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estofados eco/chões

EdsonJunkeslCP Técnicos

garantem agilidade,
mas não fazem previsão

ESCRUTíNIO

TRE faz o ajuste
. dos equipamentos

Os técnicos Paulo César

Caringi e Vladimir Tomich,
contratados pelo TRE, rea
lizaram ontem o ajuste [mal do
equipamento (computador
Pentium) que será usado na

apuração das eleições em

Jaraguá do Sul. Página 13

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

Resultado extra-oficial do

Censo 2000 sai até o dia ,IS
O IBGE já concluiu 80% do recenseamento

namicrorregião. A previsão é de que até o dia
15 de outubro todos os dados tenham sido

coletados, quando será conhecido o resultado

extra-oficial do Censo 2000. Os recenseadores

tiveram algumas dificuldades para encontrar
pessoas nos domicílios. Nos próximos dias,
serão convocadas as pessoas que even

tualmente não tenham respondido ao

questionário. Página S

Professor da Universidade
de Amsterdã transforma

diários de Seidel em livro

O corupaenseAlvim Seidel percorreu mais

de cemmil quilômetros pelo interior do Brasil
pesquisando novas espécies de orquídeas e

bromélias, experiência que anotou em diários,
em língua alemã. O trabalho será transformado

em livro e editado em inglês e português.
Caderno Extra

Edson JunkeslCP

os últimos moradores do censo
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Confira as circunstâncias
políticas que determinaram a

situação para as eleições
municipais em Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba e

Corupá, e a localização das
respectivas seções eleitorais.

Páginas 9 a 13
Edson JunkeslCP Presidentes de mesa recebem

materiais de votação. Página 13

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
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Edson Junkes/CP Designers
apresentam novas '

formas e materiais

CRIAÇÕES

Curso de Design
realiza mostra

Criações que podem ser

aproveitadas pela indústria.
Com esta filosofia, alunos do
curso deDesign daUtesc apre
sentam trabalhos em exposição
no ShoppingCenterBreithaupt.
O material pode ser visto até

segunda-feira.
PáginaS

.) "W 'tIí

�
370-7919/370-8649

u,- g)'il�
gl'i{r!P'il�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 30 DE SETEMBRO DE 2000

A importância do voto
Amanhã, mais de 108 milhões de brasileiros vão às umas para

eleger prefeitos e vereadores de 5.559 municípios. Muito mais
do que um dever cívico, votar é direito do cidadão que paga

impostos e quer participar e interferir nos destinos do País. O

que, em princípio, parece apenas uma imposição, uma frivolidade
destrelada do contexto, é na realidade um ato de valor imensurável.

O voto é a arma contra a corrupção, os desmandos e em favor

da igualdade, da justiça social. Basta
que o eleitor queira que seja assim.

Defender-se com '
Infelizmente,apopulaçãoaindanão

se deu conta que é verdadeira

detentora do poder. Que é através do

voto que nomeia seus representantes,
responsáveis pela administração do

País, dos Estados e Municípios.
Limita-se a apertar o botão da urna,
sem dar o devido valor. Pior, passa os
outros quatro anos reclamando do

governo e das ,maracutaias que os

envolvem, mas não admite sua parcela
de culpa no processo. É preciso con-
ceber a idéia qu�,o voto do favelado

vale tanto quanto do empresário An-

o velho chavão

do "voto

consciente", é

fugir da
realidade e do

compromisso.
Ninguém vota

inconsciente

tônio Ermírio deMorais.

A apatia e o desprezo dos eleitores pela política-partidária
têm gerado distorções, possibilitando a eleição de verdadeiros
bandidos, que são literalmente sustentados pelo dinheiro público.
O cerne da questão reside na indiferença, além do comércio do

voto. Troca-o por meia dúzia de "presentes", porpromessas de
emprego ou algum benefício futuro. O princípio da democracia

fundarnenta-se na decisão da maioria; todavia, alguns ranços
autoritários insistem emditar as regras, permitindo a indução dessa
maioria.

Apesar dapropaganda, amiopiapolítica possibilitou um festival

de alegorias e de frustrações coletivas. Os sucessivos governos
- nas três esferas administrativas -limitam-se ao óbvio e às

emergências. A estratégia é manter o status quo para servir de

palanque nas próximas eleições. E tudo isso graças à indiferença
e o beneplácito da população, em especial dos eleitores. Nenhum
político é eleito por obra e graça de Deus. É conduzido ao cargo

pelo voto da população, "que exerce sua cidadania".

Entretanto, cidadania continua apenas nos discursos, não é

exercida sequer na base. Distorce o conceito do termo para
obedecer a lógica da situação. Confunde�se com direitos

individuais e patriotismo - o que os governantes fazem questão
de reforçar sempre. Se depender da disposição da classe política,
será mantido o estado de coisas. Assim, o controle é maior e

mais eficaz. Exercer a cidadania é participar e influir nas decisões
de governo e exigir o cumprimento das leis e dos programas
sociais.

Defender-se das .insinuações com o velho chavão do "voto

consciente", é fugir da realidade e do compromisso. Ninguém
vota inconsciente. O que precisa é votar com clareza, com
discernimento, com responsabilidade, escolhendo a melhor

proposta para a comu�idade e não por interesses pessoais.
'Amanhã, diante da urna, pense bem a quem vai dar o seu sim

para administrar oMunicípio. Analise a trajetória dos candidatos,
os apoios e as promessas. Lembre-se: os sinos anunciam novas

esperanças; faça sua parte.

Mentiras e verdades sobre política

Com o propósito de ajudar'
as comunidades a escolher

melhor os candidatos para a

eleição 2000, oRegional Sul IV
da Igreja Católica lança sobre
Verdades eMentiras.

MENTIRA: a melhor coi

sa é ficar rieutro em política.
Vou ficar fora porque política
é coisa suja. VERDADE: nin
guém é neutro em política.
Quem disse que não entra, ou

não quer sujar asmãos,já está

fazendo apolítica daqueles que
enganam o povo; já está se

sujando, porque está dando

força para os exploradores do,
povo.MENTIRA: vou votar

em branco. VERDADE:

,
quem vota em branco está

jogando fora a oportunidade
de exercer a cidadania, de

propormudanças na condução
das políticas públicas. O voto

em branco ajuda as coisas a

ficarem como estão.

* Regional Sul IV da Igreja Católica

MENTIRA: todos os

partidos e candidatos são

iguais. Não resolvem nada.

VERDADE: os partidos e

candidatos não são iguais.
Existem aqueles que se lem

bram do povo só no tempo de

eleição e aqueles que estão

todo o tempo participando das

lutas. MENTIRA: todos os

políticos são corruptos. É só

chegar' "lá em cima" que qual
quer um se corrompe. VER

DADE: nós temos o mau

costume de votar nos candi

datos e esquecer de acompa
nhar o trabalho deles, para ver
se eles estão cumprindo suas

promessas ou se chegaram "lá

em cima" e se corromperam.
Há poí íticos que não se

corrompem,
MENTIRA: já que nin

guém presta, vou vendermeu

votopara quem pagar mais.

VERDADE: voto não é mer-

cadoria. É um direito e um

dever. Quem vende ou

compra o voto está cor

rompendo a própria
consciência. É crime! MEN·
TIRA: tenho obrigação de

votar em que conseguiu água,
luz ou asfalto para nossa rua

ou nosso bairro. VERDADE:

água, energia e asfalto são

direitos nossos e obrigações
das autoridades, que fazem

esses serviços com dinheiro

público. E nós pagamos
impostos, conta de água e luz

todo o mês. MENTIRA:
candidato bom é aquele que
tem dó do povo sofrido e

distribuí comida, roupa e

material de constru-ção.
VERDADE: disrribui!
favores é corrupção eleitoral.
É um crime previsto na Lei
9.840 - contra a corrupção
eleitoral - e deve ser de

nunciado.

I llerArtigos para Carla do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, As cartas cevem COI
Ie

no máximo 30 linhos, COI1I 70 loques, o endereço ou telefon e para contato, O jornal se reserva o direito c

sintetizar o texto efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00,105,755/0001-50 - Administração, Redação, Dep�rtamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correrooopovo êinetuno.corn.br
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Inscrições do Prêmio Talento

Empreendedores estão abertas
Jaraguá do Sul - As ins

crições e entrega de relatórios
das empresas concorrentes ao

Prêmio Talentos Empreende
dores 2000 podem ser realizadas
até odiá 20 de outubro, nas Asso
ciações Comerciais e Industriais

de cada município. Através da

parceria entre Sebrae e RBS, e

patrocínio do Badesc, o prêmio
tem intenção de estimular e

divulgar micro e pequenas

empresas que transformam
idéias em histórias de sucesso.

O agente articulador do Sebrae,
Donizete Böger, destaca que não

se trata de empresas atuantes e

com tecnologia de ponta, mas

empreendedores que estejam
desenvolvendo produto de qua
lidade. "Os participantes preci
sam fazer relatório sobre a

empresa e, desta maneira,
acabam visualizando o quanto já
produziram", conta.

O agente articulador enfatiza

que esta é a quinta vez que o

prêmio é aplicado no Estado, os

vencedores tiveram aumento no

faturamento em 35%, aproxi-

madamente. "A empresa que se

destaca recebe certificado de

classificação e autorização para
utilizar o selo do Talentos Em

preendedores, além de informe

especial produzido e vinculado

pela RBS TV", ressalta Böger,
que menciona a importância da

publicidade para o reconhe- .

cimento e crescimento das,

empresas.
CRITÉRIOS - As empre

sas candidatas devem respeitar
as regras básicas. As indústrias

que se inscreverem devem ter,
no máximo, 99 funcionários, os

representantes do comércio e

serviços, 49, e nenhuma pode ser

integrante de grupos empre
sariais. "A comissão julgadora vai
avaliar as informações contidas
nos relatórios, como capacidade
de inovação, crescimento de

mercado, gestão empresarial, via
bilidade econômica, contribuição
para comunidade, preocupação
com meio ambiente e estratégia
de comunicação", explica o

agente articulador do Sebrae.
(FABIANE RIBAS)

r �[M[f©�[M)� �[? -----------,
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I O No dia 5 de outubro, será realizada palestra I
I "Motivando todos para a qualidade", no Clube Atlético I
I Baependi, a partir das 19h30. O ministrante é Alfredo I
I Rocha, profissional que explanou 'sobre esse tema na 28 I

: Semana deAdministraçãodoCentro Cultural de Jaraguá :
I do Sul. O valor das inscrições para sócios é R$ 30,00 e

I
I para não sócios R$"37,OO. Informações pelo telefone 371- I
I 1044. I
L �

DESPACHANTE
FREITAG

V os-com
o.

placa .final 7 e 8

prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9

Horst Baümle

Solenidade homenageia CDL
eEmmendörfer Veículos

CDl comemorou
32anosea
Emmendörfer
veícuíos, 50 anos

Jaraguá do Sul - Na

quinta-feira à noite foi rea
lizada solenidade de come

moração dos 32 anos da CDL
- Câmara de Dirigentes
Lojistas -, e 50 anos da

Emmendörfer Comércio de

Veículos, no Clube Atlético

Baependi. O presidente da

CDL, Hilário Corrêa, diz que.
estão trabalhando e elaborando

projetos para esse ano e para
200 I. "Pretendemos firmar

'parceria com a Empresa Júnior
do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, para que os

estagiários nos preste serviços
nas áreas de assessoria, con
sultoria, RH e marketing", diz
o presidente, enfatizando a

importância de melhorar a

qualidade e preparar-se para
novidades de varejo e con

corrência. Hoje, a CDL conta

com 305 associados e o SPC,
245.

Corrêa informa que o ca

lendário de 200 I já está sendo

estudado e pretende firmar de
7 a 8 eventos estratégicos de
faturamento por ano.

Atuando como empresário
há 64 anos, o proprietário da

Homenagem: VíctorEmmendõrfer recebe cumprimento deHilário Corrêa

Emmendörfer Veículos, Víctor
Emmendörfer, comemora, agra
dece. e acredita que a ho

menagem é fruto de anos de

dedicação à empresa. "O se

gredo é amar o que faz, ter pra
zer de trabalhar e muita de

dicação", destaca.
(FABIANE RIBAS)

DALIERRA MANUTENCÃO
,

.

HIDRAULICA LIDA.
.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

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

�ADDlMakler]
ÉMAtSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de
Seguros e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos semprepensando na
sua segurança e tranqüilidade.

�ovoço
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)ß\Ú' Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SCRua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703

E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - sc

Rua: Urubici, 31 28. Casa à Esq.
Estrada Nova - .370 0778

I,ráJ;iM
370-7919/370-8649
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Chico Schwammbach

Devanir Danna: diretor diz que a única certeza é que tudo vai mudar e as empresas precisam se adaptar

Rotary promove palestras
sobre economia e educação'

Donna acredita
;

que o pors cresce

por imposição da
sociedade

Jaraguá do Sul - O dire
tor-financeiro de relações com

investimentos da Marisol, De
vanir Danna, ministrou palestra
sobre a situação econômica do

Brasil, quarta-feira, durante
reunião do Rotary Club Pérola

Industrial, no Hotel Itajara. Ele
enfatiza a importância de estar

preparado e atentos para com

petir. HA sociedade está em

constante mudança, por ser

dinâmica, instável e em evolutiva

adaptação à realidade", explica
Danna, que destaca a impor
tância de abrir a mente para so

breviver às mudanças.
Segundo ele, as transfor

mações estão acontecendo de
vido à globalização e ao ciclo de

vida curto dos produtos. "A
única certeza que temos é que
tudo vai mudar, e as empresas
vencedoras são aquelas que
surpreendem os clientes com

produtos e serviços fundamen
talmente novos e diferentes",
diz.

O diretor-financeiro acredita

que o País está evoluindo porque
a sociedade está 'impondo esse

,

processo. Conforme prognóstico
feito por bancos internacionais
e organismos, o Brasil será pal
co de competição global na pró
xima década, devido ao poten
cial de consumo local. "O nosso

PIB representá 42% da
América Latina, incluindo o

México, e 13,3% do PIB total
dos países em desenvolvi
mento", destaca Danna, que
considera o setor de serviços o

melhor caminho para o cres-
.

cimento.
A diretora do Centro Mu

nicipal de Educação Infantil
Carlo Andrei Emmendörfer,
Lourdes Maria Bogo da Silva,

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para _

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

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

�

Compramos
SUçata

de!;Cobre·
.

�"'" tM:iJ: �. ;w,;�

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do RioCerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

também presente na reunião

rotária, explanou sobre a

filosofia das aulas aplicadas às
150 crianças, até seis anos, que
estudam no Centro. "As crian

ças têm direito de escolher o que
querem aprender, as prateleiras
são baixas para que tenham

acesso aos materiais", explica
a diretora, assegurando que, no

Centro, as crianças são educa
das para pensar, criar e desen
volver senso crítico .."Aqui elas
não são jogadas dentro de uma

fôrma, onde são obrigadas a

seguir uma apostila, elas são

incentivadas a pensar", destaca.
(FABIANE RIBAS)

�n CP· · .

U"\J@lF�� ..
Juramento

Cerca de I, I mil jovens nascidos em 1987, dispensados do

serviço militar obrigatório, prestaram juramento à bandeira. A
solenidade aconteceu na manhã da última quinta-feira, no Parque
Municipal de Eventos, em Jaraguá do Sul. Dos I, I mil jovens,
1.074 se alistaram em Jaragu-á do Sul, os demais em outros

municípios, mas que se mudaram para Jaraguá do Sul depois do
alistamento.

, Dia da Criança
O Núcleo do Comércio de Schroeder, a Associação Comercial

e a Prefeitura programam, para o dia 7 de outubro, das 9 às 15

horas, a Rua do Lazer, em comemoração ao Dia' das Crianças.
Haverá jogos, brincadeiras, pinturas, músicas e outras atrações,
além de ônibus grátis para o deslocamento da população.

Sobre o trânsito
O Sesc (Serviço Social do Comércio) realiza, de 9 a 13 de

outubro, no estacionamento do Shopping Breithaupt, aMostra Sinal
Verde para a Vida, que vai discutir os desafios propostos pela
atual situação de violência no trânsito. Haverá palestras para
escolas e comunidade em geral sobre os temas Carteira nacional
de habi litação, legislação e penalidades e A causa dos acidentes:
o fator humano. As atividades acontecem das 8 às 20 horas.

Ofício artístico
A Oficina de Arte transferiu para a próxima quarta-feira, 4 de

outubro, o início do curso de Velas, com a professora Regina
Zanghelini. As aulas serão ministradas em três quartas-feiras, na

sede da' Oficina de Arte, no prédio do Centro Cultural.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

ir 372-0582
R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

•
1\

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE:9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5777

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270

,

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicl

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

370 4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
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Designers daUtescmostram
criações no Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul - Trabalhos

dos alunos do 4° semestre do curso

de Design da Utesc (União de

Tecnologia e Escolas de Santa

Catarina) ficam em exposição no

Shopping Breithaupt até segunda,
Eles apresentam criações que

podem ser produzidas em série, se
incorporadas por indústrias,
através da pesquisa de novos

materiais e formatos.
O curso de Design da Utesc tem

duas habilitações, Projeto de

Produto e Programação Visual. "O
design industrial tem a obrigação
de criar coisas q ue possam ser

reproduzidas na indústria", explica
o professor e coordenador do

CUi'SO, Reginaldo Schiavini. A idéia

de fazer a exposição surgiu da

proximidade da escola com o

ShoppingMueller, em Joinville. "Aí
o Shopping Breithaupt gostou do

nosso trabalho e nos convidou,
mas decidimos ficar apenas quatro

dias porque os alunos trabalham e

existe o problema da distância",
explica o professor.

As peças expostas são lumi

ná�ias e displays, relógios, objetos
em cerâmica, madeira ou metal, de

. acordo com o projeto desenvolvido
no curso. Há também peças criadas

para a Mostra Bordeaux de Jo

inville. "O design está em grande
desenvolvimento no Brasil, porque
finalmente as pessoas acordaram

para a tendência de que é preciso
agregar valor, além de reduzir

custos", ensina o coordenador.

Schiavini salienta que está

crescendo a procura dos profis
sionais jaraguaenses pelo curso de

Design, como opção de ensino

superior. A escola tem diversos
alunos de empresas de Jaraguá do

Sul, principalmente do setor têxtil.
"As indústrias investem em qua

lificação, subsidiando parte do

custo dos alunos", diz. (LC)

Questionário: dona-de-casa Ilse Wischral considera simples o levantamento feito pelo IBGE

IBGE já concluiu 80% das

consultas do Censo 2000
Faltam locais
onde moradores
nãoforam
encontrados

mento sai nomês de dezembro, mas
ainda não vai incluir os dados só

cio-econômicos da população. Exis
tem dois tipos de questionário; um
simplicado, que todos os chefes de

família respondem, e outromais com
pleto, aplicado a uma amostragem de

10% da população, nos municípios
com mais de 15 mil habitantes, ou

20%, nosmunicípios com menos de

15 mil habitantes. As principais no

vidades no recenseamento deste ano
é o levantamento das deficiências

físicas entre a população e a

fecundidade de adolescentes a par
tir dos dez anos. Os outros quesitos
continuam avaliandomigração, situ
ação econômica, religiosidade e es

colaridade.
DIFICULDADES - A recense

adora Margarete GelIert da Costa

bate pela terceira vez à porta de um

cidadão. A família não está em casa.

Esta é a maior di ficuldade que os re

censeadores encontram no proces
so. "No princípio, tivemos proble
mas devido à faltá de informação, al
gumas pessoas não queriam aten

der o recenseador por medo de la

drões, mas depois, com a di vulga
ção, todos se acostumaram", relata
o coordenador Zanella. Ele relata que
houve até um possível caso de dis

criminação. Um recenseador negro
teve dificuldades com alguns mora
dores. "Mas não temos como pro
var que foi caso de racismo".

Na maioria das casas, a execu- >

ção do questionário é tranqüila. "É
. /

muito simples, não tem porque não

responder", diz a dona-de-casa Iise
Wischral. (LiSANDREACOSTA)

Jaraguá doSul- Até o dia 15
de outubro o recenseamento do
IBGE (InstitutoBrasileiro deGeogra
fia e Estatística) será concluído na

microrregião. A previsão é do coor
denador de área do Censo 2000,
SoldemirAntônio Zanella. Ele infor
ma que 80% da coleta de dados já
foram concluídos, restando apenas
os locais em que os recenseadores
tiveram mais dificuldades para reali
zar a pesquisa. Ainda estão traba
lhando no processo 75 pessoas.

A partir do dia 10, o IBGE fará a

última convocação para chamar pes
Soas que eventualmente não tenham
sido recenseadas. "Contamos com

a ajuda das comissões censitárias,
que foram formadas em cada muni

cípio, para evitar que ninguém fique
sem responder ao censo", revela
Zanella. Ele diz que na metade de
outubro será revelado o resultado
extra-oficial do censo populacional.

O resultado oficial do recensea-

Designers: coordenador Schiavini mostra trabalhos dos alunos

CGZtH'4 '"a"�''''.At
SARIELLY

O� 9lJv�8. JItennw
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico OftalmologistaAlmoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

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

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DI: MarIo Souso ]t:

Horário de Atendimento: Sego a Sex
7:00 às 12:00/ "3:00 às 17:30

.

ljac@netuno.com.br Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 37.1-0882Laboratório Jaraguaense
de análises clínicas. Ltda. Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crea encaminha sugestões
para a Agenda 21 brasileira

Provão do Ceja atrai pessoas
que precisam de qualificação Jaraguá do Sul - A inspe

toria regional do Crea (Conselho
Regional de Engenharia e Arqui
tetura) encaminhou semana

passada contribuição local à

Agenda 21 brasi leira. São suges
tões e críticas encaminhadas pelo
grupo de trabalho encarregado da
Agenda 2 J local, centralizado no

..,

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O documento
foi encaminhado à presidência do
Crea, em Florianópolis.

Por solicitação do coor

denador da Agenda 21 estadual,
Carlos Holthauser, o Crea,
através do presidente, Celso Ra

mos da Fonseca, acionou todas

as inspetorias regionais para que
submetessem à apreciação da

sociedade catarinense o doeu-

mento "Agenda 21 brasileira
Bases para discussão", contendo
diretrizes em várias áreas, como
gestão de cidades, agricultura,
infra-estrutura, integração
regional e redução das dis

crepâncias sociais, visando o al
canceda sustentabilidade da vida
dos ecossistemas e do homem no

próximo século, em cumpri
mento ao estabelecido pelas na-

.

ções na Eco-92.
O inspetor-chefe do Crea,

Osmar Günther, informa que no

dia 20 de outubro vai acontecer
em Florianópolis o primeiro De-

.

bate estadual da Agenda 21

brasileira, onde as sugestões e

propostas coletadas em todas as

regiões serão apresentadas e

discutidas. (LC)

Edson Junkes/CP

Cerca de800

pessoas devem

participar dos
exames

Jaraguá do Sul- Ontem foi
o último dia de inscrições para a

6a etapa dos exames supletivos
do Ceja (Centro de Educação de
Jovens e Adultos). A julgar pelo
número de inscritos nas primeiras
etapas, há expectativa de que
cerca de SOO pessoas prestem o

exame de avaliação do Ensino

Fundamental, o chamado pro
vão, marcado para o dia 5 de

novembro, no Colégio Divina
Providência. As provas vão

avaliar conhecimento nas dis

ciplinas de língua portuguesa e

língua estrangeira.
A diretora do Ceja, Natália

Lúcia Petry, escl arece :

que
qualquer pe-ssoa, maior de 15

anos, pode submeter-se à

avaliação, independente de estar

cursando o ensino à distância. "A

pessoa vai fazendo as provas e

guardando os comprovantes,
para depois obter a certificação,
mesmo que não seja nosso alu

no", explica.
O vigilante Jerri Samuel Heck,

24 anos, está completando O

Ensino Fundamental através deste
sistema. Ele acredita que assim

MISSAS

Sábado
15hOO - Matriz

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

Domingo
7hOO - Matriz

9hOO - Matriz
19hOO - Matriz

OSh30 - São Cristóvão

Ensino Fundamental: podem fazer as provas maiores de J8 anos

pode ter maiorfacilidade para
disputar emprego. "Eu não tive

oportunidade de estudar antes,

agora estou fazendo as provas
porque toda empresa exige o

estudo, já é uma obnigação",
constata. Para completar o I o

Grau, Heck vai precisar ainda
passar no exame de matemática.
Ele estuda à distância, através dos
módulos fornecidos pelo sistema.

- As inscrições aconteceram
durante todo o mês, mas mesmo

assim tivemos um fluxo maior de
candidatos nesta última semana

- informa a secretária Eliana

Dallagnol. A realização das

provas do Ensino Fundamental é

gratuita (para fazer os exames do
Ensino Médio, os estudantes

pagam taxa de R$ 7,00). Para

obter aprovação, o candidato

precisa alcançar média superior
a 6. São 50 questões, abrangendo
os conteúdos de 5" a 8a série.
(LiSANDREA COSTA)

NOSSA MENSAGEM
{;-

Na Igreja devemos servir, não dominar
Irmãos e irmãs, somos chamados a saciar nesta

Eucaristia toda a nossa sede de paz e justiça que brotam
do coração de Jesus. O Senhor hoje nos convida a abrir
o coração para acolher e respeitar os que lutam para
construir uma sociedade mais humana. Que todos nós

saibamos acolher, apoiar e estimular os homens e

mulheres que defendem uma causa nobre, justa, ainda
que não pertençam ao nosso confessional.

Apoio:ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
O FILTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil·trão, a caixa
d'água receberá água filtrada que distribuirápara 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 ..
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem-é natural, através de um processo construído por uma camada de carvão ativado e por várias
camadas de quartzo cristalino de diferentes grànulosidades. Construído em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hera

TAFAC - TAVARES'
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rlia Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - I" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Superpromoção
Preço à vista
1 + 3 vezes

'\ázão 1.()()() IitrosIIwra
DISQUE-.EILIRÃO:

(OXX47) 435-4725/9'984.;7075

SEJA COMPETITIVONESTE:'·MEReADO·-GE;OBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO' TRIBUTÁRIO

" .

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511JFax: (047) 372-1820 .""

Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassult.com.br - é-mail.cassuliéãcassuli.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mecânic
. funilaria

e pintura

Serviços. d.;,e. l.,a"... 'iíl.'
.

· elUDrIß
, PROM.OÇÃÓ:J)Ê�ANIVERSÁRlc

. � � .

Nos 50 ands da Emmendörfer, o presente é pára nosso

A partir do q-iá 7(8rÖO atê..3(9(OO
\.

'

praticamos preço ewedal é,m:, '

.�. � .#

/;
Serviço .: Vaiar �H�r�_ ,�:$ .. ,.;z.O,OO

.
Peças - DescoritO�;';dê 2()��

A Emmendörfer élgradece _a .tQ�Q.PS client
.

e amigos, . .pela preferênciéii.

Atendi
2a a 6a feira

das 7:30 às
e das 13:30 à

sábados
das 8

'
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EXPRESSO EGHIA CONSULTORIA"E ASSESSORIA tTDA.
que possui com nosso cli
ente. Nós abrimos caminhos
e apontamos soluções para
o devedor" destaca. Ela diz

que os operadores de ne

gócios atendem os deve
dores em salas separadas,
fazem levantamento de seus

bens e apontam um possível
financiamento para que o

pagamento seja efetuado.
"Realmente, acredito que
sejamos uma empresa que
veio para transformar o

mercado de inadimplência,
ou seja, colocamos duas

opções para o inadimplente:
pagar ou pagar, por isso
abrimos nosso leque de

opções" afirma Raquel.
Quanto a defesas admi-

. nistrativas de multas de
trânsito "as pessoas têm que
cuidar muito, pois existe
muita picaretagem, de pes
soas que se passam por pro
fissionais na área do CTB e

simplesmente iludem o

defendente, apenas para
cobrar taxas e não efetuam
as defesas" orienta o Dr.
Flávio A. Laube, responsá
vel jurídico do escritório.

"Existem pessoas leigas,
que não sabem seus direitos

quanto as defesas de multas,
onde muitas vezes paira a

injustiça, nós estamos aí

para combater tal ato e enca

minhar as defesas adminis
trativas e/ou mandados de

segurança, todos protocolá
dos, com total transparência
para o defendente, onde aí

sim, ele pode estar seguro
do .que está fazendo." Sa
lienta Dr. Laube.

Empresa de

consultoria

busca

solução
para evitar

inadimplência
no mercado

Equipe capacitada que
trabalha na empresa

Expresso e Chia

mento completo para o

cliente, usando seus mais de
cinco anos de experiência em
negociações de débitos.

Atuando há seis meses

em Jaraguá do Sul, a empre
sa dispõe de sistema infor
matizado e especializado,
onde O cliente tem a opor
tunidade de acompanhar
todo o trabalhar realizado
via INTERNET. Contando
com 12 funcionários, entre
cobradores itinerantes, ad

vogado, técnico em finanças,
operadores de negócios,
atendentes, entre outros.
"

Aqui o devedor não é visto
como um inimigo, nós faze
mos toda uma análise para
tentar fazer com que- o mes

mo possa quitar a dívida

Jaraguá doSul- Buscar
as melhores soluções para
efetuar cobranças é a pro
posta da Expresso e Chia,
empresa retém-formada em

nossa cidade, porém com

bastante receptividade en-

trânsito, reabilitações de

crédito, intermediação de
financiamentos e assessoria
nas áreas financeira, ad
ministrativa e jurídica.

"Na atual conjuntura
econômica, os empresários,
muitas vezes, deixam de fa
zer novos negócios, analisar
melhor custos, compras e

vendas de sua empresa, por
se preocuparem e se abor
recerem demais com as ina

dimplências que possuem.
Isso tem que mudar, a parte
de inadimplência dentro da

globalização deve ser tercei

rizada, para isso que cria
mos nossa empresa. Estamos
inovando o modo de fazer

cobrança", comenta Raquel,
que assegura acompanha-

tre empresâriados,
A gerente de Negócios

da empresa, Raquel T. Kra
wulski, informa que efetu
am cobranças de qualquer
título de crédito, defesas ad
mihistrativas de multas de

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1605 - Sala 02 - Fone/Fax (0**47) 371-4979 - Jaraguá do Sul - se - E-mail: expressoeghia@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

agosto, o período mais fresco do
ano, em que as aventuras pelo
mato se tornammais fáceis.
A trajetória da família Seidel, hoje
referência no ramo de orquídeas e

bromélias em todo o Brasil e até no
exterior, começou em 1906, numa

pequena floricultura, no
Município de Corupá. "Meu pai
montou a floricultura para

/

trabalhar com árvores frutíferas,
depois com plantas ornamentais,
até que fomos introduzindo as

orquídeas", recorda-seAlvim
Seidel. Da floricultura ele evoluiu

para o Orquidário Catarinense e

não contentou-se em ser apenas
um comerciante, pesquisou e

catalogou novas espécies, salvando
muitas da extinção.
Descobertas por Seidel, 104 novas
espécies de orquídeas e bromélias
já foram registradas e
denominadas por taxonomistas
estrangeiros. Dezenas delas foram
registradas com o nome de
membros da família ou com
referências ao sobrenome Seidel,

Mergu\he na natureza.
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

r·a
Cem miR quiRômeiZos
em busca da beeeza

Por mais de 20 anos ele se lançou
em expedições pelo interior do
Brasil em busca de novas espécies
de orquídeas e bromélias. Aos 74

anos, o corupaense Alvim Seidel
reuniu os diários de viagem, onde
anotou, em língua alemã, detalhes
sobre as viagens e as descobertas.

Cópia do material original foi leva
da pelo professor dr. Ludger
Wessjohann, da Universidade de
Amsterdã, e será traduzida para o

inglês (e posteriormente para o

português) para edição de um li
vro.

"Cemmil quilômetros de viagens
pelo Brasil pesquisando a flora
epífita" é o possível título do
livro, que deve ser lançado em

2002. "Eles vão editar o material

porque acham que o formato
diário seria uma leitura cansativa",
esclarece o pesquisador, que fez a

primeira grande viagem em 1952.

Foram 23 grandes expedições
realizadas nos Estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e Bahia,
sempre nos meses de julho e

!

-
...

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

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

como a Cirrahaea seidelii,
Neoregelia alvimii (referência ao
pesquisadorAlvim), Aechmea
roberto-seidelli (referência ao pai
de Alvim), Tillandsia donatoi
(referência ao filho Donato).
LEIA MAIS À PÁGINA 3

.\

.........-",

lli!illll�
. Estofados

m .� 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.estofadoskrause.com.br

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Alvim Seidel fez a primeira expedição pelo
interior do Brasil pesquisando orquídeas e

bromélias em -1952. Já registrou 104 espécies

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon= Piquete Estampa de Taura

Concurso Regional
Laço Jaraguacnsc conquista 5 títulos regionais

Bodas de Prata
Haraldo e N�dir Raulino
comemoraram Bodas de
Prata no dia 27 de setem

bro. São 25 anos de cami

nhada, com tristeza e ale

gria, onde seus filhos:

Andreza, Fernanda e Ri
cardo fizeram, fazem e

farão a felicidade maior do
casal. Esta caminhada não

pára nestes 25 anos, ela continuará, pois existe no seio desta família amor e
união. A tradição gaúcha agradece o trabalho que este casal está fazendo

junto à comunidade gaúcha, levando de rodeio em rodeio o bom exemplo
familiar, que serve de inspiração para formação de novas famílias. Que Deus
abençoe esta família. Gostamos muito de vocês.

Folos: Divulgação

o CTG Laço Jaraguaense concor
reu em sete modalidades, das oito

,

que o concurso contemplava, gra
ças ao bom trabalho realizado,
venceu cinco. O concurso para a

escolha das prendas e peões que
representarão a nona região no
concurso estadual, ambos nas
categoriasMirim, Juvenil, Adulto
e Veterano, reuniu candidatos de
13 municípios e dos 29 CTGs
filiados. O CTG Laço Jara-

guaense venceu com Camila de

Oliveira, Primeira PrendaMirim;
Rafael Nones, PeãoMirim;
Siderlei Deretti, Peão Juvenil;
RobensomMarcolla, Peão
Adulto; Clênio de Oliveira

Vargas, peão Veterano. A Primeira
Prenda Juvenil ficou com Soraya
Francine Ferreira, CTG Unidos
de Joinville; Adulta foi Schirley
Vicente, do CTG Lida Campeira,
e Veterana ficou com Alessandra

Aparecida Negrelo, do CTG Uni
dos de Joinville.

Jurados da

campeira avali
ando o conheci-

, candidatos

Barra Velha foi a

campeã, categoria Sele

ção de Município, du
rante a 4- Festa da Inte

gração- Gaúcha no

CTG Laço Jaraguaen
se. Recebemos em nos

so rancho a visita de 17

municípios, e a seleção
do Município de Barra
Velha levou o primeiro
lugar. Gauchada boa,

estão presentes em todas as promoções de Jaraguá do Sul, laçam bem,
ajudam a manter em àlto e bom tom a tradição gaúcha, seja sol, seja chuva.
Amigos, pessoas como vocês serão sempre bem-vindas em nossa casa. Um

abraço especial aos senhores Laerte, Eduardo e Mário (Hotel-Fazenda
Morro Grande).

Comissão

julgadora entre

vistando e avali
ando as

candidatas

Augusto Demarchi Júnior, Ninho, durante

o discurso de abertura do concurso regio
nal, da nona região tradicionalista gaúcha,
para a escolha das prendas e peões que re

presentarão a região no concurso estadual.

Ninho falou sobre a importância da leitura e

trabalhos de pesquisa, colaborando com a

cultura ligada ao campo; história, geografia
e folclore. Disse ser um orgulho para o CTG

Laço Jaraguaense receber os organizadores
do concurso em nossas instalações, e que
tudo faremos para sempre ajudar e inceni
var pessoas de bem que queiram trabalhare
estudar. Agradeceu a todos que colabora

ram, e deixou palavras de reconhecimento e

carinho para sua sempre companheira, ami
ga e esposa, Cristiane.

Rafael Tavares rece

bendo das mãos do
senhor João' Serli
Pereira o seu primeiro
troféu no laço, catego
ria Guri, durante a 4-
Festa da Integração
Gaúcha do CTG Laço
Jaraguaense. Rafael,
filho da dona Maria

Teresa, 14 anos, meni
no capricho, atento e

obediente, está nos

acompanhando há poucos meses, mas, esperto e observador, conquistou a

confiança do patrão para emprestar a égua, aprendeu rápido e já tem título
e troféu. Eu fico muito feliz quando vejo uma criança vencer, porque é mais
uma prova do bom ambiente que formamos. Dona Maria Teresa, se seu

filho pedir para ir para o rodeio com os Ropelatos eMuraras, deixo-o ir, pois
ele até poderá voltar para casa cansado e com as roupas muito sujas, mas
está em boa companhia. Rafael, parabéns, boa sorte, e, continue na linha,
estamos de olho em você.

\

FIILTAM 21
DillS PIIRII O
2° RODEIO
CRIOULO
CTG DO
TROTEIIO
GIILOPE

Tchê Classificados
Vendo: Cela Americana, nova, preço de ocasião. Tel: 371-1226, com Bona.

Vendo: Carretinha para dois cavalos, excelente estado e documentada. Tel:

370-2575, com Marli ou Vereilho.
Vendo: Trailer Karmann Ghia 330, Ar-condicionado, geladeira, chuveiro,
banheiro e etc. Tel: 275-1818, com Marcon.

Ajuda: Se seu rebanho estiver com problema de Verruga, procure o senhor
Jeferson Murara, popular Schroeder, que ele benzerá. Tel: 276-0119

r-------------------j

I Agenda Gaúcha I
'

I 29 de setembro - Baile Gaúcho - Santo Chão - Chopp Club I
7 de outubro - Baile - CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul II 6 a 8 de outubro - Rodeio CTG Bela Vista do Toldo - Canoinhas

II 7 e 8_ de outubro - Torneio de Laço - CTG Chão Campeiro -

I Joinville
. I

I
20 de outubro - Baile - Grupo Rodeio e Cantos do Sul- CTG DOITrote ao Galope

I 21 de outubro - Baile - Portal Gaúcho e Cantos do Sul- CTG Doi
I
Trote ao Galope I
20 a 22 de outubro - Rodeio Crioulo CTG Do Trote ao Galope -II Jaraguá do Sul

I 29 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco '1
Massaranduba J�------�------------

r----------j

: Gaúcho(a) de

I
idade nova

Tatiana Karsten (29)"Alessandra
I Roeder (30), Rubens Roeder (1),
I Biana Spézia (5), Alexandre A
I 'L'orinelli (7), Giovane Junkes (7),
I Janete Garcia (7), Roleane K.

I Alves
- Metcha (7)" Alexandre A

I
Torinelli (7), Janete Garcia (7),
Aliane Kasten (8), Gustaw Harald

I Seidel (8), Urbano Franzner (11).
1......_---------.)

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:(O**47)371-0330
e-mail: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

..
CARNES

,--.

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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o ?atálogo de Seidel 'inclui trêsmil espécies de bromélias e orquídeas

A arte como instrumento para a

decoração é a proposta de Josiane
Mirela Pedri e Rosane Petry. Elas
abriram exposição, na quinta-feira,
no Shopping Center Breithaupt,
com amostras de texturas para
paredes, objetos de decoração, telas
e técnicas paramóveis.
Josiane e Rosane fizeram cursos

em Itajaí e na Oficina de Arte, em

Jaraguá do Sul. Em maio, monta
ram o ateliêVillart, oferecendo tra-

"Técnica para Obom gosto

Rosane e Josiane fazem exposição

Dupla oferece trabalho personalizado

balhos personalizados para decora
ção de ambientes. "Estamos fazen
'do trabalhos conjuntos com
arquitetos. A gente estuda o espaço
e cria novas texturas ou executa o

que tiver sido projetado", explica
Rosane.
A dupla também faz pátina e

decapê emmóveis novos e usados.
A exposição fica no shopping até o

dia 15 de outubro.

Fotos: Divulgação

Algumas orquídeas, chamadas híbridas,resultam de experiências

"Cem mil quilômetros de

viagens pelo Brasil
pesquisando a flora epífita", o
livro de Alvim Seidel, vai
conter detalhes sobre as '

expedições realizadas e as

plantas que o pesquisador
encontrou. Muitas foram
salvas de extinção. "Uma vez
encontrei uma bromélia que
sobreviveu ao fogo na mata.

Ela estava entre as pedras,
parcialmente queimada. Eu
recuperei e registrei essa
espécie que hoje e a maís
vendida das bromélias em

todo o mundo", conta o
pesquisador, lembrando que ,

muitas espécies da flora
brasileira se perderam pela
ação do fogo e dos machados,
que destruíram as matas.
Além da história das plantas,
essas viagens (que podiam
durar mais de três meses)
reservam dezenas de histórias
sobre os perigos encontrados
na mata. O material coletado,

-

no princípio, era transportado
para Corupá através da

'

ferrovia. "No início
encontrávamos muitas
plantas, depois foi ficando
mais difícil encontrar espécies
desconhecidas", diz Seidel,
lembrando que as plantas são

catalogadas por pesquisadores
estrangeiros, um trabalho que
pode exigir anos de pesquisas
,e comparações, porque uma

mesma espécie pode
apresentar características'
diferentes, de acordo com o

ambiente em que as plantas

cresceram.

Seidel continua pesquisando e

criando novas variedades de

plantas, as chamadas híbridas,
resultado da combinação de
variedades. Ainda na semana

passada, enviou dois

exernplares para
pesquisadores, do Jardim
Botânico de Munique
procederem à classificação. Há
19 anos, ele desistiu das

expedições porque fraturou o

fêmur num acidente, mas
planeja ainda uma viagem,
desta vez para coletar mais

fotografias sobre os locais .

aonde esteve, material que vai

complementar as ilustrações
do livro.
No Orquidário Catarinense
existem mais de três mil

espécies de orquídeas e

bromélias, mas o proprietário
faz questão de lembrar que a

beleza agora não é apenas
invenção divina. ''As plantas
mais bonitas hoje são
resultado da ação do homem,

, que cria híbridos". Por conta
dessa capacidade, o preço das
plantas também caiu.'
Laboratórios descobriram
forma de multiplicar'as mudas
em laboratórios. Mas a família
'Seidel continua exportando a

'

produção para a Alemanha e o

Japão e ganhando prêmios
internacionais. Dentre os

prêmios mais importantes, há
dois primeiros lugares
"conquistados em exposições
em Paris, na categoria
conjunto de orquídeas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 2000

ESPECIAL JARAGUÁEM DANÇA (23/9)
Rolou um verdadeiro festival no palco da Notre.
Vários estilos e modalidades de danças, a casa

lotou, veja as fotos:

Esquenta, é na Cervejaria Bíerkrug, no Shopping Center Breithaupt
'

Agenda
HOJE(30/9)

NÃO TEM NENHUMA
FESTAMARCADA,
POR CAUSA DAS

ELEIÇÕES 2000.

ENTÃO,APROVEITEHOJE
PARA VOTAR CONSCIENTE,

VISANDO o SEU
FUTURO! CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal.Deodoro, 406
FONE: 371-2847

Se sua foto
não está

aqui, não se

desespere,
com

certeza ela
está em

nosso site!
www.nageraLcom

Ali�' Cri'stia n

Bento! 15 anos ,
,

�genciada
na M� Modelos

e �nequins,
de�ão Paulo

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: PingüimBar

No final de semana naNotre, Chopp & Club e

Café Confusão.

Doors se reún� para gravação
de programa de TV

Os três sobreviventes da banda
de r-eck dos anos 60, The boors,
se reuniram essa semana para a

gravação de um especial da VH1,
um dos canais a cabo da MTV.

SUPERNOVAS

I
I

I

II

II

II
Luana Piovani estréia programa

na MTV
Luana Piovani se prepara para o

.

: seu programa na MTV, que estréia
,no próximo dia 12, direto de Nova

.

York.
�O programa da atriz será semanal;
mas ainda não tem título definido.

Bruce Willis é homenageado
A homenagem que a American
Cinematheque prestou ao ator
Bruce Willis. reuniu várias

. celebridades'nessa segunda-feira,
em Beverly Hílls.

Bruce WiHis ouvluvdrics
declarações de amor de seus

amigos, como Denzel Washington, .

George Clooney, Joel Osment,
Matthew Perl')' e Jennifer

Aniston.

ClNEl

REVELAÇÃO
,

14 anos. 14:45 e 17:15 (sexta a domingo)
15:15 -18:00 e 20:30 (segunda a quieta)
TODOMUNDOEM�ÂNIco (pré-estréia)
14 anos. 19:45 e 21:3Q
eINE 2

O HOMEM SEM SOMBRA
16 anos. 15:30 - 18:15 e 20:45
CJNI<; 3
O AUTO DA COMPADECIDA
Livre. 15':00 - 17:00 - 19:00 e 21:00

,KIBARATO

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

,j\

�� \� Av. Mal. Deodoro da

�i@\� Fonseca, 1699
�i �Fone:371-7847L��_ __ � Jaraguá do Sul- SC

DIREÇÃO
I:!::=.
z::::

Rua Mal. Deodoro da� .

Fonseca, 1452�
Fone/Fax: 372-3306o.

C-'D·Jaraguá do Sul- SC� II I

li]I () Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

370-8649
370-7919I

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

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

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORtoPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTIA; PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Preto Waldemàr Grubba, 1570

Fones: 371-7209/ 371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Morgana Maria Kotarski tem 5

anost� está agenciada na Max

Modelos e Manequins, de São
Paulo. Filha de Dionísio e

Nerli Kotarski, que sempre
estão presentes não medindo

esforços pra que a filha
.

alcance seus objetivos

_6-_C_ORRE__IO_D_O_P_OV_O ---..-,-,---'-_CP CRIANÇA .:.::_Sac:..::.�b_ad_o-"-,_30_d_e_se_te_m_b-ro_d-e-2-O�OO

Beatrice
.

Mendonça de

Carvalho, filha
do nosso

companheiro
de trabalho
Maurilio e

Dalila, que
completou 1
aninho no dia
24/9

A fofinha Tayná Machado,
filha da nossa colega de
trabalho Ivone, enfeitando
a coluna

Os garotões
Eduardo e

Gustavo

mandam um

beijo, com
muito

carinho, para
os avós,

Alcides e

Marlene

Comemorou, no domingo
passado, a I"Eucaristia a bela
Indiana M, Meyer, ela éfilha
de Marcos e Luciana Meyer.
Parabéns!

BABÁDAHORA
(/1;()J. Mamãe ..��
� �

Temos agora a ·s·olução 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 - 3711270

A vovó Marlene e a mamãe,
Rosane, parabenizam a gatinha
'Bruna, que completa 6 anos dia

5/10

Completou 1 aninho no

último dia 21 de agosto
Maicon Vinícius, que
manda um beijão aos avós,
Iandira e Pedro

öe você tem até -1,2
.

anos e desej a ver
Suá foto publicada
nesta coluna manoe
a para Rua Walter

- Marquardt, 1180,
Cep: 8q ,25Q-700-

Rio Molha
Jaraguá do ,sul

CLíNICAQY� Wecdá

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

No dia 13/10,
com leta 2 aninhos

og o Matheus
Jantz �onghini,
filho de Ilka Iantz e

Arquimedes
Longhini. A titia
Christa e os avós
Iantz lhe desejam':'"
muitas felicidades

Iaqueline Drews, também
agenciada naMax Modelos e

Manequins, tem 8 tinos. Ela é

filha de Rubens e (Jsmarina
Drews, que sentem-se orgulhosos

pela bela filha

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

Convênios'
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Este evento, em que foram

resentados os resultados dos

8 projetos de pesquisa em nível

e Iniciação Científica fomenta

as pelo Programa de Incentivo

Pesquisa (PROINPES), reuniu
lunos-pesquisadores, professa-
s-orientadores e uma platéia
ue contou com a presença ma

iça dos .alunos do Centro Uni

ersitário e convidados da comu
idade jaraguaense.
Durante os três dias do even

, no período entre 4 e 6 de se

mbro, aconteceram uma mesa

edonda com o tema" Ensino e

esquisa de Mãos Dadas", ses

ão de painéis e apresentações
rais - tudo isto realizado com

marcaram o

[Congresso
deIniciação
Científica

qualidade e eficiência pelos aca

dêmicos pesquisadores e profes
sores oriundos dos cursos de

Arquitetura e Urbanismo, Peda
gogia, Letras e Administração.

O PROINPES é um progra
ma institucional que, através de
recursos próprios, financia a re

alização de projetos de pesquisa
de alunos dos cursos de gradua
ção durante um ano. Os resulta
dos são posi ti vos para o corpo
discente, para a universidade e a

comunidade em geral, pois todos
os projetos revestem-se de rele

vância social e abordam proble
máticas da área social, como saú

de, educação, habitação e cultu
ra.

Painéis e

apresentações
orais dos aca-

Centro Universitário oferece
curso deMestrado em

Engenharia de Produção
O Centro Universitário de

araguá do Sul, através da Coor

enação de Pós-Graduação e Pes

uisa está oferecendo, em convê
locam aUniversidadeFederal de
anta Catarina, o curso de
estrado em "Engenharia de Pro
ução - Gestão do Design e do

roduto". As inscrições poderão
er efetuadas até 7 de outubro na

oordenação de Pós-Graduação e

esquisa, localizada no bloco E, e
curso tem início previsto para
7 de outubro.
O coordenador do curso, Pro

ssor Doutor Osmar Possamai,
efendeu a realização do mesmo

amo um caminho natural para o

aprimoramento e crescimento dos

profissionais da diversas áreas.
Para ele, cada organização deve

adaptar-se a sua própria cultura.

"As constantes mudanças que ve

rificamos em todo omundo requer
em novas e ativas propostas

gerenciais". Possamai considerou
ainda que o Curso deverá capaci
tar profissionais para a resolução
de questões com habilidade e co

nhecimento.
Maiores informações sobre o

curso podem ser obtidas na Coor

denação de Pós- Graduação e Pes

quisa, pelo telefone (Oxx) 47 371-

0983 ou através da Internet, pelo
site ww\v.ferj.br

FERI

�

DiadaArvoreécomemoradonoCentro
Universitário de Jaraguá do Sul

Distribuição de mudas de ár

vores e folderes comemorativos

nas salas de aula foram algumas
das atividades que marcaram a

passagem do Dia da Árvore no

Centro Universitário de Jaraguá
do Sul e que culminaram com o

plantio de uma muda de Pau-Bra

sil, ato este realizado pela Reitora
Professora Carla Schreiner, em
cerimônia acompanhada por au
toridades convidadas, alunos,
professores e funcionários da

Instituição.
Descerrando a placa come

morativa a Reitora afirmou: "Ano
2000 - Último do milênio - Pri

meiro da implantação deste Cen

tro Universitário - Marco dos SOO
. anos do descobrimento do Brasil

- realidades que apontam para um

caminho conjunto rumo ao de

senvolvimento sustentável. Que o
plantio de uma árvore - símbolo
da nossa nação - represente o res

peito e o compromisso de amor

para com o ambiente. E que seu

crescimento alicerce a ascensão

do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul".

Após a cerimônia do plantio
da árvore, os convidados foram

recepcionados com um "Café
Natureza" que, acompanhando a

temática da ócasião, apresentou
um cardápio criativamente'
elaborado à base de sucos e

frutas.
De acordo com a professor�

Curso de idiomas

no Centro

Universitário

A Coordenação do Curso de
Letras do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul está com ins

crições abertas para os Cursos
Extracurriculares de Idiomas -

Língua Inglesa e Língua Espa
nhola.

Os cursos, ministrados e cer
tificados pelo Centro Universi
tário, são desenvolvidos com o

apoio de moderno Laboratório
Multimídia de Línguas, único em
seu gênero na região. A dura

ção de cada curso é de aproxi
madamente três meses e as va

gas estão abertas à comunida
de em geral.

Maiores Informações po-
, dem ser obtidas através do te

lefone 371-0983/ ramal 208 ou
'

através do e-mail linguas@
ferj.rct-sc.br.

I Congresso de Iniciação
Científica do Centro

Universitário foi sucesso

Plantio de muda de Pau Brasil marcou o Dia da Árvore no

Centro Universitário de Iaraguâ do Sul

Silvia Figueiredo, organizadora
das atividades, a data foi esco
lhida também para marcar a

formalização do Núcleo de Estu
dos Ambientais, bem como a di

vulgação do Curso Seqüencial em
Gestão Ambiental que será ofe
recido em 200 I e o projeto de

arborização do campus.

o evento contou com o

patrocínio das empresas: Weg,
Banco do Brasil, Maestri - distri
buidor do produtos GUERRA,
Rodovia - qualidade para o trans

porte, Posto Marcolla, Angeloni,
Recomaq, Floricultura Florisa,
Betty Decorações, Cantina da
FERJ e Grameira Felippi.

Cursos do Sine começam no

dia 9 de outubro
Os cursos oferecidos pelo Sis

tema Nacional de Empregos
(SINE) em parceria com a Fun

dação Educacional Regional
Jaraguaense (FERJ) têm seu iní
cio previsto para o dia 9 de outu

bro. As inscrições podem ser fei
tas na sede do SINE na Rua Ama

zonas, 213, antiga sede da Socie
dadeCultural e Artística de Jaraguá
do Sul.

Os cursos oferecidos são os

seguintes:
TÉCNICAS DE ARTESANATO
(PINTURA EM TECIDO) - 18 va

gas.

TÉCNICAS EM BORDADO A

MÁQUINACASEIRA -16 vagas.
TÉCARfDEREAPROVEITAMEN
roDEMA1ERIAlSRECICLÁVEIS
(RESÍDUOS DEMADEIRA,MA
LHA,METAL) - 16 vagas.
SOCORRISTA (CORPODEBOM

BEIROS) - 16 vagas.
VIGILANTE- 16 vagas.
COOPERATIVISMO - 16 vagas.
ADMINISTRAÇÃO DE PEQUE
NOS NEGÓCIOS - 16 vagas.
INFORMÁTICA ADAPTADA PI

DEFICIENTES - 16 vagas.
INFORMÁTICA ADAPTADA PI
1ERCEIRA IDADE - 16 vagas.
DIGITADOR - 48 ,:,agas.

CURSODE ESPANHOL
A Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias está com

inscrições abertas para o Curso de Espanhol até o dia 2 de outubro.
Aberto a toda a comunidade, o curso será realizado todas às terças
feiras, das 14h às ISh4Smin, a partir do dia 3 de outubro. O valor da
mensalidade é de R$ 24,40.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LANCHEDA PRIMAVERA
A APAE de Jafaguá do Sul realizou na Terça-feira, dia 26, o

tradicional Lanche da Primavera. Além do delicioso café, durante o
. evento foram realizados desfiles das lojas do Shopping Center

Breithaupt, Nagushi, Debutantes/Baependi/2000 e do Apae Dance.
Foram vendidos 390 cartões

-

Diretoria da Apae organizou evento'que marca a chegada
da nova estação

A bonita Daniela Peixer,
da tradicional e simpática
temilie Peixer de c

Gueramirim, será
cumprimentadissima hoje
pela estréia da idade nov:'
Valeu Dani, parabéns!

Em breve a Studio FM estará

inaugurando uma nova fachada.

Segundo a gerente comercial,
Eliane Silveira, um arrojado projeto ..

está saindo do papel. Quem viver
verá!

IIR Shopping Center

Iß BREITHAUPT

275-1122

Zélia Breithaupt
eDaniela
Didzien, no
espaço cultural
da Caraguá
Veículos

Francisco Alves, diretor do
CORREIO DO POVO e

Everaldo Batista de
Oliveira, Presidente da
Apevi (Associação das
Pequenas Empresas do

Vale do Itapocu),
comemoram a parceria

que culminou com o

surgimento do cademo CP
Economia, edição

quinzenal, que é sucesso
entre os empresários
emergentes da região

De 3 a 15 de outubro o

piloto Alessander Lenzi

disputa o campeonato
mundial de Jet Ski em
Lake Hazasu City, EUA.
Boa sorte!

.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

�. FloriculturaFIorIsa

1iir (047) 371-8146
a (047) 371-0515

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

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Atendimento para
festas em geral.

Fone 275-0980

o Restaurante Clube Alegre apresenta
"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira RiQ.
As noites de Sexta-feira vão ganhar rnals

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

. requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

As noites de sexta vão mudar a partir do
dia 29 de setembro, às 21 horas.

O Restaurante Clube Alegre traz até você
a "SEXTA SPECIAL", no Clube Beira Rio.

----------�

lA/'".�•.--=-

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vendo terreno de 800m2, com
energia elétrica e água de

morro, na localidade de Pedra
Branca, com uma casa de
madeira de 54m2• Valor R$
5.500,00. Tratar 370-2412.

Vendo Chácara cl 30.000m2,
com chalé de 85m2, garagem,
ranchinho, parabólica, redes
elétrica e sanitária, lagoa,
riacho, árvores frutíferas
nativas, próx. à Gruta do
Molha. Valor R$ 65.000,00.
Aceito caminhonete turbo

iesei, casa ou apartamento até
R$ 40.000,00 como parte do

pagamento, parcelo saldo.
Tratar 9975-0102, cl

•

SSI
proprietário

Vende-se título-do Clube
Atlético Baependi. Valor R$
400,00 à vista, mensalidades
pagas. Tratar 370-1186, cl

Marilza.

Vende-se casa mista cl 2
quartos, copa e cozinha, bwc e

lavanderia - Ilha da Figueira
(próx. Supermercado Raizão).
Valor R$ 15.000,00. Tratar 275-
2294, cl Luca. Creci 7.146.

Preciso de costureira c/prática
em Overloque ou cobertura, no
Bairro Czerniewicz. Tratar
9992-2379, cl Vanice.

��
HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTENECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS
- ACOUGUEIRO - ELETRICI_STA (�XPERIÊNCIA EM
- CONFEITEIRO INSTALAÇAO ELETRICA INDUS-
- PADEIRO TRIAL-
- VENDEDOR EXTERNO (MATE- - SOLDA.DOR MIG (COM
RIAL DE ACABAMENTO - EXPERIENCIA) •

CONSTRUÇÃO CIVIL) •

- FATURISTA (Ç-OM EXPERIENCIA
- MODELISTA (COM EXPERIENCIA) EM LEGISLAÇAO FISCAL)
- C;OSTUREIRA (EXPERIÊNCIA EM - VENDEDOR (CONHECIMENTO
MAQUINA DE COBERTURA E EM INSTRUMENTOS MUSICAIS)
OVERLOQUE) - FERRf\MENTEIRO (COM
- C;OSTUREIRA (EXPERIÊNCIA EM EXPERIENCIA EM TORNO.
MAQUINAS DE COBERTURA E FREZA, AJl)STADOR -

BAINHÀ) FÀBRICAÇAO DE MATIZAS DE
- RE;PRESENTANTE COMERCIAL ESTAMPA E REPUXO, MOLDES DE
(VEICULO PROPRIO, BORRACHA)
CONHECjMENTO AMPLO EM ,

INFORMATICA - HARDWARE, INTERESSADOS COMPARECER A

SOFTWARE, INTERNET) •
HUMANA URGENTE, MUNIDOS

- RELOJOEIRO (COM EXPERIENCIA) DE DOCUMENTOS.

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

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

1091 humana@?humana.com.br
vvvv"W'.humana.com.br

Aluga-se casa mista cl 3

quartos, terreno murado. Próx.
bebidas Kienen. Valor

R$ 200,00. Tratar 275-2294, cl
Luca. Creci 7.146.

Vende ou troca terreno em

Barra Velha, próx. ao mar, por
outro em Jaraguá do Sul.

Tratar 371-4083.

Vende-se terreno cl I. 147m2•
Rua 582 - Chico de Paulo.
Tratar 275-2294, cl Luca.

Creci 7.146.

Vende-se apartamento de I

quarto, fica de frente pl o mar,
em Barra Velha. Valor R$
18.000,00. Aceita veículo
como parte de pagamento.

Tratar 372-1610.

escriturado. Tratar 9103-4522.

Vende-se ótima casa mista cl
3 dormitórios, sala de jantar,

cozinha, bwc e área de serviço
em alvenaria. Terreno cl
500m2, ponto de ônibus na
frente. Próx. aMenegotti
Malhas. Valor R$ 9.000,00,

•

aceito carro e parcela. Tratar
9102-1110.

Vende-se ótima casa de
alvenaria, no loteamento

Versales. Preço R$ 58.000,00.
Tratar 275-2294, cl Luca.

Creci 7. 146.

Vende-se casa no Jaraguá
Esquerdo, Lot. Ana Paula,
próx. de tudo. Valor R$
19.000,00. Quitado e

"Aflita se viu a Virgem Maria

aos pés da Cruz.
Aflita vejo-me eu. Valei-me

Mãe de Jesus. Confio em
Deus com todas as minhas

forças, por isso peço que
iluminemeus caminhos,

concedendo-me a graça que
tanto desejo. Amém."

Vendo sobrado em construção
com 200m2, terreno com

450m2• No Amizade,
Loteamento Versales. Valor R$
45.000,00 ou troco por sítio..

Tratar 275-0051.

Delegacia do CRECI habilita 2 novos Corretores
Parabéns aos dois novos colegas corretores de imóveis, Sr. Roberto

Cabral Oreano e Sra. Ivana Izabel Vargas Capraro, da Itaivan
Representações Imobiliárias Ltda., que receberam suas credenciais junto
ao CRECI de Santa Catarina, e somam com os demais corretores a tão
honrosa profissão, O ato solene contou com a presença do Conselheiro
Sr. AlmirMenegotti, do Delegado Sr. Adejair BaIsaneIli e do Presidente

da Associa ão Humberto Wolf.

Aumente sua
renda

Você tem algumas horas
livres no dia ou na

semana e quer obter de
30 a 50% de lucros

Ligue 372-0494, para
marcar entrevista.

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

Peço R$ 4.500,00 no

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

Tratar: Londrina

(Oxx43) 9997-8220.

20 anos atendendo bem para atender sempre

- MÓ��i$,.�aré!)i.,�'�;órit�rio em 9era I"
.

-·Com,putad�It�,�tim'pressoras
- Fax - Máquina;c:le cupom ,·fiscal,
- Relógios de Popto
- Etiquetadol."as "!" Scanner
- Check proFltd � Retroprojetor
.;Calculadorà$filtl'áquinas de escrever
- Supriment,.· �ir,fQrmática M

'

Papelaria ei �sóri,os em geral

Compllfã�:9:l)es
.

com ISOj9,Oo'2 para
professores e
proflsslonais liberais
em até 36 vezes,

, outros em até 16 vezes

MonitólesSansung
cem preços".imbatíveis

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



Intermediária

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

Preço: R$ 35.000,00

VENDE: Casa Alvenaria cl
165,00m2, terreno cl 371,00m2.·Rua
Tomas; Francisco de Goes, 366 -

Nova Brasüia: Preço: R$ 95.000,00

VENDE: Casa alvenaria cl170m2,
terreno cl 600 m2. Rua Guilherme

Weege (Centro). Preço:
R$ 150.000,00

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

R$ 260,00,

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

(Prox. Marisol) Preço: R$16.000,00

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

Guaramirim (Próx. Breithaupt)
Preço: R$ 40.000,00

VENDE: Terreno cl2.655,00 m-,
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kolbach). Preço: R$ 130.000,00.

ALUGA - alvenaria, contendo 03

,
dormitórios. Rua Angelo Julio

Baruffi; 63 - (Ilha da Figueira).
R$ 350,00.

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA MONTAR
SEU NEGÓCIO NO CENTRO DA CIDADE!

VENDE - Casa em alvenaria cl 117 m2, terre

no cl área de 793 m2. Rua Rosa BalsaneIli,
134 (Amizade). Preço: R$ 58.000,00 (Aceita-se

imóvel de menor valor ou carro).

.

VENDE: Terreno cl 1.245,00m2•
Rua Fritz Hasse

(Próx. Verdurei-ra dá Raquel)
Preço: R$ 85.000,00

'

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 /112. Rua José Picolli -

Estrada Nova (Próx. Mercado
Brazão). Preço.: R$ 16.000,00.

VENDE - Terreno cl448 m2.
Rua Adolpho A A Ziemann. Preço:
,

R$ 24.000,00.

VENDE: Terreno cl 833,00 m2.
Rua Amazonas (Centro)
Preço: R$ 85.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jaraguá do Sul - SC -CRECI 0914-J It 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sala Comercial- Rua
'.

,,' \ ',,:

Reinoldo Rau - Centro. Area: ,;'",�"

���(:�.��.�.?���:.��.��.?����.��.?.��.�9�.� CORREIO DO POVO.i �
�����!��<?�.��.�:.�

, -,

SalaComercial- RuaReinoldo
,{ "

Rau - Centro.-Area: +/- 450m2•
Valor a combinar.

-,

-,

Sala Comercial- Rua Adélia
"

Fischer - Area: +/- 500m2•
Valor a combinar.

105m2• Valor a combinar.

Galpão -,Rua Barão do
Rio Branco, 125.
ValorR$l.lOO,OO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OPORTUNIDADES DA. SEMANA:

"

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

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

Preço 350.000,00 em condições a combinar

1-CENTRO 5 - RUA MAX WILHELM
Apartamento Ed. Carvalho, 1 suíte, + 2 qtos, demais dep., e garagem. R$ 80.000,00

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

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

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

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

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

Sarti, Edmundo Koch) no centro de Nereu Ramos com uma
casa em alvenaria em ótimo estado. R$ 115.000,00 (Em

condições estuda-se propostas)

GUARAMIRIM -

RUA 28 DE AGOSTO

Centro - Excelente terreno
com frente 37,SOm frente

para 28 de Agosto (quase
de fronte ACIAG), com área

total de 1.987m2,
topografia plana, excelente

oportunidade.
'Preço R$ 100.000,00
condições a combinar

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

Engeter

:A
Engct(�C

Eng<�tec

9:

Engl'ICC

o:
Engerec

9:

6 - CENTRO

Edifício Argus - Rua Jorge Lacerda, apartamento com

suítes + 2 quartos, demais dependências e garagem. R$
70.000,00

. ' . . . '

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

Valor R$ 20.000,00 em até 15 parcelas.

JOÃO PESSOA I VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

asfalto (BR-Schroeder/Jaraguá),
totalizando +- 2.S00,OOm2• Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

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

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

até 50 parcelas de R$ 220,00 mensais.

Engdc�

aaao
Engetee Engetee Engetee EngetcC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende

Aluga e Administra

REF. 2025 � Ilha da Figueira - R. Campo Alegre,
249 - casa mista e/123m2, 4 dorm., 2. banh., sala
de estar, sala TV, copa/cozinha, churrasqueira.
Terreno cl 525m2. R$ 41.000,00.

REF. 3030 � João Pessoa - Terreno 30x45 =

1.3Sàm2, área industrial. R$ 27.000,00 a

vista, ou R$ 30.000,00 sendo R$ 10.000,00
+ 20x R$ 1.100;00.

371-660'0
371-0725

Rua João lanuário Ayroso. 531 - Sala 2

Nt Início laraguá ESQuerdo

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

REF. 6001 - São
'Francisco do Sul -
Praia de Ubatuba - casa

em alv. c/119m2, c/ 3
dorm., sala, copa/
cozinha, banh.,
garagem com chur
rasqueira. Ficam
móveis.
R$ 18.000,00. Aceita
carro como entrada e

parcela o saldo.

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

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

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

,

R$ 125.000,00

REF. 1008 �

Vila Lenzi -

Residencial
Floresta.

Apto cl 2
d o r m . ,

garagem e

demais dep.
Entrada R$
16.000,00 +

R$ 160,00
mensal.

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

dorrn., 3 bwe, 2 salas, área de festa). Terreno
cl 500m2, fundos pl rio, arborizado, excelente
localização. R$ 7S:-000,00. Aceita carro ou

imóvel (casa, apartamento em Jaraguá ou
, Schroeder até R 40.000 00

REF. 1007 - Barra - R. Delphina D. Pradi, cornZ
dorrn., sacada, garagem e demais dep. Entrada
R$ 11.000,00 + R$ 21.000,00 Feto CEF

REF. 3000 - Vila Nova - R. Artur Gumz, terreno
cl 507,50m2, todo murado, rua com asfalto.
R$ 29.000,00. Aceita carro menor valor.

'. acara I errao ran e o

�o.rte - Area cl SO.000m2, sem benfeitorias,
fácil acesso, cl 120m2 de frente para rua prin
cipal. Com rio formando banco de areia.

,

R$ 25.000,00, aceita carro ou outro imóvel
até R$ 15.000,00.

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. 091 - Sobrado: 240m2, 3

quartos, dep. + sala cml.

Figueira - R$ 60:000,00

Ref. 037 - 1 suíte cl hidro, chur.,
e piscina. R$ 48.000,00. Lot.

Papp Barra.

Ref. 002 - Casa atv.i.Iüorn>, 3

uartos, +dep. Vila Rau.

R$ 53.000,00. _//
Ref. 013 - Casa alv.: 134m2, 2

quartos, + dep. João Pessoa.

R$ 40.000,00

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. 004 - Casa alv.: 130m2• :3
quartos, +dep. Jguá Esquerdo.
R$ 23.000,00
Ref. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

quartos, +dep. Ana Paula.

R$ 21.200,00

Ref. 046 - 2 casas de alv.: 1°)
115m2, 3 quartos. 2°) 65m2, 2

quartos. Água Verde. R$ 63.000,00.

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

R$ 70.000,00

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,,048 - Terreno: 758m2• Figueira.
R$ 26.500,00

'

Ref. 055 - Terreno.. 712,50m2•
Figueira. R$ 20.000,00
Ref. 064 - Terreno: 441,98m2.
Czerniewicz. R$ 18.500,00
Ref. 032 - Terreno Cml.: 462m2•
Chico de Paulo. R$ 16.800,00
Ref. 043 - Terreno: 329m2. Lot.

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

quartos, + dep. Figueira -

R$ 53.000,00

Ref. 054 - Casa alv.: 90m2, 3

quartos, + dep. Vila Rau -

R$ 26.500,00

Satler. Ba rra. R$ 11.500,00
Ref. 005 - Chácara:
216.665m2, .casa alv.: 2 suítes,
2 quartos; 2 salas, copa,
cozinha sob medida, +dep.
Casa para caseiro. 32.000 pés
de banana. Galpão de 150m2,
fone e parabólica. Rio Cerro II.

R$ 140.000,OQ.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Apto-103 -

ea«: Isabel/a
cl 1 suíte + 2
dorm. -' 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./Pare.

���!::?·��·�·?·?·��:·��·��·��·������·��·����·· ...... ·CORREIO DO POVO· .......... · .. ·· .. · .... : .. · .. ·· .. ·· .. ··�����!��<?�·��·�:?

Crecl 1749-J ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

E-mail: itaivantionetuno.com.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS
275-31 * Estacionamento próprio

LTDA, COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA ALV.
- VILA BAEPENDI -

c/, 145m2, 3 dorm,
2 'bwc, sala ester/
jantar, cozinha cl
mobilia + edícula

....

II i
cl dep. de e'!'I!�'
cl bwe, escrttôrlo,
ehurrasq., gara
gem pl' 2 carros.

R$ 80.QOO,00.

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - cl
220m2, el4
dorm., 2 bwe,
gilragem pl 2

carros, terre
no c/ 930m2•
R$11 0.000,0

Sobrado - Vila Rau -

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

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

na frente. $R
125.000,00

n------.....".,....,.."".",....-..__, Apto-301
-

Nova Brasilia
Edif.
Hortênda, cl
3 dorm., 2
bwe, cozinha
cl armários
emb., sem i
mobiliado
demais
cômodos.
Apenas R$
68.000,00.

VENDE - .sobre
,

do - Amizade -

c/ 260m2• R.
Emílio
Hornburg, 2
suítes, + 2

dorm, 2 bwe,
cl sacadas.
Terreno cl
727m2• Aceita

,

imóvel menor
valor. R$
120.000-,00.VENDE-

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

VENOE - Edif.
Adrielli - Apto.
201 - próx Cal.
Alberto Bauer;c/
96m2• Área útil - 1
suíte + 2 äorm.,

"

sala cl sacada,
garagem, portão
eletrônico,
interfone. R$
22.000,00, sinal
+ finane. R$
305,00, pI mês

VENDE-VILA
LANZI - Casa
stv., cl 125m2,
el1 suíte + 2
dorm., 1 bwe
social, cozinha
ampla, sala
em 2
ambientes -

defronte ao

Colégio
Giardine
Lenzi.
R 68.000,00.

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

�----""'_-------�p/ 2 autom.,
dep. empr., cl bwe, despensa, piseine e

- R$ 140.00e,00 nego

VENDE- VILA
LENZI - Sobra
dodealv. cl
340m2,1 suíte +

2 dorm., bwc,
cozinha,
lavand., sala,
varanda; c/ 1

sala comi.
térrea - 1 apto
c/ 2 dorm.
térreo.
R$ 85.000,00

'i VENDE- SÃO LUl
- Casa alv. c/
150m2, 5 äorm.,

...._�2bwe,el
garagem, rua

calçada, lugar
alto. Próximo
Arroz Urbano,
terreno cl
430m2• R$
35.000,00

VENDE
Terreno çoml,'
cl 832m2, ao
lado da ponte
Vailatte - Loja
Bonatti Mat.
Constr. Por

apenas
R$ 45 • .000,00.

VENDE
IMÓVEL
COMERCIAL
ao lado da

garagem da
Canarinho. Por
apenas R$
38.000,00

SOBRADO -

Centro cl
347m2, cl 2

,
, resido + sala
comI. cl 100m2
- acabamento
de 1a Suíte + 4
dorm, e 'dep, -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

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

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

infantil, oemets
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irolla
iMÓVEIS L TOA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3004 - Ed. Carlos Spézia - 3 quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00
3006 - Ed. Schiochet - suíte, 2 qtos., dep. empregada. R$
80.000,00 - Aceita apto. menor valor.

3007 - Ed. lsabella- Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas garagem,
MOBILIADO - Área total de 132,11m'. R$ 75.000,00.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

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

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 sI aeab.
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - 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 - suite, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3041 - Ed, Atenas - Mobiliado, suíte. 3 quartos, salas cl

sacada, 2 vagas garagem.
3050 - cond, Novo Milênio - apto. novo, e/2 quartos,
sacada cl churrasqueira; 1 vaga garagem cl elevador. R$
.65.000,00. (:.

3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl 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 bwes, cl garagem, semi
mobiliado.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem - R$
22.000,00 + financiamento
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suite + 1 qto, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento
com construtora.

CASAS DE ALVENARIA
1016 - Centro.- cl 331m', cl suite + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1027 - Centro - Rua Ângelo Sehioehet cl 1.292,00m',
edificado cl casa de alvenaria R$ 180.000,00
1034 - Centro: cl 150m', 3 qtos., .bwc, salas: cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120;000,00 - Aceita apto. cen
traI.
1052 • Água' Verde· 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem p/2
carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00
1072 - Amizade - cl 200m', cl suite, 2 quartos, terreno cl
1 .140m' - R$ 130.000,00
10B1 - Amizade' casa nova em alv, e/.121m', cl suíte + 2

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

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

'

1375 - Vila Rau - cl 80m', e/3 qtos, + edícula e/·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 298m2, cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramlrlm - 156m' - 3 qtos, 2 bwe, terreno com

1 .250m' - R$ 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m', cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541._35m'. R$ 85.000,00. Aceita. carro, terreno,
parcelamento.

TERRENOS
2013 - Centro - Reinoldo Rau, cl 975m' - R$ 280.000,00
2014 - Centro - 421m' - R$ 30.000,00
2023 - Centro· cl 1.245 m' - R$ 85.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
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@netuno.com.br
-

PLANTA0: 9973-9093

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

cozinha mobiliada, 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.

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

R 24.500 DO

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

2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160.000,
2112 - Barra - cl 468m' - R$ 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcoll
: R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m' - R$ 25.,000,00
2,177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m'
2197· Guaramirim • 93.330,OOm'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2221 • Cond. Azaléia· 1.018,17m' - R$ 30.000,00
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 58l,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 Meneqotti - 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 2.500,0.Qm' - R$
25.000,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' - R$
22.000;00.
2982 - Rod. SC·413 - Km 10 - cl 49.872,00m' - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m' - R$
35.000;00
2990 - Schroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv, cl suite, 3 quartos, cozinha mobiliada,
Churrasqueira cl salão de festas, piscina, garagem pl 3
carros. Próx. CoI. Heleodoro Borges - Vila Lalau. R$
800,00
602 - Casa de alv. cl quartos - Rua José .Emmendoerter -

R$ 350,00
'

603 - Casa mista cl 3 qtos • Rua Jorge Lacerda - Centro
- R$ 350,00
605 - Casa de alv. cl suíte + 2 qtos - Rua Leopoldo
Mahnke - Centro
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx. Café
Sasse. R$ 600,00.
614 - Casa de alv, pl fins eomls, cl 1 DOm', estacionamento
- próx. ao Jangada. R$ 550,00.

Apartamentos
627 - Apto. cl suíte + 2 quartos. Ed. Silvio Pradi. R$
370,00
628 - Apto. cl suite + 1 qto no Ed. Eldorado -'Centro - R$
480,00.
632 - Apto. cl suíte + 2 quartos. Ed. Talismã - Rua Jorge
Lacerda - Centro.
635 - Quitinetes pequenas 'e grandes - Ed Marquardt. A

partir de R$ 180,00.
.

638 - Apto. cl 2 .quartos- Próx. Caraguá. R$ 250,00.
639 - Apto. cl suite, 2 quartos - Ed. JaragiJá. R$ 450,00
640 - Apto. cl 1 quarto - Próx. Weg II. R$ 230,00
641 - Apto. cl 2 quartos - Jardim Centenário. R$ 260,00
645 - Apto. novo cl suite + 1 quarto - Res. Piermann. R$
330,00.
647 • Apto. cf 2 qtos. Rua Angelo Rubini - Banra do Rio

'Cerro. R$ 230,00:
.

659 - Apto. cl suite, 2 quartos - Ed. Carvalho. R$ 550,00.
Salas comerciais

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

Transportes. R$ 300,00.
663 - 2 salas comi - Próx. Samae - R$ 190,00.
664 - Sala cornl. cf SOm' - Rua Cabo Harry Hadlieh -

Centro .

665 - Sala comI. CI 60m2- Próx. Divina - R$ 280,00.
668 - Sala comI. cl 60m2, - (2 ambientes) - Centro. R$

280,00
674 - Sala comI. cl 140m2. Rua Reinoldo Rau. R$
500,00.
675 - Sala comi cl 40 m' - Centro ComI. WV. R$ 400,00.
692 - 2 salas comls cl 35m' cada, uma delas mezanino
de rnadeira - Ao lado Foto Loss.
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 Rozzaeo Pneus. R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

LANÇAMENTO
Res. ANITAGARIBALDI.

o apartamento dos seus sonhos

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

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETOCENTRO - Rua Anita Garibaldi

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

mento cl parte pago)

AMIZADE - Casa Alv. c/160m2
3 quartos + 2 gar - Terreno c/
420m2 - Troca por casa na Vila
Nova/Vila Lalau - R$ 55.000,00

SÃO LUIS - Casa alv. cl 70m2 - 1 suíte +

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

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

R$ 21.000,00 (Aceita carro no negócio)

AMIZADE - Casa Alv. c/127m2 - 3
. quartos + demais dependo - Rua

Frederico Todt
R$ 50.000,00

FIGUEIRA - Sobrado c/179 11'12 cl bela
vista - 1 suíte + 2 quartos - Terreno cl
576m2. R$ 95.000,00 (próx. Indumak)

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.

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. e/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$ 68.000,00

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1. andar), 2 quartos
c/garagem - Piso de madeira e fica Cozinha sob
medida - R$ 53.000,00 (aceita troca por casa)

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - ..Jaraguá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



275-3123
275-3544

o ENDEREÇO CERTO DOS, ELH'ORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

iPllallit;ãl ,2:4Ih
9�g'1;3-!9,'2'7

KI'"F,CHE,N·,·····.,. CLOSE

- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias - Portões

�
.,

HET
373-0325
9975/0781

VENDAS: CENTRAIS TE�EFÔNICAS,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, ETC ...

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

Fone: '373-101Ô
Venda�e Mimutenção'de Portões Eletrônicos"

,

vídeo porteiro,
..�..

Iarmes sem fio e interfones

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

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

* Meia-cana "Molduras"Corticeiras
* Sancas ri Luz Indireta
* Parede Divisória de Gesso
* Forro e Divisória de Gypsum
MÃO OE OBRA ESPECIALIZADA

l=-��i==I'
Temos todos os profissionais no ramo IMOBILIÁRIO

1
em um só lugar. I
Projetos - Arquitetônicos e de Decoração, Estruturais - concreto !
e estruturas metálicas � ,Elétrico e Hidráulico i
€onstfução»e'>Reforma !
Forneclmento�«Montagel11"'de�Estmtur'8S"MetáHcas i
-i:egaHzaçãO'de�móveis - junto aos órgãos competentes !
-Imobiliária - Compra, Vende, Aluga, Administra

_�i,

376-1106
-P;bt,,-

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua Francisco Hruschka, 1125 . São Luiz -

E-mail: jcç@netuno.com.br - Jaragua do Sul- SC

At1:e e D'es:I'l1l e:liU
G@ss@ e 'í:Ili:t:••rss

Q:!çQm�ntQ} $e,m. C$HlpfQm:i$$Q
..,.,.. (47) 275-3184
... 9973-9713

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118 - Jaraguá do Sul- SC
Rua Minas Gerais, 1134 - sala 05 - Joinville - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Joirwilte - SC

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

Ruo Prefeito Jost'Bou.er, iS93 • VilgjRÓti
F o n e: (O 47) 973 - 9 9 4 7 • 372 - 3sfô"

. CEP: 89254-] 00 • JoroQuõ do Sul - -SC
�----

(f)
LUNELLI

Rua Filipe Schlrnldt, 279 - Centro

Jaraguó do Sul - SC

�iSil;EÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aquecedores

à Gás e consertos em Gerol

M'ß'iiii,'N"iiii•.N
• Banheiras
• Móveis
• Acessórios
• Produtos

'.M••4.;I.lil_I"'&A.
@,_IA:.tli!fMeltfiil••'

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

Imunizadora
�� raraO1.á (047)371-1558

- == J' l!J- (047)975-1771
DEDETIZE SUA CASA OU INDtJ,STRIA (com bsixo teor tóxico)

Somos registrados no Conselho Regional de

Químicél com 25 anos de experiência comprovada

....... ' /�' ?!r � .t{ß
Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezerniewicz (defronte posto de saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do SuL- se ORÇAMENTO SEM COMPROI,1ISS0

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

,

·�RIMADEIREIRA FLORIDA LTDA .

I
!. ��ne:i�i:�:�tOd� made�ra� �m·�er�l, c'aixar:as e �adeir:s p�r� c�ber�ra' /'.

\.

CREA 12.745

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

Fax (O**47l371�7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC
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Parecer Comercial
Vende - Administra

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

....�,_ @Realizandoseusonhoimobiliário
.. 275-2920

<111f'?Af'ß"
.

- 275-2777
/' 4' /j;;��iFA./ J/Z,,,,' fL/ '4.- WJ

COO 294
- Casa em

alvenaria
medindo

114,00m2
- 2 quar
tos, sala
intima,2
salas-z

banheiros, lavanderia, cozinha grande com

churrasqueira - João Pessoa - R$ 40.000,00

COD321 F=====�======�
-Casa em

alvenaria
, medindo

150,00m2
- 3 quar
tos, sala,
cozinha,2
banheiro,
garagem, dispensa. - RuaAntônio C. Ferreira

- Vila Lenzi - R$ 60.000,00

COO
308 -

Prédio
comerei
ai e resi
dencial
363,OOm2
- Rua
Bernardo

Dornbusch - Vila Lalau - 90% pronto -

R$ 120.000,00

COO 123 '

- Casa
em alve
naria me

dindo

141,00m2
-1 suíte,
2 quartos,
sala, co

pa, cozinha, lavanderia, garagem + área de fes
tas 30,00m2 -Ilha da Figueira - R$ 68.000,00

Imobiliária Jardim
.

Jaraguá Ltda. CRECIN°572-J

COO
30t
Casa
em alve
naria
medindo
200,OOm2
-3

quartos; 3 salas, 2 banheiros, piscina, co
zinha, lavanderia, garagem - Centenário _;

R$ 78.000,00 li

COO 091

Exelente
Sobrado
- 3 quar-

tos,3
salas,2
banhei

ros, lavanderia, sacada, garagem - Terreno
medindo 1.397,00m2 - Czerniewicz - Próxi

mo ao Hospital do morro - R$ 110.000,00

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

CZERNIE
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,

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

2 qtos., 2 salas,
cozinha cl
armário sob
medida, área
serviço,
garagem pl 3.
carros. Val,or:
R$ 130.000,00.

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

quartos,
sala,
cozinha
sob

medida, 2 bwc's, área de serviço;
qaraqern p/.2 carros. Terreno: 380m2.
Valor: R$150.000,00

VILA LALAU
- Ed. Vitória

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

quartos, sala,
cozinha, área

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

(entrada) + fino R$ 370,00

VENDAS

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
éloset+ 2

quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina -

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

LOCAÇÃOAPARTAMEN�OS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorm. e/2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTÓ � ED. ED SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem -

R$ 250,00·
.

.

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 dorm, él garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. + dep. emp., garagem -

R$ 350,00 •

06 - VILA NOVA - AFTO. E:D. AMARILYS - suíte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
07 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorm. cl qaraqern pI 2 carros

R$ 350,00
08 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - 1 suíte + 2 dorm. + dep. - cl
garagem - R$ 450,00
09 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - 2 dorm. - s/garagem - R$ 250,00
10 - CENTRO - APTO - ED. HASS � 3 dorm. + dep.empr. - cl garagem -

R$ 380,00
11 - CENTRO - APTO - ED. REBELO - 3 dorm. c/çaraqem - R$ 330,00
12 - CENTRO - APTO - ED. IMPERADOR - 2 dorrn.Z cl garagem - R$ 280,00

LOCAÇÃO CASAS
01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento

R$ 250,00
02 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO - PRÓX. POSTO PÉROLA - 3 dorm. cl
garagem - R$ 330,00
03 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorm. - cl garagem -

R$ 1.200,00
04 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. MEC. RABOCK) - 2 dorm. - cl garagem -

.

R$325,00
05 - CENTRO - CASA ÓTIMA (PRÓX. DISAPEL) - suíte + 2 dorm. + dep - cl vaga
pI dois carros - R$ 600,00

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"ENDE - �LUC:;� -�DNlINISTR� ,

APTOS

EM

CONSTRUÇÃO

garagem -

Preço: R$ 98.000,00, sem
acabamento

- 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 À$
9.863,44 e assumir parcelas de R$

756,73 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral

da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306,00m2, com 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

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

Condomínio Residencial.
Prímula - Rua Arthur Gumz.:
Vila Nova (Próx. ao Fórum)

. Apto (tipo 2), cl suíte + 1
.

quarto E! demais dep., cl 1 vaga
de garagem - Entrada de
R$ 45.684,43 e assumir

parcelas de condomínio de

construção. R$ 1.013,53.

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio

Branco
- Apto. nº 102, cl 181,60m2
(com 2 vagas de garagem) -

Entrada de 52,741 Cub's
(R$ 26.773,44) e assumir
parcelas de condomínio de

construção de. R$ 1,284,33
(corrigidas pelo cub)
até final de obra.

---------�---------------------

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

Residencial Amaryllis,
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - su íte + 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 ,

bwo-e demais

dep. _ Rua Mal.
Deodoro da
Fonseca _

R$ 38.00000

CASAS E APTOS
AVENDA

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

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

acaba-mento R$ 100.000,00,
- Apto com 3 quartos, 2 bwc e

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58,000,00.

.

.

- Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. - Rua Urubici,
118 - R$ 38.000,00.

Casa em alvenaria cl
181,00m2, sendo 120m2 (suíte

.

+ :2 quartos, bwc social, sala e

cozinha) + edícula de 51,00m2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewicz, próx ..
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,00.

.

- Casa mista com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
churrasqueira e garagem - Rua
José Ernmenoerfer (distante
900 m da praça Ângelo Piazera)
- R$ 40.000,00.
- Apto cl 3 quartos, sala, cozi-
nha, bwc, área de serviço, 1

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

Casa em alvenaria cl
212,00m2, num terreno cl
420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquer
do - R$ 120.000,00.
- Apto; com 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$ 55.120,00.
- Apto. cl 3 quartos e' demais
dep., - R$ 42.000,000.
- Casa + apto. com área total de
250,0'0m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 500m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Aceita

.

sítio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. cl suíte + 2 quartos, dep,
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio
Branco, Ed. Schiochet - R$
55.000,00.
- 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 ser

viço. R$ 19.000,00.
TERRENOS/SÍTIO

- 2 terrenos com 1.237,SOm2
cada - Rua 538, Lot. Pícolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,OOm2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fó-rum -

R$ 42.000,00.

- Terreno cl 1.245,OOm2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.
- Terreno cl .2.555,OOm2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx, ao

, Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 530,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 .à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno cl 497,58m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00.
- Terreno cl 780,OOm2 - Condo
mínio das Azaléias, Jaraguá Es

querdo - R$ 35.000,00.
- Terreno cl área total de
2.000,OOm2 (5 lotes) - Rua Júlio
Tissi, Nereu Ramos - Valor total
R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total de

5.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiran-ga
- R$ 50.000,00 (cada).
- Terreno com 43.589,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas.
Engler.

Terreno com área de

102.752,OOm2 - Rua Walter Mar
quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,OOm2 - Bar-
ra do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Terreno cl 52.500,OOm2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
- Sítio com galpão de 500m2 e

depósito de 50m2 + casa em

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

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 750,00';'2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas' comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

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

demais dep., sacada c/churras
queira, garagem e box para de
pósito - R$ 350,00 ..

- Aptos. novos cl suíte + 1

quarto e demais dep., (1
locação, prédio mm salão de
festas, 1 vaga de gara-gem e

box para depósito) - Rua Padre
Pedro Franken.

Casa em alvenaria cl
150,OOr:n2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep.
- - Rua JaragUá, 100, Corupá -

R$ 550,00.
- Galpão Industrlal com 330 m2
- Rua João Januário Ayroso.
2700 - R$ 700,00.
- Casa cl 3 quartos e demais
dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
ernpeqada completa e demais
dep. - Rua Epitácio Pessoa - R$
450,00.
- Apto cl 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PL�I'I ......�e> ':>E. "E.I'I':>�S 9975-2.58 e> ..... 9975-0900

CRECI612�J

CHave
EDIFICIO MONACO.
Em construção - Ótima

localização central - próximo
ao Posto Mime da Reinaldo
Rau. De 1 e 2 quartos, sala +

copa, cozinha, lavanderia, .

bwc, garagem. Prédio com

elevador, play ground, salão
de festas, porteiro eletrônico.

Entrada negociável + 48
arcelas.

F EDIFíCIO MATHEDI .11
Aproveite, última unidade com 3

quartos, sala + copa, cozinha,
lavanderia, bwc e garagem. Prédio
com porteiro eletrônico, salão de

festas, plavqround, gás central e
ótima localização. Entrada +

parcelamento em 24 parcelas ou

. Edif.Mattedi

,
__�__�_a__n_e=g_o_çi_a_� ·�

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

LOCAÇÃO
Casa de alvenaria para fins comerciais - cl amplo estacionamento.
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.089 - Centro. Valor R$ 900,00.
Sobrado pI fins comerciais c] diversas salas' - Rua Jorge Lacerda,
542 - Centro - com amplo estacionamento. Valor R$ 800,00.
Salas Comerciais - Av. Marechal Deodoro, 1.085 - Centro. Valor a nego
Sala Comercial - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 111 - Edifício
Jaraçuá. Valor R$ 650,00.
Salas Comerciais - pl consultório.e outros. Rua Barão do Rio Branco -

Centro. Valor a nego
Sala Comercial - Rua João Marcatto, 13 - Centro. Valor R$ 250,00.
Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro, Ed. Menegotti - Sala 102, 1°
andar. Valor R$ 2,00,00.
Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch, 2.155. Valor R$ 350,00.
Apartamento cl 2 quartos - Rua Carlos Eggert, 490 - Vila Lalau.
Valor R$ 250,00. Não possui cond. <' .

Apartamento cl 3 quartos - Ed. Mattedi. Rua João Planischeck, 1.045,
Valor R$ 250,00.
Aluga-se na Ilha da Figueira escritório montado juntamente cl
.confecção, máquinas e. outros. Valor a nego
Casa mista. c] 4 quartos - Rua José Theodoro Ribeiro, 371 - Ilha da
Figueira. Valor R$ 300,00.
Casa mistá cl 3 quartos � Rua Padre Mirandihha - Água Verde. Valor

R$ 230,00.

EDIFICIO KLEIN - Apena
duas unidades!!! Com 1 suíte, 2
quartos, sala + copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira
.

na sacada, garagem. Prédio
'com salão de festas,

.

playground, gás central, eleva
dor, porteiro eletrônico. Ótima
localização central. Entrada +

parcelamento em 24 meses.

Imobiliária Menegoffi ltda.
IMOßILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

APARTAMENTO
Rua João Planischeck - Ed.
Mathedi ., Jaraguá Esquer
do. Com 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, BWC,

,garagem, antena parabólica
coletiva, filtro pj água geral
e portão eletrônico. Aluguel:

R$ 250,00.

Rua José Theodoro Ribeiro,
Ilha da Figueira. Com 2

quartos, sala, copa/cozinha,
BWC . Aluguel: R$ 250,00.

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

FONE: (047) 371-0031
,."

LOCAÇAO
CASA

Rua Irmão
Leandro, Vila·
Lenzi. Com 2

quartos, sala,
cozinha, BWC

(madeira). Aluguel
R$ 200,00.

SALAS
.

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca ,- Centro. Com
130m2. 'Aluguel R$

570,00.

Rua Cabo Harry Hadlich -

Centro. Com 40m2.
Aluguel R$ 200,00.

Galpão: Rua João
Planischeck - Jaraguá
Esquerdo. Com 230m2•
Aluguel R$ 500,'00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Oficina Mecânica completa, com ferra

mentas e galpão. Valor R$ 7.000,00, troco por
carro. Tratar 371-4284.

ALUGA-SE

Centro - Casa em

alvenaria próx. Beira Rio

(Rua Emiel Burow, 272)
com 4 quartos, 3 bwc,
garagem p/ 2 carros,
portão eletrônico.
Aluguel R$ 600,00

ENGENHARIA EARQmTETURA
Projetos e construções

��L�MO�
CRfP,:4IQQ>l

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

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

Fone: 370-0919 ou
9101-4656

••••••••••••••••••••••
I .•
I FONE: (O**47).

i ��Ef,�êEI 376-0015 . i
I �m.!::wm!!g1mmlnfl%.wW1mi§§§t1'Www!11w\'wmlw@m%wl!;%1llliIJ�Wfu_:MW@�,! •
1 WNOO •
1 ' TERRENOS •
I Terreno cl 397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00 . •
I Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n Q 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.•Terreno cl 595,00m2(13,50x44) Rua Camilo. Andreatta R$ 25.000,00
I Terreno cl 368,00 m2, Jardim Hruschka II, bairro São Luís - R$ 5.000,00 + 30 x R$ •
1300,00

.

•Terreno cl 510,00 m2, Re'lidenciallmperador, Bairro São Luís - R$ 15.000,00

I Terreno c/1 .091 ,20m2, Residencial Imperador, R$ 16.000,00 •
SITIOS

I Chácara cem' 158.690,00m2 edificado com uma casa alvenaria c/80m2, com água e •
I árvores frutíferas, Ribeirão Cacilda - Garibaldi - R$ 27.000,00 •
I

Sítio cl 11 .265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com

roda d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante do asfalto 3 km •
1- R$ 15.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela.' •CASAS
I Casa de alvenaria cl 160,00m2, 04 quartos, terreno cl 360,00m2, Rua Alfredo •
I Behnke, 420, Säo Luís - R$ 26.000,00

'

.

•
Casa de alvenaria e/200,00m2, 1 suíte + 3 quartos sendo suíte e 'quartos elarmários

I embutidos, escritório, garagem para dois carros, dependência eIBWC, lavanderia, des-.
I pensa, churrasqueira, piscina, terreno e/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloisio Boeing, •
I

na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. c/dois quartos, garagem como parte de pagamen-
�.

.

.
I Casa mista e/60,00m2, terreno com 718,00m2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova -

•R$ 45.000,00 - 50% entrada saído parcelado até 20 vezes.
.

I Casa mista cl 42,00m2, 02 quartos, garagem, toda murada, terreno cl 450,00m2, Rua.
I Afonso B. Barbi, nO 179 " R$ 25.000,00. .•APARTAMENTOS:
I Apartamento cl 96,00m2, 2 quartos, qaraqern e demais dependências, Rua Egidio •
I Busarella, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00 '.Apartamento cl 87,36m2, 02 quartos, sendo um suite, copa, sala, cozinha,

Ilavanderia, garagem, térreo, Rua Bahia, n • 170, próximo do centro - aceita terreno ou •
I

casa como parte pagto. R$ 40.000,00 _ •LOCAÇAO:
I Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$.
1180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis)

Sala comercial cl 72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00 •
I Sala comercial cl 45,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1270, na Barra - R$ 150,00 •
I

Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,00

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt, •
12820 - R$ 320,00 •
I

Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercilio Bertoldi, 66 -

R$ 230,00 •
I Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hereílio Bertoldi, 66 -

•R$ 200,00 (disp. 08/10) " .

I Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, •
1210 - R$ 250,00 •Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 880 -

I R$ 230.00 •
I Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201

•- R$ 230,00
I Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz, •
1169, Vila Lenzi - R$ 250,00

, Apartamento cl 02 quartos, garagem e demals dependências, Rua Pastor Albert Schneider, •
11187 - R$ 220,00 '

"
. o.

I
Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e damals dapendêncías. Rua 522, n - 72 •

R$.24�.oo (disp. 29/09) .

I Casa de madeira cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Residencial Imperador.
1- (+1-) R$ 230,00

,

Casa de madeira cl 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, '767 (Fundos) •
.1" R$ 180,00

'" '

'

.

,,' o •
I

Casa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependenelas, Rua Pa�re AloISIO Boinq, sln ,

na Barra" R$ 240,00 •
I Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25 de.
I

Julho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00
.

Terreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José Narloch, São Luis - R$ 120,00.
I Terreno cl 1.044,50 rnz ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra.- R$ 230,00

RUA ANGELO RUBINI, 1046

barrasul@netuno.com.br

I
TERRENO

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

Jaraguá Esquerdo - R$ 30.000,00

VENDE - TERRENO de esquina com 4.200m2 - Fazendo

frente com a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - Dois TERRENOS no Loteamento São

ICristóvão II - Bairro Amizade R$ 10.000,00 .

VENDE - TERRENO com 1.000m2 de esquina � Rua

João Carlos Stein - Próx. Juventus,

VENDE - TERRENO com 476m2 -Loteamento Ana

I
Paula II - Lote n° 151 - R$12.500,00.

ILOTEAMENTOS
,

FINANCIAMENTO PROPRIO
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

I'
Rua Horácio Pradi, 330 - Jguá Esquerdo - R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA - com 90m2 - rua

João Franzner R$ 25.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA no Rio Molha - R$
12.00ó,OO.

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

ILiodoro Rodrigues - R$ 18.000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA - n° 82, Loteamento

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

Informativo
Imobiliário

AIJS,

ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRI
AS DE JARAGuÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam convocados pera
a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, todas

as Associadas da AIJS para o dia

17.10,2000, em la Convocação às 16:45

horas, e em 2a Convocação, com qualquer
número de associadas, às 17: 00 horas, rua

Barão do Rio Branco, 221.

ORDEM DO DIA

10 Eleições Gerais para a nova Diretoria da

Associação das Imobiliárias de Jaraguá do

Sul, para o biênio 2001/2002.
PARÁGRAFO ÚNICO: De conformidade com

Art. 58 - Capítulo XII do Estatuto da

Associação, o registro dos candidatos, será
efetuado na Associação, por .meio de

chapa, com indicação dos cargos para cada
um deles e entregue em 04 (quatro) vias,
mediante protocolo da secretaria pelo

candidato que encabeçar a chapa, até 07

(sete) dias antes da realização da eleição.
20 Encerrado os trabalhos eleitorais, far-se
á contagem dos votos, proclamando-se em

seguida o resultado da votação, que deverá
constar em ata.

30 No dia 01 de dezembro de 2000 às
20: 00 horas, tendo como local as depen

dências do Restaurante Itajara em Jaraguá
do Sul, para tomada de posse, da nova

diretoria, com jantar de encerramento,
oferecido pela Associação das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul.

Humberto Wolf'
Presidente da AlJS

Il110biliária Garcia Vende
275-0019

mmmmmm%'mmmw.mmmmmillill:Wmm?ßßlm�fM�t\'%}mmm@@!m��m3�mlfu�:�m�mmmW,%ßl-mt�mN;:.

LOTEAMENTO ADELINA '11
cse. 0087 - Lotes c/450m2, com todal
infra-estrutura, livre de enchente, I
próximo à escola, mercado, ponto de I
ônibus, etc. Situado na Guilherme ;11

tlBauer, Bairro Centro Norte - Schroederf
:, S/C. Valor R$ 1.000,00 de entrada +1\
I financiamento pelo saláriomínimo'
;� em 60 ou 100 vezes. if,

"';;"r;"",",",,"W�il"·""H\\m@i::�."w*mr"H\mmmml;WWm%l%H\liM\l@@Mm%��1!%t%W'�'H"%.iM4§

CRECI 1541-)

Cód. 0052 - Terreno residencial c/400m2 (16x25), localizado no Bairro
Nova Brasília, (Rua José Menegotti). Valor R$ 40.000,00.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* SENHORES CLIENTES

Dispomos de vários imóveis bem localizados, que
poderão ser financiados, se você quer adquirir um
imóvel e pagar no prazo que você estipular, pro
cure-nos - fazemos toda documentação - você
também pode usar seu fundo de garantia. - Venha
nos fazer uma visita e poderemos buscar soluções
para aquisição de sua casa, apartamento, terreno.

Estamos a disposição para lhe prestar
o melhor atendimento

f:
-

.!!!

.E

s
oq;

Vende • Administra Vende •

�

{
Aluga• Compra •Aluga

CENTRAL DE VENDAS

371-8799
TERRENO:
Cód. 495 - Terreno cl 362,50m2. Amizade - R$
13.000,00.

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

RANCHOif
IMOVEIS ILHA DA FIGUEIRA

, .

Cód. 493 - Casade alv. cl 100,OOm2, três quartos,
sala, copa, cozinha, despensa, terreno cl 682,OOm2
Lotmento Piazera II - Fase de acabamento.

Uma parceria correta.
373-0283

ra nchoimoveis.com. br

28 de Agosto, 1467 - Ce,ntro
GUARAMIRIM

Cód. 489 - EXCELENTE TERRE:NO DE ESQUINA CI 451 ,50M2, .

CONTENDO UMA CASA DE MADEIRA CI 60,OOM2. PROJETO
PARA CONSTRUÇÃO DE 96,OOM2�
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.
BARRA DO RIO MOLHA
PRÓX. À PREFEITURA.

. ,

."•••, •• ai ••.•••••••••
..,... ai •••••••••

NECESSITAMOS DE IMÓVEIS PARA

LOCAÇÃO. TEMOS CLIENTES
CADASTRADOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE
VILSON

CORRETOR DE IMÓVEIS

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Ref. 152 - SOBRADO - FIGUEIRA -

Sobrado alvenaria fil 200m2. Térreo: 2
kitinetes cl garagem, churrasqueira.
Terreno' cl 380m2. Rua José Theodoro

_________

' �beir'2!....5.49� R$ 55.000,00.
__ -'-

CASAS
'PIÇARRAS - Alvenaria 133m2, 3 quartos, sala, cozinha, garagem R$ 35.000,00
'JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 2Q.000,00
'FIGUEIRA-Alvenària, 3 quartos + casa mista, 2 quartos R$ 27.000,00
'CHICO DE PAULO - Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada : R$ 45.000,00
'VILA LENZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, sala, banheiro, com laje, murada R$ 65.000,00
'FIGUEIRA - Alvenaria, 162m2, 1 suíte, 2 quartos, alto padrão R$ 95.000,00
'BARRA- Mista 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem: R$ 39.000,00
, FIGUEIRA- Alvenaria 70m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro " R$ 20.000,00
'FIGUEIRA - Alvenaria 90m2, 3 quartos, sala, cozinha, com laje, murada ; R$ 35.000,00
'VILA LALAU - Alvenaria 120m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 58.000,00
, TIFA MARTINS - Alvenaria, 70m2; 2 quartos, sala, cozinha (financiada) R$ 18.000,00
, GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje, murada R$ 32.000,00
'ANAPAULA - Alvenaria 140m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, cf laje R$ 35.000,00
'BARRA - Alvenaria 200m2, 3 quartos, sala, com área detrabalho (fundos) R$ 60.000,00
, CENTRO - Mista 90m2, 3 quartos, sala de estar;jantar; cozinha, banheiro .. " " " R$ 37.500,00

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 Plazera 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 tos sala cozinha bwc ara em R 200 O

Ref. 123 - TRES RIOS DO NORTE - 3
quartos, bwc, sala, cozinha. Rua da cancha

(final). R$ 12.000,00.

Fone 371-2357

Bar e Lanchonete com cancha de bocha nova, no

Jaraguá 99 - Excelente local, clientela formada,
construção nova, totalmente legalizada, estoque

completo, 3 freezer's, só entrar e faturar. Aceita-se
casa como parte do pagamento e negocia-se

diferença

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 ;'0 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. .

Réf. 318 - Terrenó 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 nesses 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.p.

endimento

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

Alimentação,·· ·
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 SES! -

SERViÇO DE AUMENTAÇÃO 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.

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

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

CONVÊNIO,
SESC/ARTE MAIOR

I

apresenta os cursos de:
-

TECLADO e VIOLAO

Com professores especializados e método
diferenciado.

Aulas semanais, com material didático e,

acompanhamento personalizado,
Preços especiais para Comerciários, e

associados do Sinte e Sinsep.

Em breve, novos cursos na área (da música.
Informe-se sobre dias e horários pelo fone:

(47)371-8930.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

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

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

-

, /NSCR/ÇOESABERTA� PARA:

CURSO DE SOLDAGEM INDUSTRIAL
HORÁRIO: 18:30h. às 22:00h. (2ª a 5ª feira)

,

CARGA HORARIA: 80 horas.
PRÉ- REQUISITO: 18 anos e 6ª série.
VALOR DO CURSO: 1 + 2 x de R$ 80,00
INSCRiÇÕES ATÉ: 04/10/00
VALOR DA INSCRiÇÃO: R$ 5,00

ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

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

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

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

e Palestras do Grupo
Informare (Todos os Estados
do Brasil). Instrutor de Cursos
e Palestras CRC (Pr - Sc - SP

eRS) ...
• Autor dos Livros:

Resumo Prático de

OBJETIVO

Reciclagem e atualização da Legislação
Trabalhista de forma prática.
PROGRAMAÇÃO

• "ROTINAS DE ADMISSÃO"
(Exames Médicos, Registro,
CHGED, FGTS, PIS, Etc);

• "ROTINAS DE ELABORAÇÃO DO
CONTRATO" (Prazo
Determinado, Indeterminado ..

Parcial);
•

.

"ROTINAS DA DURAÇÃO DO
CONTRATO" (Jornada de
Trabalho, Intervalos, DSR,
Férias, 132 Salário,
Remuneração, etc);

• "ROTINAS DE RESCISÃO" (Aviso
Prévio, Verbas Rescisórias,
Seguro Oesemprego, Adicional,
Ação Consignação, Justa
Causa, Normas Homologação,
etc);

• "PRESCRiÇÃO E MULTAS
TRABALHISTAS";

APRESENTAÇÃO

Direito do Trabalho - 3ª Edição Juruá

Resumo Prático de Folha de

Pagamento (cálculos) - 3� Edição
Juruá

Resumo Prático de Rescisão de
Contrato (cálculos) - 2ª 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: I

senacjgs@jgs.matrix.com.br

Se você nã� quiser rnals receber
mensagens de cursos do Senac, faVOr
informar-nos via e-mail.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SALADA
DEFRANGO
INGREDIENTES

2 peitos de frango
1 folha de louro
Cebola e cheiro-verde picados
Pimenta 1
Maionese

disk-brega
275.,.2928 I

, A partir do dla, 20/08/90, o BREGA &

"CHIQUE>passa a, ter; uma céttma opção aos

DOMINGOS, â noite, E o 'R-opízio de Massas

com 5 tipos de-Jazanhas, :�, de canelones, 3
de .panquecas 3, d!=' beirutesi�2 de. nhoques,

-, 0.
2 de fr:angps.,e'· s�ladas,

-c.
-, :.,,' ",.A'LM:qÇp,;::. ,

>. -de terça-a dominqo.servíndo o delicioso
'. "Rodízio de Carnes Nobres

"

* De terça a domingo no almoço e jantar,
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.27

- próx. Verdureira da Raquel -

MODO DE PREPARO
Cozinhe o frango com água, sal e a folha
de louro. Quando o frango estiver mole,
escorra-o e desfie. Tempere com a

cebola e o cheiro-verde picados.
Coloque pimenta, maionese, um

pouco de limão e sal a gosto.
Ponha para gelar.

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

Rua Procó io Gomes de Oliveira, 227 - Centro - Jara

TUTTI
ij.,ESTAURANTE R$ 380 h
�ANCHONETE ' ornem

Feijoadatodos os sábados
371-7133 I 9992-2164

.

BUFÊ LIVRE

R$ 3,30 mulher

. ,

Atendemos,ditJriiamentepara eimoço» I

com bufê e jantar..à la cest« e lancheª-.!
'fada'quarta-feira videokê

..

ROOÍZI,O.':-OE �MASSAS
VENHA CONHEéER A CANTINA

ITALIANA FELICITÀ.
Jaraguá do Sul já tem uma autêntíc

Cantina Italiana.
Servindo 18 pratos da culinária

Italiana, no estilo Santa Felicidade d
Curitiba, R$ 7,00 por pessoa. ui

•

���.,,,�p,acé! ��an�U nCl ar , 1 i gue: 3707919

Ac.eltornos- reservas para festas

Lanchonete diariamente 5:00h
.

. ais de 50 variedades· Jantar de Segund .

Almoço m a a sexta.felra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS D,E CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá 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:
EDITAL Nº 22.915 de 20-09-2000

Cópia recebida do cartório de Quedas do Iguaçu, Paraná

LOlR BENTO E LIANE RlPPEL

Ele, brasileiro, solteiro, gráfico, natural de Quedas do Iguaçu, Paraná, domiciliado e residente na Rua Linda Heekesfeld

Hamburg, 149, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Agenor Bento e Angela Rita Bento.

la, brasileira, solteira, agricultora, natural de Medianeira, Paraná, domiciliada e residente na Linha Alto Alegre, Quedas d

Iguaçu, Paraná, filha de Amo Luiz Rippel e Celmira Rippe!.

EDITAL Nº 22.916 de 20-09-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado

ROBERTO JOÃO EISSLER E VALLI REGINA ANTONIUS

Ele, brasileiro, solteiro, professor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Marechal Deodoro da Fonse

ca, 165, nesta cidade, filho de João Eissler e Edle Bertha Wulf Eissler.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Alfredo

Zimmermann, 161, Guaramirim, neste Estado, filha de Ralf Wemer Antonius e Leonita Noernberg Antonius.

EDITAL Nº 22.924 de 22,...Q9-2000
CLAUDIONEI PLEBANI E LENIR KRUEGER

Ele, brasileiro, solteiro, encarregado de laboratório, naturaide Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Elia Ida

Tereza Siewerdt Hanemann, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Marcos Plebani e Terezinha Dirce Nair Stinghen
Plebani.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Elia Ida Tereza

Siewerdt Hanemann, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Beno Krueger e Elvira Hamburg Krueger.

EDITAL Nº 22.929 de 26-09-2000
MARCIEL CORSINI E ELiSTELA L1SBÔA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na Rua Carla Rubia Drösse, 44, Vila

Rau, nesta cidade, filho de José Edvard Corsini e Marlene Perez Corsini.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itaiópolis, neste Estado, domiciliada e residente na Rua 902, lote 32, Estrada

Nova, nesta cidade, filha de Alfredo Lisbôa da Silva e Maria Ivanete Lisbôa da Silva.

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

Vende-se seladora de pacotes,
nova e cl pedal. Valor R$
50,00. Tratar371-8273.

Vende-se Estufa cl capacidade
pl 40kg. Valor R$ 300,00.

Tratar 371-8273.

Vende-se Lava-roupas de fibra
Müller. Valor R$ 100,00.

Tratar 371-8273.

Vende-se caixa d'água de 250
litros. Valor R$ 15,00. Tratar

371-8273.

EMPRESARIO!
A ,

VOCE JA SE RUOU AO DISK
,..

INFORMAÇOES?
.

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de
movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações é
.urn serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessitar de seus produtos ou serviços. E, portanto, um
investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada para
os tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS

*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e
feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadas
• Gratuidades:

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

Precisa-se de motoqueiro que
possua moto própria para
fazer entrega. Ofereço

registro em carteira, seguro
de vida e salário compatível.

(Tratar 275-3987.

Ven�e-s�;i91l aluga-se um
çompletQçquipamento de

um.Restaurante,
,

Galeteeia, Costelaria e

Churrascaria.Preço a
baixo d usto.Tratar
pelo Oxx41)442-

i!§��O, 'J!atuba,�PR.
iill!Eáv
\!!tIorning! m qualquer

ihorário.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

CENTRO iDE EDuCAÇÃO
MUSlCAL

EDITAL

Aulas de:
- Técnica vocal

- Cavaquinho
- Flauta Transversal

- Musicalização (3 anos

e idade)
- Teclado e outros curso

Informa ões 371-1632

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

Academia Boa Forma - R. Reinoldo Rau, s/n° - Nesta;
AdemirSadzinski - R. Fritz Karsten, s/n° - Nesta;
Amarildo Tomaselli ME - R. 3 de outubro, s/n° - Braz do Sul- Nesta;
Amarildo Tomaseli - R. 3 de outubro, s/n° - Nesta;
Amarildo Tomaseli - R. 3 de outubro, s/n° - Nesta;
Antonio Armindo Zanon - Praça Ângelo Piazera, 65 - fundos - Nesta;
Artemóveis Giolow Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359 - Nesta;.
Condutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. MariaUmbelina da Silva, 232 - Nesta;
ConfecçõesWeise Ltda. - R. João Piermann, 50 - Nesta;
De D Com. e Prest. Servo Ltda. - Rodovia BR 280 - km 84, 468 - Corupá;
De D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - Rodovia BR 280 - km 84, 468 - Corupá;
Di Lorenzo Pizzaria - R. Presidente Epitácio Pessoa, 1.298 - Nesta;
Edmilson Marcelo Andreatta - R. Antonio Francisco Diemonn, 296 - Nes

ta;
Essência de Ida Produtos Naturais Ltda. - R. Cristiane Zerbin, 235 - Rio Hem
- Schroeder;
Estampicor Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, s/n°, It. 21 -Ilha da

Figueira - Nesta;
Estampicor Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, lote 21 - Ilha da

Figueira - Nesta;
Estampicorlnd. Com. de Malhas Ltda.- R. Antonio Pedri, s/n°, It. 21 - Ilhada

Figueira - Nesta;
Godofredo Pilaty- R. João Tosini, s/n° - próx. Cohab -Corupá;
Jeferson Brainer- R. Marechal Floriano Peixoto, 60 - Nesta;
Jeferson Brauner- R. Marechal Floriano Peixoto, 60- Nesta;
Jeferson Brauner - R. Marechal Floriano Peixoto, 60 - Nesta;
Leorenide Aparecida Frank - R. Joaquim Francisco de Paula, 2.585 - Nesta;
Lourival Jasper-s- Av. Pref. WaldemarGrubba, 2.434- Nesta;
Lucia Meris Schnermann - R. 591,228 - Nesta;
Luis Antonio Alves - R. Theodoro Ribeiro, 2.708 - Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel Franc. da Costa, 930 - Cxp. 133-
Nesta;
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 1.016 - Nesta;
Motorsul Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 220 - Nesta;
NelsonWessler ou M iriam Jane Wessler - Estrada Santa Luzia, s/no - Nesta;

NelsonWessler ou M iriam JaneWessler - Estrada SantaLuzia, s/no - Nesta;

Paul ino Duarte - Av. Marechal Deodoro da Fonseca - Nesta;
Protetores Jaraguá Ltda. - R. João Wiest Junior, s/n° - GP 02 - Nesta;
Protetores Jaraguá Ltda. - R. JoãoWiest Junior, s/n° - GP 02 - Nesta;
Protetores Jaraguá Ltda. - R. João Wiest Junior, s/n° - GP 02 - Nesta;
Recanto do Sabor Ind. e Com. Art. -R. Exp. Cabo Hadlich, 160 - Centro

Nesta;
Reni Herminio Rezende- Av. Mar. Deodoró da Fonseca, 776 - apto 306-

Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda, - R. Preso Epitácio Pessoa, 566 - centro
Nesta;
Rodolfo Morais - R An. 8 - Rio da Luz - Nesta;
Rubem Fonseca F1exa - R. Reinoldo Rau, 86/06 -:- Nesta;
Rui CIeber Bukoski Karoleski - R. Mal. Floriano Peixoto, s/n° - Nesta;

Transportadora Operacional Ltda. - R. Pref. José Bauer, 484 - sala OI -

Nesta;
Viviane Macedo- Rod. SC416 -km 12- RioCerro I-Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intenné
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão
por que não o faz, sob a pena de serem os referidos pro
testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 27 de Setembro de 2000.
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ESCOLHER
MAL NA HORA
DO VOTO É
DAR MOTIVO

PARA

FRUSTRAÇÕES
DEPOIS

Votar

consciente
é decidir
pelo bem
de todos

GUARAMIRIM

PMDB tenta manter soberania

tendo os tucanos como aliados
Composição PFLIPPB apenas
confirmou aliança que já existia

Coligação Acerta Guaramirim (PFU
PPB)

Mário Sérgio Peixer (prefeito)
José Joaquim Fernandes (vice)

Coligação Mais Guaramirim .

(PMDBIPSDB)
Antonio Carlos I Zimmermann

(prefeito)
Osvaldo Devigili (vice)

o PMDB está buscando o segundo
governo consecutivo tendo os tucanos

como aliados. O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann concorre à reeleição e, se

chegar à vitória, estará iniciando o terceiro
mandato. Ele já governou Guaramirirn de
1989 a 1992. Nas consultas internas do
PMDB para confirmação dos nomes dos
candidatos às eleições de amanhã,
Zimmermann liderou as pesquisas de ponta
a ponta. Ainda assim relutou e quase
desistiu de ser candidato, só reconsi

derando os fatos por insistência de

correligionários.
Na atual gestão assumiu também a

presidência da Fecam (Federação
Catarinense de Associações de Municí

pios) e ainda hoje permanece à frente do

movimento pelo municipalismo brasileiro.
O candidato a vice de Zimmermann,
vereador Osvaldo Devigili, foi confirmado
após longa discussão interna. O partido
tinha muitos postulantes à indicação para
vice. A aliança com os tucanos surgiu nos

últimos dias do prazo previsto pela le-

A composição PFL e PPB saiu depois
de um longo período de debates entre as

lideranças políticas guaramirenses que
tentavam articular uma frente de oposição
ao governo do PMDB. Essa conversação
arrastou-se durante meses entre o PFL, PPB,
PSOB e PPS. No final, o "Frentão" não

aconteceu e no limiar do prazo previsto pela
legislação para oficializar as coligações o

quadro ainda permanecia indefinido. Por fim,
as composições foram anunciadas: o PFL e

o PPB permaneceram unidos, assim como

já vinha acontecendo nos últimos quatro
anos, o PSDB. aliou-se ao adversário (o
PMDB, no caso) e o PPS compôs com c

PT, conforme já anunciava.'
Mário Sérgio Peixer, funcionário

licenciado da Casan, onde respondia pela
gerência do Pólo Regional de Guaramirim,
·superou resistências dentro do PFL e

firmou-se como candidato a prefeito da

composição com o PPB, que indicou para
candidato a vice-prefeito o empresário José

Joaquim Fernandes. /'

Nas eleições municipalsde 1996, Peixer

Mário Sérgio Peixer

Antonio Carlos Zimmermann haviaconcorrido a vice-prefeito pelo Partido
da Frente Liberal, com Lauro Fröhlich na

cabeça-de-chapa. Antes, foi vereador, na
legislatura que foi de 1988 a 1992.

A aglutinação do PFL e PPB acontece

pela primeira vez na política deGuararnirim,
desde que o/Partido da Frente Liberal se

fracionou do antigo PDS.

. gislação eleitoral para a confirmação de

acordos políticos, quando a possibilidade
de concretização do "Frentão" no

Município, que deveria aglutinar os

adversários de Zimmermann (exceto o

PT), praticamente já não existia.

Campanha marca o retorno do PT às eleições municipais
o EXERCíCIO DA Nas eleições de 1998, os petistas

guararnirenses trabalharam decidida
mente no apoio aos candidatos Dionei
Walter da Silva (Jaraguá do Sul) e Carlito
Merss (Joinville), que concorreram à
Assembléia Legislativa do Estado e

Câmara Federal, respectivamente. Já
então, sedimentou-se a base para que
este ano o partido voltasse a participar
de eleição municipal, onde almeja não só

conquistar o governo municipal, mas

também eleger entre um a dois verea

dores, junto com o PPS.
O PT manteve-se à margem da

discussão do "Frentão" no Município,
alegando as diferenças ideológicas em

relação a alguns dos partidos que
tentaram a' articulação do bloco para
enfrentar o PMDB. Por fim, confirmou
a aliança política com o PPS, na eleição
proporcional.

PTIPPS
Moacir JoséMafra
(prefeito)

_

Caubi dos Santos Pinheiro (vice)CIDADANIA É A

GARANTIA
Com Moacir José Mafra, o Zuco,

como candidato a prefeito, e Caubi dos
Santos Pinheiro, para vice, o Partido dos
Trabalhadores volta a ter participação
ativa nas eleições municipais em

Guaramirim, como não acontecia desde
a década de 80. Na época, o partido
disputou a Prefeitura tendo Jair Amorim
como candidato, atualmente uma

liderança no movimento nacional dos
Sem-terra. Depois disso, seguiu um

intervalo de vários anos, quando,
finalmente, em 1995, o PT recomeçou a

se articular novamente em Guaramirim.

DE UM FUTURO

MELHOR.

VOTE'

CONSCIENTE!

Moacir JoséMafra
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SANTA CATARINA

JUÍZO DA 603 ZONA ELEITORAL

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE VOIAÇÃO
I

Município: GUARAMIRIM
Local Endereço
1015 - Escola Básica Almirante Tamandaré Rua 28 de Agosto, 1494
Seções: 1,2,3,4,7,8,89,104,109,119

1031 - Colégio Estadual Pref.
Lauro Zimmermann

Seções:5,6, 13, 14, 15,84,96, 118, 120

1066 - Escola Estadual Iaro

Eugenio Hansch
Seções: 10, 91, 98

1074 - Colégio Estadual
Alfredo Zimmermann

Seções: 11, 12,36,85,97, 102

1112 - Escola Estadual Brüderthal I

Seções: 16

1120 - Escola Estadual Germano Laffin

Seções: 17, 99

1139 - Escola Básica São
Pedro de Alcântara

Seções: 18,19,27,114

1147 - Escola Básica São José

Seções: 20,28,88,121

1155 - Grupo Escolar Padre
Matias Stein

Seções: 21, 87

I

1163 - Escola Isolada Professora

Isabel Lilia Rosa de Souza

Seções: 22, 110

1171 - Escola Municipal Augusto
Centro LempkeJunior

Seções: 23

Rua 28 de Agosto, S/N
1180 - Grupo Escolar José Dequech

Centro Seções: 24, 86, 111

Rodovia BR-280, Km 61, S/N Centro

Rua Gustavo Rubin, 226 Avaí

1198 - Escola Municipal Paulo Wagner
Seções: 25

1201 - Escola Isolada Timbiras

Seções: 26

Estrada Geral, SIN Jacu-Açu

Estrada Corticeira, SIN Corticeira

Estrada Geral, SIN Jacu-Açu

,.>

Estrada do Sul, S/N Brüderthal

Estrada Bananal Esquerda
Estrada Tibagi, S/N Bananal

1236 - EscolaMunicipal EmílioManke Junior Estr. Novo Tibagi, SIN Tibagi II
Seções: 29

1244 - Escola Estadual Ponta Comprida
Seções: 30

1252 - Escola Isolada Barro Branco

seções: 31

Estrada Ger�l, S/N Guamiranga 1260 - Escola Estadual Poço Grande I

Seções: 32, 33

Estrada Geral, SIN Ponta Comprida

Rodovia SC-413, SIN Barro Branco

Estrada Geral, S/N Poço Grande

Rua Jaraguá, S/N Ilha da Figueira

Rodovia SC-413, SIN ,
Rio Branco 1279 - Escola Isolada João Pereira Lima

Seções: 34

Estrada Geral, SIN Ribeirão do Salto

1287 - Escola MIm. Roberto José Junckes Estrada Geral, SIN Ilha da Figueira
Estrada Geral, S/N Caixa-D'Água Seções: 35

1309 - Escola Municipal Rio Quati . Estrada Geral, S(N Rio Quati
Seções: 116

* Uso de buttons ou distintivo,E proibido no dia da eleição
* Fazer reuniões, realizar concentração
ou aglomerações, em qualquer local '

público ou aberto ao público, portando
as pessoas, bandeiras ou flâmulas,
camisetas, buttons, bonés, etc., o qual
podem denotar manifestação coletiva,
com ou sem utilização de veículos;

* Fazer distribuição de material de

propaganda política, J'nclusive volantes
J outros impressos ou prática de

aliciamento, coação ou manifestação
tendentes a influir na vontade do

eleitor;

* Fornecer transporte e distribuir

alimento, gratuitamente, com o dm de

impedir, embaraçar ou fraudar o
exercício do voto;

* Conversar com os eleitores para
aliciá-los;

* Uso de qualquer propaganda por
parte dos mesários e escrutinadores;

* Uso de alto-falantes e

amplificadores;

* Fazer comício ou carreata;

* Fazer propaganda em imóveis,

públicos;

* Fazer propaganda por meio de rádio
e televisão;

* Promover desordem que prejudique
os trabalhos eleitorais;

* Impedir ou embaraçar o exercício do

voto;

* Dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber dinheiro, dádiva ou qualquer
outra vantagem para obter ou dar voto;

* Intervir qualquer pessoa na mesa

receptora de voto;

* Votar ou tentar votar mais de uma vez

ou em outro lugar;

* Violar ou tentar violar o sigilo do voto.

,

E permitido
* A manifestação individual e silenciosa
da preferência do cidadão por partido,
coligação ou candidato;

* Uso de camiseta e boné

* Adesivos em carros;

* Outdoor, cuja mensagem tenha sido

autorizada pela Justiça Eleitoral;

* Propaganda em bens particulares
(faixas, placas, cartazes, pinturas ou

inscrições);

* Propaganda em jornal e revistas de

circulação normal, nos moldes da lei;

* Porte de bandeira ou flâmulas de

pequeno tamanho;

* Uso pelos fiscais partidários de vestes

com o nome ou a sigla do partido OU

coligação a que sirvam.
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Odenir Deretti

Coligação Unidos porMassaranduba

(PPB/PMDB)
Üdenir Deretti (prefeito)
Alvair Ricardo Pedrini (vice)

MASSARANDUBA
,

Os partidos do PPB e PMDB decidiram

reprisar, nestas eleições, o acordo que une

as duas legendas em Massaranduba há

quase dez anos. Essa aliança política já
garantiu o governo para a coligação nas

eleições de 1992, quando Odenir Deretti

(PPB) elegeu-se prefeito pela primeira vez,

e, em 1996, quando foi eleito o atual

prefeito, Mário Sasse (PMDB). Logo no

início das articulações para as eleições que
culminarão neste domingo, houve
unanimidade entre lideranças do PPB e

PMDB de que o acordo seria novamente

mantido.
Também desde o começo, Deretti

despontava como nome preferencial entre
as duas legendas para ser novamente o

candidato. O acordo também previa que
dessa vez o PPB faria a indicação do

candidato, considerando que na última

eleição municipal o PMDB indicou Mário

Sasse. Assim sendo, coube ao PMDB

escolher o nome do candidato a vice

prefeito, optando pelo vereador Alvair
-

Ricardo Pedrini.

Leu faz aliança com tucanos

para enfrentar os adversários
O ex-prefeito Dávio Leu (PFL)

desponta como principal articulador da
oposição ao governo do PMDB e PPB, em
Massaranduba. Na condição de presidente
do PFL, ainda no ano passado, procurou
formar aliança com os tucanos para

compor o bloco político e enfrentar os

tradicionais adversários. Leu governou o

Município duas vezes e disputa o terceiro
mandato. O PSDB participa pela primeira
vez de forma incisiva do pleito eleitoral,
com o empresário Fernando Reinke

compondo na condição de candidato a vice

ao lado de Leu na chapa majoritária.
Além da reconquista do governo

municipal, a combinação PFL e PSDB tem

como objetivo também nestas eleições
conseguir maior número de cadeiras na

Câmara de Vereadores. Na legislatura que
está terminando, o Partido da Frente Liberal
conta com apenas um representante na

Câmara, que também é o único da opo

.sição. Os demais pertencem ao PMDB e

PPB, partidos que dão sustentação ao

governo municipal.

PPB e PMDB decidem manter o

acordo que existe há uma década

Dávio Leu

Coligação União pelo Progresso (PFLI
PSDB)

Dávio Leu (prefeitoS)
Fernando Reinke (vice)

TRmUNALREGIONALELEITORAL
DE SANTA CATARINA

JUÍZODA 603 ZONA ELEITORAL
- -

RELAÇAO DOS LOCAIS DE VOTAÇAO

Município: MASSARANDUBA

Local
1015 - Colégio Estadual
General Rondon
Seções: 37, 38, 39,40, 100, 124

1023 - Esc. Bás. Mun.
Ministro PedroAleixo Rua da Integração, SIN Guarani-

Seções: 41,42,43,44,45,58, 108, 122
1058 - Escola Reunida Padre
AldolinoGuesser

Seções: 46
1066 - Escola Reunida
PadreAldolino Guesser

Seções: 47
1074 - Escola Básica FelipeManke
Seções: 48, 59, 66, 95
1082 - Escola Reunida Professora
Vida1inaXavier

Seções: 49, 50, 71
lÓ90 - Escola Isolada
Treze deMaioBaixo

Endereço

Rua 11 de Novembro, SIN Centro

Este daLinhaTelegráfica,SIN
Guarani-Açu

Estrada daLinhaTelegráfica, SIN
Guarani-Açu

Seções: 51

1120 - Escola Básica
Maria Konder Bornhausen

Seções: 54, 63, 90, 123

Treze deMaio

Estrada Geral 10 Braço do Norte, SIN
Santo Antônio

1147 - Escola Isolada Alto Braço Direito Estrada de Santa Luzia, SIN
Braço Direito -

Seções: 56

1155 - Escola Reunida
Profa. Maria Machado

Seções: 57

1180- EscolaBásicaPadreBrunoLinden

Seções: 52, 53, 60

1198 - Escola Professor
EstradaGeral, SINMassarandubinha TecianoMicheluzzi

- Seções: 61

EstradaGeral, 367

BenjaminConstant

Estrada Treze deMaio, SIN

1228 - Pré-Escolar
Sete de Janeiro Alto

Seções: 64

1236 - Escola Isolada Rio Bonito

Seções: 65

EstradaGeral, SIN
Ribeirão da Lagoa

EstradaGeralBraçoCampinas, 35
Campinha

EstradaGeral, SIN SegundoBraço

EstradaGeral, SIN Sete de Janeiro

Estrada Principal, SIN Rio Bonito
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1252 - Capela Nossa,
Senhora Aparecida
Seções: 67

1260 - Escola Isolada
Alto Primeiro Braço

Seções: 62, 68

EstradaGeral, S/N RibeirãoWllde

Estrada Geral Priineiro Braço do
Norte, S/N Alto Braço do Norte

1279 - Salão Comunitário

Sagrada Farrnlia

Seções: 55, 69

1295 - Escola Isolada Braço Seco

Seções: 70
RuaBraço Direito, SIN Braço Seco

,SCHROEDER

Ex-prefeito tenta manter a

hegemonia dos pefelístas
Coligação PFUPPS

Hilmar Hertel (prefeito)
Adolfo Weiss (vice)

A combinação de forças políticas que
governou Schroeder, PFL e PMDB, até
pouco tempo atrás nesta gestão, frag-,
mentou-se e, os dois partidos, que há alguns
meses eram aliados,.agora polarizam os dois
blocos adversários que estão na disputa do

governo municipal (com PFUPPS de um

lado, é PMDBIPPBIPSDB de outro). O ex

prefeitoHilmarHertel é o candidato a prefeito
da coligação PFllPPS. O candidato a vice

prefeito é o vereador do PFL, AdolfoWeiss.
No outro extremo, o ex-vice-prefeito

Osvaldo Jurck (PMDB) encabeça a chapa,
com Orlando TeciIla (PPB) como candidato
a vice-prefeito. Essa composição ganhou'
também o apoio dos tucanos. No início, tudo
indica, pelo menos aparentemente, que o

PFL teria uma eleição tranqüila em

Schroeder. Tanto que, em dado momento,
.

falou-se até em candidatura única com

algum nome ligado ao partido. Mas esse

panorama, que se desenhava positivo,
alterou-se radicalmente a partir domomento
em que Hertel derrotou o prefeito Gregório
Tietz, na votação promovida pelo diretório
para apontar o candidato do partido.

Hilmar Hertel

A conseqüência disso foi o fracio
namento pefelista. Isso propiciou clima para
que tradicionais adversários se articulassem,
ganhando Uma perspectiva que até então não
pareciam ter nestas eleições. Além disso, o
PFL deixou de contar com o apoio de Tietz
na campanha eleitoral, que durante vários
meses manteve-se distante do processo.

Osvaldo consegue aglutinar
a oposição em Schroeder

Coligação Renova Schroeder (PMDB/
PPB/PSDB)

Osvaldo Iurck (prefeito)
Orlando Tecilla (vice)

O peemedebista Osvaldo Jurck entrou
com discrição na vida política. Antes de
convidado pelo atual prefeito Gregório
Tietz (PFL) para concorrer ao seu lado

1 para vice-prefeito nas eleições municipais
de 1996, só havia se dedicado à atividade

privada, como funcionário de empresa.
Uma vez integrado à chapa com Tietz,
ajudou a composição PFL/PMDB a chegar
à vitória.

Na Prefeitura, Jurck respondeu pelas
pastas de Administração e Finanças e deu

conta do recado, merecendo até

referências elogiosas de Tietz, mesmo.

depois que havia deixado o governo para
ser candidato. Se vencer as eleições
amanhã, Jurck estará desenvolvendo uma

carreira quase meteórica na atividade

política. Não exerceu nenhuma outra

função pública ou cargo político antes de

ser vice-prefeito e não cumpriu mandato
na Câmara de Vereadores.

O nome de Osvaldo Jurck despontou
imediatamente, quando as cogitações
começaram entre o PMDB e PPB para a

Osvaldo Jurck

indicação daquele que seria o candidato a

prefeito. Ao eleger-se vice-prefeito em

1996, deixou aberto para outras

pretensões. A princípio, relutou para sair

candidato, até que tomou posição em

definitivo. O acordo entre PMDB e PPB
veio naturalmente e ainda foi reforçado
pelo ingresso do PSDB.

TRffiUNALREGIONALELEITORAL
DE SANTA CATARINA

JUÍZODA 603 ZONA,ELEITORAL'

RELAÇÃO 'DOS LOCAIS DE ,VOTAÇÃO
Municfpio: 'SCHROEDER

Local
1015 - Colégio Estadual Miguel Couto

Seções: 72, 73, 83, 103, I IS

1023 - Núcleo Avançado do Ensino

Supletivo - Naes

Seções: 74, 92, 125

1031 - Escola Básica Professora Elisa
Cláudio de Aguiar
Seções: 75, 93, 101, 112

. 1040 - Escola Municipal Castro Alves

Seções: 76

Endereço
Rua Marechal Castelo Branco, 1864
Centro

1058 - Escola Municipal Santos Tomaselli

Seções: 77, 94

1066 - Escola Básica Luiz Delflno
Seções: 78, 79, 105, 117

1074 - Escola Municipal ProfessoraVali
Centro Jork Voigt

Seções: 80
Rua Paulo Jhan, 215

Rua Rio de Janeiro, S/N Schroeder I
1082 - Escola Municipal Schroeder IIII

.

Rua Cândido Tomaselli, 884
Tomaselli

Rua 3 de Outubro, 299 Centro

Estrada Principal, S/N Rancho Bom

Rua Marechal Castelo Branco, 8382
Bracinho

RuaJoinville, S/N

Seções: 8 I, 82, 106

Duas Mamas 1090 - Escola Municipal Prof. Gustavo Tank EstradaSchroeder L s/N .

Seções: 107, 113

VilaAmizade
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CORUPÁ
Tamanini quer consolidar o
ciclo de governos do PMDB

·PSDB e PPB concentram as

forças adversárias em Corupá
Os partidos do PSDB e PPB aglutinam

as forças adversárias do governo

municipal em Corupá. O engenheiro
Carlos DieterWerner (PSDB) concorre a

prefeito, com Oto Weber (PPB)
concorrendo a vice-prefeito. O PSDB é o

partido de formação mais recente em

Corupá, com fundação em 1998. Desde

então, o engenheiroWerner despontava na

liderança dos tucanos e constava como

virtual candidato a prefeito, o que se

confirmou em seguida.

Coligação Mais Corupá
(PSDB/PPB)

Carlos DieterWerner (PSDB)
ato Weber (PPB) Carlos Dieter Werner

O prefeito e candidato à reeleição pelo
PMDB, com apoio do PFL, Luiz Carlos

Tamanini, tenta completar o ciclo de três

governos peemedebistas consecutivos e

ininterruptos. No governo passado,
Adelino Hauffe (PMDB) foi o prefeito, O

mesmo que agora sai na chapa majoritária
com Tamanini, concorrendo a vice
prefeito. O PMDB oscilou no início da

campanha entre concorrer com chapa pura
ou fazer aproximação com o PFL, o que

por fim .aconteceu,

.

Aliança Juntos por Corupá
(PMDB/PFL)

Luiz Carlos Tamanini (prefeito)
Adelino Hauffe (vice) Luiz Carlos Tamanini

Eleições mobilizam mais ·de
110 mil eleitores na região
Jaraguá doSul-Mais de l 10mil

eleitores estarão sendo esperados
amanhã na realização das eleições nos

cincomunicípios daMicrorregião do Vale
do Itapocu, pertencentes às 17a e 87a
Zonas Eleitorais (Jaraguá do Sul e

Corupá) e 60a Zona Eleitoral (Guara
mirim, Schroeder e Massaranduba).
Jaraguá do Sul possui 70.426 eleitores,
Guaramirim ] 6.003, Massaranduba
9.477, Schroeder 8.009 e Corupá 9.114.

O eleitor deverá comparecer nos

locais de votação entre 8 e ] 7 horas,
munido do título ou apresentar a cédula
de identidade, na falta do mesmo.

A Justiça Eleitoral tomará hoje as

últimas providências para a realização
das eleições, enviando as urnas ele

trônicas para os locais de votação. São
200 urnas que funcionarão em Jaraguá
doSul e 31 em Corupá. Os equipamentos
serão transportados pelos Correios com
a supervisão de delegados credenciados.

. A instalação das urnas para funcio
namento só será feita amanhã cedo,
pelos presidentes de mesas. Cerca de
1,8mil pessoas foram convocadas para

I trabalhar como mesários em Jaraguá do
Sul e 180 em Corupá. .

Oritem à tarde, os presidentes de

mesas compareceram no Centro de Ati

vidades do Sesi para fazer a retirada do

material dé serviço que será utilizado,
como as listas contendo os nomes deelei
tores. O local de apuração das eleições
de Jaraguá do Sul. e Corupá será o

Ginásio de Esportes do Sesi. Os juízes
Luiz Antônio Zanini Fornerolli e Hil- .

demarMeneguzzi deCarval ho orientarão
os trabalhos. Na 60a Zona Eleitoral, os
trabalhos estarão concentrados no

Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn, com
direção dajuíza Sônia Marià Mazzetto
Moroso.

Hoje é o último prazo para que o

eleitor em trânsito pela região (fora do

domicílio eleítoral) retire o formulário de

justificativa de voto, que amanhã poderá
ser feita no Fórum e em outros sete

,

postos de recebimento, ou em qualquer
uma das seções eleitorais. Os formulários

podem ser obtidos gratuitamente nas

casas lotéricas. Ontem à tarde, cerca de

1,8 mil títulos de eleitores ainda não

haviam sido retirados nos cartórios

eleitorais em Jaraguá do Sul, que deverão
cumprir horários especiais hoje e

amanhã, para atender retardatários.

Hoje, o atendimento irá até às 19 horas,
e amanhã, das 8 até 17 horas.

ELEIÇÕES
"'2000

Textos: Milton Raasch

Fotos: Edson Junkes

Polícia investigacrimeeleitoral emCorupá
Corupá - A PolíciaCivil apreendeu na

madrugada de ontem, próxirrio àMarisol, o
veículo Toyota, pertencente ao candidato a

vereador pelo PMDB Antônio Vicente

Tureck, com 260 camisetas e fartomaterial

de propaganda da coligação PMDB/PFL.

Tureck não estava no local.e o veículo foi
rebocado até a Delegacia, onde foi lavrado
auto. de apreensão. Na manhã seguinte, o
veículo foi devolvido ao proprietário e o

material de propaganda enviado àDelegacia
de Jaraguá do Sul.

.

Segundo a polícia, por volta da meia
noite e meia, partidários do PSDB, legenda
adversária da aliança PMDB/PFL, tele
fonaram para a delegacia denunciando a

distribuição do material. Policiais foram até

o local e encontraram 70 camisetas no chão,
ao lado do carro, que estava trancado. O
veículo só foi aberto na manhã seguinte,
quando Tureck, acompanhado de advogado,
apareceu para recuperá-lo. Dentro do carro

havia outras 189 camisetas e material de

propaganda.
O delegado de Jaraguá do Sul I1son José

da Silva, responsável pelas investigações,
informou que a polícia está apurando o caso

para saber se houve ou não crime eleitoral.
"Ainda não temos subsídios necessários para
caracterizá-lo como crime eleitoral. A
caminhonete estava parada e o proprietário
não estava no local. Estamos investigando,
mas ainda não temos confirmação sequer
se houve distribuição irregular de pro
paganda", afirmou, acrescentando que
somente com depoimento de testemunhas
será possível caracterizar ilegalidade.

PLACAS - Na manhã de quinta-feira,
o candidato a prefeito pela coligação Mais

Corupá (PSDBIPPB), Carlos DieterWerner,
acusou o comerciante Ricardo Romanovicz
de ter arrancado duas placas da aliança
instaladas em poste de iluminação pública.

A polícia abriu inquérito para apurar a

denúncia. Segundo o comissárioWanderley
Zocatelli, Romanovicz poderá responder
termo circunstanciado por crime eleitoral,
caso seja comprovada a denúncia. A

legislação prevê pagamento de multa ou

prestação de serviços à comunidade.

Técnicos do TRE ajustam equipamentos
Jaraguá do Stil - O engenheiro

Paulo César Caringi e o analista de sis
temas Vladi mir Tomich, contratados pelo
Tribunal Regional Eleitoral para realizar a
tarefa de transmissãodos dados referentes
às eleições municipais em Jaraguä do Sul
e Corupá, fizeram ontem o ajuste final do
equipamento, no Ginásio de Esportes do
Sesi. Os dados serão transmitidos num

computador Pentium 500, dotado de
.

programa específico para essa finalidade.
Os técnicos utilizarão a criptografia para
a transmissão dos dados, garantindo a

inviolabilidade do sistema.
Conforme Tomich, as transmissões ao

TRE serão fei tas por etapas, após o recebi
mento de determinada quantia de disquetes
de urnas. A agilidade do processo é
indiscutível explicou o técnico, frisando,

. entretanto, que a conclusão dos trabalhos
vai depender da rapidez com que os

responsáveis pelo funcionamento das

seções eleitorais efetuarem a entrega dos

disquetes. Tomich evitou fazer qualquer
previsão sobre o tempo necessário até a

conclusão dos trabalhos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tecelão leva tiro na perna
durante tentativa de assalto

Encontradomenor que
havia desaparecido

vez que some de casa. Em

outras oportunidades, ele saia

mas logo voltava, desta vez

ficou 24 horas fora". Terezi
nha informou ainda que um

amigo do irmão, César Al
meida, 26 anos, viu o menor

caminhando pela Serra de Po

merode e avisou a família.
Almeida foi para o local e en
controu Paulo Rodrigo, que foi.
levado novamente para casa.

Paulo Rodrigo falou que ficou
andando durante as 24 horas

em que esteve fora. (AO)

Jaraguá do Sul - O te

celão Claudiomar Santos levou
um tiro na perna direita durante
tentativa de assalto que sofreu,
à ] h30 de ontem, quando
retomava para casa, depois de

participar de um comício. Se

gundo a vítima, próximo a uma

curva atrás do Chopp & Club,
foi abordado por dois homens

numamotocicleta. O caroneiro,
armado, pediu a carteira de.
Santos, que informou não ter.

Nisso, o homem, disparou um
tiro para baixo, com à bala acer
tando de raspão a perna direita
do tecelão, que foi medicado e,

em seguida, recebeu alta do

Hospital São José.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá doSul- Foi en

contrado, na tarde de quinta
feira, o garoto Paulo Rodrigo
Prestes, 15 anos, que estava

desaparecido. Com problemas
mentais, Prestes toma remédio

para ataque epi léptico. Na

tarde de quarta-feira, ele de

sapareceu da residência de

seus pais, localizada na Rua

Willy Guinter, no Bairro Rio
Cerro II, no dia anterior.

Conforme relato da.irmã do

menor, Terezinha Aparecida
Prestes, ] 8 anos, "é a primeira

Piloto faz man

perigosa e é d

Jaraguá do Sul
PolíCiaMilitar deteve
te de quinta-feira P
Alves da Silva, 26 an

praticavamanobra pe
com a motocicleta, n
Jorge Czemiew.icz, qu
PM foi acionada.

Ao avistar a vi

policial, Silva fugiu
MotoCG 125, placa
0990, de Piçarras. Pa

Alves da Silva per
controle da motocici

caiu, sendo detido e

minhado para aDeleg
Polícia, onde foi feito o

de bafômetro e consta

0,78mg/1 de sangue.

Desaparecido
-

JaraguádoSul-A
dona de casa Madalena

Conceição de Souza,mãe
de Alexandre de Souza,
18 anos, pede para que as

pessoas que tenham
. conhecimento do para
deiro do filho entrem em

�\ contato pelo telefone 370-
.

7077. O garoto foi visto

pela última vez no dia 23
de setembro, no Bairro'

Ilha daFigueira.

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica c 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.

A ;;�
/\, '_';1m,\),; ';, .

' '. x�'"'

AQUI VOeE "�,E,NCON1:RA
. TUDOê;:\ "EM:••

*

<"

* Amortecedores
,* iEséapa ...mentes
* Balance,a,m"e.n.to
* G,eometrla
* Pastillflas?de Freio
* Molas
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Ricardo Zonta comemora terceiro ponto
loto diz estar
ateado por

-

o ter chegado
pódio

li

en Indianápolis - Ricardo

Pa nta estava feliz da vida com seu
,

ceiro ponto no campeonato.
I

O
oi uma boa corrida, embora a

r-
[U

nte tenha largado com asa

mais, esperando a chuva",
se o brasileiro, sexto colocado
bém na Austrália e em Monza.
eu carro ficava melhor com

pneus da frente gastos, e no

undo pit stop eu só troquei os

Foi um bom dia para a BAR.

Jacques Villeneuve, pela quarta
vez no ano, chegou em quarto.
"Mas fiquei chateado por não ter

chegado ao pódio", disse o

canadense,' que duelou com

Barrichello e só foi ultrapassado
porque rodou. No final, atacou

Frentzen, passou o alemão no

final da reta, mas como retardou
demais a freada, tomou o "X" do
adversário.

"Perdi a pista completamente,
mas deu para sair atrás dele de

novo", falou Jacques, vencedor
das 500 Milhas de Indianápolis
em 95. E foi realmente um fim
de prova bonito, com Villeneuve
cruzando a linha de chegada
apenas Os567 atrás do alemão da

Jordan. (FG)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho'
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik'

Ed. Maximunn Center - Rua Marechal Deodoro, 776
Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC

Prazerem
atender bem,

Pizzas
Pequena .. R$ 5,90
Grande .. R$ 10,90

R$ 13,90
R$ 13,90

Gigante ..

Calzone

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

Warm up

com pneus de chuva era mais rá

pido. Depois, com o asfalto se

cando, as coisas começaram a se

complicar para o alemão. Ele pa
rou, fez seu pit stop, voltou ainda
em primeiro, mas Hakkinen se

aprox imou bastante, ti rando cer

ca de 1 s por volta até quebrar o
motor.

"Ainda há pontos suficientes
em jogo e nós não vamos desis

tir", disse Ron Dennis, chefão da
McLaren. Quanto a Coulthard,
não negou a largada queimada.
"Lamento pelo que aconteceu. O

pênalti acabou tirando minhas

chances", admitiu. (FG)

F-I: piloto diz que o carro fica melhor com os pneus da frente gastos, por isso só trocou ostraseiros

MikaHakkinen começa ajogar a toalha
Indianápolis - "As coisas

se complicaram muito p ara
mim." Assim Mika Hakkinen re

sumiu sua situação no campeo
nato; Ele abandonou uma corrida

pela terceira vez no ano. Não ter

minara apenas as provas da Aus
trália e do Brasil. Nas 12 seguin
tes, marcou pontos, su bi ndo dez
vezes ao pódio.

"Foi uma pena. porque a cor

rida estava legãl e eu ia alcançar
o Schumacher", falou o fin

landês. "Vou lutar até o final. Fal
tam duas corridas ainda. mas fi

cou di Iíci 1."

Hakkinen teve uma boa ajuda

de seu companheiro Coulthard na

corrida.O escocês queimou a lar
gada, sabia disso. e, na liderança,
diminuiu para segurar Schurna

eher, o segundo colocado, e per
mitir a aproximação deHakkinen,
que estava em terceiro.

Mika chegou, mas Schu
macher não perdeu muito ternpo
para passar David, que então

abriu para o finlandês sair à caça
do adversário. Michael conse

guiu abrir uma boa vantagem
porque Hakkinen decidiu colocar

pneus para pista seca logo na

sétima volta.
Michael foi abri ndo, porque

Tudo em Granitos e Mármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras Oxx47 ,,370·8432
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·FME promove seletiva para
equipe de nadadores no sábado
Objetivoda
competição é
selecionar novos
talentos

Jaraguá do Sul - A Fun

dação Municipal de Esportes
promove, a partir das 8 horas de

hoje, o 3° Troféu Ernani Volpi
Coitinho - Circuito Interescolar

Municipal de Natação. A

competição é uma seletiva com

o objetivo de buscàr novos

talentos para comporem o quadro
. de nadadores da equipe Ajinc/
FME/Urbano, e acontecerá na

piscina do Clube Acaraí.

O evento conta com 270
alunos inscritos, que estarão

representando 13 escolas das

redes municipal, estadual e

particular de ensino: Colégio
Marista São Luís, Instituto

Educacional Jangada, Colégio
Divina Providência, CE Roland

Dornbusch, CE Abdon Batista,

Seleção: aüeias que se destacarem farãoparteda equipeAjincIFME/Urbano
EMEF Albano Kanzler, Colégio
Evangélico Jaraguá, Centro.
Educacional Canguru, CE Duarte

Magalhães, EMEF Rodolpho

Dornbusch, EMEF Cristina

Marcatto, EMEF Alberto Bauer

e EMEF Anna Töwe Nagel.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Partida entre Alvorada e Ponte Preta

movimenta o Campeonato Amador
Jaraguá do Sul- Apenas

uma partida movimentará o

Campeonato Amador de Futebol
da l" Divisão, neste sábado. A

partida entre Alvorada e Ponte

Preta foi transferida de domingo
pára este sábado, por solicitação
da diretoria da Ponte Preta, que
realizou urna festa na comunidade

de Ribeirão Grande da Luz.
A Ponte Preta só jogou uma

partida no atual campeonato, já
que o jogo com o Aliança, pro-

gramado pela l" rodada, também
não aconteceu. Na única rodada

que atuou, a equipe de Ribeirão
Grande da Luz perdeu as duas

categorias, titular e aspirantes,
para o Cruz deMalta, pelo placar
de 3 a 2 e 4 a 1, respectivamen
te. O time ocupa, atualmente, a

última' posição nas duas cate

gorias, com zero.

A situação do Alvorada deRio
Cerro, é diferente, está em segun
do no titular, com seis pontos, ao

lado do Aliança. O líder é o Cruz
deMalta, com 9 pontos. No aspi
rante, o Alvorada está em quarto
lugar, ao lado do Tupy, de Sch

roeder, com 4 pontos. Vitória é o

líder, com 9 pontos.
\

Alvorada x Ponte Preta jogam
no campo do Alvorada, com

aspirantes iniciando às 13h45, e
titulares 15h45, com arbitragem
de Carlos Prates, auxiliado por
Paulo Funke e Eugenio Mar

celino. (AO)

Basquete perde a segunda
A FerjlFME perdeu o segundojogo no Catarinense de Basqus
Adulto. Depois da derrota para o Ypiranga, em Blumenau, pOl

108 a 71, na estréia do Estadual, a Ferj perdeu novamente. Del
vez, a derrotá foi para a Abaf, em Florianópolis, por 104 a 74,
técnico Milton Mateus tem na contusão de alguns jogadores

importantes, como Gio e Jair, a principal preocupação. Como
jogadores recuperados e o transcorrer da competição, o time

deve melhorar.

Campeonato Sênior
O empate em 2 a 2 entre

Vitória e João Pessoa, no
Estádio do Botafogo, na
quinta-feira, confirmou o que
o CORREIO DO POVO havia

antecipado na terça-feira. A
semifinal ficará entre Kiferro

x João Pessoa e Vitória x

Avaí. Os jogos acontecerão

no dia 7 de outubro. Os
vencedores farão-a final.

Jogo sél

Quem esperava um jogoi
"compadres" entre Vitóri
João Pessoa, enganou

Apesar de classificados, os di
times jogaram abert

buscando o gol. O zaguei
Gomes, do Vitória, fez 01
mais bonito. De fora da áfi

chutou forte, surpreendendo
bom goleiro Djalma, do Je

Pesso

Campeonato de Corupá
já tem três classificados

Corupá - A 4a rodada e

penúltima da,primeira fase do

Campeonato Municipal de Futsal
Interbairros Infanto-Juvenil de

hoje é ,decisiva para as equipes.
Com três vagas para as semifinais

já preenchidas por lOde Maio,
que tem 9 pontos na Chave B, e
Roberto Seidel, com 9, e Bom

plant, com 6 pontos, apenas uma

vaga será disputada. Por isso, Os
. jogos programados para este

sábado, a partir das 19 horas, no
Ginásio de Esportes Willy Ger-

mano Gessner, em Corupá, én
cisiva. Os jogos programas
para hoje: Centro I x Ano Bornl
em seguida, Centro II x Joi
Tosini.

A situação dos times e

seguinte: O'Centro II está com'

pontos e saldo de 8 gols sofrido
O Centro I também tem 3 p�
tos, mas 13 gols sofridos,

situação mais difícil na chave!
do Ano Bom, que- ocupa o!

lugar, com 3 pontos e 17 gols SI

fridos. (AO)

r--------------------

I
Venha conhecer

A única moto [� 35 4 tempoS na
/

. = motoe 1 tempo
71�/}/J!i=lt!J§ só pra você.

Recorte esté anúncio
e deposite na urna da
loja e concorra a um

capacete e uma c.amiseta
Yamaha. Sorteio
1011212000

I Rua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 370-7700 - Jaraguá do Sul - se
L

· """I

ISSO É UMA TRADIÇÃO. BETO.
OS ANÉIs ENTRELAÇADOS E
COLORIDOS REPRESENTAM OS

CINCO CONTINENTES

.
ENVOLVIDOS. O AZUL É DA

EUROPA. O AMARELO DA ÁSIA.
O NEGRO SIMBOLIZA A ÁFRICA.

O VERDE. OCEANIA E O

VERMELHO É DA AMÉRICA.
MAS OUMPÍADA É MUITO
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