Dionei foi enfático ao

desmentir rumores de que o partido
acabaria fazendo convergir votos

para a candidata Cecília Konell, do

PMDB/PPS, caso as chances de

vitória petista fiquem reduzidas na

reta final de campanha. "O PT não

procede dessa forma", afirmou.

(MILTON RAASCH)

iniciativa de "estímulo" aos can

didatos guaramirenses e pron
tificou-se a colaborar, transmitindo

parte da experiência já acumulada

pelo partido na adrninistração de

Blurnenau, como na aplicação de

projetas como o Orçamento Par

ticipativo, Programa de Renda Mí

nima e Banco do Povo. Ele também

sugeriu a-Zuco, caso vença as

eleições em Guaramirim, que faça
auditoria sobre rodas as obras

públicas contratadas no Muni

cípio, com a finalidade de avaliar

os custos e as condições em que'
serão realizadas as mesmas.

Na opinião de Lima, hoje
acontece muito desperdício de

dinheiro na contratação de obras

públicas, e deu como exemplo a

revisão do contrato de pavimen
tação asfáltica de uma rua, em

Blumenau, quando assumiu. que já
estava acertada para custar R$ 483

mil, e acabou saindo por R$ 177 mil.

Ele também fez avaliação positivá

Décio Lima e

Dionei da Silva
estiveram em

Guaramirim

Guaramirim - Os candidatos

a prefeito do Partido cios Tra

balhadores em Blumenau. Décio

Lima, e Jaraguá do Sul. Dionei da

Silva, estiveram quinta-feira em

Guaramirim pará uma visita de apoio
à campanha cios candidatos a

prefeito e vice do PT, Moacir José

Mafra (Zuco) e Caubi dos Santos

Pinheiro, respectivamente. Eles

foram recebidos pelos candidatos

e militantes locais do partido, em

frente ao Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn , e, em seguida,
participaram de concentração para
contato com eleitores na Rua 28 de

Agosto.
Lima definiu a visita como urna

370-8649

Classificados
CORREIO DO POVO

371-1919 / 370-7919 / 370-8649

EDUCAÇÃO E CIDADANIAIRINEÜ
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Prefeito depõe na delegacia
,

sobre as ameaças de morte
Pasold decide

reforçara
segurança
pessoal e familiar

.Jaraguá do Sul-'---- o candidato
da Aliança Mais Jaraguá do Sul

(PFLlPSDB/PPB/PTB/PLlPTN),
prefeito Irineu Pasold, esteve

ontem pela manhã depondo na

Delegacia da Comarca sobre as

ameaças de morte feitas contra ele
e a família. Pasold conversou

durante duas horas e meia com o

delegado I1son José da Silva,
prestando informações' Há 30 dias,
o ex-policial Civil Salrnir Paulo Gron,'
que presta serviço de segurança a

Pasold, recebeu telefonemas de

Blumenau que revelavam que
haveria um atentado contra a vida
do prefeito. Na quinta-feira, a filha
de Pasold, Mônica, também recebeu

ameaças anônimas feitas por
telefone. Foi quando o prefeito
decidiu comunicar o fato à polícia.

De acordo com o delegado, já
foi iniciado o rastreamento para
tentar localizar a origem dos tele
fonemas. Essa providência ficou

dificultada, pois na noite das

ameaças feitas contra Mônica
Pasold os serviços de identificação
de chamadas de dois telefones da
residência do prefeito haviam sido

desligados. I1son não soube

explicar, ainda, como pode ter acon

tecido isso. Na saída da delegacia,
o prefeito disse que vai reforçar o

esquema de segurança na resi
dência e de proteção a ele próprio e

familiares.
O ex-policiàlGrottjá foi ouvido,

mas as informações de que dis

punha não foram suficientes para
dar uma pista concreta sobre o

caso. Segundo o delegado; é pre-.
maturo, ainda, fazer um raciocínio
se existe algo realmente mais sério
sendo tramado contra Pasold ou se

tudo não passa de armação
característica do período eleitoral,
para fazer pressão psicológica

Edson JunkeslCP

Relato: Irineu Pasold quando saía da repartição policial
contra o prefeito-candidato, sendo
esta segunda hipótese a mais pro
vável. Se algum tipo de armação
com objetivos políticos ficar

constatada, seja para repercutir po
liticamente a favor do prefeito, ou,

ao contrário, para desestabilizá-lo,
os envolvidos responderão por
denúncia caluniosa.

RELATO - Grott contou no

depoimento que há um mês recebeu
telefonema de Blumenau, de pessoa
que não soube identificar, mas que,

pela voz, supõe tratar-se de um

policial Civillotado em Blumenau.

Esse policial não teria participação
direta no caso, mas informou ser

sabedor de que três pessoas (todos
ex-policiais civis) estariam sendo
contratadas para "fazer um

serviço" em Jaraguá do Sul, tendo
o prefeito como alvo, com a ordem

de "ameaçar, coagir, espancar e, se

necessário, ir até o extremo". E que
o grupo' teria recebido proposta no

valor de R$ 15 mil, depois aumen

tada para R$ 30 mil, para concretizar
o objetivo.

Inquirido pela Polícia de

Jaraguá do Sul, o policial de Blu

rnenau negou ter feito qualquer
telefonema e afirmou não ter se

avistado com Grott há muito rernpo.
Diante dos fatos, decidiu-se, em

reunião que teve as presenças do

prefeito, do candidato a vice

prefeito Moacir Bertoldi e do

deputado Vicente Caropreso, que
Grott passaria a prestar segurança
a Pasold; conduzindo-o nos

deslocamentos necessários e

acompanhando-o nos locais de

realização de campanha.
(MILTON RAASCH)

r�cord�

JARAGUÁ DO SUL, 23 DE SETEMBRO DE 2000
--

Aproveitando o calor dosjogos olímpicos, os institutos de pesquisas
divulgaram esta semana o mais recente quadro de medalhas na

modalidade eleição, categoria rejeição. .

O campeão é o ex-presidente Fernando Collor (PRTN), com 63,5%.
Recorde só comparado aos índices dados ao presidente Fernando
Henrique (PSDB), assim mesmo na categoria aprovação popular.

A medalha de prata fica para o tão desconhecido quanto rejeitado Tony
Play, de Relo Horizonte, indesejado por 58,5% do eleitorado.

O ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf (PPB), com 54,6% de rejeição,
fica com o bronze. Com 53% deirnpopularidade, o presidente nacional do

PDT, Leonel Brizola, ameaça o terceiro lugar de Maluf.
.

Fechando o quadro aparecem o candidato Carlos Pantaleão, que não
deve contar com o voto de 50,4% dos eleitores de Recife; e Jamil Nakadi,

de Curitiba, rejeitado por 49,4% dos eleitores.

Bicadas
O candidato a vice-prefeito da

coligação PFL/PSDB de

Massaranduba, Mário Fernan

do Reinke (PSDB), rebateu as

críticas feitas pelo ex-correligio
nário Hilário Bramorski. Segundo
Reinke, Bramorski nunca presidiu
o partido, ainda que interina

mente, e que seu afastamento da

legenda se deu por não ter

conseguido, em convenção, ser

indicado candidato a vice

prefeito.

Tiroteio
Reinke informou que, nessa

semana, aComissão de Éticado
PSDB decidiu expulsar Bramorski

- Ele falar que 90% do partido
vai apoiar o candidato adversário

é piada, não merece crédito.

Agora, ele pode apoiar quem

quiser, sem nenhum

constrangimento. A campanha do
Odenir (Odenir Deretti - PPB)é
feita em cima de mentiras, e essa

não é a nossa prática - disparou
Reinke

Recicle o

seu lixo

separe
latas,

vidros,
plásticos .. ,

ébom

para todos

CPComunidade

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

COlzlzeça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que traballzamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o�O O

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
ß�l)ß\tßç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

�:tBREiTHAÜPT
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Polícia tenta apurar autoria
de panfletagem feita no dia 7
Dona de casa

é denunclodo
por tirar cópias
do material

Jaraguá do Sul - o epi
sódio da distribuição de folhetos

apócrifos contendo informações
ofensivas a pessoas da comu

nidade, registrado na manhã do
dia 7 de setembro, no centro da

cidade, voltou a movimentar a

Polícia Civil esta semana. Na

quinta-feira, o delegado Ilson José
da Silva tomou o depoimento da
dona de casa Célia Paiva Lopes,
de 45 anos, acusada de ter feito

cópias do panfleto para serem

distribuídas no comício da coliga
ção Mais Jaraguá do Sul (PFLI
PSDB/PPBIPTBIPLIPTN), que
seria realizado à noite, no Bairro
Ilha da Figueira.

No depoimento, Célia negou
tertido participação na elaboração
do panfleto e que faria a dis-

tribuição do mesmo comício
realizado à noite, no bairro, mas

admitiu ter feito as cópias na

papelaria. Ainda conforme a polí
cia, a dona de casa, que na

realidade atua como cabo eleitoral
de um vereador e candidato à

reeleição do PI'vIDB, teriacomen
tado com uma amiga que agira a

mando de um candidato a

vereador da própria Aliança Mais

Jaraguádo Sul, que atua no Bair
ro Ilha da Figueira, cujo nome não

foi revelado pelo delegado IIson.
A finalidade da distribuição

seria atingir a imagem do
vereador e candidato à reeleição
Lio Tironi (PSDB), que pertence
ao mesmo bloco político-par
tidário. Célia deverá responder a

um Termo Circunstanciado, por
calúnia, difamação e injúria, como

co-autora no caso, por serprota
gonista do repasse do folheto.
"Ela alegou que entregaria as

cópias às pessoas moralmente

atingidas pelo mesmo", contou o

delegado Ilson. Caso fique

comprovada culpa, a dona de
casa terá que responder pelo ato

na .Justiça, ficando sujeita a multa
e detenção. Ela também incorreu
em crime eleitoral, pelo fato de

existir candidato entre as pessoas
citadas no panfleto.

O delegado IIson deverá ou vir
ainda outras pessoas, inclusive
candidatos a vereador, para ten

tar esclarecer os fatos e tentar

chegar aos responsáveis pela
elaboração do panfleto. Ele não

descarta a possibilidade de fazer
uma acareação entre a dona de
casa denunciada e testemunhas
do fato. Durante a semana, tam

bém compareceram várias

pessoas que foram moralmente

atingidas com a panfletagem.
Para o delegado Ilson, com o

episódio de quinta-feira? a polícia
chegou mais perto da identifi- .

.

cação dos responsáveis pela ela

boração e distribuição do

material. "Começa a se formar o

círculo", avalia.
(MILTON RAASCH)

Assine o melhor jornal
dà região pagando

apenas R$ 8,00 por mês
Jornal

CORREIODOPOVO

Assinaturas
371-1919
370-0816
275-0105

Edson Junkes/CP

Investigação: delegado acredita que autores serão identificados

Irineu Pa�old
9 horas -

Caminhada no

Centro
15 horas -

Caminhada pelos
bairros Três Rios do

Norte, João Pessoa
e Santa Luzia, e

loteamentos Santo
Antônio e Souza.
19h30 - Comício
no Bairro Ana Paula

Agenda dos candidatos para hoje

Oionei da Silva

9 horas - Participa
de panfletagem no

Centro
12 horas - Debate
em emissora de rádio
13h30 - Rio Molha e

Barra do Rio Molha
16 horas - Carreata

(Marcos Scarpatto)
17 horas - Ca rreata

c�n: saída do Sal�o
Vitória
19h30 - Reunião do
PT (B. Rio Molha)

Tudo em Granitos e Mármores

Cecília Konell

14 horas - Reunião
na Barra do Rio
Cerro
16 horas - Reunião
no Loteamento
Hannemann
20 horas - Comício
no Salão Cruzeiro

(Santa Luzia)

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 23 DE SETEMBRO DE 2000
i6" ECONOMIA

Duas Rodas Industrial compra
fábrica argentina de aromas

Aquisiçãoda Palma

fazparteda
estratégia para
ser ffder do setor

uma central de distribuição,
principalmente de aromas e

corantes, em Rosário, Argentina.
A Palma atua no mercado há

mais de 40 anos, com ampla linha
de aromas e corantes. No Brasil,
a empresa, além de desenvolver

essências, aromas e corantes.

com experiência de 75 anos de

atividades, atua também no

segmento de condimentos e

frigorífico. "A Duas Rodas tem

know-how n� fabricação de

arornas, sendo tradicional ex

portadora, inclusive para o

mercado argentino", informou o

superintendente da empresa,
Leonardo Zipf.

Segundo ele, a aquisição da
Palma é uma estratégia para

otimizar a logística da empresa,
obedecendo a filosofia proposta
de "pensar globalmente, e agir
localmente". Ele informou que,
inicialmente, a marca Palma será

mantida, sendo associada à Duas

Rodas. "Assim, os clientes con

tinuarão a consumir produtos
com a marca argentina, mas já
conhecendo a marca e a filosofia
de trabalho Duas Rodas, que se

consolidou como uma das
r

maiores fornecedoras de ma-

térias-primas para alimentos do
Brasil.

Zipf informou ainda que a

Palma possui ampla carteira de

clientes, possibilitando o avanço
da Duas Rodas no mercado

argentino.

Caraguá sedia evento da OAB
Jaraguá do Sul � A Duas

Rodas Industrial assinou esta

semana o contrato de compra da

Palma, uma fábrica de arornas e

corantes de Buenos Aires,
Argentina. A negociação faz parte

'da estratégia da empresa ja
raguaense de atingir a liderança
do setor na América Latina. A

Duas Rodas possui uma unidade
fabricante de sorvetes no Chile e

A Caraguá Veículos, revenda Volkswagen para Jaraguá do
Sul e região, sediou no último final de semana o ciclo intensivo

"Inovações na Legislação Trabalhista - Aspectos práticos das
comissões de conciliação prévia; aspectos destacados do pro
cedi rnento do sumário", promovido pela Escola Superior de Ad

vocacia e a subseção jaraguaense da OAB (Ordem dos Advoga
dos do Brasi I).

A palestra foi proferida pelo professor mestre Celso Leal da

Veiga Júnior, coordenador do curso de Direito da Univali (Uni
versidade do Vale do Itajaí) - Campus Tijucas.

r-- ��.�@�&\41� ,�[p------�---,
. . ....

". " .
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O A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)de Jaraguá do Sul comemora

I
na próxima quarta-feira 32 anos de fundação. ,

Na oportunidade, homenageia o lojista Víctor Bernardes Emmendoerfer I
com o troféu "Mérito Lojista 2000". A solenidade acontecerá às 20 I
horas, no Clube Atlético Éaependi.· I

o A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de :
Guaramirim) promove entre os dias 25 e 28, na sede da entidade, o

curso de Gerenciamento empresarial, patrocinado pelo Sebrae (Serviço I
de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) e pelo FAT (Fundo de Amparo I
ao Trabalhador), dentro do Projeto Brasil Empreendedor.
As inscrições podem ser feitas até a manhã do dia 25, na Aciag.

Fimdo amianto deve atrair indústria químicaao Brasil
.

grupo Saint Gobain, dominam 57%
do mercado interno de reservatórios
d' água de fibrocimento de amianto.

O diretor da Brasilit não revelaa

quantidade de amianto utilizada

porque a informação é estratégica
para o mercado. "Somos umacompe
nhia aberta e, por isso, deveríamos
di vulgar esse ndmero -, Mas nossas

concorrentes são empresas de capi
tal fechado e não o fazem. Por issoc

número torna-se estratégico para
nós", explica. Ou seja, a misleriosa
demanda só será revelada ao

investidor que se propuser a implan·
tar a unidade de PVA no BrasiL

O presidente da Associação
Nacional de Materiais de ConstruçãO
(Anamaco), Claudio Elias Conz,

afirma que o Brasil é um dos poucos
países que usam reservatórios de

água. "Aqui, o problema não é beber

a água depositada nas caixas de

amianto, mas 'a produção que pode
afetar os trabalhadores em condi'

ções anormais - sem os dispositiVOS
de segurança adequados. "No exte·

rior, há atendiniento contínuo e pleno
. OSde água", garante. Na Europa e n

.

_
Estados Unidos, a censura recai

sobre telhas e chapas (divisórias
internas de prédios, por exemplo)
feitas de fibrocimento amianto. (AEI

São Paulo � No Brasil são

comercializadas 2,5milhões decaixas

d'água por ano, das quais 70%

produzidas em fibrocirnento amianto
e 30% em plástico ou a mistura de
fibras de vidro e sintéticas. O bani
mento do amianto desse e de outros

tipos de produto (telhas e chapas),
dentro de cinco a oito anos no País,
faz surgir a resina sintética polivinil
álcool (PVA), em teste no Brasil

desde dezembro do ano passado.
Como só o Japão e a China pro

duzem o PVA, empresários brasileiros
do setor de construção civil acre-:

ditam que o volume da demanda lo
cai atrairá investimento em uma

fábrica do produto para o País. que
será a base de exportação para os

.continentes americanos.

O diretor de relações com

investidores da Brasilit, Carlos Will

iam Ferreira, afirma que a produção
das caixas exige IQ% de fibras de

amianto e 90% de cimento (daí o

fibrocimento), O amianto é respon
sável pela imperrneabilização do

cimento, caso contrário as porosi
dade do material causa vazamento

da água. Mas ele acredita que a

relação de uso do PVA será menor

do que o arni nato, porque o produto
se-rá misturado a fibras celulósicas.

Mesmo assim, diz, a demanda por
PVA, que também será usado na pro
dução de telhas e chapas, justificará
um novo empreendimento 110 Brasil.

Sobre o porquê da reticência

quanto à substituição do amianto

pelo PVA ruais fibra celulósica, o

executivo explica que ocusto de pro
dução será entre 10% e 15% mais
alto. Para não depender de importa

.

ções de PVA, e encarecer ainda mais

o produto por causa da variação do

dólar, os empresários do setor

pediram ao governo federal, no início
do ano, o prazo de cinco a oito anos

para a substituição total do amianto

pela nova alternativa. "Esse prazo
pedido ao governo vai viabilizar a

implantação da .nova indústria no

País", prevê o presidente da Abifibro
(AssociaçãoBrasileira das Indús

trias e de Distribuidores de Produtos
de Fibrocimento),

Os processos e tecnologia usa

dos no produção tradicional deverão

ser apenas adaptados para o uso do
novo produto, o que não deverá

exigir investimentos pesados. A

Brasilite aEtemit, queformam ajoint
venture Eterbrás, possuem quatro
unidades no país, e outras três

(Brasilit) e duas (Eternit) separada
mente, As duas, controladas pelo

o O Porto de Itajaí realizou na última quinta-feira, no Hotel Monthez,
em Brusque, o Seminário de Logística para exportação & cabotagem.
O evento teve como proposta incentivar os empresários do setor

madeireiro para a exportação, que renderam US$ 1,39 bilhão no ano

passado, um aumento de 52% em relação ao ano anterior.

o Durante o seminário, os diretores do porto informaram que
pretendem expandir a cabotagem, trazendo madeira do Norte, que
geralmente vem via terrestre, além de utilizar mais as ferrovias,
chainando os clientes do Mercosul.

o Termina hoje na Proeb, em Blumenau, 08° Ecomac (Encontro dos
Comerciantes de Material de Construção da Região Sul do Brasil).
Os organizadores estimam que 600 delegações estejam participando do

evento, que tem como objetivo apresentar alternativas para enfrentar
as baixas margens registradas pelo setor.

o O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) divulgou
esta semana a taxa média de desemprego nas seis principais regiões
metropolitanas do País.

.

Em agosto, o índice foi de 7,1 %, menor taxa registrada desde dezembro

LYassado, também �m�or d�últi�s trê�n�--Emês de agostoo_ .J

O',to) 9J)v�8.�
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00
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CASA DO COBRE

Trabalhamos com venda de produtos para
'rebobinamento e conserto de motores elétricos.

Médico OftalmologistaCompramos
SUcata

de cobre
Rua Bertha Weege, 2094

Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

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

EspeCialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de JaneirO

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio' de JaneirO
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone: 047 275-1150

LIDERANÇA
E

CREDIBILIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aneellança edital para 11

construção de hidrelétricae
Brasília - A Aneel (Âgência

Nacional de Energia Elétrica)
lançará na próxima segunda-feira
edital de licitação para construção
de II usinas hidrelétricas. O

edital estará disponível na sede da

agência para os i nteressados. As

II hidrelétricas serão' cons

truídas em Goiás, Minas Gerais.

Santa Catarina e Rio de Janeiro.

A previsão da Aneel é de que
essas usinas entrem em operação
comercial no prazo de quatro
anos. Juntas terão capacidade de

produzir 1.488 MW (megawau)
de energia, o suficiente para
abastecer uma cidade com nove

milhões de habitantes.
O leilão deverá acontecer em

novembro, na Bolsa de Valores do

Rio de Janeiro. Segundo a Anee!.

as empresas que vencerem o

leilão deverão investir cerca de R$
2.2 bilhões na construção das

usinas. A agência informou. por
meio de nota. que já são 15 os

grupos interessados em participar
do leilão. Empresas como a

Fatorprevidenciário reduziu gastos
São Paulo - O secretário de

Política Econômica do Ministério
da Fazenda, Edward Amadeo.

disse ontem que a introdução do
ratar previdenciário já.produziu.
com sete meses de existência. a

redução de 2.32% dos gastos da

Previdência. De acordo com pro

jeções do governo para um cres

cimento de 3.5% do PlB este

ano. o déficit do INSS deve ficar

em aproxi madarnente 1%. Ama

deo"acrescentou que se o País

recuperasse hoje o grau de for

malidade do início da década no

mercado de traha I ho e o cres

cimento econômico este ano

rosse de 3%. o déficit previden-

ciário cairia para 0.25%. Ele disse

também que se o País registrasse
um crescimento' constante de 4%

ao ano. as contas da Previdência

poderiam se tornar superavitárias
a partir de 20 I O. O secretário

afirmou também que a poupança
do setor público está registrando.
pela primeira vez. desde 1995.

saldo positivo.
Ele destacou ainda que a ad

ministração da poupança interna

a partir de agora será fundamen

tal 'para o crescimento susten

tável. Amadeo está participando
do seminário "A recuperação
brasi leira: um novo ciclo de

cresci mente sustentado?" (AE)

NOTAS-----------------------------------

Desemprego
Rio de Janeiro - Para a economista do IBGE (Instituto Brasi leiro

de Geografia e Estatística). Mariana Rebouças. a redução de 0.2% na

taxa de emprego industrial dejunho para ju lho deve-se principalmente
a fatores sazonais. Ela diz que houve forte influência na taxa o fato da

indústria de rumo dispensar trabalhadores Com contratos ternporários.
que estavam trabalhando no início do ano na colheita de fumo na

região Sul. "Na verdade. esse resultado é positivo. pois foi uma queda
muito pequena e porquê. na comparação de julho com julho do ano

passado. houve crescimento de 1.4%. o mais alto desde 1989". diz a

economista do IBGE. (AE)

Inepar. Votorantin. EPP e Leme

Engenharia já visitaram o data

roam da agência.
A Aneel pretende licitar no

próx i mo ano outras 17 usi nas hi

drelétricas. que deverão gerar

juntas 7.162 MW. As usinas são

as seguintes: Complexo Energé
tico Capim Branco (MG). Com

plexo Energético Rio das Antas

(RS). Itaocara (RJ), Bocai na (di
visa de Goiás e Minas Gerais).
Salto Pilão (SC). Espora (GO).
MLII1a e Barra do Braúna (MG). (AE)

Encaminhar decisão

de pagar FGTS à

AGU é desnecessário

Brasília - A Ordem des

Advogados do Brasil (OAB)
divulgou ontem uma nora na qual
considera "impróprio" o governo
suhmeter a decisão dc pagar as

diferenças do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço (FGTS) à

Advocacia Geral da União (AGU).
A nora. assinada pelo presidente
da OAB. Reginaldo de Castro,

elogia a decisão do presidente
Fernando Henrique Cardoso de

reconhecer a obrigação de pagar
os valores aos trabalhadores. mas

faz ponderações sobre a

desnecessária decisão de

encaminhar o assunto à AGU.

"Sc pretende satisfazer o direito

de todos. basta o governo

cumprir a ação judiciar'. A OAB

também diz estar "preocupada"
com o propósito do governo
federal de efetuar os pagamentos
devidos por meio ele sindicatos,

"Nem todos estão devidamente

aparelhados para operacionalizar
esta intermediação", Na nora. a

OAB diz estar disposta a

colaborar com o governo.(AE)

ÁGUA FIL,TRADA DE BOA Q1UAUDADJE
O Fi1'L:Ti'P iO S·:E,iG'UIRA T'OI
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Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola. incústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-trão, a caixa

d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene. evitando escovar os dentes com água
suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água. .

FtLTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construido por uma camada de carvão ativado e por várias

camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construido em aço inoxidado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora.

GARANTIA: ,3 anos aprovado em todos os testes

DISQUE-FILTRÃO:
(OXX47) 435-4725/9984-7075

Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

IilZão I. (}(J() /it,mlhom

Caixa deve levar pelo menos

um ano para levantar valores
Brasília - A Caixa Eco- balho, Francisco Dornelles.

nômica Federal vai levar pelo
menos um ano para levantar o

extrato dos trabalhadores que
tinham conta vinculada do

Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS) na época dos

planos Verão (janei 1'0 de 1989)
e Collor (abril de 1990) e saber

exatamente o saldo que deverá
ser corrigido com b as e na

decisão da Justiça. O governo
só tem. até o momento. uma

estimativa preliminar. de qual
será o valor dessa conta. Pelos
cálculos feitos pelo Banco
Central. a correção reivin-dicada

pelos trabalhadores com relação
ao plano Verão resultará em R$
13.345 bilhões. sendo de mais

R$ 25.5.15 bi Ihões a di ferença
devida em relação ao plano
Collor (mês de abril).

A conta do BC foi feita tendo

por base o saldo existente hoje
nas contas vinculadas do FGTS.
sobre a qual roi apl icado o

porcentual de 68,95%. Os

próprios técnicos do governo
admitem que o talai a pagar
pode ser diferente. O lotai de

trabalhadores que hoje detêm as

contas do FGTS não é. ne

cessari am e nte. o mesmo de

janeiro de 1989 e abri I de 1990.
Mesma coisa vale para o saldo.
"A Caixa terá que solicitar os

extratos à rede hancária porque
quando a centralização foi feita,
em 1991. só foram repassados
para a instituição os saldos".

explicou 'um técnico do go
verno.

O próprio ministro do Tra-

371-'655

encarregado por Cardoso de

negociar com os trabalhadores
a forma de pagamento, tratou de
rebater as críticas à posição do

presidente. A decisão de
estender à todos a correção, além

de uma medida dejustiça, evitará

um aumento de custos, disse.
Com a decisão do Supremo

Tribunal Federal, o governo

perderia as ações na Justiça.
Como os custos dos processos
giram em torno de 20%, apli
cados sobre os R$ 38 bilhões
estimados pelo BC, resultaria
numa despesa adicional de mais

R$ 7,6 bilhões.
Será o próprio FGTS que terá

que arcar, num primeiro momen

to, com a correção. Só depois
de constatada a insuficiência

patrimonial do FGTS é que a

Caixa, administradora do FGTS.

acionará a União para o paga
mento. Nesse caso, lembrou o

assessor, a União poderá incluir

o pagamento em precatórios.
cujo prazo poderá se estender

por 10 anos.

Mesmo em parcelas, o

trabalhador não terá de imediato
o dinheiro no bolso. Para a

maioria a correção do FGTS

significará apenas o crédito na

conta. Isso porque a decisão

judicial em nada muda as

condições de saques do FGTS.
O fundo só pode ser sacado

pelos trabalhadores na demissão
sem justa causa, aposentadoria.
invalidez permanente e doença
grave, como o câncer e a Aids.
Ou para a casa própria. (AE)

Pizzas
�.......�

- Pequena - R$ 5,90
Grande - R$ 10,90
Gigante - R$ 13,90
Calzone - R$13,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Prazer em
otender bem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROMOÇAO DE ANIVERSARI I

Nos 50 anos da Emmendörfer, o presente é para nosso liente.
A partir do dia 7(8(00 até 3(9(00

praticamos p!'eço especial em:

Serviço - Valor Hora R$ 20,00
Peças - Desconto de 20%

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

Aten i
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 '8 12 horas

to

Tel �U� �@�§
Av. Mal. Deododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Procuro pl ajugar urgente em

Guaramirim ou Schroeder,
galpão cl aproximadamente
300m2. Tratar 9102-1110 .ou

275-005 I.

1.500,00 + financ. Tratar cl
Luca. CRECI 7.146.

Vende-se terreno de 1.200m2•
Bairro Rio da Luz, à 700 metros

da Ceval, após o campo do
Cruz de Malta. Valor R$

10.000,00, a negociar. Tratar
376-1484, cl Astrid ou Jorge.

Vende-se 2 casas de madeira no

mesmo terreno - Loteamento
Santo Antônio. Valor R$

7.500,00 + financ. Tratar 275-
2294, cl Luca. CRECI 7.146. Vende-se na BR-280, após

Posto Maréolla, um terreno
industrial de 4.780m2. Valor R$

. 58.000,00, parcelado. Tratar
371-6112.

Vende-se filhote de cachorro
micro poodle toy. Tratar

372-2231.

Vende-se Terreno cl 360m2 na

Ilha da Figueira. Valor R$
Vende-se na Vila Lalau, próx à
Marisol, um terreno cl 420m2,

��
HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
- AÇOUGUEIRO EXPERIÊNCIA)
- CONFEITEIRO - ELETRtCISTA
- PADEIRO (EXPERIEN_CIA ElyI
- VENDEDOR EXERNO (MATE- INSTALAÇAO ELETRICA
RIAL DE ACABAMENTO - INDUSTRIAL

.

CONSTRUCÃO CIVIL - SOLDA_DOR MIG (COM
- MODELISTA (COM EXPERIENCIA)
EXPERIÊNCIA) _

- FATUR)STA (COM
- COSTUREIRA (EXPERIENCIA EXPERIENCIA EM
EM MÁQUINA DE COBERTURA LEGISLAÇÃO FISCAL)
E OVERLOQUE - VENDEDOR
- COSTUREIRA (EXPERIÊNCIA (CONHECIMENTO EM
EM MÁQUINAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS)
COBERTURA E BAINHA) - FERRAMENTEIRO (COM
- REPRESENTANTE EXPERIÊNCIA EM TORNO.
COlylERCIAL (VEICULO FREZA. AJUSTADOR -

PROPRIO. CONHECIMENTO FABRICAÇÃO DE MATIZAS DE
AMPLO EM INFORMÁTICA - ESTAMPA E REPUXO.
HARDWARE. SOFTWARE. MOLDES DE BORRACHA)
INTERNET) INTERESSADOS,

- RELOJOEIRO (COM COMPARECER A HUMANA
URGENTE, MUNIDOS DE

Rua .Jorge Czerniew-icz, 12-M)GU(_\HWä'�o Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

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

1091 humana@humana.com.br
w-w-w-.humana.conl.br

"Mó
"CO
"Fa
.. Relógi;
.. Etiqu.etY
"Check �." .•rrl1,
.. Calculad?
"Suprime
.. Papelaria e a

eanner

tro'projetogiw/ffil
qu inas de eSG�;ever
Ji;lf<;trmática ·�ii�rl; .

,:é�Fi:g)s e f1*ge"al

cl casa mista de 3 quartos, 2
bwc's, sala cl telefone e dernais

dep. Valor R$ 23.000.00. Tratar
na Rua dos Escoteiros, 114.

Vende-se ou permutá-se
terrenos prontos pl construi r'

em Nereu Ramos (próx. Igreja)
- por terreno em Guaramirun.

Tratar 275-2294, cl Luca.
CRECI7.146

Vendo ou troco por casa em

Jaraguá, 3 casas. sendo 2 em

alvenaria e I de madeirá, em

Lages eSC). na Rua da Agência
Chevrolet. Tratar 371-4083, cl

Gilberto.

Vende-se seladoras de pacotes,

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.:

.� CE��;�!�AÇÃO
Aulas de:

- Técnica vocal
- Cavaquinho

- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos de

dade)
- Teclado e outros cursos

Informacões 371-1632

nova e cl pedal. Valor R$ 50,00.
Tratar 371-8273.

Vendo casa de alvenaria em

construção no Bairro Amizade
Lot. Versalhes - cl 80m2 de área
construída. Terreno cl 450m2.

Valor R$ 40.000,00. Tratar
275-005 I.

Vende-se Elevacar por R$
1.300,00. Oll R$ 800,00 +

cheque de R$ 500,00 pl 30
dias. Tratar 376-0923 ou

9962-3650.

Vende-se uma oficina mecânica

completa, cl galpão. Valor R$
7.000,00. Pronta pl trabalhar.

Tratar 371-4284.

COMuNICADO
Auge Confecções Ltda, com sede e foro em

Schroeder - SC, à R. 03 de outubro, 770,
CNPJ n° 03.803.284/0001-42, Insc. Estadual
n° 254.042.651, comunica o extravio da nota

fiscal n° 1, da série 1,' do bloco 01, conforme
registro de perdas de dctos. e objetos

n° 90/2000.

•

Sou formado em contabilidade.
Tenho experiência e habilidade

cl editor de texto, planilha
eletrônica, internet e e-mail.lO
anos de experiência na área de

faturamento em grande empresa
da região. Ofereço-me pl

executar trabalhos fora do
horário cornl. Tratar 372-4176

ou 275-0262, cl Ernani.

Vende-se terreno cl 400m2•
Bairro Vieiras, Lot. BarteI, lote
7. Valor R$ 12.000,00. Tratar

370-2571, Horário ComI., cl
Claudemir.

Vendo peças pl cozinha, balcão
e armários de fórmica. Preço à

combinar. Tratar 370-2468.

Aumente sua
renda

Você tem algumas horas
Iivres 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.

Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 2000

s atendendo -bem para atende

ce ,pa.ra

pt'oles
profis,$ ,ct;pais liberais
em até\w',6 vezes,
outrosw8m até 16 vezes

::;:.:

Monit�.,Fes Sansung,
com p;reços imbatíveis

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.

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



? � .C:.����I.�I��?�? coRREIo DO POVO }.�.����.�. �� .��.�'. ?� .��. ?������.? ��. ?�9?
I

ALUGA: Contendo 03 dormitóri
os. Rua Marcos E. Verbinenn.
Resid. Garcia (Água Verde).

R$ 260,00.

Intermediária

.

VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70.,0.0.1112• Residencial

Maguillú - Apto. 0.5 - Bl. "A"

Preço: R$ 35.0.0.0.,00.

VENDE: Casa Alvenaria cl

165,0.0.m2, terreno cl 371,00.m2• Rua
Toma: Francisco de Goes, 366 -

Nova Brasília. Preço: R$ 95.0.0.0.,00.

VENDE: Casa alvenaria cl 1 701112,
terreno cl 60.0. m2. Rua Guilherme

Weege (Centro). Preço:
R$ 150..00.0,00

VENDE: Casa em alvenaria, 'c/60m2,
e terreno clárea de 600.m2• Rua

Carlos Eggen, 763 - Schroeder
" (Prox. Marisol) Preço: R$ 16.000,00

VENDE: Alvenaria, cl 100m2, e

terreno cl área 480m2• Centro -

Guaramirun (Práx. Breithaupt)
Preço: R$ 40.000,00

VENDE: Terreno cl 2. 655,()O m-,

Rua Preso Epitácio Pessoa (Práx.
Kolbach). Preço: R$ 130.000,00.·

ALUGA: Contendo 03 dormitá

rios. Ed. Vitória Régia - Apto. 204

"B" (Vila Lalau). R$ 300,O()

VENDE: Terreno cl 1.245,fJOm2•
Rua Fritz Hasse

(Práx. Verdurei-ra da Raquel)
Preço: R$ R5.000,OO

VENDE - Terreno cl 4481112.
Ruo Adolpho A A Zieniann. Preço:.

R$ 24.000,00.
\

VENDE - Terreno de esquina. cl
área 450 11/2. Rifa José Picoffi -

E.II rada Nova (P/'{ÍI'. Mercado

Brrr.ão). Preço: R$ /6(}()0.OO.

VENDE: Terreno cl 83�,OO m2.

Rua Amazonas (Centro)
Preço: R$ 85.000.,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR

SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

Ótimas salas comerciais pl locação, c/ área de

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EngeleC
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Engetee

Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

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

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

EngeteC·. CRECI 934-J VENDE
OPORTUNIDADES DA SEMANA:

ALUGA LOTES NO CENTRO
DA CIDADE

CENTRO - Rua Emil Burow,
272 - Próximo ao Beira Rio.

Casa com 4 quartos, 3 bwc,
garagem parê(í2 carros,

churrasqueira. ALUGUEL
R$ 600,00, com bônus de
R$ '50,00 nos 6 primeiros

Distante BOrn da Avenida
Marechal Deodoro, próximo
ao Edifício Barg e ao Posto

Marechal, com excelente
vista do centro da cidade -

2 lotes com 375m2 cada.
Área total 750m2, ideal

para residência.
Preço: R$ 55.000,00

cada lote

meses.

CENTRO - Rua Florianópolis,
242 próximo a Marechal

Deodoro, casa com suíte, 2

qtos, dep. empregada, com

piscina e demais
dependências.

ALUGUEL R$ 600,00

1-CENTRO

Apartamento Ed, Carvalho, 1 suíte, + 2 qtos, demais dep, e garagem. R$'80,000,00
5 - RUA MAX WILHELM

Frente a futura Prefeitura Municipal, esquina com 60,00 metros para
Rua Ney Franco e 15,60m p ar.a Rua Max Willein, medin'do aprox.

1.000,00m2, contendo um galpão e um sobrado - R$ 150.000,00

(Negociável)
,

.

Engctcr

DIe'"Enge'

o
EngeIer

o
Engctee

o
Eogt'fCe

6 - CENTRO

Edifício Argus - 2º andar - Rua Jorge Lacerda, aparta
mento com suítes + 2 quartos, demais dependências e

garagem. R$ 75.000,00
Edifício Menegotti - Apartamento grande, com suíte c/ Gloset, 1 qto com

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

bwc de empregada e garagem. Valor R$ 70.000,06, condições a combinar

I7 - JOÃO PESSOA

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

Valor R,$ 20.000,00 em até 15 parcelas.

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

JOÃO PESSOA I VIEIRA
Terreno com 50mts de frente para o

asfalto (BR-SchroederjJaraguá),
totalizando +- 2.500,OOm2. Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

EngetC<'

,11
EngelCC

ii
Rua Joinville - Próximo a AP'AE

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

-<ngelec Engerec Engeiec Engdec, EngetcC EngeieCAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João lanuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo,

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

371-6600
371-0725Compra - Vende

Aluga e Administra

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

e demais dep. Ficam móveis sob medida, cozinha
e 2 roupeiros. R$ 45.00'h00 ou entrada R$

22.000,00 + R$ 25.000,00 Feto C.E.F.

REF. 1006 - APTO NOVO, entrega em

novernbro/Züüü. Rua Jorge Lacerda, Centro.
Area 137m2, cl 1 suíte + 2 dorrn, 3 sacadas,
churrasqueira privativa, garagem, elevador e

demàis dep. R$ 65.000,00 sem acabamento
inteiro. Aceita carro ou ode ser arcelado

REF. 1010 - VILA RAU - Res. Águas Claras.

Apto cl 2 dorrn, sacada, garagem, área de
terrreno e demais dep. Entrada �$ 10.000,00

+ R$ 116,00 mensais

REF. 1009 - VILA LENZI - Loteamento Pier

mann - Apto cl 3 darm, sacada; garagem e

demais dep., piso cerâmico, acabamento em

gesso, fica móveis cozinha. R$ 48.000,00

REF. 2024 - VILA LALAU - R. Ernesto

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

cozinha, área de serviço, área de festa -

R$ 65.000,00

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

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

suíte, 2, darm., bwe, mezanino e demais dep. -

R$( 125.000,00

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

darm., 3 bwc, 2 salas, área de festa). Terreno
cl 500m2, tundes -pl-rio, arborizado, excelente

localização. R$ 75.000,00. Aceita carro ou
- imóvel (casa, apartamento em Jaraguá ou

Sehroeder até R 40.000 00

REF. 3025 - VILA RAU - Terreno c] 312m2,
pronto p/ construir -

R$ 8.300,00. Pode ser parcelado

REF. 2027 - ÁGUA VERDE - R: Paulo Krae

mer, 175, lugar alto, rua asfaltada - Casa al.v.
70m2 cl 3 dorrn., sala, copa/cozinha. Terreno

cl 392m2, todo murado. R$ 43.000,00.

REF .. 3021 - VILA NOVA - Loteamento Vi,la

próx. Igreja Rainha da Paz - Terreno

cl 420m2 - R$ 29.000,00

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

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Walter Marquardt, 623 . sala 4 . Centro CornI. Carlos Vasel . Jaraguá do Sul- SC

Ref. 006 - Galpão: 405m2 - Ilha
da Figueira - R$ 120.000,00

Ref. 091 - Sobrado: 240m2, 3

quartos, dep. + sala cml.

Figueira - R$ 60.000,00

Ref. 058 - Casa alv.: 150m2 - 1

suíte, 3 quartos, + dep. Vila
Lalau - R$ 53.000,00

Ref. 008 - Prédio CML.: 200m2, 2
salas cml., + apto. -,Vila Lalau -

R$ 100.000,00

Ref. 061 - Casa alv.: 210m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Czerniewicz -

R$ 85.000,00

Ref. 033 - Sobrado: 246m2, 4

quartos, dep. Vila Nova - R$
60.000,00 à vista ou financiado

Ref. 002 - Casa alv.: 100m2, 3

quartos, + dep. Vila Rau -

R$ 53.000,00

Ref. 032 - Casa alv.: 240m2, 1 suíte
cl hidro, 3 quartos, + dep. Centro -

R$ 105.000,00

Ref. 022 - Casa alv.: 120m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Czerniewicz -

R$ 70.0.00,00

Ref. 047 - Casa alv.: 175m2, 1 suíte-;-
2 quartos, + dep. Jguá Esquerdo -

R$ 58.000,00

Ref. 028 - Casa alv.: 134m2, 3

quartos, dep. Figueira -

R$ 50.000,00

Ref. 051 - Casa alv.: 129m2, 3

quartos, + dep. Figueira -

R$ 53.000,00

Ref. 05A - Casa alv.: 90m2, 3

quartos, + dep. Vila Rau -

R$ 26.500,00

Ref. 003 - Apto.: Cond.
mizade - 2 quartos + dep. R$

15.000,00 ent.· + financ.
Ref. 001 - Casa mista: 140m2, 2

quartos, + dep. R$ 21.200,00
Ref. 081 - Terreno: 750m2.

ICentro. R$ 220.000,00
Ref. 006 - Terreno: l.004,50m2: Vila
Nova. R$ 85.000,00
Ref. 020 - Terreno: 25.000m2. Rio
Cerro II. Ótimo pI indústria.
R$ 75.000,00

Ret. 007 - Terreno: 186.000m2.
Lateral da Walter Marquardt.
R$ 50.000,00
Ret. 037 - Terreno: 651m2. CI churr.,
pise., 1 suíte, + dep. R$ 48.000,00
Lot. Papp
Ret. 022 - Terreno: 1.080,OOm2•
Jguá Esquerdo. R$ 40.000,00
Ret. 046 - Terreno: 392m2• Centro.

R$ 38.000,00
Ret. 012 - Terreno: 450m2•
Nova Bras. R$ 20.000,00
Ret. 001 - Terreno: 581m2•

Jguá Esquerdo. Lot. Gerent. R$
12.000,00 à vista ou

financiado.
Ref. 043 - Terreno: 329m2. Lot.
Satler. Bar�. R$ 11.500,00

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

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Sobrado - Vila Rau -

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

ambientes, sala TV,
cozinha, salão de
festas c/ ehurrasq.,
lavabo, mesenino..
jardim nos fundos e

na frente. $R
125.000,00

""""'=�------.:-o'-'--�""""'" Apto-301 -

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

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

IL.__..... Apenas R$
68.000,00.

- casa alv. cl
90m2, 3

äorm., bwe,
cozinha, lav.,
garagem.
R$ 38.000,00
- Aceita FGTS

VENDE-VILA
LANZI - Casa
alv., cl
125m2, cl 1
suíte + 2

.dorm., 1 bwe
social,
cozinha
ampla, sala
em 2
ambientes -

defronte ao

COlé!Jio
Jardme Lenzi.

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

-

,ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA AL V.
- VILA BAEPENDI -

él 145m2, 3 dorm,
2 bwe, sala ester/
jantar, cozinha c/
mobilia + edícula
cl dep, de empr.
c/ bwe, escritório,
ehurrasq., gara
gem pI 2 carros.

R$ 80.000,00.

CZERNIEWICZ -

Sobrado, térreo,
sala TV, cozinha
cl móveis, sala
jantarlestar, 2
despensa, bwe,
societ c/ sauna,
lavanderia,
garagem.2°
Piso - 1 suíte, 3
äorm., sala
estar, bwe '

social, varanda
ampla. c/ Edícu
la, 'äep, c/ chur
rasqueira.
R$ 110.000 00.

VENDE- CASA
AL V. CZERNIE
WICZ- c/
195,73m2 - suíte
cl banho hidro
massagem + 2
dorm., 2 bwe, sala
estar/TV/jantar,
salão de festas c/
churrasqueira e

despensa. Por
apenas R$
25.000,00.
Assumir finane.
HSBC

JOAO PESSOA
Casa Alvenaria
- cl 196m2, c/
1 suíte, 2
darm., 1 bwe,
sala ester/
jantar,
lavanderia,
salão de festas
c/ churrasq., e

garagem. R$
53.000,00.

'

Aceita-se imó
vel em Jaraguá
do Sul

SOBRADO -

Centro c/
347m2, cl 2-
resido + sala
comI. cl 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4

,darm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão,
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - c/
220m2, c/ 4

dorm., 2 bwc,
garagem pI, 2

carros, terre
no cl 930m2•

, __
R$110.000,oa

Apto-l03 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
äorm, - sala

c/ sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por

apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane.IPa.re.

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

REF 1748 lavabo, garg.
'-------'----------'p/ ? autom.,
dep. empr., c/ bwe, despensa, plsema e

eurrasq. � R$ 140.000,00 nego

VENDE-SÃO
LUIZ - Casa
a/v. cl

•••._,_:1I 150m2, 5

dorm., 2 bwe,
c/ garagem,
rua calçada,
lugar alto.
Próximo
Arroz Urbano,
terreno c/
430m2• R$
35.000,00

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

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

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160.000,0
2112 - Barra - cl 300m' - R$ 13.000,00 - próx. Sup
Breithaupt
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto MarcaI!
- R$ 60.000,00
2175 - czerrnewícz - 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 - 1.01 a,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$ 17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719.20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m'. Loteamento Real Park.

R$ 45.000,00
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 - 9.144,85nf - R$
35.000,00
2990 - Sehroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua Amazonas,

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

..................................................................

IMÓVEIS l T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. senteeher - suite, 2 qtos., dep. empregada. R$
80.000,00 - Aceita apto. menor valor.
3007 - Ed. Isabella - Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas garagem,
MOBILIADO - Área total de 132,11 m'. R$ 75.000,00.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

finane.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 12·5m',
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes. cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 sI aeab.
3028 - Ed. Jacó Emm!lndoerfer - suíte +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 suíte, 2 qtos, sala, 2

ambientes - R$ 50.000,00 + finan.
3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3041 - Ed. Atenas' - Mobiliado, suíte, 3 quartos, salas cl

sacada, 2 vagas qaraqern.
3050 - Cond. Novo Milênio - apto. novo e/2 quarto�,
sacada cl churrasqueira, 1 vaga garagem cl elevador. R$
65.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cf eloset, 2 qtos., lavabo,
sacada cf churrasqueira, 2' vagas de garagem. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwe, sala, copa, cozinha,

, lavanderia 'e garagem. R$ 33.000,00.
3217 - Ed. Hortência - 3 qtos, 2 bwcs, cf garagem, semi

mobiliado.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + financiamento
3314 - Cond. Floresta - 2 qtos, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 16.000 + finane.

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro - cl 331 m', cl suíte + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Schioehet 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. cen

traI.
1052 - Água Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem pf 2

carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00
1072 - Amizade - cl 200m', cl suíte, 2 quartos, terreno cf
1 .140m' - R$ 130.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cf 121m', cl suíte + 2

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

mobiliada, terreno com 930m'.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + fi nane.

1375 - Vila Rau - cl 80m', cl 3 qtos, + edícula cf 78m' - R$
42.000,00
1377 - Vila Rau - 90m', cl 2 quartos. R$ 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwe - R$ 25.000';00 + finane.
·1984 - Corupá - cl 298m', cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1 .250m' - R$ 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m', cf 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541.35m'. R$ '85.000,00. Aceita carro, terreno,
parcelamento.

TERRENOS
2013 - Centro - Reinaldo Rau, cl 975fT]' - '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

076 - Amizade - cl 386,37m' (18,32x20,70). R$ 17 . .500.00

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

E-mail: girolla@n�tuno.com.br
PLANTÃO: 9973-9093

Centro - 203,95m2, suíte cl hidromassagem, 2 qtos
cl sacada, sala intima, salas conjugadas, bar,

cozinha imobiliada, garagem pl 3 carros.

R$ 150.000,00.

Jguá Esquerdo - 70m2, c/3

quartos. Terreno cl 450m2•

R$ 20.000,00 + financ.

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

R$ 54.000,00.

Baependi - Apto. cl 134,47m2,
c/3 qtos, bwc, salas conj.,
copa, cozinha, lavanderia e

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$ 24.50000

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

LOCAÇÕES
Casas

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

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

R$ 350,00
605 - Casa de alv. cf suíte + 2 qtos - Rua Leopoldo
Mahnke - Centro
609 - Casa de alv. semi mobiliada cf 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
627 - Apto. cl suíte + 2 quartos. Ed. Silvio Pradi. R$

370,00
632 - Apto. c! suíte + 2 quartos. Ed. Talismã - Rua Jorge
Lacerda - Centro.

633 - Apto. com 2 quartos - Rua Cabo Harry Hadlich -

Centro. R$ 300,00
635 - Quitinetes pequenas e grandes - Ed Marquardt. A

partir de R$ 180,00.
638 - Apto. cf 2 quartos- Próx. Caraguá. R$ 250,00.
639 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Jaraguá. R$ 450,00
640 - Apto. cl 1 quartq - Próx. Weg II. R$ 230,00
641 - Apto. cf 2 .quartos - Jardim Centenário. R$ 260,00
642 - Apto. cl 1 qto Próx. Hospital Jaraguá. R$ 220,00
645 - Apto. novo cl suíte + 1 quarto - Res. Piermann. R$

330,00.
659 - Apto. cl suíte, 2 quartos - Ed. Carvalho. R$ 550,00.

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

Transportes. R$ 300,00.
.

664 - Sala comI. cl 50m' - Rua Cabo Harry Hadlich -

Centro
668 - Sala cornI. cf 60m2 - (2 ambientes) - Centro. R$

280,00
674 - Sala cornl. cl 140m2. Rua Reinaldo Rau. R$

500,00.
675 - 2 salas eomls cf 40 m2, cada - Centro ComI. WV. R$

400,00 cada sala.
684 - Sala comi. cf 170m' - Ed. Jaraguá - R$ 700,00
692 - 2 salas comls cl 35m' cada, uma delas mezanino
de madeira - Ao lado Foto Lass.

695 - Sala comI. cl 250m' - Av. Mal. Deodoro da Fonseca
- Centro

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 - Galpão cl 240m', terreno cl 939,43m', todo
murado - Barra Rio Cerro. R$ 590,00
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 • COMPRA
• VENDE

,
ALUGAIMOVEIS •

• ADMINISTRA

trPABX 37,1-7931 CRECI 1741-J

E-mail -imoveis@netuno.com.br

uá do Sul

LANÇAMENTO
Res. ANITA GARIBALDI

o apartamento dos seus sonhos

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

Acabamento personalizado
Area Privativa - 306m2

Total - 392m2CENTRO - Rua Anita �aribaldi

AGUA VERDE - Sobrado cl 245m2 - suíte
+ 2 quartos-e 2 garagehs + móveis sob
medida. R$ 130.000,00 (Aceita aparta

mento cl parte pago)

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

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

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3

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

FIGUEIRA - Sobrado c/179 m2 cl bela

vista - 1 suíte + 2 quartos - Terreno cl

576m2. R$ 95.000,00 (próx. Indumak)

FIGUEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450

m2. Rua 915 - Lot. Divinópolis.
R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

SANTA LUZIA - Lotes com financiamen
to DIRETO ou pela CEF (Prestação a

partir de R$ 70,00)
CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

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

AMIZADE - Casa Alv. c/88 m2 - 2 quartos
Rua Frederico Todt - 181

R$ 42.000,00

VILA LENZI- Casa alv. cl 127 m2 - 4

quartos - Terreno cl 700m2 - Próx.

Mercado Lenzi - R$ 50.000,00

BAEPENDI - Apto c/3 quartos (1 suíte)
Espaços amplos (Aceita troca por casa)
R$ 55.000,00

FINANCIAMENTO DIRETO

SÃO LUIS - Casa alv. c/70m2 - 1 suíte +

quarto (casa nova) - Rua Maia Nagel.
. R$ 30.000,00.

Centro - terrenos de R$ 25.000,00
a R$ 35.000,00, parcelado

em até 12 vezes

CENTRO - Casa mista (ponto comercial)
Rua Marina Frutuoso, 422 R$ 75.000,00.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

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

ifl
DECORAçÕeS lTOA.

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
forros (PVC, Isopar) e Papel de Parede
Rua Fritz Bartei, na 400 - Sala 05

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

í (f) 14Anos
LUNELLI
M'h''''HNiiii'''·

IS E R V I ç O S P R E D I A I S
--------�--�----�.,

.

R u o P r e I e i t o J o sê ,BÓt�/,.i5 9 3 • V i I.g, Rb·!)
Fone: (047) 973·994ri�372{a5·0;O? -

CEP: 89254·100 • JorogOó dö'Sôl- SC

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

Rua Reinoldo Raul 815 - Salas 01 e 02 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
!

o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

\

376-1106

Q
[JIlD�DO[J •

�

x para banheiro
Fachadas
Janelas

os para decoração
pidação Bisotê

.
.

Venda e Manutenção de Portões Eletrönicos,
v:ídeo porteiro, alarmes sem fio e interfones

111111 HDL .1"41%' p+tllß:f
Tel. (Oxx47) 275-309a

Rua \Nalter Marquardt, 131 - sala 5

.Jaraguá do Sul, SC

-

INSTALAÇÕES (:'.1 j

TELECOMUNICAÇÕÊS

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

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

373-0325
9975/0781

Rua Francisco HruschKa, 1125 . São Luiz -

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

arquitetura
design

;pm=�

·�Ki'CHEN� cozinhas

KITGHel'i - C-LOSEI:) �,BATH

olhos Industriais e Residenciais

ciéM4·)·Qi'Êif)
.

'

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Fone: 373-1010

Projetos- Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto
.

e estruturas metálicas - ,Elétrico e Hidráulico
.

Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas
.

Legalização de Imóveis - junto aos órgãos competentes
Imobiliária - Compra, Vende, Aluga, Administra

" aIMMIW411'>§ ....It
• " � IMliLl.�Ta_

Rua Filipe Schimid1', 279 - Cen1'ro

Jaraguá do Sul - SC

Imunizadorat•
. Ja·ragu_á RI l��;��;�:����
DEOETfZE SUA CASA OU /NDUST 6alxo teor toxico)

Somos registrados no Co Regional de

Química com 25 anos de eX ia comprovada

�

Showroom Tel.: (47)171.3511 . DOCE
MOVEIS NOVOS E SEMI·NßVOS

Regina
Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

(47)
'2.75�1830
275-4102

Rua Bernardo Dornbusch, 250 - Vila Baependi

�iiit·HÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, AqLI'acedores
à Gás e consertos em Geral

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

Rua Floriani Esthelin, 48 .

,São Luiz - Jaraguá do sul- se

Acessórios
",' Produtos

Disk conserto
50524 horas

9973-5375

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

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

,

MIA�'D'''E'1)"RE11·iRAl
'

F'L;O"R"'líD"'A\ LiT"D'A"�. .) ii J" I 1
' " .�. f! ."

. I'! I R I j ffi ili

I' I '\ ) . I; . � )!,
-

... f � I ')'. I �'" s ,
y cf \

• !..}J ri ,.1

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

.�j;�;':h:",
•.;���«-»»_l """""

»""":;;';;'."'''''!'>>>><;;:>-.>ii:<;;,i;;

Itaúba - Peroba. Financiamentos: 7� Assoalhos - ForroS''''\1
��b,!,:��_"< .....cai.xa E�nôR1ica. � C()�st.ru.ca.rd... "--�ria�
L-_ Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

���..���--

K & B Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Prernoldodos. tipo Forro e Piso - Laje Dupla I
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:?�.C?��.��I:.I��?�� :.CORREIO DO POVO· ····:f.-��·<?·��·�·?�·��:·��·?�·��:·���·��·�·�·����

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

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

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

COD 327 - Área medindo 2.655,10m2 - Rua Ignácio Zacko -

Barra do Rio Molha - R$ 55.000,00
CQD 297 - Área medindo 3.300,00m2 - Rua 25 de julho - Vila

Nova - R$ 65.000,00
COD 296 - Área medindo 16.000,00m2 - Rua Antônio B. Schimidt
- Ilha da Figueira - R$ 85.000,00
COD 295 - Área medindo 23.000,00m2 - Ilha da Figueira - R$
110.000,00
COD 330 - Área medindo 320,00m2 - 320,00m X 140,00111 -

Área pronta p.ara qualquer tipo de construção - Estrada nova - Rua

694 - R$ 240.000,00
COD 111 - Área medindo 12.000,001�12 - Rua José T Ribeiro -

Ilha da Figueira � R$ 220.000,00
COD 026 - Área medindo 1.900,00m2 - 19,00x100,00m - Rua:

Walter Marquardt - Ao lado do posto Cidade - Valor R$ 60.000,00
COD 027 - Área medindo 3.645,00m2 - 45,00x81,00m - Rua

Walter Marquardt - Ao lado do posto KM07 - Valor R$ 200.000,00
COD - Área medindo 100,00m - Rua

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

VENDAS
CZ.ERNIE
WICZ -

Ótimo·
terreno
comi. ou

res. cl
metragem
total de
7.460m2.

Valor R$ 260.000,00 (próx. garagem da

Canarinho) Obs.: terreno pode ser

dividido.

.lIC��--l CENTRO - Casa
em Alv. cl ,

150m2 - suíte +

2 .qtos., 2 salas,
cozinha cl
armário sob
medida, área
serviço,
garagem pl 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: 380m2.
Valor: R$150.000,00·

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS
TERRENOS E ÁREAS INDUSTRIAIS

Pastor A. Schneider - Barra do Rio Cerro - Valor R$ 85.000,00
COD 037 - Área medindo 7.500,00m2 � 37,50mx200,00m - Rua

Berta Weege - Barra do Rio Cerro - Em frente ao loteamento Ouro

Verde - R$ 80.000,00
COD 042 - Área medindo 3.600,00m2 - 40,QOmx90,00m - Rua

Walter Marquardt � R$ 180.000,00
COD 332 - Área medindo 5.000,00m2 - Rua Max Willian �

Baependi - R$ 230.000,00
COD 280 - Área medindo 627,00m2 - 19,00X33,00 - Rua Walter

Marquardt - lado posto Cidade - R$ 60.000,00
COD 333 - Área medindo 28.854,00m2 - 91,60mX315,OOm - Ao

lado da Tritee - Valor R$750.000,00
COD 335 - Área medindo 80.095,00m2 - totalmente plano, com

casa boa, ótima para pesque e pague - Nereu Ramos - Valor R$
100.000,00
COD 334 - Área medindo +- 7.600,00m2 - Central - Perto do

posto Mime - Com casa medindo 479,00m2 - Rua Walter

Marquardt - Valor R$ 1.500.00Q�00 - Negociável

'11
..

.

.

...
.

VILA LALAU
- Ed. Vitória

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

.quartos, safa,
cozinha, área

de serviço,
BWC, sacada, garagem pl 2 carros, salão
festa - (Próx. Marisol). Valor R$ 13.000,00

(entrada) + �n. R$ 370,00

ILHA DA
FIGUEIRA
Casa alv. cl
130 m2 -

suíte + 2

quartos, 2

salas,
cozinha, 2

BWC's,
área de serviço, garagem cl churrasqueira.
Valor: R$ 65.000,00.-

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)

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

CENTRO - PONTO CENTRO - PONTO
COMERCIAL -

Lanchonete na Rua
COMERCIAL - Excelente

Reinoldo Rau toda prédio comercial, com

equipada, cl motq pI várias salas cl 138m2 +

disque entrega, (15 anos casa 140m2 e terreno cl
no mercado). 377m2.

Valor: R$ 70.000,00 V I R$ 250 000 00
(aceita no negócio carro/

a or
.,

• ,

terreno/apto. no valor (neqociável)
até R$ 20.000,00) Rua Ge�ulio Vargas

APA�TAMENTO
(BALN�ARIO CAMBU

RIU) - Otimo apartamen
to cl 130m2 - suíte + 2

quartos, sala jantarlestar,
cozinha, mobiliada, dep.
empregada, garagem pl

_ 2 carros - Valor
R$ 80.000,00; Rua:
1.800 (área nobre,

quadra do mar)

LOCAÇÃOAPARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLl - 3 dorm. cl 2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. ED SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem -

R$ 250,00 I

03 - JARAGUÁ ESQUERDO - APTO - PRÓX. CONF. MÔNICA - 3 dorm. + 2 bwe's - cl
garagem - R$ 280,00.

,

04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorrn, cl garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. + dep. ernp., garagem - R$ 350,00
06 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARJLYS - sulte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
07 - VILA LALAU - APTO. ED. VITGRIA REGIA - 3 dorrn, c! garagem pl 2 carroS

-

R$ 350,00
08 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - 1 suíte + 2 darm. + dep. - cl garagem
- R$ 450,00 ,

09. - CENTRO - APTO - ED. JARAGUA o 2 dorm. - si garagem - R$ 250,00
10 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorm. + dep.empr. - cl garagem - R$ 380,00
11 - CENTRO - APTO - ED. REBELO - 3 dorrn, c/qaraçern - R$ 330,00

. LOCAÇi.\O CASAS
01· - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento

-

R$ 250,00 , I.
02 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO - PROX. POSTO PEROLA - 3 dorm. cl garagem
:.. R$ 330,00
03 - RIO DA LUZ - CASA ALV.. (PRÓX. CEVAL) - 2 darm. - cl garagem - R$ 1.200,00004 - CENTRO - CASA ALV. (PROX. MEC. RABOCK) - 2 dorm. - cl garagem - R$ 325,0

05 - CENTRO - CASA ÓTIMA (PRÓX. DISAPEL) - suíte + 2 dorm. + dep - cl vaga pl
dois carros - R$ 600,00 ,

06 - CENTRO - CASA MISTA PROX. IMOB. JARDIM - 3 dorm.
R$ 350,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ENDE - �LU�� - �DIVIINISTR.�

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 suíte + 1

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

756,73 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus

Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas iSCAR)

. Apto cl 306,00m2, com suíte + 2

quartos, dep. empregada com·'

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

menta) e R$ 180.000,00 (com
acabamento)

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz.
Vila N'ova (Próx. ao Fórum)

- Apto (tipo 2), cl suíte + 1

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

parcelas de condomínio de

construção. R$ 1.000,26.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
. Apto. nQ 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$ 1.28.1,47
(corrigidas pelo cub)

até final de obra.

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

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 -

R$ 38.00000

CASAS E APTOS
A VENDA

- Ed Dianthus - Rua Marina Fru
tuoso eSQ com Ângelo Sehio
eher; Apto 303 - c/219m2 - suíte
+ 2 quartos, dep, empregada,
sacada c/ 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 bwe e

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00.
- Casa em alvenaria c/ :2 quar
tos e demais dep. - Rua Urubiei,
118 . R$ 38.000,00.

Casa em alvenaria c/
181,00m2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwe social, sala e

cozinha) + edícula de 61,00m2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewiez, próx.
Colégio Albertó Bauer - R$
80.000,00.
- Casa mista com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
churrasqueira e garagem - Rua
José Emmenoerfer (distante
900 m da praça Ângelo Piazera)
- R$ 40.000,00.
- Apto c/ 3 quartos, sala, cozi-
nha, bwe, área de serviço, 1

vaga de garagem (Prédio c/
salão de festas e churrasquei
ra, portão-e portaria eletrônica)
. R. Pedro A. Fagundes, 45 - R$
54.000,00 (entrada + assumir
financiamentos CEF).

Casa em alvenaria c/
212,00m2, num terreno c/
420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx. ao Aearaí, 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. c/ 3 quartos e demais
dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno c/600m2 - Rua Luiz
píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita
sítio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. c/ 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. Sehioehet - R$
65.000,00.
- Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de 342 rn") Estrada
Nova - R$ 39.000,00

Casa de nadeira no

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

ço. R$ 19.000,00.
TERRENOS/SÍTIO

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

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

R$ 85.000,00.
- Terreno c/ 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno c/ 630,00m2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno c/ 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno c/ 780,00m2 - Condo
mínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 35.000,00.
- Terreno c/ área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos c/ área total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiran-ga
- R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas,
Engler.

Terreno com área de

102.752,00m2 - Rua Walter Mar

quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 250.000,00.
- Terreno c/ 40.000,00m2 - Bar-
ra do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Terreno c/ 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 - Próximo à
Serra de Pomerode .- R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Apto. c/ suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa - R$
450,00.
- Galpão Industrial com 750,00m2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Selas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo Torinelli,. Vila Nova (la
locação), suíte + 2 quartos e

demais dep., s·aeada· c/churras
queira, garagem e box para de

pósito - R$ 350,00.
- Aptos. novos c/ 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.

Casa em alvenaria c/
160,00m2, c/ suíte + 2 quartos
e demais dep.
- - Rua Jaraguá, 100, Corupá -

R$ 650,00.
- Galpão Industrial com 330 m2
- Rua João Januário Ayroso.
2700 - R$ 700,àO.
- Casa c/ 3 quartos e demais
dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto c/ suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep, - Rua Epitáeio Pessoa - R$
450;00.
- Apto c/ 1 quarto ou 2 quartos
e demais dep. - R. José Em
mendoerfer, 1533.

Casa em alvenaria cl
� suíte + 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, área de

serviço, garagem, lateral
. da Rua Augusto
Demarchi, próximo ao

Rodeio. R$ 30.000,00.
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Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

EDIFICIO
, KLEIN
Apenas duas
unidades!! !

Com 1 suíte, 2'

quartos, sala
+ copa, cozi

nha, lavande-

ria,bwc,
churrasqueira

na sàcada,
garagem.

Prédio com

salão -de festas, playground, gás central, elevador,
porteiro eletrônico. Ótima localização central. Entrada

+ parcelamento em 24 meses.

EDIFICIO MÔNACO.
Em construção - Ótima

localização central - próxi
mo ao Posto Mime da

Reinoldo Rau. De 1 e 2

quartos, sala + copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

garagem, Prédio com

elevador, play ground,
salão de festas, porteiro
eletrônico, Entrada nego

ciável + 48 parcelas.

EDIFÍCIO MATHEDI II

Aproveite!!! Última unidade
com 3 quartos, sala + copa,
cozinha, lavanderia, bwc e

garagem. Prédio com porteiro
- eletrônico, salão de festas,

playground, gás central e

ótima localização. Entrada +,
parcelamento em 24 parcelas

ou a ne ociar.

IMOBlllARIA

MENEGOITI

Imobiliária Menegotti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 � Sala 1 - Jaraguá do Sul

/

Otimo apartamento - Centro - com 2 quar-
tos, sala, copa/cozinha, BWC, lavanderia,

garagem. Piso cerâmica, cl porteiro
\

eletrônico, área de lazer, salão de festas .

. Apenas: R$ 35.000,00.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se computador TX
486 sem MHZ - 16KB de

memória. Em ótimo,
estado. Valor R$ 600,00.
Tratar 372-3500 cl Iris.

Vende-se ou troca-se casa

em Piçarras. Terreno cl
15x25, casa de 100m2.

Vendo ou troco por terre
no em Jaraguá do Sul, ou

por carro. Tratar 372-

2934, somente período
matutino.

Precisa-se de costureira cl
prática pI trabalha cl

Overloque ou cobertura.
Vanice. Tratar 9992-2379.

Vendo lanchonete no

Portal, serve almoço, preço
à combinar. Aceito carro

no negócio. Tratar
9991-0174.

Vende-se Fax Sharpp,
novo, na caixa, cl trans

formador. Valor R$270,00.
Tratar 9102-6711, cl

Omar.

Vende-se máquina de roçar
grama Trapp, modo MC 40L,
Valor R$ 200,OQ. Vende-se
máquina de costura Singer
cl gabinete, completa. Valor

R$250,00. Tratar cl Gilmar
9979-1576.

VENDO CASA ALVENARIA
Loteamento Versalhes - Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda com

garagem. Terreno de 450m2. Toda murada, com asfalto,
pronto e pago. Rua paralela ao conjunto Residencial Amizade.

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Milton) 371-7876 (Paula) ou

Rua Artur Guinter, 60 - Amizade

ALU,GA-SE
Centro - Casa em

alvenaria próx. Beira Rio
(Rua Emiel Burow, 272)
com 4 quartos, 3 bwc,
garagem pl 2 carros,

portão eletrônico.
Aluguel R$ 600,00

Fone: 370-0919 ou

9101-4656

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construcôes

A�L�deO�C!(E .... .11QQ5·,3

Fone: (0**47) 275·3441 / 9975·1749
. NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 30e - Sala 12

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

EMPRESÁRIO!
VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK

,.,

INFORMAÇOES?
.

Então não perca tempo. Ap�oveite a oportunidade d�
mOvimentar seus negócios e faturar rnais

..
O Disk Informaçoes e

um serviço de utilidade pública desenvotvído em parceria com a

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

Investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada para
Os tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS'

•

Divulgação em todo Brasil via internete em, todo estado através
do. fone 900-3000 todos os dias ínclusive sábados, domingos e

(enados, das 7:30 às 22:00 horas.
• VGendas direcionadas

ratuidades: '

Inserção do banco de dados de �nternet .

Descontos especiais na aquisrçao de Mala Direta
15 dias por ano na páqina clas.slflcad�s prornocionas

Relatórios quadrfmestrars de mdicaçäo de sua empresa

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

ou acesse nosso síte

http://www.d900300.com.br

I
.1 �I�:Ó��;I ����n�������;$ ��.��:.�)�llenlo São

'1 .....----------......-----4
VENDE - TERRENO com 1.000m2 de esquina - Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus.

VENDE - TERRENO com 2.4oom2 (60X40) sito no bairro

Jaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE � TERRENO de esquina com4.200m2 - Fazendo
frente com a Rua Bernardo Dornbusch.

VENDE - TERRENO com 476m2 - Loteamento Ana

I
Paula II - Lote n" 151 - R$ ] 2.500,00.

ILOTEAMENTOS
FINANCIAMENTO PRÓPRIO

ENTRADA + 50 MESES
Residencial Firense

I
Ouro Verde

ICirilo Zanghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II

Condomínio Fechado Flamboyant

CASAS

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

IRua Horácio Pradi. 3:'10 - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.1100,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12,(KHI,OO.

I VENDE - CASA DE MADEIRA - Lote 91 - Lorea,

ILiodoro Rodrigues - R$ IR.IIIIO,IIO.

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82. Loteamento

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

Informativo
lrnobiliário

AIJS

INFORMATIVO
A Delegacia do CRECI de Jaraguá do

Sul, SC, situada à Rua Guilherme C.

Wackerhagen, defronte. ao Fórum,
bairro Vila NO\La, informa a todos os

Corretores e Imobiliárias o seguinte:
Encontra-se aberto as inscrições para

Estagiários, os interessados deverão

comparecer junto a Delegacia, acompa

nhado da inscrição de provas feita

junto a Secretaria de Educação. O

Curso de Estágio obrigatório, período
de 2 (dois) anos.

Gostaríamos de colocar a nossa Dele

gacia a disposição de todos os correto

res e imobiliárias para alteração de

endereço, abertura de novas empresas

e todo e qualquer serviço relacionado a

área de TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA.
Comunicamos também a todos os'

corretores e imobiliárias que é obrigató-
rio o número de Registro junto ao

CRECI, para qualquer tipo de propa

ganda ou divulgação. O não atendimen

to poderá ser aplicado a Lei 6.530.

Adejair E. BaisaneIli

Delegado de Jaraguá do Sul

Imobiliária Garcia Vende
275-0019CRECI 4855-J

CASA NA PRAIA: Cód. 0088 - Casa de alvenaria cl 100m2, contendo 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, etc. Localizada no município de Penha/Se. Valor R$ 28.000,00.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

UNINDO O ÚTIL AO
AGRADÁVEL!!!

Cód. 0065 - Apartamento inacabado c/
126,24m2 de área total, contendo 3

quartos, sala de estar, copa/cozinha,
área de serviço, bwc social, lavabo,

sacada, garagem privativa (01 vaga),
salão de festas, elevador. Localizado no

Ed. Residencial Dunker, Centro, próx. a

Praça Ângelo Piazera. Valor R$
65.000,00. Negoc;:iáveis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO COMERCIAL - galpão/aptos.,
cl 1.436m2, Rua Frederike Bohmann Enke.

Vila Rau. R$ 40.000,00, estuda propostas.

laje, 02 quartos, sala de jantar e
,

III sala de estar, cozinha, bwc, garagem ampla cl portão de ferro, piso superior cl área
· i de serviço e área livre, Frente com loja detalhe em granilha com bwc, lanchonete
· � em madeira cl bwc. Aluguelloja:R$ 200,00 + aluguel da lanchonete R$ 200,00. Rua:

'

• Joinville - próx. DG WEG. - R$ 110.000,00 - Aceita casa como parte de pagamento '.�
•

'"
na Vila Lalau ou Centenário. ..�

�i. REF. 245 -ILHA DA FIGUEIRA - Casa em alvenaria em construção com aprox.50 m2, ;

� quarto, sala, cozinha, bwc. Terreno com 435m2 (15x29) - Rua Carlos Oechler - próx. '

(",) A pedreira - R$ 8.500,00 - Aceita veículo e parcela a diferença. <
• REF. 259 - AMIZADE - Casa em alvenaria cl 117,00m2, área de serviço, cozinha, sala �

I! jantar com sala estar cl piso em desnível, 02 dormitórios, suite, bwc social inacabado, t
� garagem para 02 carros e varanda. Terreno com 793m2• Loteamento Versalhes.
,e R$ 55.000,00 - Estuda Proposta. ,.E REF. 263 - ANA PAULA II - Casa em alvenaria com 60,00m2 com cozinha, área de .e� ...

serviço, bwc, sala estar, 01 dormitório. Varanda tipo cobertura. Rua José Narloch III

próx. Posto mime - R$ 17.000,00. .

"IJ, REF. 415 - FRANCISCO DE PAULA - Casa de madeira, cl 54m2, 03 dormitórios, sala t
-= estar, cozinha, bwc em alvenaria, área de serviço. Rua Francisco de Paula - após a :I
ca:

Menegoti. - R$ 9.000,00. 2:
REF. 516 - SÃO LUIS - Sobrado em construção com 130m2. Térreo: cozinha, sala �

� estar, 03 dormitórios, varanda, bwc social. Superior: cozinha, sala estar, 3 dormitórios, III

� varanda, bwc social. + Casa em alvenaria com 60m2, cozinha, sala, 2 dormitórios 'e
.

bwc social. Terreno com 405.00m2. Rua Cristina Adriano, Pereira - R$ 45.000,00 - �
Aceita veículo ou imóvel como forma de pagamento. i

I! REF. 520 - BARRA DO RIO CERRO - Sobrado com 225m2, Térreo: garagem ampla ;
Ê para 04 carros com bwc (opção para dividir conforme necessidade). Superior: ,

c3 cozinha ampla, sala estar com porta em arco, suite cl porta de correr, 02 dormitórios <
bwc social. Fundos, com piscina 4 x 8. Terreno com 308m2.lnstalação de água quente, �
tanque para aquecimento solar, instalação trifásica, portão e cerca de alumínio, tI!

1ií veneziana em todas as janelas, jardim. Rua Manoel Vieira - próx. A verdureira Mass.

'c R$ 110.000,00 - Aceita�egociações. "'" .' ,m "

� VISITE NOSSA PÁGINA NA INTERNET - centerhouse.cjb.nef {

TERRENOS:
cöd. 495 - Terreno cl 362,50m2. Amizade - R$
13.000,00.

Vende . AI.uga • Administra • Compra • Vende . Aluga

CENTRAL DE VENDAS

371-8799RANCHOw
IMOVEIS

,Uma parceria correta.

ra nchoimoveis .com.b r

BARRA DO RIO CERRO
Cód. 366 - Sobrado novo de alvo cl 180,00m2, cl
uma suíte + dois quartos e demais dependênci
as, terreno medindo 600,00m2. Fica linha

telefônica.R$ 55.000,00. (Aceita terreno ou carro

até R$ 10.000,00).

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ii 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Cód.- 477 - Casa de alv. cl 112,00m2, três quar
tos, dois bwc, salas, copa-cozinha, área de

serviço e área livre, terreno medindo 61 9,50m2.
R$ 25.000,00

-

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

Cód. 145 - Terreno no Rau cl 385,00m2 - R$
10.000,00. Aceita troca por veículo.

Cód. 470 - Terreno c/600,00m2, Ilha da Figueira - R$
.8.000,00

Cód. 490 - Terreno de esquina medindo 321 ,75m2 na

prais de Barra Velha - R$ 10.000,00.

ARARANGUÁ
Cód. 476 - Lindo chalé Suíço cl 12b,00m2, três dormi
tórios, dois bwc, lareira, churrasqueira, e demais

dependências, terreno cl pomar e jardim medindo

752,00m2, Ficam moveis sob medida. R$ 52.000,00
Aceita troca por casa em Jguá ou carro.

ILHA DA FIGUEIRA
Cód. 493 - Casa de alv. cl 1 00,00m2, três quartos,
sala, copa, cozinha, despensa, terreno cl 682,00m2
Lotmenta Piazera II - Faze de acabamento.

,

NECESSITAMOS DE IMO-

VEIS PARA r..a:::AçAo.
TEMOS CLIENTES CA

DASTRAIDS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMUNICADO

CORRETOR DE IMÓVEIS

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

Ref. 150 -

ANA PAULA
- Casa em

alv.,140m2, 3

quartos, sala,
cozinha, bwc,

garagem.
Rua Adenor

Horongoso,
277 - R$

35.000,00,
aceita carro ou caminhão

quartos,
sala, bwc,
cozinha,

garagem.
Rua Lili B.

Müller, 34.

39.000,00.

Ref. 136 - ILHA DA FIGUEIRA - 3 Ref. 125 - ILHA DA FIGUEIRA - 1

quartos, sala, cozinha, bwc. Rua suíte + 2 quartos, sala de estar, jantar,
Avelino F. de Borba - cozinha, garagem. Rua Bernardo

____
R$2,5.000,00. �ehlin� 63 .=_R.!_ 95.000,0'2_ _

TERRENOS
• CHICO DE PAULO - 618m2, Rua Francisco de Paulo R$ 13.000,00
• RAU - 340m2, Rua 979 R$ 7.500,00
• AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, Rua Afonso Piazera

·

R$ 18.000,00

LOCAÇÃO
• VILA NOVA - Apto novo, com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, .garagem R$ 250,00
• VILA LENZI - Sala comercial com 53m2 : R$ 230,00
• ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem R$ 200,00

A Sra. Gina Méier, comunica que foram extraviados os

blocos de notas fiscais série DI (001 a 500), livros

fiscais de entrada e saídas, apuração de resultados,
inventários, termos de ocorrência da empresa LIANA

MODAS LTDA-ME, com CGC/MF 81.513.699/0001-95

e lnsc. Estadual 251.854.817, conforme boletim de

ocorrência n° 1.459/2000.

Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâmico, terreno
300m2, Lot. Zanghelini. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 + Fmanc.
Aceita-se carro.
Ref. 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, quarto, sala,
cozinha, BWC, garagem, ótimo local, próximo da creche. R$
12.000,00, ou R$ 9.500,00 + prestações de 1 salário mínimo.
Ref. 113 - Casa alvenaria de 200m2, terreno 15x29, Centro, próx.
Pama, 5 quartos, 2 BWC e demais dependências. R$ 88.000,00,
documentação toda Ok. Aceita terreno bem localizado no negócio.
Ref. 108 - Casa mista{ 3 Quartos, cozinha, Lav., Bwc, Garagem,
ótimo local (Vila Rau) R$ 25.000,00
Ref. 302 - Terreno centro Schroeder, prox. Prefeitura 38mx90m
3420 m2 R$ 35.000,00
Ref. 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua
asfaltada R$ 12,000,00 . '

Ref. 312 - Terreno Três Rios do Norte, Tifa Schubert cl escritura,
3.750m2, 30x125, cl casa de alvenaria inacabada. R$ 19.000,00.

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

R$ 150,00 o rn>, através do Kit-Casa ..

- Casa popular a partir de R$ 5.000;00
financiada ela C.E.F.

avimentos

2 quartos) .

Apartamentos com

acabamentos interno

reendimento•

e rOii;malS U

Proma na Rua Marina F
com a Rua Paulo Schio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãor.

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 na sua empresa.

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

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

E. .

AULAS DE YOGA' DIA DA SAUDE

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

Serviços Totalmente Gratuitos

Segunda-feira Terça-feira Quinta-feira
•.""A§�stmi*íl4lill;'i;lllllll!;ii!il mes de Glicemia Capilar,

8h-9h30 14h às 15h30 14h-l
.

ão de Peso, Verificação9h45 às llh15 18h45 às 20h14 9h

terio].

Professora:· Iise Fischer Hasse

,Aulas uma vez por semana.

Escolha seu horário:

STRAS -

ALCANCE

INS
HOJ

(47) 371-8
às 22,h, sem i

para o almoço.

embro, às 19h
dade: Prazer e

nte: Dra. Oderute Cardeal

agalhães
Entrada Franca

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

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

SE FIESC
SENAI

JARAGUÁ DO SUL
.... w .....

ISO 9001
,:,·�.:�·,:::l..'ßj:iJ,'}."j..-:>,�.'\:::,�.:.l>,-; >:

,m:::x{:-:::;X,�:j. �-��x«:�::: :P.(;W.<l.\':>:r..:<

-

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

TECNOLOGIA EM AUTOMAÇAO INDUSTRIAL

CONVÊNIO FERJ/SENAI (Noturno)
, �

PERIODO DE INSCRIÇAO: 11 a 22 DE SETEMBRO

LOCAIS DE INSCRIÇÂO: AGÊNCIAS 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@senai-sc.ind.br

ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
OBJETIVO e Palestras do Grupo

Informare (Todos os Estados
do Brasil). Instrutor de Cursos
e Palestras CRC (pr:_ Sc - SP
e RS).

• Al!tor dos Livros:

Resumo Prático de

.Reciclagem e atualização da Legislação
Trabalhista de formaprática.
PROGRAMAÇÃO

.

• "ROTINAS DE ADMISSÃO"
(Exames Médicos, Registro,
CHGED, FGTS, PIS, Etc);
"ROTINAS DE ELABORAÇÃO DO
CONTRATO" (Prazo
Determinado, Indeterminado:
Parcial);

• "ROTINAS DA DURAÇÃO DO
CONTRA;fO" (Jornada de

Trabalho, Intervalos, DSR,
Férias, 13º Salário,
Remuneração, etc);

• "ROTINAS DE RESCISÃO" (Aviso
Prévio, Verbas Rescisórias,
Seguro Desemprego, Adicional,
Ação Consignação, Justa

Causa, Normas Homologação,
etc);

• "PRESCRiÇÃO E MULTAS
TRABALHISTAS";

APRESENTAÇÃO

Direito do Trabalho - 3!! Edição Juruá

Resumo Prático de Folha de

Pagamento (cálculos) - 3!! Edição
Juruá

Resumo Prático de Rescisão de
Contrato (cálculos) - 2!! Edição Juruá

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 09horas/aula

PERíODO: 09/10/2000

HORÁRIO: 08:00 às 18hs

INVESTIMENTO: R$ 98,00 (Noventa e

oito reais)

Inscrições ou maiores informações:
entre em contato através dos fones.

370-0251 e 370-1251 ou e-mail:
senacjgs@jgs.matrix.com.br

Se você não quiser mais receber
er

mensagens de cursos do Senac, tav

informar-nos via e-mail.

Gilson Gonçalves - Bacharel em Direito
com especialização em Direitos Público.

Consultor do Grupo lOB (Área
Trabalhista e Previdenciária) por 9 anos.

•

Palestrante e Instrutor de
cursos do lOB Cursos (PR e SC)
por 9 anos. Instrutor de Cursos

------�--------------------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ARROZ
FAZENDEIRO

Aberto diariamente 7 7:00hs, com almoço
Aceitamos reserva para festas

INGREDIENTES

500g de lingüiça calabreza
4 cenouras
1 cebola

·1 amarado de ervas aromáticas.
(salsa, cebolinha verde, folha de
louro e raminho de alecrim)
4 xícaras (chá) de água
sal e pimenta do reino moida, na hora a gosto
200g bacon

PREPARO DO ARROZ
2 colheres de manteiga, 1/2 colher de cebola

picada, 1/2 xícara de arroz, lavado e escorrido. 6
a 8 folhas de colve sem talo rasgadas e 1 colher

de sopa de salsa.
MODO DE PREPARO

Em uma panela, junte as lingüiças calabreza e

as cenouras, a cebola, o amarado de ervas e o

bacon. Cubra tudo com a água. Tempere com o

sal e a pimenta, e deixe cozinhar 'por 30
minutos. Retire do fogo e coe o caldo,

eliminando o amarado de ervas. Misture o arroz,
deixando umido. Mistura-se a

colve e sirva.'�.'',',' ,TUTTI
ij..,E S TAU R A N T E R$ 3' 80 h.

,
, &LANCHONETE ,ornem

\ Feijoada todos os sábados

371-7133 I 9992-2164
Atendemos diariamente para, almoço
com bufê e jantar II Ia carte e lanches.

Toda quarta-feira videokê

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

Rendimento: 6 porções

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

CHIQUE passa a ter' uma ótima opção aos

DOMINGOS, à noite. É o Rodízio de Massas
com 5 tipos de lazanhas, 3 de canelones, 3
de panquecas, 3 Ge beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas.

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.

disk-brega
ALMOÇO

de terça a domingo 'servindo o delicioso
Rodízio de Carnes Nobres

;, De terça a domingo no almoço e jantar,
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.277

, próx. Verdureira da Raquel -

Jaraguá do Sul, S,c.371-6727 Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul � sc

•

1 i gue: 3707919para anunciar,

Acéitamos0reservos para. festas

. Lanc�onete diariamenteii5:00h
AlmoçO mais de 50 va�iedades • Jantar de Segunda a sexta.feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: FONE: (0**47) :
I "} I
I Burruf 1 376-0015 I
I A imobiliária da Barra I
I &mW$%Th11WMiJffiJKi11w*_&wmml%tíf@�'111:immmELqgwEJ_f:�'h.'WJMtlM1t1.MDffi1KnWWWWiEW I
I VENDE I
I TERRENOS I

I
I

I Terreno c/ 368,00 m2, Jardim Hruschka II, bairro São Luis - R$ 5.000,00 + 30 x R$ 300,00 I
.

Terreno c/510,00 m2, Residenciallmperador, Bairro São Luis - R$ 15.000,00
I Terreno c/1.091 ,20m2, Residencial Imperador, R$ 16.000,00 I

II Chácara com 158.690,00m2 edificado com uma casa alvenaria�����; com água e árvores frutíferas, Ribeirão Cacilda - Garibaldi - R$ II27.000,00

I Sitio c/11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água, localizado na Estrada Ribeirão IAurora, Rio Cerro .11, distante do asfalto 3 km - R$ 15.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela. .

I CASAS I
I casade alvenaria c/160,00m2, 04 quartos, terreno c/360,00m2, Rua Alfredo Behnke, 420, São Luis - R$ 26.000,00 I

Casa de alvenaria c/200,00m2, 1 suíte + 3 quartos sendo suite e quartos c/armários embutidos, escritório, garagem para dois carros,
I dependência c/BWC, lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, terreno c/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloisio Boeing, na Barra. I
I - R$ 95.000,00 - aceita apto. c/dois quartos, garagem como parte de pagamento.

.

I
I

Casa mista c/60,00m2, terreno com 718,00m2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova - R$ 45.000,00 - 50% entrada saldo parcelado até· .

W�=. I
I Casa mista c/42,00m2, 02 quartos, garagem, toda murada, terreno c/450,00m2, Rua Afonso B. Barbi, nQ 179 - R$ 25.000,00. IAPARTAMENTOS:
I Apartamento c/96,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egidio Busarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00 I
I Apartamento c/87,36m2, 02 quartos, sendo um suite, copa, sala, cozinha, lavanderia, garagem, térreo, Rua Bahia, n Q 170, próximo I
I

do centro - aceita terreno ou casa como parte paqto. R$ 40.000,00
'

. LOCAÇÃO: I
I Sala comercial c/34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis) I

Sala comercial c/72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00
.

I Sala comercial c/45,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, .n�Barra - R$ 150,00 I
I Sala comercial c/100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,00 I
I

Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$ 320,00
IApartamento c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, 66 - R$ 230,00

I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, 66 - R$ 200,00 (disp. 08/10) IApartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Girolla, 210 - R$ 250,00 (ap. 304)
I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880 - R$ 230,00 I
I Apartamento c/,02 quartos, gafagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 - R$ 230,00' IApartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz, 169, Vila Lenzi . R$ 250,00

I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais ..dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 688 - R$ 230,00 I
I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demals dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 1187 - R$ 220,00

ICasa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n Q 72 - R$ 240,00 (disp. 29/09)

I Casa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem e demais oependéncias, Rua Ademar Horongoso, Tifa Martins - R$ 260,00 I
Casa de madeira c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos) - R$ 180,00 .

I Casa de alvenaria c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Padre Aloisio Boing, s/n Q, na Barra - R$ 240,00 I
I Casa de alvenaria c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 212, na Barra - R$ 180,00 ICasa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Hua 25 de Julho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00
I Terreno c/400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São Luis· R$ 120,00 I
I Terreno c/1.044,50 m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$ 230,00 I

I Terreno c/397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00

I
Terreno c/ 325,00m2, lot. Miranda, lotes n Q 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.
Terreno c/595,00m2(13,50x44) Rua Camilo Andreatta R$ 25.000,00

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

FONE: 371-3349

ALUGUEL

DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmarm. Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguä do Sul. Estado de Santa Catarina. faz saber

que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:
E.DITAL NQ 22.909 de 19-09-2000

Cópia recebida do cartório de Garuva, neste Estado

ELEMAR RAHN E ALZINA PASST

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Jaraguá, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Geraldo Rahn e Teresinha Pelens Rahn.

Ela" brasileira, solteira, comerciante, natural de Garuva, neste Estado, domiciliada e residente em BR-1 01, km 3,5, Garuv

Acima, Garuva, neste Estado, filha de Nelson Pabst e Agate Pabst,

EDITAL NQ 22.914 de 19-09�2000
Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado

MÁRCIO TOMASELLI E MARCIA ROSNIEK

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Aldano José

Vieira, 700, Guaramirim, neste Estdado, filho de Walmor Tomaselli e Merilia Alípio Tomaselli ..

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Indaial, neste Estado, domiciliada e residente na Rua 402, Jaraguá-Esquer
do, nesta cidade, filha de Vadeck Rosniek e Romoalda Rosniek.

'

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

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAMELLO, TabeliaDesignada
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 pára protesto de Títulos contra:

Airton Sudbrack - R. Exped. Antonio C. Ferreira, 33 - Nesta;
Aleixo Trombelli - Nesta;
Alerio Streit - R. Marechal Castelo Branco, 4.794 - Schroeder - SC;
Avelino Wolf- Pedra de Amolar-Corupá;
Bauhaus Jaraguá Mat. de Construção - R. Joinville, 4.885 - Nesta;
Bibi Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300 - sI. 12
- Nesta;
Bibi Comércio e Representações Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 300 - sI. 12
- Nesta;

�

Cesar Alexandre Hardt - R. Tifa União, s/n° - Nesta;
Condutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. Maria Umbelina da Silva, 232 - Nesta;
Condutron lnd. Eletrônica Ltda. - R. Maria Umbelina da Silva, 232- Nesta;
Confecções Weise Ltda. - R. João Piermann, 50 - Nesta;
Deisi Marguid Muller - R. 857, s/n° - Estrada Rio da Luz - Nesta;
Delta Tecnol, de Ana Maria J. Correa- R. Otto Hilbrecht, 160 - Nesta;
Dimensão Emp. Jornal Publ. - Nesta;
Fabio Ednei Rodrigues ME - R. Emma Ziemann, 400 - Nesta;
Floriani Auto Peças Lrda, - R. Barão do Rio Branco, 72 - Nesta;
Henrique Lenhardt - R. João Picoli, 17 I - ap, 202 - Centro - Nesta;
Hercules Bonatti - R. Marcelo Barbi, 2$0 - VHa Lenzi - Nesta;
Hercules Bonatti - R. Marcelo Barbi. 280 - Vila Lenzi - Nesta;
Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda.�. R. Gustavo Friedmann, 6 I - Vila Lalau

Nesta;
Instaladora Elétrica Jaraguä Ltda. - R. Bernardo Dornbusch - Vila Lalau

Nesta;
José Ediberto Torizowi - R. Alvin Otto, s/no - Centenário - Nesta;
José Flor - R. Marcelino Zanella, s/ n° - Schroeder;
Jovani Cirino dos Santos - R. Rio de Janeiro, 480 -Schroeder;
KWB Comunicação Ltda. - R. Max Nicholau Schmidt, 200 - Nesta;
KWB Comunicação Ltda. - R. Max Nicholau Schmidt, 200 - Nesta;
Lindolfo Mathias - R. RioCerro 1- Nesta;
Marcelo de Lima - R. Padre Donato - Nesta;
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 1.016 - Nesta;
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 1.016 - Prédio - Nesta;
Mercearia Val Ltda. - Nesta;
Met. Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Met. Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Met. Leitzke Ltda .

.:_ R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Met. Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Metal. Leitzke Ltda. - Av. Pref. Waldemar Grubba, 2.287 - Nesta;
Metal. Leitzke Ltda. - Av. Pref. Waldemar Grubba, 2.287 - Nesta;
Metal. Leitzke Ltda. - Av. Pref. Waldemar Grubba, 2.287 - Nesta;
Metal. Leitzke LIda. - Av. Pref. Waldemar Grubba, 2.287 - Nesta;
Metal. Leitzke Ltda. - Av. Pref. Waldemar Grubba. 2.287 - Nesta;

Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287- CP 42 - Nesta;

Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville. 2.287- CP 42 - Nesta;

Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2).87- CP 42 - Nesta;

Metalúrgica Leitzke LIda. - R. Joinville, 2.287- CP 42 - Nesta;
Norte Distribuídora Ltda. - R. Exp. Antonio Ferreira, 798 - Nesta;

Paulo Luiz Schutz e Ciä. Ltda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 22 - s/8-

Nesta;
Rui Kleber Bukoski Karoleski - R. Mal. Floriano Peixoto, s/n°
Salezio Tholl - R. D. - Loteamento Santo Antonio - Nesta;
Sehroder Comríe Tecidos Ltda. - R. Mare�hal Castelo Branco, 3.018-
Schroeder:
Transluciano Transportes Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 15 - Ed. Gardeni
- Nesta:

Transporradora Operacional Ltda - R. Pref. José Bauer, 484 - sàla I -

Nesta;
Xavier Auto Peças Roberto-F. X. - R. Barão do Rio Branco, 465 - Centro-

Nesta;

E, como ·os ditos devedores não fo�am encontrados ou se re

cusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio �o
presente Edital, para que os mesmos compareçam ne� e

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lel:a
fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que nao

.

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

Jaraguá do Sul, 20 de Setembro de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ra
Chocolate

Este fim de semana tem teatro,
música e dança, programação
cultural completa. O laraguá em

Dança movimenta a cidade no

Ginásio de Esportes Arthur Müller, a

, partir das 20 horas. A Camerata de

Florianópolis apresenta-se no

Centro Cultural, às 20h30. Também
no Centro Cultural, estréia a peça
infantil Fábrica de Chocolates,
adaptada e dirigida por Sandra
Baron.

Fábrica de Chocolates é encenada

por 12 alunos atores da Scar

(Saciedade Cultura.Artfstlca), na

faixa etária de 10 a 13 anos. "Eles

já são veteranos. No ano passado,
participaram do grupo iniciante",
informa a diretora. A peça alia
teatro com canto e dança, graças à

experiência dos alunos, Q!.le faziam

parte do coral infantil da Scar,

dirigido por Maria Eunice Barbosa.
"Eu e a Eunice compusemos as

músicas. A Eunice toca e os alunos

CORREIO DO POVO
23 DE SETEMBRO DE 2000

o fim de sema�apara

Estréia: Fábrica de Chocolates alia teatro, canto e dança, com linguagem
bem-humorada

cantam e dançam", explica Sandra.
A peça conta a história de Dona
Coelha e seus filhos, oue construíram
uma casa nas terras do Urubu, para
fabricar avinhas de chocolate. Mas o

Urubu Quer tomar a casa, poroue foi

construída no terreno dele. Outros
animais interferem na discussão e

resolvem julgar, de forma bem
humorada, Quem fica com a casa.

Com duas únicas apresentações, hoje
e amanhã, às I 6 horas, Fábrica de

Chocolates é uma opção divertida

para adultos e crianças. "Ser

infantil, não significa Que a peça
não possa ser assistida por jovens e

adultos", lembra a diretora. Os

ingressos custam R$ 5,00 e R$
3;00, com bônus.
O espetáculo vai fazer parte do

Projeto A Escola vai ao Teatro, oue
acontece de 6 a 18 de outubro, no

Centro Cultural, como parte das
.

comemorações da Semana da

Criança. Serão ouatro
apresentações
diárias, com a participação
das escolas, oferecendo custos

baixos e transporte aos

alunos. "Esse é um projeto
fantástico, para a formação de

platéia e o desenvolvimento dos

próprios alunes atores, já oue

Quanto mais eles apresentam, mais

aprendem. O ideal seria oue

pudéssemos fazer isso o ano todo",
opina Sandra.

o maior e melhor Parque Aquátic,o de Jara9uá do 5ul.

PARQUE AQUÁTICO �
KRAUSE �

8 !
� Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Rest�urante, Churrasqueiras, c:

Estacionamento Seguro e Grande Area Verde �
8

AO C/ii :-:
'9: "tl, l)iI 1 ::aI, �,,� . >

� �
m

�
O
c:
m

!
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PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

=

�
g Merglf\he no noTlfrezo.

f Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

�IIII� Estofados
ti �� 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. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Home page: www.estotedoekreuee.com.br

:!
n
O

�
CI)
mJaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUÃTICO KRAUSE PARQUE AQUÃTICO KRAUSE
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2· CORREIO DO POVO TRADICÃÜ·GAÚCHA
Fotos: Divulgação

Sábado, 23 de setembro de 2000
Marcon= Piquete Estampa de Taura

r------------�-------l

Frasees. fvw�. :
..... eu voltei. agora pra ficar. poroue aoul, aoui é meu lugat..". 1
Gionei e Susi andam aos beijos e abraços. beleza pura. é festa 1

Que vem. 1
Olimpíadas: Giovane Demarchi estabeleceu um novo recorde 1

biológico entre ltajaí e Barra Velha. deixando sua contribuição 1
para a· seleção natural das espécies. 1

Tem gaúcho grávido. e festa no mês de novembro. maiores 1
detalhes nas próximas semanas. " . I

Fazer e apanhar é ruim. mas o pior é não fazer e apanhar. 1
� __ � � J

IV Fesla da Integração
Gaúcha

laraguá 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)371-0330
NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme Weege, 22

Centro - Jaraguá do Sul - Santa Catarina;

Campeões de Rodeio.
Liomar Mesch (Lia) e Rafael Borges, Piquete Estância Peão Far

rapo, estão trazendo seguidos títulos para Jaraguá do Sul, normal
mente conquistam algum prêmio e/ou título. Os dois últimos
foram: Lia, primeiro lugar no CTG Galpão Amigo, Timbó, e

Rafael Borges, primeiro lugar no CTG Independente da

Querência, Itajaí. Ginetes de primeira na montaria e de primeira
para se aprontar, pois montam no cavalo e, rapidamente, pedem

a solta, fazendo o show que o público espera, sem frescura e sem

enrolar. Estas características no ginete demonstram preparo e

respeito aos organizadores e público, e, inteligência, por perceber
que 'Ü espetáculo e a avaliação do juízes acontecem na cancha e

não nos. bretes. Lio e Rafael, continuem humildes, 'e que Deus os

proteja de qualquer mal e suas campeiradas.

Juiz de Cineteada, Ciovane Demarchi, patrão do CTC

LaçoJaraguaense, faz parte do grupo e juizes que ava

liam/julgam o desempenho dos ginetes nas montari

as, em pêlo, em cavalos "aporiados". Está aqui mais
uma evidência de reconhecimento do born trabalho

que o CTC Laço Jaraguaense realiza pelas cidades e

comunidades por onde passa, sendo sempre parceiro
incondicional da ordern � bons costumes, valores que
levamos de casa, e, graças a Deus, é comum estarmos,
nos microfones e jornais, corno exemplo de hospitali
dade, organização e bom comportamento. Perfeitos
não somos, melhores também não, mas, corno o pró
prio Ciovane já citou "Quem faz, às vezes erra, quem
não fez, já errou". Resumindo, "Cuida do teu nariz,
você fala demais".

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

1 Gaúcho(a) de 1
1 idade nova 1
1 Eduardo Luis Ropelato (23), 1
1 Ieferson Cardoso de Souza (24), 1

.. 1 Priscila Soethe (25), Tatiana 1
1 Karsten (29), Alessandra Roeder 1
1 (30), Rubens Roeder (1), Biana 1
1 Spézia (5), Alexandre A Torinelli

1
1 (7), Gievane Junkes (7), Janete

1Garcia (7), Roleane K. Alves -

1 Metcha(7). 1
\.._.:._ --,_J

Karine Giovanela, primeira prenda Juvenil do

CTG Laço Jaraguaense, representa a beleza e a

graça da mulher gaúcha. Estudante, 16 anos, bela
e carismática, adora os bailes e ambientes da tra

dição gaúcha, incentivada e acompanhada, desde
de cedo, pelos pais e amigas. Neste Sábado, 23,
Karine irá disputar: o concurso regional, nona Fe

gião tradicionalista gaúcha, que é composta por
treze municípios do norte catarinense. Boa sorte,

gaúcha linda educada e faceira.

r-------�-----------l
1 Agenda Gaúcha :1 15 a 17 de setembro - Rodeio CTG Independentes da Querência - Itajaí

11 22 de setembro - Baile Gaúcho - Portal Gaúcho - Chopp & Club

1 23 de setembro - Concurso pa;a escolha de Prendase Peões da 9" Região 1
·1

23 de setembro - Baile com Grupo Rodeio - CTG Laço Jaraguaense 1
.23 de setembro - Baile com Grupo Cantos do. Sul - CTG Laço I1 Jaraguaense

' . .

1 23 e 24 de setembro - VI Festa da Integração Gaúcha - CTG Laço I
1 Jaraguaense

. 1
23 e 24 de setembro - Criolaço - Camboriú - Moto Zero de Prêmio

11 29 de setembro - Baile Gaúcho - Santo Chão - Chopp & Club
1 7 de outubro - Baile Gaúcho - CTG Do Trote ao Galope 1

,
. )�-------------------

DEMARCHICARNES.
ATACADO E VAREJO

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

CARNES

.RA1. E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o erudito

mais

popular
A música como foi concebida
no princípio, a extração da har
monia a partir dos instrumen

tos. Quase sempre erudita, por
vezes popularizada, a música
instrumental ganha espaço em

Jaraguá do Sul nestes dias.

Hoje à noite, a partir das
20h30, a Camerata
Florianópolis apresenta, no tea
tro do Centro Cultural, As Qua
tro Estações, de Antonio
Vivaldi, popular composi
tor italiano que' nasceu em

Veneza, em 1678, e morreu

em Viena, em 1741.
A regência do espetáculo,
realizado através do Projeto
Cultural Intelbras, é do maestro
Jeferson Della Rocca, com

solos da violinista alemã
Barbara Stübner. A Camerata

Floríanópolís é Uma das

principais orquestras de câmara
de Santa Catarina, formada por
23 músicos, que desenvolvem,
desde janeiro de 1994,
trabalhos com o maestro Della
Rocca ..

Em 1997, a camerata gravou
seu primeiro CD, com músicas
do período clássico e moderno.
Em 1998, elaborou, em

parceria com o Banco do
Brasil, o segundo CD:,
Harmonia de Natal.
O espetáculo que a Camerata
FlOrianópolis traz' á Jaraguá do
Sul, As Quatro Estações, Opus
8, da obra II cimento
dell'armonia e

dell'inventione (A prova
.

da harmonia e da

invenção), é a mais

popular obra de Vivaldi. Para
I este ano, a camerata ainda tem

programados concertos com

composições inéditas do pianista
Alberto Andrés Heller e a

I gravação do CD Tributo à Música
Popular Brasileira, com. obras de
Tom Jobim, Chico Buarque,
Waldir Azevedo Zequinha de
Abreu e Pi . guính '

. oon a.

A Camerata Rorianópolis interpreta hoje, no Centro Cultural, As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi

Conceito internacional
A 3ª etapa do Projeto Sonora
Brasil- Circuito Nacional Sesc
de Música - apresenta em

,

Jaraguá do Sul, no dia 29

(próxímasexta-feíra), atração
internacional. Trata-se do

conjunto Manhattan Orchesis, de
Nova York. O conjuntá sintetiza o

trabalho de quatro músicos, com

repertório camerístico

contemporâneo e experimental: O
show acontece às 20 horas, na

Recreativa da Marisol. Os

ingressos custam R$ 5,00 (R$
3,00 para comerciários com

carteirinha do Sesc).
O grupo foi fundado pelo
violoncelista suíço Jonas Tauber
e vem formado pelas americanas

Sato Moughalian, na flauta;
Deborah Buck, no violino: e pelo
americano Vadim Lando, na

clarineta. Eles apresentam obras

. criadas especialmente para o

grupo ou já existentes na

produção do século 20.
Oferecem formação múltipla,
com o objetivo de apresentar
programa de peças para todas as

combinações sonoras permitidas
por esses instrumentos. "Assim,

A Manhattan Orcbesis revisita a música moderna do Brasil

não só várias épocas do século
20 estão apresentadas, como

também várias sonoridades",
apresenta programa do

espetáculo.
Os quatro componentes do
Manhattan Orchesis são músicos

profíssionaís, que atuam com

predileção no campo da música
camerística e participam de

importantes festivais, como os do
Lincoln Center, Marlboro,

Aspen e Tanglewood. Este ano,
durante o mês de julho, o grupo
participou do Festival Perlman
Program, tocando esse

consagrado músico.
O programa do evento, que
interpreta a música moderna do
Brasil, tem composições de
Osvaldo Lacerda, Heitor Villa
Lobos, Wagner Campos, Guerra
Peixe, Eduardo Camenietzki

. , .

Ricardo Tacuchían.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SHOW RAIMUNDOS (16/9)
O pavilhão tremeu! Os Raimundos fizeram um show

espetacular. Muita gente em mais um evento proporcionado
pela Notre.

Smurfs Lanches - Na quarta-feira Pingüim Bar - Na sexta-feira

FESTA NO CASARÃO
Sexta-feira, 29 de setembro, às 23 horas, Jaraguá do
Sul vai presenciar o aniversário mais alucinante de
sua História. O 10 Aniversário da Festa do. Casarão.
Nascida da falta de festas alternativas, o Casarão veio
dar uma nova cara às festas em Jaraguá do Sul. Ö
local escolhido é um antigo casarão às margens da
Rodovia Wolfgang Weege.
Desta vez o Casarão traz para a galera tudo o que rolou nas outrastestas, bandas Ladainha e

Identidade Secreta, DJ Daniel, muita tequila na faixa, café da manhã, lounge fluor e muito mais.
Toda essa festa conta com o apoio do Kalahari Motel. Para maiores informações acesse

www.festanocasarao.com.br.Muitas surpresas podem aparecer. PREP'ARE-SE.

Agenda

Chopp & Club (15/9)
'to rolou solto em mais uma sexta-feira na boate. Muito

dance, techno e a superseqüência de pagode!

Se sua foto não está

aqui, não se

desespere, com

certeza ela está em

nosso site!

www.nageral.com

HOJE(23/9)
NOTRE

"NOITE DO FESTI
VAL DE DANÇA"

Uma noite super
descontraída com várias
apresentações de dança
com grupos que estarão

se apresentando no

Jaraguá em Dança.
Shopping Center 8reithaupt

Dicx'loment� a partir dos 10:00m
AtencHlIIOI to.W .. a f.�. IIWIrrtoS'· J'cnP cIG Sul

RESERVAS PELD FONe: (47) .275-8828
Av. Mal. Deodoro, 406

FONE: 371-2847

BLITZ
Começa toda quarta-feira, no Smurfs Lanches

Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: PingüimBar
No final de semana na Notre, Chopp & Club e

Café Confusão.

-

SUPERNOVAS

Mundo da música desenvolve
site especializado

O novo site que artistas e

_ empresários da música estão
desenvolvendo fará vendas de CDs

on-line e oferecerá premiações
para novos talentos.

Monitor de PC pode causar

$llergia. afirmam especialistas
E o que afirmam cientistas suecos

que relacionaram queixas de
pessoas que trabalham em

escritórios, com uma substância
contida no plástico usado para
revestir equipamentos, como

monitores.

I' Tecnologia da IBM mostra a

Olimpíada em tempo real
. A principal funç'ão do INFO é

fornecer programações e

II resultados das competições em

tempo real, além de resultados e

II recordes históricos, biografias e

I' perfis dos atletas participantes,
informações sobre contagem de

li
medalhas, clima, transporte e

eventos culturais.
II

I

CINE 1

REVELAÇÃO
14 anos. 15: IS -18:00 e 20:30

CINE2
PAIXÕES PARALELAS

14 anos. 15:00 - 17:00 -19:00 e 21 :00

ClNE3
MAREMFÚRIA

Sexta-feira a domingo: 14:45 e 17: IS

Segunda-feira a quinta-feira: 15:30 e

18:15-20:45

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

� A� . Av. Mal. Deodoro da

t:���. Fonseca, 1699
� � Fone: 371-7847r _ Jaraguá do Sul- sc

DIREÇÃO

�.Rua Mal, Deodoro da �
Fonseca, 1452 �

Fone/Fax: 372-3306 o.

C .lD·Jaraguá do Sul- SC � II I

II I II () Boticário

TELEENTREGA'

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649
370-7919

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

. Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A bela Amanda

Rafaela B.

Naizerfilha de
Adilson e

Sandra,
completou
ontem 3

aninhos, e vai

recepcionar
seus familiares
e amigos na

Recreativa

Breithaupt.
Felicidades!

A gatinha Camila Beatriz Rosa, filha
de Eleinar e Sandra, completou

ontem 2 aninhos

Djonatha Rohling,
filho de 'Ilene e Lucas

Rohling (Lucà
Imóveis), fez a

primeira comunhão
dia 16/9. Parabens!

Ronan Mateus Demathé,
filho de Dirceu e Rosicléia

Demathé, completou, dia 20/

9, 1 aninho. Os tiÔ$i (;i""avós
lhe desejamparabêns-e
muitas felicidades!

Gracielle Girolla, filha de Sérgio e

Márcia Piazera Girolla, ao lado
dos irmãos, Alexandre e Juliano,

"recebeu neste domingo, dia 17/9, a

primeira Eucaristia, na Igreja
Matriz São Sebastião, em linda
missa realizada pelo 'pe. Sildo.

Após a cerimônia religiosa, ela
recebeu os familiares e amigos na

AABB. Gracielle tem 10 anos,e
estuda no Colégio São Luís '1.1

A gatinha Natalia Barth Ozârio

completa, amanhã, 1 aninho. Os

pais, Enoque e Daniele, e seus
,
Enfeitando nossa coluna o

avós lhe desejam um feliz garotão Lucas Mateus
aniversário Piechowcoski

BABÁDAHORA
(/J;o� Mamãe ���
� �

Daniela de Oliveira Souza

completou 9 anos dia 18/9. Os

pais, Wilson e Marli, lhe

desejam muitas felicidades

,se você tem até I�

anos e desej a ver

sua fOfo publicada
nesta coluna mande

a para Rua Walter

Marquardt, IH�O,
Cep: 8q �5q-700 -

Rio Molha
Jaraguó do ,sul

Temos agora a solução permenente para seus

problemas temporários.
Sempre, que precisar'de babá por hora

-

(dia e noite), entre em contato com Elvira

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

Isabel Kikue - 371-9325/ ,Elizete Fluck -

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

Jackeline Bleutério
Andrzejewski, filha de
Vanderlei e Sirlene
Eleutério Andrzej

�i!!:'
completa 13 anos

Felicidades!

Odirley Cristiano
Andrzejewski, filho de

Vanderley e Sirlene
Eleutério Andrzejewski,

completa 5 ano dia 26/9.

CLíNICA�� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

II
II

Convênios'
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupos de dança movimentam
Centro Universitário

Integrantes de alguns grupos

que participarão do Jaraguá em

Dança 20QO estiveram nesta quinta
feira apresentando alguns números

no auditório do Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul, Formados

por, estudantes de escolas, acade
mias ou grupos de dança, os parti
cipantes puderam mostrar toda sua

arte para um público formado por
acadêmicos, funcionários e

professores da Instituição.

Debate reúne candidatos à

prefeitura no Centro Universitário
o Diretório Central dos

Estudantes (DCE) do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

promoveu um debate com os

candidatos à Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Sul. O evento

• c contou com um público ex-

pressivo e teve como mediador
o Professor João Arnoldo Gas-

cho.
Durante sua realização, os

candidatos Dionei Walter da Sil
va (PT) e Irineu Pasold (Coliga
ção Mais Jaraguá), apresenta
ram seus principais projetas e

puderam responder às perguntas
formuladas pela comunidade
acadêmica.

Da esquerda para a direita - lrineu Pasold, João Gascho e

Dionei Walter da' Silva
'

EDUCAÇÄ'Q PERMANENTE

INSCRiÇÕES ABERTAS

• INFORMÁTICA BÁSICA I E II • FRANCÊS
• NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL

• ARTE E CULTURA DO BRASIL

• RELAÇÕES HUMANAS • CERÂMICA
• ATIVIDADE FíSICA

• MEIO AMBIENTE NO NOVO MILÊNIO

• ATELIER EM MADEIRA

INSCRiÇÕES NO CENTRO I:JNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ �O SUL

RUA DOS IMIGRANTES, 500 - MAIORES INFORMAÇOES:
(Oxx47) 371-0983

Exposição Eco Radical no Shopping Center Brei/haupt

Semana de Arquitetura supera expectativas
De acordo com a avaliação

feita pelo Coordenador do Curso
de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, Professor Fábio César

Montibello, a II Semana de Ar

quitetura e Urbanismo supe-rou
todas as expectativas. Em seu

ponto de vista, o principal
destaque ficou com .os work

shops realizados pelos aca

dêmicos. "Eles promove-ram

oficinas de teatro, desenho,
psicologia e escultura através das

quais a comunidade pôde
participar dos trabalhos desen
volvidos no curso".

Montibel1o disse que o

evento, que, contou com a par
ticipação de cerca de 80 aca

dêmicos, foi realizado pelo
Centro dos Estudantes de

Arquitetura e Urbanismo. "Des
ta vez, QS alunos envol-veram-

se direta-mente na exe-cução da
Semana de Arquitetura e

Urbanismo. Considero o evento

como muito dinâmico e bastante

interessante", destacou o

coordenador.
O professor destacou tarn

bém a realização, por este mes-.

mo grupo, da Exposição Eco
Radical no Shopping Center
Breithaupt, no período de 10 a
15 de setembro.

Curso de idiomas ho Centro Universitário
A Coordenação do Curso de

Letras do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul está com

inscrições abertas para os Cursos
Extracurriculares de Idiomas,
Língua Inglesa e Língua Es

panhola (do Básico ao Avan

çado). É permitida a partici
pação de pessoas da comunidade
em geral. Os cursos, ministrados

e certificados fpelo Centro
Universitário de Jaraguá do Sul,
oferecem aulas com a utilização
de moderno Laboratório Mul
timídia de Línguas, único emseu

gênero na região. A duração de
cada curso é de aproxima
damente três meses e as vagas
são limitadas a quinze alunos

por turma.

Maiores Informações: Cen
tro Universitário de Jaraguá do
Sul- Curso de Letras

Endereço: Rua dos Imi

grantes 500 - Bairro Rau.
Fone: 371-0983/ ramal208.
Laboratório de Línguas (Blo

co D, Piso Superior).
e-mail: linguas@ferj .rct

sc.br,

Pós-Graduação abre inscrições para novos cursos

A Coordenação de Pós-Gra

duação e Pesquisa do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

permanece com inscrições aber
tas para o curso-de Mestrado em

"Engenharia de Produção".
O curso de Mestrado em En-

genharia de Produção está sendo
oferecido em convênio com a

Universidade Federal de Santa
Catarina e deverá iniciar no dia
27 de outubro, As ins-crições
poderão ser efetuadas até 7 de
outubro. Já o curso de "O Cur-

rículo Escolar na Educação In
fantil e no Ensino Fundamental

por Projetos de Trabalho"

dispõe de 35 vagas e terá início

previsto para o dia 6 de outubro
sendo as inscrições encerram-se

no dia 27 de setembro.

FERJ participa do programa Primeira Chance
A Fundação Educacional

. Regional Jaraguaense, em con

vênio com a Gerência de Capa
citação e Progressão Funcional
da Diretoria de Administração
de Recursos Humanos da
Secretaria de Estado de Ad

ministração, está participando
do projeto "A Primeira Chan-

'

ce", que visa assegurar ao estu

dante a primeira oportunidade
de trabalho por, meio da apli
cação prática dos conhecimentos

teóricos inerentes a sua área de
, formação .

Entre as características do

programa estão a de propiciar
experiência prática, ser plane
jado, executado, acompanhado e

avaliado para garantir a com

plernentação do ensino; ser

considerado atividade social e é
destinado prioritariamente a

estudantes carentes.

Naregião do Vale do Itapocu
as vagas estão sendo oferecidas

nas escolas estaduais de ensino
básico Alvino Tribess, Darcy
Franke Welk, Euclides da

Cunha, Julius Karsten, Lilia

Ayroso Oeschler, João Romário
Moreira, Vitor Meirelles,
Giadirni Lenzi, Almirante
Tamandaré e Roland Harold
Dornbusch (todas em Jaraguá
do Sul), além da São. J6sé e

Teresa Ramos (Corupá) e na 19a
Coordenadoria Regional de
Educação .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Baile de Debutantes
A coluna conclui a apresentação das debutantes/2000, do Clube Atlético Baependi. O
evento inicia às 22h30, hoje, com enimeçêo da Banda Cartão Postal.

Fernanda Luiza Zonta, filha de
Sérgio Rubens e Mariléa Zonta

Carolina D'Aquino, filha de Luiz
Carlos e Jane Moura D'Aquino

A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu) vai realizar, de 1 a 10 de dezembro, a 1 ª Expolar
Feira de Produtos e Serviços para o Lar e Artigos Natalinos.

O início da comercialização dos estandes aconteceu no último
dia 12 de setembro, no Centro Cultural

hico Schwammbach

Everaldo Batista de Oliveira, presidente da Apevi, Sueli
Brandão, da Sueli Brandão Promoções e Eventos, e Antônio
Carneiro da Cunha, coordenador da Expolar, no lançamento

doevento

IIU Shopping Center

10 BREITHAUPT

LANCHEDA PRIMAVERA
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
iniciou a comercialização dos convites para o lanche
da primavera, deste ano. O tradicional evento está marcado
para o dia 26 de setembro, às 15 horas, no Clube Atlético
Baependi. Convites na secretaria da Apae. Participe e leve
seus amigos! '275-1·122

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o Restaurante Clube Alegre apresenta
"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira Rio.

As noites de Sexta-feira vão ganhar mais

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

As noites de sexta vão mudar apartir do
Atendimento para dia 29 de Setembro, às 21 horas.
festas 'em gera!. o Restaurante Clube Alegre traz até você,

Fone 275-0980 a "SEXTA SPECIAL", no Clube Beira Rio.

I

Casal Renato César e

Sandra Dias, de
Guaramirim, em visita ao

Centro Cultural de

Jaraguá do Sul

i' Floricultura
florisa

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

Rua Bernardo Dornbusch, 2&133
Vila Lalau· Jaraquá do Sul - SIC

Sábado, 23 de setembro de 2000

Jaraguá em Dança
, I

Termina neste domingo a 6ª edição do Jaraguá em Dança. O
evento reúne desde quarta-feira, no Ginásio de Esportes Arthur
MüDer, 89 coreografias, envolvendo unidade escolares, academias
e grupos folclóricos.

Orlando Onofre Junior, Daniela Lenzi, Marilene Giese e
.

Mara Bini Prada, da Comissão Organizadora do Festival

Casal Edylson Ricardo
e Sandra, com a filhota

Desiree, em noite
festiva

,-, . '\

�.�•.-ã:
..

, ,�,":., j

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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Dia da .árvore incentiva atos

ecológicos no Município
Poncia

�mbiental já

latendeu ,11 casos

de desmatamento

Jaraguá do Sul- No Morro
da Boa Vista a cena mudou. na

quinta-feira 2 I de setembro. em

comemoração ao Dia da Árvore.
Em vez das freqüentes quei
madas, a população plantava
muda de árvores nativas. A

iniciativa foi da Equipe de

Apoio Florestal Unidos pelo
Verde. grupo ecológico oficiali
zado no bairro há menos de um

mês, Eles têm consciência de que
a vida selvagem na região está

ameaçada pela devastação da
mata.

Norberto Rosa. filho do
primeiro morador deJaraguá do
Sul. Domingos da Rosa (um

negro que desbravou o vale junto
com Emílio Carlos Jourdan),
acompanha o desmatamento do
morro. "Estão aparecendo ani
mais selvagens, como macacos

e periquitos, perto das casas. Isso

significa que eles estão sendo
acuados. Na última queimada.
nós vimos dois quatis fugindo
daqui", conta ele que preside a

Associação de Moradores do Boa
Vista. Rosa é um dos membros
do grupo ecológico formado pa
ra tentar conscientizar a popu
lação do morro.

A abertura de picadas para
construção de casas mata adentro
e queimadas que abrem espaço
para roças são os motivos mais

freqüentes do desmatamento.
"Nós vamos planejar ações e

con versar com os moradores por
que não queremos ver isso aqui
destruído", diz o presidente da

associação, que' foi morar no

morro há mais de 50 anos, junto

com outros negros expulsos pelos
brancos. daí o local ter sido

apelidado de Morro da África ..

NÚMEROS - De janeiro a

setembro deste ano. a Polícia
Ambiental de Joinville já aten

deu II ocorrências de desmata
mento em Jaraguá do Sul,
Guaramirun. Massaranduba e

Schroeder. Foram 124 hectares
de área desmatada. equivalentes
a 1.2 milhão de rnetros quadra
dos. "A maioria das infrações é

cometida por pessoas físicas. mas

é errado pensar que só o

agricultor desrnata. geralmente
são pessoas de alto poder aqui
sitivo que fazem isso". esclarece
o sargento Olávio Rodrigues.
Toda a região pertence à floresta
de Mata Atlântica. O valer da

multa em área de preservação
permanente (beiras de rios. mor

ros e reservas ecológicas) varia
de R$ I Smil até R$ 50 mil por
hectare. (LiSANDREA COSTA)

Fotos: Edson Junkes/CP

Recuperação: membros do grupo ecológico plantam mudas 110 Boa VLsta

Secretaria distribui espécies nativas

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jf: .

ljac@netuno,com,br

"
LABORATÓRIO JARAGUAE�St
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

.Iaraguá do Sul - A Se
cretaria de Agricultura e Meio
Ambiente distribuiu mudas de

árvores nativas. ipê amarelo. ipê
roxo, guabiroba e bacupa
ri, durante todo dia de

quinta-feira, na Praça Ân
gelo Piazera. Às 10 horas.
na Escola Municipal de

Ensino Fundamental do
,

Rio Molha aconteceu o

plantio da árvore símbolo

do Programa Recomposi
ção da Mata Ciliar.

A partir das 14 horas.
aconteceu etapa do Pro

grama Arborizando o

Bairro. iniciado em 1999.
nas escolas Anna Töwe

Nagel e Albano Kanzler.
Às escolas de I a

a 4" série,
foi entregue o livro "Ár-

D.esl1Zatamentos: a Polícia Ambiental revela que o agricultor não é o principal agressor das florestas veres". De 2 I a 23 de se-

ternbro, haverá distribuição de

mudas de árvores nativas no

Shopping Center Breithaupt, em

sala ao lado do cinema. (LC)

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mozureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Atendimentos: a campanha de auxilio aos hospitais quer manter o padrão de qualidade dos serviços

Campanha 'Se ligue na vida'
quer sensibilizar a população
Proposta busca
alternativas para
arrecadar verbas
aos hospitais.

Jaraguá do Sul - A As

sociação de Amparo aos Hos

pitais de .Taraguá do Sul de

flagrou a campanha "Se ligue na

vida", cujo objetivo é arrecadar

recursos financeiros para
manter a operacionalidade dos

hospitais. De acordo com o

presidente da associação,
médico Luiz Carlos Bianchi, os

organizadores pretendem sen

sibilizar a população de .Taraguá
do Sul e região para contribuir
com a campanha e dar "fôlego"
aos hospitais.

A campanha está sendo
desenvolvida em parceria com

a Celesc, por meio da fatura
mensal de energia elétrica. Os

consumidores, se pessoa física,
podem optar em doar: R$ 10,00:
R$ 7,50; R$ 5,00 e R$ 2,50, se

pessoajurídica, têm opções que
variam entre 15,00 a R$ 500,00.
Cada R$ 2,50 doado dá direito
a um cupom para concorrer ao

sorteio de um Corsa zero

quilômetro, um forno de mi

croondas de 34 litros, um

videocassete e um televisor de

20 polegadas, a ser realizado no

dia 22 de março do próximo ano.

Segundo Bianchi, as dívidas

dos hospitais são de apro
ximadamente R$ 8 milhões, a

maioria fruto de empréstimos.
"A campanha não tem a pre
tensão de pagar as dívidas, mas

permitir a continuidade dos
atendimentos com qualidade",
afirmou, informando que a asso

ciação surgiu no ano passado
com o intuito de buscar alter

nativas para diminuir os custos

hospitalares, renegociar as dívi

das e buscar outras fontes de

renda para as instituições.
EMPRESTIMOS - Des

de o ano passado, -as diretorias

dos hospitais negociam em

préstimos na CEF (Caixa Eco
nômica Federal). Segundo o

administrador do Hospital Iara

guá, Hilário Dalmann, o finan

.ciarnento está em fase de aná

lise, devendo estar liberado nos

próximos 40 dias.
- O contrato prevê um ano

de carência e oito para o paga-'
mente. Caso seja confirmado o

emprésri mo, o hospital pagará,
entre juros e capital, R$ 30 mil

mensais. Hoje, só de juros, paga
R$ 65 mil -, informou, refor

çando as declarações de Bianchi
de que a idéia da campanha é

conscientizar a po pu lação da
necessidade de ajudar os hos

pitais para que possarn prestar
serviços de qualidade.

A diretora-administrativa do

Hospital São José, irmã Jacira.
disse que a instituição já recebeu
a minuta do contrato com a CEF,
mas que as negociações conti
nuam com a diretoria da Caixa,
de Florianópolis.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

DAlTERRA MANUIINCÃO
HIDRÁULICA LTDÁ.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto

LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

�n CP················ .. · .... ···· .. ·············· .. ···· .. ··· ........ 00,

U"\J@U��
Terceira idade

O Sesc promove. no dia 29 de setembro, às 15 horas, no Lar
das Flores, a palestra "Auto-estima na terceira idade", com a

psicóloga Odenite Cardeal de Magalhães. O evento é gratuito e aberto
ao público.

Minimaratona
J á estão abertas as inscrições para a Mini maratona 2000 de Santa

Catarina. A prova de Jaraguá do Sul acontece no dia 28 de outubro.
em homenagem ao Dia do Comerciário (30 de outubro). Podem
inscrever-se pessoas maiores de 10 anos. na unidade local do Sesc,
mediante a contribuição de um quilo de alimento não perecível.

Festival de corais
O Coral da Scar. solicitado para os mais importantes eventos da

região. participa hoje do 45° Festival de Corais de Caçador.
promovido pela Liga Cultural e Artística Alto Uruguai. Vão concorrer

os 13 melhores corais do Sul do País e o grupo jaraguaense tem

expectativa dc ficar entre os cinco primeiros lugares.

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 (telefone 275-2709).

Encontro
A Prefeitura de Guaramitim. a Secretaria de Bem-estar Social c

a Epagri convidam agricultores e familiares para participar do

Encontro da Família Rural. que acontece no dia 24 de setembro. nn

salão. de festas .da Capela São José. em Rio Branco.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC 9760

* Comercial* Civil
* Tributário * Bancário

ir 372-0582
R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jaraguá do Sul

� EMERGÊNCIA ttI\.� ODONTOLÓGICA W
DISQUE:9981 8000

9104 4311
Dr. Rafael Luis Pamplona

CRO-SC 5117
Dr. Kleber Lisboa Araú;o

CRO-SC 5270

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

99B1-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
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Falta de água irrita moradores da Vila Freitas
Casan diz que
problemade
vazamento está
sendo resolvido

Cuaramír im - Comissão

de moradores da Vila Freitas

esteve ontem na agência da Casan

para exigir soluções à falta de

água constante no bairro. Os

moradores que não têm poços
enfrentam dificuldades com

interrupções freqüentes no for

necimento e o baixo poder aqui
sitivo da população local não

permite a compra de reserva

tórios de grande capacidade.
Mesmo nas casas que dispõem
de caixas d' água o problema se

manifesta porque o pouco volume

de água não ·oferece pressão
suficiente para encher os reser

vatórios.
A costureira Si lvana dos San

tos mora no local há oito anos e

diz que sempre enfrentou esse

problema. "É sempre assim,

quando a gente menos espera não

Dificuldade: Lúcia armazena o pouco de água que vem para poder lavar roupas

tem água. Tem que encher a caixa

de madrugada, senão durante o

dia não dá nem para fazer comida.
Mas a conta vem todos os meses.

se a gente não pagar eles cor

tam", irrita-se. Ela e as vizinhas

acumulam pilhas de roupas sujas.
"Não tem água nem para tomar

banho". diz.
A dona de casa Ana dos

Santos aponta ainda outro pro
blema. A densidade populacional

do bairro é elevada, os poços são

muito próximos das fossas, a

maioria está contaminada e não

oferece segurança para o con

sumo de água. "Instalamos a

água da Casan porque a água do'

poço é muito suja, mas nunca

temos água. Na Casan, chegaram
a dizer que a gente tem que com

prar reservatório de mil litros,
mas ninguém aqui tem dinheiro

para isso", protesta. Ela pagou R$
19,00 de água este mês, mas Ja

chegou a pagar até R$ 30,00.
"Não sei como vem essa conta

se a gente sempre tem tão pouca

água que ela não tem força nem

para encher o reservatório".
A gerente da Casan de Gua

rarnirirn, Marilene Costa Ma

chado, informaque duas equipes
da Casan de Joinville estão no

Município para verificar o

problema. "Os engenheiros estão

fazendo testes de pressão, para
saber onde há vazamentos, mas

até agora não temos nenhum

resultado". A moradora Lúcia
Vieira de Freitas, nora do ex

proprietário do loteamento.
contesta essa versão. "Aqui
sempre faltou água, não é um

problema de vazamento que
surgiu agora", testemunha. Ela

puxa água de um poço na casa

da sogra, a um quilômetro.
(LISANDREA COSTA)

Laboratório Lenzi: César,

Liege, Dúlcio, Rosãngela.
Laboratório Santa Helena:

Amilchar, Magda, Juliana.

Laboratório Fleming:Cecília,
Rita, Ivanize.

Laboratório Pasold: Léia,
Fabiane, Beatriz, Eduardo.

Laboratório Jaraguaense:
Melisse, Rúbia, Mario Jr.

Laboratório CEACLlN:

Ingrid, Ana Paula, Clauzeli.

Associação Médica:

Dr Cleverson, Dr Oallsbor,
Dr Beleza, Dr Scaramello.

Associação dos Diabéticos:

Rosãngela, Helena, Regina,
Frldollno, José.

Secretaria da Saúde:

Nanei, Fátima, Soraia,
Margarete, Marinei,

Terazlnha, Noêmla, Kátla,
Marls, Llrla, luá, Magali,

Elvira.

Vigilância Sanitária:

João, Ricardo, Celso,

Wagner, Wagner, Sérgio,
Márcia,

Ótica SimaralPaladio:

Kelly, Adilson.

Ótica Hertel:

Ruth, Silvia.

Joalheria Seifert:

Guido, Cristiane.

Cilnica do Pulmão:

Dr Cláudio, Cristina,
Patrícia, Ana Paula, Vitor.

Associação
Odontológica .Iaraguá;

Doutores: Nalú, Morgana,
Paulo, Antônio, Maria Alice,

Nanci, Miriam, Francisco,
Péricles, Cleunice,

Fernando, Helena, Nara,
Helena, Fábio, Elisete,

Luciano, Ana Paola,

Andréa, Carlos, Milena,
Luis Fernando, Morgana,
Guida, António, Wils.:m,

Nanci.

Auxiliares dos dentistas:

Adriane, Alessandra,
Cristiane, Estela, Janaina,
Janaina, Patrícia, Joyce,

Karina, Leila, Laia, Luciana,
Marilene, Schirley,

Solange.
Rede Feminina Combate ao

Câncer: Lurdes, Matilde,
Emília, Gillean, Hildegart,

Eliziane, Nazila, Marly,
Bernadete, Dilene, Léia,

Raquel, Cida, Diva, Carla G,
CariaM.

GAPA:

Osni, Cristiano, Cláudia,

Andressa, Carlos, Carlos,
Silvio,

AJADEFI:

Valdecir, Rosane, Afonso,
Girlei.

UNIMED�
Suely, Stela, Cida, Eliana.

União Saúde:

Sueli, Márcia, Adernar,

Odonto Jaraguá:
Bety, Leslie.

Grupo Escoteiros:

Bruch, Paulo, Emília,
Catonl, Márcia, Lily, Plerrl,

Carla, Sergio, Marfse,

Rosänla, Ane, Egon.
Pastoral da Saúde:

.
Zulmira, Cacilda, Romllda,

Anastácia, Rosa, Anita.

SESI:

Leönldas Nora, Eloisa,

Dalila, Maris3, Leda,
Marlene, Siriene, SUvana,

Patricia, Vara, Tatlana,
Glane, Michelll, Kelly, limar,

Luciana, Junior, Marçelo,
Andrea, Marcelo, Júnior.

Netuno Internet:

Hélio, Cássio, Diogo.
Canal 21 :Érlco, Luclana,
Edinel, Luclana Mariat,

Chlco,Paulo.

Em"lac Painéis:

Valéria.

SINE Sistema

Nacional de Emprego:
Marta, Norma.

Cartório Eleitoral de

Jaraguá do Sul:

Pedro, Carmelita, Ingrid,
Regina, Franciele, Miriam,

Cristiane.

Caixa Econômica Federal:

Cecília, Hélio, Joelson,
Laurinda, Léia, Marcelo,

Margaret, Marisa, Mauricio,
Rudimar, Valdir, Natalino.

SESII CHAM:

Prof. Carlos, Patricia,
José Carlos.

Núcleo dos Cabeleireiros:

Luís, Tião, Márcia, Márcio,
Eliane, Olna, Neiva,

Osmarína, Ivanllde, Zenllda,
Sirie!, Tereslnha, Marlnês,

Clce, Osll, Celso, Allda,
Renato, Ivonete, Claudlnel,

Janice, Tatl, Pinheiro,
Kátia, Valverdl, Luclane,
Silvia, Cleila, Ellsãngela,

Adriana.

CPLI Ordem dos

Advogados do Brasil de

Jaraguá do Sul:

Andréia, Dimas, Edemar,
Eduardo, Enno, Mendonça,

Júlio, Jurandyr, Mário,
Sávio, Sileni, Tânia, Valmir.

CPLI Associação dos

Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá do Sul:

Simone, Edson, Benjamin,
Sérgio, Luiz, Vara, Laércio,

Luis.
Instituto de Identificação de

Florianópolis:
Gisa, Luiz, IIton, Moema,
Juceanita, Mari, Marisa,

Zeide, Roseil.

Delegacia Regional de

Policia de Jaraguá do Sul:

Dr. Adalberto, Lurdes,
Patrícia, Thaísa, Ingelore,

Malkon, André, Talita,
Juliana, Fablane, Thiago.

Rekodali Sul LIda.:

Micheie, Crisline.

Bradesco:

Queirós.
Alumader:

Nelson, Odair, Carlos.

Viação Canarinho:

Dimas.

Top Midia:

Paulo, Eliana, Thiago, Luis

Marcelo, Juliana.

Colaboradores WEG:

Ademlro, Aline, Ana,
Andreia, Calo, Carlos

Roberto, Cellto, Claudemlr,
Crlstlane L., Cristiano,

Donzlla,
Eduardo C., Ermell, Gerda,

Gilmar, Goreti, Guida,

Hilton, Ivo K., Ivo M., Ivo S.,
Jaime, Janete, João

Domingos, João V" José

Luis, Jucelino, Julio Cesar,
Kelei, Loreno, Luiz Artur,
Maico, Mareio, Maurino,
Mônica, Nelson, Nilse,

Em meio a tanta

solidariedade podem ter

faltaG.J alguns nomes, mas

vale o nosso agradecimento.
E a satisfação dos 9.891

atendimentos

domingo.
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Jaraguá em Dança movimenta
o final de semana na cidade

Apresentações
especiais atraem
o público, hoje
e amanhã

Jaraguá do Sul- Tradicio

nalmente, o Jaraguá em Dança
concentra o maior número de pú
blico nas noites de sábado e do

mingo. Para reforçar a sexta edi

ção, as duas últimas noites reser

vam atrações especiais ao

público que se dirigir ao Ginásio
de Esportes Arthur Müller. O

Kaiowas Grupo de Dança, de

Florianópolis, faz duas apre
sentações hoje, .na abertura e no

intervalo do festival. Amanhã,
as argentinas do grupo Dancing
Days abrem a noite de compe
tições. No intervalo, haverá

apresentação de dança de salão
com os dançarinos de tango
Vânia Simões e Alessandro

Colin, de Curitiba.
- Nos dois primeiros dias,

reservamos o espaço aos grupos
mirim e infantil, que são ini

ciantes. Não se pode discutir a

qualidade técnica, o importante
é que eles subam ao palco para
mostrar o trabalho. No sábado e

no domingo, temos sempre um

nível técnico mais alto-, lembra
a coordenadora do evento, Mara
Lúcia Bini Prada. Ela acredita

que o fesrival esteja cumprindo
a função com que surgiu, a

dança-educação, importante no

desenvolvimento das crianças.
Pela primeira vez, o festival

tem a participação especial de
um grupo estrangeiro. As bai
larinas argentinas da cidade de

Mendonza. Elas souberam do
festival através do Grupo Fol
clórico da Duas Rodas Indus

trial, que se apresentou na

cidade. A coreógrafa do grupo,
Beatriz ToneIli, gostou tanto do

Jaraguá em Dança que pretende
trazer, no próximo ano, pelo me

nos cinco dos grupos que coor

dena para apresentarem-se aqui.
Como o regulamento do evento

ainda não permite a partici
pação de grupos de fora em

caráter de mostra e competição,
é provável que eles participem
novamente em caráter especial.

As apresentações de hoje
estão marcadas para as 19 horas.

Amanhã, o festival começa mais

cedo, às 18 horas. "Há ainda al

guns ingressos à venda, mas não

abrimos mais do que a cota,

Desempenho: os grupos mirim e infantis apresentaram-se nas ]"S noites

assim, mesmo que o ginásio fique
lotado, as pessoas podem assistir
às apresentações com algum
conforto", explica Mara. Os

ingressos custam R$ 2,00.

EVOLUÇÃO - A coreógra
fa Lígia Rocha participa do 6°

Jaraguä em Dança com dez co

reografias. Ao contrário das
escolas particulares, onde existe
incenfivo à prática e recursos

financeiros, Lígia trabalha com

meninas de baixo poder aqui
sitivo, em regiões distantes. Dá

aulas em Nereu Ramos, Santa
Luzia e Schroeder, há três anos.

Para baratear os custos, tudo é

feito pelo próprio grupo e as

meninas mais velhas ajudam a

coordenar, maquiar e pentear as

mais novas, além de auxiliar no

acabamento dos figurinos.
"Apesar das dificuldades fi

nanceiras, consegui impor disci

plina e ensinar que a dança não

essa imagem brasileira de bum

bum e rebolado", comemora a

professora.
Os pais pagam mensalidade

de R$ 10,00 para manter as

aul as das fi lhas, improvisadas,
em salas de aula ou salão pa
roquial emprestado, "Não temos

uma sala com espelho, nem

recursos. Mas estamos crescendo,
com espírito de humildade e

sabendo que podemos ser iguais
às outras. É isso que eu procuro
ensinar", explica Lígia. Para

participar do festival, o custo de

um ônibus foi rateado entre as

alunas, que começam a parti
cipar de eventos em outras

cidades, graças ao patrocínio de
um empresário.

Como atividade extra-cur

ricular, além da disciplina e da

responsabilidade, a professora
acredita que a dança ensina o

amor-próprio, fundamental à

constituição moderna das famí

lias, em que os pais trabalham e

têm pouco tempo para os fi lhos.

(LiSANDREA COSTA)

Critérios: ofestival da dança mantém a filosofia de dança-educação

INFORMATIVO PAROQUIAL - 23 e 24/2000
MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

Domingo
7hOO- Missa
9hOO -Missa
19hOO - Missa
08h30 - Molha'

NOSSA MENSAGEM

Quem segue a Jesus é chamado a servir
·A Eucaristia deste domingo nos convida para a atitude de servir.

Servir é próprio dequem é Cristão. Buscar honra, poder, prestígio contradiz

serdiscípulo de Jesus. Cristo nos fala da atitude radical do serviço como

atitude.profética em nosso mundo marcado pelacompetitividade, ganância
e busca do poder. Jesus recusa toda ambição de dominação, tanto para
'si como para discípulos.

Toda autoridade tem sentido se ela se coloca sempre a servir. Somos

chamados a exercer a diaconia, a ser uma comunidade de serviço. Se

não for assim, não é autêntico o nosso seguimento de Jesus.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Filial- Fone: (047) 371-73'11
Rua Walter Marquardt, 11�

Assessorin Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - l" andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

SEJACOMPETITIVO NESTE-MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua'Donaldo Gehring, 135 - Cx. Post� 50 - eEP 89251-470 �Fone: (047) 371-7511/Fax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul � se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mai1:cassu1i@cassuli.com.br
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Jovem é atingido com tiro
durante briga com menor

L.L. será ouvido'
emautode
apuração de ato
infracional

Jaraguá do Sul - o es

tudante Eleandro Sampaio, 18

anos, foi atingido por uma bala
de revólver calibre 38, disparada
pelo menor L.L., ] 4 anos,

quando tentava fugir de L.L. e

do pai, Valmir Laurica, que o

agrediam.
Conforme relato de Sampaio

na Delegacia de Polícia do

Município, eram 23h30 de

quinta-feira quando iniciou-se
uma discussão entre L.L. e outra

Ressoa, próximo da Escola Vítor

Meirelles, no Loteamento Souza,
em Três Rios do Norte. Ele
andro Sampaio tentou acalmar
os ânimos, mas como já tinha

rixa com o menor, a discussão
se agravou. Segundo a

testemu-nha A.M., 16 anos,
"L.L. e o pai entraram em casa,
armaram-se com um facão e um

revólver e saíram". Neste
. momento, Eleandro Sampaio
fugiu, mas foi perseguido. L.L.
atirou três vezes, aceitando uma

bala na perna de Elandro que,
mesmo ferido, conseguiu fugir.
Em seguida, a Polfcia Militarfoi

acionada, mas os responsáveis
peja agressão haviam de-

saparecido. Eleandro foi

encaminhado para o hospital,
mas a bala não ficou alojada
na perna.

O delegado Ilson José da
Silva afirmou que vai intimar
Valmir Laurica e o filho, L.L.,
para serem ouvidos. Por ser

menor, L.L. será ouvido em

auto de apuração �e ato in

fracional, já Laurica respon
derá por co-autoria, 'em ten

tativa de homicídio. (AGOS
TINHO OLIVEIRA)

� OFICINA MECANICA

� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

(

Furto dê aparelho telefônico
Jaraguá do Sul - Foram furtados dois aparelhos telefônicos

da Mega Têxtil Indústria e Comércio, localizada na Rua Horácio'

Rubini, na Barra do Rio Cerro.

���.tó)� .

Bicicletas furtadas ;

.laraguá do Sul - O furto de bicicletas em Jaraguá do Sul

vem aumentando. Somente na quinta-feira duas foram furtadas. A

Caloi, alumínio, bordô, 18 marçhas, do tecelão Ernesto Eger, morador

do Bairro São Luiz. A outra bicicleta foi furtada na Estrada Nova,
é uma Barra Circular, Monark, aro' 26, cor verde, de propriedade
do metalúrgico Claudinei de Souza.

Furto em trator

Jaraguá do Sul - Foi furtado de um trator, que estava no

pátio da empresa Spezia e Cia. Ltda., Indústria de Madeiras, loca
lizada na Rua João Januário Ayroso, um aparelho de rádio, um

transforrnador de bateria e um módulo. O furto aconteceu na manhã
de quinta-feira.

Tentaram furtar Passat

Jaraguá do Sul - Na madrugada de quinta-feira, aconteceu

tentativa frustrada de furto. Um homem tentou roubar o Passat,
cor amarela, ano 1978, placa LWX-8350, Jaraguá do Sul.

Surpreendido, o ladrão fugiu embrenhando-se num matagal, na

Rua Pasto Albert Schneider, na Barra do Rio Cerro.

Rodas - Amortecedores - Escapamento
; .

Balanceamen-tos - Geometria

�araguá do Sul
Rtia Relnoldo Rau, 433

Centro
FONE (47) 371-5564

Guararnirirn
Rua 28 de Agosto, 1578

Centro
FONE (47) 373�1 01'6
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GP: circuito de lndianápolis vai oportunizar muitas ultrapassagens por ter curvas abertas e retas longas

F-1 se sente um peixe
fora d'água nos EUA

Moradores de

Indianôpolis
desconhecem os

pilotos de F-l

Indianápolis - A Fórmula
I viveu quinta-feira seu primeiro
dia de Estados Unidos desde
1991. Sisuda e cheia de regras, a

categoria teve de conviver com

a caipirada de Indianäpolis sern

reclamar. Pilotos, mecânicos,
dirigentes e jornalistas que
acompanham as corridas, a

imensa maioria de origem
européia. viram de perto o que é
correr "na América". Obser
varam espantados que há uma

faixa de tijolos no meio da reta

dos boxes. Restos do piso original
da pista, inaugurada em 1909.
Atônitos, notaram que' um

microônibus branco, com a

inscrição "Capital mundial das
corridas" na frente, passeou o dia
inteiro pelos 4.193 metros do

circuito, levando turistas por
módicos três dólares o bi I hete.
Todos sern credenciais.

No "infield", a parte interna
do oval que ficou famoso pelas
suas 500 milhas, os "europeus"
depararam-se com um bando de
velhinhos vestidos de amarelo, in
dicando o caminho a ser tomado
pelos 'carros que e ntia m no

autódromo. E, para qualquer pe
dido de informação, a resposta é
uma só: "I have no idea".

É a impressão que passarn os

habitantes de 1ndianápolis.
"Peguei um táxi para vir ao

autódromo e perguntei ao mo

torista se ele sabia o nome de al

gum piloto de F-I ", contou o

repórter italiano AndreaPavan, do

"Tuttosport". "O cara pensou e

disse: tem aquele finlandês, Mika

Schurnacher, não é isso?"
Não. não é isso. Quase. Um é

Mika. finlandês. de fato. mas

Hakkinen. A propósito. líder do
Mundial. com 80 pontos. O outro
é Michael, alemão. de sobrenome
Schurnacher, 78 pontos.

E assim foi, com os pilotos
até se divertindo. mas loucos para
conhecer a pista de perto. O que
acabaram fazendo no início da
tarde. com lambretas e carros de
rua. Ontem começaram os treinos
e. como a pista é nova. eles serão
m ai s importantes elo que o

normal. Caela piloto terá e1ireito a

dois jogos extras de pneus. e

pode-se prever intensa ativielaele
nas duas sessões livres. "Vai ser

complicado encontrar um acerto

ideal, porque há uma reta enorme.

anele não dá para usar muita asa;
e um trecho muito sinuoso e

travaelo .dentro". e1isse Rubens
Barrichello, da Ferrari.

(FLAVIO FOMES)

Ferrari eJordan não usam patrocínio
Indianápolis - Uma situação

inusitada será vista em Indianápolis:
elas seis equipes patrocinadas por
marcas de cigarro, duas não

poderão mostrar seus logotipos
nos carros. As outras quatro
podem. As "proscritas" são Fer
rari, patrocinada pela Marlboro, e

Jordan, pela Bensan & Hedges.
BAR (Lucky Strike), Prost

(Gauloi-ses), McLaren (West) e

Benetton (Mild Seven) podem
exibir seus patrocínios à vontade,
nos carros, ·uniformes e material

promocional.
Isso acontece porque nos EUA

não há uma lei que proíba o

patrocínio de eventos esportivos
pela indústria tabagista. Uma

legislação específica está em dis
cussão no Congresso e deverá
entrar em vigor apenas em 2002.
Mas as fabricantes de cigarros têm
um acordo de cavalheiros com o

governo, pelo qual se

comprometem a patrocinar ape
nas um evento por marca.

Assim, como a Marlboro já
estampa seu logotipo nos carros
da Penske na Indy, na F-I teve de
abrir mão. A Bensan & Hedges,
idem - a marca está envolvidaem
campeonatos de golfe. As demais,
inclusive a americaníssirna Lucky
Strike, não têm ações de markering
esportivo no país, e por isso fo
ram liberadas para a corrida de

Indianápolis. (FG)

Diniz se aproxima da Prost
Indianápolis - o futuro de

dois dos pilotos brasileiros da F

I, Pedro Paulo Diniz e Ricardo
Zonta, continua indefinido. Mas

pelo menos Diniz está próximo
de resol ver sua situação. Ele se

aproxi mau bastante da Prost nos

últimos dias, e deve deixar a

Sauber no final do campeonato.
"Tive uma reunião com eles e foi
muito positiva". diz Pedro, que
já defendeu o time em 96_ quando
ele se chamava Ligier. "A Prost
vai ter rnotor e câmbio Ferrari. o

que já é metade do caminho anda
elo. O carro novo está um pouco
atrasado, mas acho que isso não
será um grande problema:"

Ajuda ainda o fato de Pedro
ser amigo pessoal de Jean Alesi,
o outro piloto da equipe. Ambos
foram companheiros na Sauber
.no ano passado. No time suíço.

apenas Nick Heidfeld está

confirmado, para o lugar de Mika
Sala, que foi para a Toyota. "Aqui
as perspectivas não são tão boas.
A equipe parece ter poucas
ambições, chega na metade do
ano e não há desenvolvimento do

carro", falou o brasileiro.
Se Diniz sair, a outra vaga

pode ficar com Zonta. Mas a

Sauber quer um contrato de longa
duração, e isso o brasileiro não

aceita. Sua outra possibilidade é

a Arrows, caso Jas Vers tappen
deixe o time. Mesmo assim, só
se for por um ano. A terceira via

para Ricardo é ser piloto de testes

da McLaren, dividindo o trabalho
com Alexander Wurz, que já
assinou com a equipe inglesa para
ficar no lugar de Olivier Panis..

que será titular da BAR em 2001.
(FG)

NOTAS----------------------------------
"Indy 200"

Gustav Brunner, austríaco que dirige o departamento técnico da

Minardi, já apelidou o GP dos EUA de "Indy 200'''. "São quase 200
milhas de distância", brincou o engenheiro. Para quem gosta de

precisão: os 306.089 km de percurso total das 73 voltas da corrida
equivalem a 190.23 milhas. O circuito americano tem 2.606 milhas.
ou 4.193 metros de extensão.
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Transferido jogo entre

Alvorada e Ponte Preta
Jogode
amanhã
foi alterado
devido à chuva

pediram a transferência, o que
pode acontecer se houver acordo
com o Alvorada", relatou o di

rigente.
Alvorada e Cruz de Malta

lideram a categoria titular com

seis pontos. Nos aspirantes ,

Vitória e Cruz de Malta dividem
a liderança, também com seis

pontos. Na escala de arbitragem
para a rodada do domingo, uma

novidade. Segundo Tomazelli, o

árbitro Carlos Prates, 42 anos,
fará vai estrear nos quadros da

Liga. Os demais jogos de amanhã
estão confirmados: em Gua

ramirim, Avaí x Guarany, árbitro
Simão Marcelino, assistentes
Carlos Prates e Gi Ido de Andrade.
No Estádio Municipal de

Schroeder, Tupy x Cruz de

Malta, árbitro Olivio Mathias,
assistentes Paulo Funke e

Eugênio Marcelino. No Estádio
do Internacional, na Barra,
Vitória x Aliança, árbitro Laércio
Pauli. assistentes Luis Carlos
Uber e Valfrido da Silveira.

Os jogos iniciam às 13h45
nos aspirantes e 15h45 nos

titulares. O presidente da Liga
destacou a impossibilidade dos

jogos da Ú Iti ma rodada serem

disputados no domingo passado,
"por causa das chuvas, o que
deixou os nossos campos
impraticáveis. Acreditamos e

torcemos para que o tempo
melhore amanhã, para os jogos
acontecerem", informou. To
mazelli disse ainda que o can

celamento da rodada de domingo
passado só aconteceu no do

mingo pela manhã, pois acredi
tavam que não iria chover.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- A partida
entre Alvorada e Ponte Preta, que
deveria acontecer amanhã, pela
3a Rodada do Campeonato
Amador da I a Divisão, foi trans

ferido. Segundo o presidente da
LJF - Liga Jaraguaense de
Futebol -, Rogério Tomazelli,
osjogos nos aspirantes e titulares
acontecerão no dia 30, a pedido
da diretoria da Ponte Preta. Neste

domingo acontecerá a Festa de

Tiro, em Ribeirão Grande da
Luz. "Como alguns jogadores da
Ponte Preta participarão da fes�a,
FÓRMULA1 ------------------------------------------

Testes serão limitados em 2001
Indianápolis - Os treinos

de sexta-feira continuarão não
valendo nada no ano que vem,
mas pelo menos os testes nas

pistas que recebem GPs estarão
proibidos no período de quatro
semanas antes das corridas.
Estas foram algumas das
decisões das equipes de F-I,
reunidas em Monza há duas
semanas para definir mudanças
no regulamento para 2001.

As decisões terão de ser ho

mologadas pelo Conselho Mun
dial da FIA (Federação Interna
cional de Automobilismo), em ou

tubro. Mas já está resolvido que
nos treinos livres de sexta-feira
cada carro poderá usar dois jo-

gos extras de pneus (hoje são oito

,por fim de semana), e que os tes

tes de Monza, Magny-Cours, Sil
verstone e Barcelona não poderão

,

ser realizados no mês anterior aos

GPs marcados para esses

circuitos.

Outra reivindicação dos times,
que deve ser colocada em prática
apenas em 2002, é dar uma

parada no campeonato em agos
to, para que pilotos, mecânicos e

dirigentes possam tirar alguns
dias de férias no verão europeu,
Assim, o calendário teria algumas
provas separadaspor apenas uma

semana, em vez do intervalo de

duas entre cada GP como nesta

temporada. (FLAVIO GOMES)

DESPACHANTE
FREITAG

Veículos com

placa final 7 e 8

prazo para
licenciamento

até 3Ó/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - sc

370-7919
370-8649

NOTAS-------------

Toyota já funciona

Segunda-feira, em Colônia. na

Alemanha, a Toyota colocou para
funcionar em banco de provas sua

primeira unidade de motor de F-I.

A equipe japonesa estréia em 2002,
mas já começa os testes com seu

carro próprio emmarço do ano que
vem. Mika Saio e AI-Ian McNish
serão os pilotos de testes durante

200 I. "Estamos dentro do crono

grama". disse Ove Anderssen.

presidente da Toyota Motorsports

Mais pneus
Como a pista é nova e não exis

tem mais os treinos de reconhe
cimento das quintas-feiras. a Brid

gestone poderá fornecer doi s jogos
extras de pneus para uso apenas
na sexta-feira para cada carro. No
final do dia, três-jogos deverão ser

devolvidos à FIA. Os compostos
do GP dos EUA. chamados de du

ros e extra-duros, foram desenvol
vidos especialmente para Indiana

polis.

A equipe Malwee de Bicicross estará amanhã disputando a 6a

etapa do Campeoanto Catarinense de Bicicross, na cidade de
Rio do Sul. Brusque já confirmou a conquista do título do

Estadual e a equipe jaraguaense está em segundo.
No dia 4 de outubro os pilotos da equipe Malwee estarão em

Santiago, no Chile, para as disputas do Sul-americano.

a primeira divisão.
Rodada dupla em Ribeirão Grande

Dois jogos serão disputados em Ribeirão Grande da Luz,
neste sábado, pelo Campeonato Sénior, Rio Molha x Cruz de

Malta e Ponte Preta x Vitória. Os jogos iniciam às 13h30.

Estão escalados para apitarem os jogos, Raulino Persch,
Marinelson Pires e Gerson Venturi.

Em Guaramirim, às 15 horas jogam Avaí x João Pessoa, com

arbitragem de Vanderlei Machado, auxiliado por Alan Rosa e

Vilmar de Meira.

Caiaque-pólo em Schroeder
O Clube de Canoagem Kentucky realizará hoje, a partir das
13 horas, o 10 Campeonato de Caiaque-pólo. A competição

fará palte da programação de aniversário do Município,
tendo como local o Parque Aquático Junckes,

em Schroeder L

Calhas Schiochet,
campeão
Foi disputado.no Bar do
Pedro Eccel, na quinta
feira, a final do

Campeonato Municipal de
Bocha de Guaramirim.
Numa final equilibrada, o

Calhas Schiochet venceu a

equipe do Renato Tomelin,
por 24 a 22. De parabéns o

departamento de esportes
pela competição que vai
reunir 50 equipes no início.
Ontem à noite foi decidido

Restam duas vagas no

Sênior
Kiferro e Vitória de Rio da

Luz já estão classificados

para as semifinais do

, Campeonato Sénior. Quatro
equipes disputam as duas

últimas vagas. Avaí, de

Guaramirim, e João

Pessoa estão mais tranqüilos,
pois se enfrentam neste

sábado,em
Guaramirim, e com empate

. os dois passam para a

. segunda fase.

Vendo ou Troco

Ótima casa de alvenaria

com í 60m2 em Curitiba -

Pinhais. Tenho interesse por
uma casa em Jaraguá do Sul

Tratar cl o proprietário
pelo telefone 9993-3777

DECLARAÇÃO
Expresso e Ghia comunica que o Sr. Eraldo
dos Anjos não faz mais parte do quadro de
funcionários desta empresa, conforme sua

solicitação de dispensa em 12 de setembro
de 2000.

Raquel T. Krawulski - Gerente de Negócios
,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FMElFerj estréia hoje no Estadual de Basquete
Edson JunkeS/CP

Equipe
jaraguaense
vai jogar com o

atual campeão

disse o técnico.

Mateus se referiu a Luiz Bal

lock, 20 anos, e Hugo Ma-çaneiro,
21 anos, que abandonaram as

quadras em 1998 e 1999, respec
tivamente. Luiz e Hugo, que são

armadores, foram chamados no

início da semana devido às lesões

de Geovani, Gustavo, Jackson e

Cheetos, que recupera-se de uma

cotovelada sofrida 'na partida
amistosa com o Bandeirante, de

Brusque, na terça-feira. Jaraguá
do Sul venceu por 69 a 68. Além

disso, João e Mateus foram
chamados para a seleção ca

tarinense Infanto-juvenil, que dis

putará o brasileiro de seleções, no

final deste mês, em Joinville.
Luiz e Hugo ficarão com o

grupo nas duas primeiras rodadas.

Hoje, na partida contra alpiranga,

e na quinta-feira, no jogo com a

Abaf, em Florianópolis. Os dois
treinaram três dias para a estréia,
"e só deixaram de jogar por causa

da faculdade", informou Milton

Mateus, que acredita num acerto

com Hugo, para que permaneça
no grupo. Para piorar a situação,
o ala Jair está sentindo dores no

ombro e fez duas sessões de

r fisioterapia para poder estrear.

"Mas dependeremos de um teste

antes da partida", finalizou Mateus,
que definiu o time da estréia com

Julio, Christian, Rafael, Hugo ou

Luis e Jair, se for liberado.
Os outros clubes que par

ticiparão do Estadual são Ban

deirante, de Brusque, e Abaf, de

Florianópolis, que se en-frentam
em Brusque.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - A FME/

Ferj estréia hoje no Campeonato
Catarinense de Basquete Adulto,
em Blumenau, enfrentando o atual

campeão, Ipiranga. A partida
iniciará às 17 horas, no Ginásio
de Esportes do Clube Ipiranga. Na

FMElFerj, o técnico'Milton Ma
teus intensificou os treinamentos
da semana para a partida. "Prin

cipalmente porque pre-cisamos
recorrer a dois jogadores, que
estavam afastados da quadra", Disputa: equipe de Basquete jaraguaense vai jogar com o Ipiranga
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AGRADECER A TODAS AS
PESSOAS QUE DOARAM SEU

TEMPO E TALENTO PARA
AJUDAR A NOSSA

COMUNIDADE.

ENTIDADES,
EMPRESAS E PROFISSIONAIS
LISERAIS QUE NÃO MEÖIRAM

ESFORÇOS PARA ENTRAR.
EM AÇÃO POR UMA MELHOR

QUALIDADE DE VIDA.
MUITO OSRIGADOIII

I!.abor,afórlo !;le}TIlng de Análises 011nicas
L.aboratório Jaraguaense de Análises Clinicas
!Labor.atório !Lenzi de Análises ellnicas
laboratório Santa Helena de Análises Clinicas
Mr.Micro
Netuno Internet ,

Odonto Jaraguá
Ordem dos Advogados do Brasil de Jaraguá do Sul
Ótica Hertel
PASOLDLAB Laboratório de Análises Clínicas
Pastoral da Saúde
Rede Feminina de Combate ao Câncer
Rekodali Sul Ltda.
Sanitec
Secretaria da Saúde
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarína
SESI Serviço Social da Indústria Centro de Atividades de Jaraguá do Sul
Setor de Identificação da 15" DRP
SINE Sistema Nacional de Emprego
Top Mídia

.

União Saúde
UNIMED

Viação Canarinho

AleltlS • Núcleo des eabeleirei�os
AJADEFI • Associação Jaraguaense dbs Deficientes Fisicos
Alumader
Associação Brasileira de OdontoloQia de Ja�aguá do Sul

Associação dos Diabéticos de Jaraguá do Sul
Associação dos Engenheiros e Arquitetos daJaraguá do Sul
Associação Médica de Jaraguá do Sul
Bradesco Gerência da Agência Baependi WEG
Caixa Econômica Federal Agência Central de Jaraguá do Sul
Canal21
Cartório Eleitoral de Jaraguá doSul
CEACLIN Laboratório de Análises Clínicas
CHAM Cursos para Produção e Qualidade Pessoal Ltda.
Colaboradores WEG

'

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaraguá do Sul
Dr. Cláudio L. dos Santos
Emplac Painéis
GAPA • Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS
Grupo de Escoteiros Jacoritaba
Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública
Joalheria e Ótica Sima ra

Joalheria Seifert

.

·L
CARGd+AERO

nacionais e internacionaisCargas aéreas

Fones: (Oxx47) 371-0363/ (Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246 E-mail: brasil@netuno.com.br
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