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CHEGOU O HORÁRIO
DE VERÃO

À meia-noite de hoje adiante
seu relógio para 1 hora.

Praga do Taiá volta a atingir
lavouras de arroz na região

Pelo terceiro ano consecutivo, a cultura do
arroz irrigado tem problemas com o taiá, erva
daninha que criou resistência aos herbicidas. A

infestação preocupa os agricultores porque
afeta aprodutividade do arroz (o taiá não deixa
aplanta se desenvolver), nummomento em que

o setor está em crise, em função dos baixos

preços pagos ao produtor, R$ 12,00 a saca de

50 quilos. O pesquisador Richard Bacha, da
Epagri, diz que a repetição do problema serve
como sinal de alerta aos agricultores.'
Página9

EdsonJunkes/CP Lenke: açougueiro
gasta maiS de R$ 250,00

para cumprir a lei

Açougueiro critica

concorrência ilegal
o proprietário do Bar e

Mercearia Ovídio, Ovídio Len
ke, critica a atuação de açou

gues irregulares em �aguá do

Sul e condena a conivencia da

Vigilância Sanitária. Página 12

EdsonJunkeslCP Bombeiros usam

veículos emprestados
da Prefeitura

Bombeiros querem
comprar ambulância
o Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Massaranduba re-
.�

colhe doações para comprar
veículo usado e transformar em
ambulância. O valor está avaliado

em R$ 11 mil. Página 8

Edson Junkes/CP

localidade de Fundo Sueco, em Massaranduba, as lavouras são as mais infestadas da região

Vereador do PT
vai cobrar as

promessas feitas

Começa hoje
_-

a pesquisa de
demanda turística

Futsal jaraguaense
tem jogo decisivo
em Blumenau

o vereador eleitopeloPT de
.Jaraguá do Sul Marcos Scar

pato promete cobrar do gover
no o cumprimento das promes
saseleitorais. OPrvai investigar
denúncias de irregularidades na
administração. Página 5

A última etapa da pesquisa
de demanda turística em

Jaraguádo Sul, parceria entre.
ConselhoMunicipal deTurismo
e Santur, começa a ser aplicada
hoje, nos pontos de saída da
cidade. Página 11

A equipe da FME/Brei

thaupt/Caraguájoga hoje con
tra a Taschibra/Unicárdio, em
Blumenau, a partir das 20h30.
Ojogo vai definir quemcontinua

na briga por uma das vagas da
Chave B. Página 16

Soluções inteligentes para a indústri,a de alimentos
�., Delas Rodas

ti Industrial
_....1/
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Dança das cadeiras
A última eleição domilênio apresentou um outro componente

importante, além da informatização do processo eleitoral: o
amadurecimento do eleitorado e o rompimento de alguns feldos,
que 'linda persistem apesar de todo o aparato tecnológico de

comunicação. Um dos pontosmais positivos saído das umas é o
equilíbrio de forças nas relações políticas, que resultou na

renovação das câmarasmunicipais. Foi um claro recado à velha '

política do assistencialismo, do
.
conchavo e das práticas ilícitas.

NaRegião daAmvali, a renovação
em alguns casos chegou a 90%, como

.

foi o caso deGuaramirim, que reelegeu
apenas um dos nove vereadores:Em

riaS':" Jaraguá do Sul, apesar de ter
"

(J

i
aumentado o número de vagas de 15

'1 para 19, somente seis foram reeleitos,
assim mesmo se contar a eleição do
vereador Sílvio Celeste, primeiro
suplente doPSDB, que assumiu a vaga
com a eleição do colega Vicente

Caropresö'àCâmaraFederal. É uma

demonstração inequívoca de que a

população quermudanças.
EmMassaranduba, dos noveparlamentaresmunicipais, quatro

foram reeleitos, ou seja, 44%, o que reforça a vontade de renovar.

A tendência segue em Schroeder, onde a população protestou .

reelegendo apenas dois dos nove vereadores. Ainda não é tudo.'
A opção pela mudança nos comandos de Cidades pelo País a

fora, contrariando asexpectativas, também é reflexo domarasmo,
namaioria das vezes, da omissão dos prefeitos, que apostaram
na continuidade da política arroz-com-feijão.

O crescimento eleitoral dos partidos de esquerda,
principalmente o PT, confirma o fim das oligarquias e do

preconceito ao fantasma do 'comunismo ateu'. O quadro
partidário foi descaracterizado pela estupidez doAI - 2 (outubro
de 1965), que extinguiu os partidos gerados da experiência
democrática de 1949.A imposição do bipartidarismo (Arena e

MDB) desequilibrou de vez o pêndulo das forças políticas e

enfraqueceaáoposição "consentida" pelas cassações, prisões e
assassinatos delideranças.

No que se refere a Jaraguá do Sul, a renovação de quase
60% das cadeiras no Legislativo requer uma análise mais
aprofundada da opção do eleitor. Desde o início da atual

legislatura, o Jornal CORREIODOPOVO fez reiteradas críticas
à atuação dos parlamentares. Cobrou o cumprimento da função
primordial de fiscalizar a si mesmo e os atos do Executivo, a

elaboração deprojetos que auxiliassem a administraçãomunicipal
e atendessernas necessidades da população. Entretanto, arrastou
seempicuinhas e namesmice.
Ignorou 0- apelo popular e aprovou, sem nenhum

constrangimento, as contas do ex-prefeitoDurvalVasel, rejeitadas
pelo TCE por conter dezenas de restrições e causar prejuízos de
mais deR$ 1 milhão aoMunicípio. Perseguiu adversários políticos
e limitou-se a homologar as decisões do Executivo. Aprovou
projetos reconhecidos como inconstitucionais e evitou a

investigação de possíveis irregularidades administrativas.

Certamente, as insistentes criticas não interferiram na escolha dos

novos parlamentares,mas valeram como alerta.

Louvando a eficíêncía

* Ricardo Feldens

Cumpre-me felicitar a

Polícia Militar de Jaraguá
do Sul e a Polícia Rodo
viária Federal de Guarami
rim pela presteza e eficiên
cia no seu atendimento,
quando furtaram meu veí

culo Versailles, placa ICI-

4430, estacionado em

frente ao Centro Cultural de

Jaraguá do Sul.

Deixei O carro esta

cionado às 16h30 de 19 de

setembro (terça-feira), para
lecionar na Sociedade Cul

tura Artística e, c!nco mi

nutos depois, o auto foi

aberto e levado.
Uma pessoa, que conhe

cia o veículo, presenciou a

entrada do elemento rio

mesmo, sem violência

(arrombamento), e inda

gou-me, de pronto, se havia
mandado lavar o carro. Co

rno não era o caso, tratava

se mesmo de furto.
Ao mesmo tempo em

que eu passava, ao telefone
190 (Polícia Militar), as

características do veículo,
o policial já transmitia-a
ocorrência pelo rádio a

todas as viaturas das redon
dezas e à Polícia Rodo

viária Federal.
Em menos de 30 minu

tos, quando' eu estava regis
trando a queixa na Delegacia
de Polícia Civil, o veículo

já havia sido localizado na

BR-280, indo em direção à

BR-IOl. Mais 10 minutos.
e o auto foi apreendido e, o

ladrão, detido.
Três horas após o ocor

rido, recuperei o meu veí- .

culo com o delegado Ivan,
da Delegacia de Polícia de

São Francisco do Sul.

Parabéns, polícias
Civil, Militar e Rodoviária'
atuantes em Jaraguá do Sul
e microrregião.

Gostariamuito de parabe
nizar o Jornal CORREIO DO
POVO pela cobertura por
ocasião das eleições (resul
tado) e' também parabenizar
o sr. Flávio Gomes pela
crítica feita "O fracasso de

todos nós", foi uma"das
melhores coisas que já li.

Sônia Margarete Airoso
- Guaramirim

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l. J80. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, com 70 loques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto efarer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

RuaWalter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC

Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-864� - E-mail: corréiodopovo@netuno.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião do jornal;
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"O gosto da vitória é saboroso." (Prefeito eleito de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL), durante entrevista

coletiva à imprensa, quinta-feira)
)

"O maior pecado dele foi ficar quatro anos como presi
dente da Federação Catarinense deMunicípios." (Verea
dor Salim José Dequêch analisando as possíveis causas da derrota
do prefeito Antonio Carlos Zimmermann nas eleiçõesmunicipais)

,

Dequêch quer ser o líder

do governo na Câmara

Guaramirim - o vereador

Salim José Dequêch (PFL),
quinto mais votado entre os nove

vereadores que atuarão na

próxima legislatura a partir do ano
que vem, com 644 votos, deverá

ser o líder do governo na Câmara

de Vereadores. Dequêch mani-

Empresário volta à vida pública

festou o interesse quinta-feira,
logo após entrevista coletiva

concedida pelo prefeito eleito

Mário Sérgio Peixer (PFL).
Dequêch fez questão de

frisar que não deseja assumir

nenhuma secretaria ou cargos
públiéo no novo governo e que
tem como única preocupação
fazer a defesa da futura ad

ministração na Câmara de

Vereadores, "porque o que o

PMDB não fez em 12 anos, eles

vão querer que o Dêgo faça em

seis meses", disse.
Esta será a terceira atuação

de Dequêch como vereador. Ele
já cumpriu dois mandatos no

Legislativo nas décadas de 60 e

70, e depois foi vice-prefeito
(1972 a 1976) e prefeito (1977
a 1983). Dequêch tem 60 anos

e é empresário.
Em 1988 disputou a eleição

para prefeito com Antonio
Carlos Zimmermann, quando foi
derrotado.

(]� 9J)v�8.�
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: HospiW de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

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

Fotos: Edson Junkes/C>

Missão: Jair Tomelin (C) coordenará equipe na verificação da situação da Prefeitura

Dêgo define a equipe que irá
assessorá-lo na transição

Prevista a

criaçãode
nova

secretaria

Carlos Pereira. Os contatos com o

prefeito Antonio Carlos Zimmer

mann (PMDB) iniciarão na semana

que vem. Peixer vai manter a atual

estrutura de governo e criar a Secre
taria de Indústria, Comércio e Ser

-viços.
Atualmente,já existem a Chefia

de Gabinete e as secretarias de

Administração e Finanças; Educa
ção e Cultura; Esporte, Turismo e

Lazer; Saúde e Bem-estar Social;
Agricultura e Meio Ambiente,
Obras e Serviços Urbanos e de

Planejamento. Peixer quer titulares
definidos em cada sefor e delegar
autonomia aos colaboradores. Ele

não sabe ainda com que situação
financeira irá assumir a Prefeitura

emjaneiro, mas tem conhecimento

Guaramirim - O prefeito
eleito Mário Sérgio Peixer (Dêgo)
já constituiu o grupo de trabalhei

que irá assessorá-lo durante a fase
de transição de governo. Três pes
soas fazem parte da equipe, o verea
dor Valério Verbinert (PFL), o ex
secretário de Administração e

Finanças (na gestão do ex-prefeito'
Victor Kleine) Jair Tornelin e o con

sultor de empresas e ex-presidente
da Associação Cornerciäl Luiz

Veículos com
placa final 7 e 8

prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9

DESPACHANTE
FREITAG

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - sc

de que a folha de pagamento do

funcionalismo corresponde a 38%
da receita.

O futuro chefe de Gabinete do

Executivo deverá tra�lhar em

colaboração com as associações de
moradores e incentivar a formação
dessas entidades. Peixer anunciou

como uma das metas de trabalho a

construção de uma ponte próximo
ao Parque de Exposições, ligando
os bairros Avaí e Bananal do Sul,
com o intuito de fomentar o desen
volvimento da região compreendida
pelos bairros Rio Branco, Ponta

Comprida e Bananal do Sul.
Está sendo gestionada com os

deputados a inclusão de emendas
ao orçamento da União para·

garantir os recursos necessários. A
criação da nova secretaria atende

reivindicação dos empresários e

terá, entre as funções, o incentivo

à fixação de novas empresas. A

instalação demais uma área indus
trial no Bairro Rio Branco, também
está prevista. Peixer anunciou que
fará a divulgação das receitas e

investimentos a cada dois meses,

"para que a população saiba o que
está sendo arrecadado e onde o

dinheiro está sendo gasto."
(MILTON RAASCH)

::é:JBREiTHAUPT
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Zimmermannadmite falhas que
determinaramaderrotaeleitoral
Prefeito acredita
que faltou mais

divulgação dos
atos do governo

"

Guaramirim - o prefeito An
tonio Carlos Zimmermann admitiu
em entrevista concedida durante a

semana que o excesso de confiança
na vitória pode ter levado a

militância do PMDB a agirmenos,
contribuindo para a derrota do

partido nas eleições.Na ava-liação
do prefeito, entre outros fatores,
pesaram também as dificuldades da
conjuntura nacio-nal, exploradas
politicamente pelo Partido dos

Trabalhadores, e o fato de a

Prefeitura não ter mantido um

serviço de divulgação mais

eficiente, para informar a população
sobre as realizações administra
tivas.

- Fomos tímidos na divul

gação, talvez até em funçãode fazer
economia dos recursos públicos
, confessou o prefeito.

Zimmermann declarou não estar

arrependido de ter dado ênfase no

atendimento de setores impor
tantes para a comunidade, como os

investimentos na saúde, área so

cial e saneamento. Até o final do
ano ele pretende intensificar os

serviços de pavimentação de ruas

e obras de drenagem pluvial. Na
opinião do prefeito, a perspectiva
é boa para a nova administração no

que se refere a disponibilidade de
recursos financeiros. Ele prevê um

incremento na receita de nomínimo
de R$ 1,5 milhão para o ano que
vem.

Zimmermann destacou que "se
mais obras de urbanização não fo
ram feitas, não foi por falta de visão
ou consciência sobre isso, mas de
recursos". Ele disse que "não guar
da mágoa" em relação aos resul
tados das eleições de I de outubro
e lembrou a responsabilidade de o

prefeito eleitoMário Sérgio Peixer
realizar um governo que reforcé a

'II

I

II

.-- -A�rq'-ui_vO�CP: Edson Junkes

Desabafo: prefeito de Guaramirim foi derrotado nas eleições

posição destacada que a cidade já
ocupa perante o Estado.

RECEPTIVO - De acordo
com o prefeito, toda a cooperação
será dada aos representantes do

próximo governo, no período de

transição da administração. Ele
também sugeriu que Pe ixer

mantenha alguns instrumentos que
considera importantes para o

desenvolvimento de Guaramirim,
como o Conselho de Desenvol

vimento Municipal e do Plano de

,
.

Desenvolvimento Estratégico,
Na opinião de Zimmermann,

uma das dificuldades que o futuro

prefeito enfrentará é o problema da

transferência para a Prefeitura de
muitos encargos que antes eram de

competência do governo estadual.

"Esse será um entrave, como já foi
na nossa adrninistração", ressaltou.
Outro desafio, acredita Zimmer-

'<mann, será o atendimento das exi

gências da Lei da Responsabilidade
Fiscal. (MILTON RAASCH)

A desconfiança do engenheiro Amílcar Brunazo Filho na segurança
das urnas eletrônicas tem levado muitos a questionar o sistema e

influenciado outros céticos no resultado das eleições do dia 1.

Especialista em segurança de dados e formado pela USP
(Universidade de São Paulo), Brunazo apresenta várias "falhas" na

.

totalização dos votos.

A principal delas é a possibilidade que a urna contenha um

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

exemplo: a cada cem votos para Machado de Assis, 20 seriam
desviados para Rachel de Queiroz", explica, assegurando que não é

possível verificar se isso ocorre porque o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral)não permite que os partidos políticos testem o s9ftw<)re

utilizado pela urna.

Dúvidas!'
Inconformados com a derrota,
candidatos e militantes têm

explorado a tese defendida por
Brunazo para justificar o
fracasso nas urnas. Alguns
mais insanos incendiaram o

fórum de uma cidade paraense,
queimando as urnas

eletrônicas.

«Foram presos e a Justiça
confirmou o resultado das

eleições.

DúvidasÍI
Por aqui o absurdo não atingiu as

raias da loucura, mas tem
incentivado o debate em torno do

assunto, suscitando muita

especulação.
Antes de qualquer conclusão

apressada, que possa
resultar em um vexamemaior, os

céticos devem
recorrer à Justiça

solicitando análises nos

disquetes.

I

JV Veículos e Auto-Elétrica

Estrela ascendente

O índice de participação dos partidos nas cidades de grande
densidade urbana nestas eleições confirmam o crescimento do PT,
que ficou com 28% da preferência com um total de 25,8 milhões de

eleitores. Isto significa que; de cada quatro eleitores que

compareceram às urnas, um votou no Partido dos Trabalhadores.
Em segundo, lugar no ranking da preferência do eleitorado está o

PSDB, com 17%, e em seguida vem o PFL, com 15%.

Rebelião
A Justiça terá muito trabalho

com as dezenas de ações
impetradas pelos políticos nos

últimos dias.

Que há fundamentos em pelos
menos meia dúzia delas isso é

fato, mas a maioria não passa
de picuinhas e divergências
pessoais, cujo objetivo é criaro

segundo turno das eleições -'

Erramos

Diferente do que foi sugerido
na relação dos candidatos

eleitos à Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, publicada na

edição de quinta-feira, Ronaldo
Trajano Raulino (PMDB),

apesar de ter sido o 13° mais

votado, não se elegeu, ficando
na primeira suplência do

partido.

Para Automóveis· Caminhões·
Iratcres- Serviços em Geral

370�.61.
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

.

[ADD/Makler]
I ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos deRiscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�O'VOçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

ß�ußW'- Fone: 370-0047 - Jaraguá do SU,I - SC
, .:..-

"

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POLíTICA - 5JARAGUÁ DO SUL, 7 DE OUTUBRQ DE 2000
.

CORREIO DO POVO
Edson Junkes/CP

Scarpato exigirá que governo
cumpra as promessas feitas

agir de forma independente. "O
PT não tem o rabo preso com

nenhuma instituição, entidade.
.

.

.

"

ou grupo, mas sim com o povo ,

afirmou, salientando que "vai

defender, no Legislativo, qual
quer projeto que venha ao en

contro dos anseios da popula
ção" .

Na opinião dele, o cres

cimento do partido em todo o

Brasil é resultado da "seriedade,
do compromisso assumido com
a 'sociedade e, principalmente,
das ações de governo".
ELEIÇÃO 2002 - Se

gundo Scarpato, o candidato a

prefeito pelo PT, Dionei da Silva,
será eleito deputado estadual

em 2002, sendo o mais votado

na Microrregião da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). Ele funda

menta a previsão nas crescen

tes votações de Dionesnas duas
últimas eleições que disputou.

Em 1996, concorreu à Pre

feitura e obteve 3.326 votos.

Dois anos depois, disputou uma
. vaga na Assembléia Legislativa,
recebendo 8.795 votos, aumen

to de 164,4%. Este ano, como

candidato a prefeito, obteve
10.784, aumento de 224% em

relação à eleição de 1996, e

22,6% ao pleito de 19-98.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

em movimentos populares (é
membro ativo da Pastoral da

Juventude) o levou a filiar-se ao'

PT em 1996. "As propostas do

PT estão muito próximas da

concepção de sociedade de

fendida pelo cristianismo",
.

justificou, lembrando que grande
parte dos correligionários é

oriunda de movimentos po

pulares, principalmente da

Pastoral da Juventude.

Sobre a atuação da bancada

na Câmara de Vereadores,
Scarpato foi taxativo: "O PT vai

cumprir a função primordial do
parlamentar, fiscalizar os atos do

Executiv� e da Câmara e apre
sentar projetos. que contribuam
para o desenvolvimento do

Município e auxiliem o go
verno". "O PT não vai fazer

oposição pela oposição. Mas
não vai ser 'vaquinha de pre

sépio', homologando as deci

sões governamentais sem dis

cutir com a população se é bom

ou ruim", declarou. Ele in

formou que a primeira ação do

partido é investigar as denúncias
de possíveis irregularidades na

. administraçãomunicipal.
INDEPENDÊNCIA -

Scarpato fez questão de frisar

que os vereadores do PT, ape
sar da proximidade com os sin

dicatos de trabalhadores, vai

Vereador eleito

promete fiscalizar
"de perto" os atos
do Executivo

Jaraguá do Sul - O ve

reador eleito pelo PT Marcos

Scarpato afirmou que a bancada

petista (o PT elegeu também

José Pendiuk dos Santos) na

Câmara Municipal vai exigir
que o Executivo cumpra as

promessas feitas durante a

campanha e incluídas no projeto
administrativo da coligação
vencedora. "Se for preciso, re
correremos às gravações dos

programas de rádiosexibidos no

horário eleitoral", adiantou.

Scarpato promete ainda fisca

lizar "de perto" os atos do go- ,

verno municipal, "não apro
vando sumariamente os projetos
enviados pelo Executivo". Pela
primeira vez o PT elege repre
sentante na Câmara.

Tecnólogo em Mecânica,
formado pelo Centro de Ensino

Superior do Paraná, com espe

cialização em Física, Scarpato
cursa Direito na Universidade
de Blumenau. O engajamento

Projeto: Scarpato defendeparticipaçãopopular nas ações degoverno

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OABjSC9760
* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

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

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
O F1LTRÃo SEGURA TODA, SUJEIRA.! CtJZtHIaA lH�"f',,.tAt

SARIELLY
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 distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes C0m á'gua
suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpe� 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 granulosidades. Construído em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora. Almoço e Jantar de Segúnda a Sexta

Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

"'GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes Superpromoção
Praço à vista'
1 + 3 vazes

lá:zão f.(XXJ litros/horo
.

DlsaUE-FILTRÃO,:
(OXX47) 435-4725/9984-7075

Tudo em Granitos eMârrnores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisose Ohurrasqueiras
· (Oxx47) 370-8432

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. funilaria
e pintura

Serviços de la�aCJ;ã.o_
.

_

e luorlQ-cuçao
PROMOÇAO ·DE ANIVERSARI

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

. praticamos preço especial em:

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

A Emmendörfer agradece a todos Os cllerrt s
e amigos,. pela prererêncíe.

e
2a à pa feira

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

sábados
,

das 8 's 12 horas

Tel3
Av. MaL Deododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programa incentiva a prática
do aleitamentomatemo

Acoçöoé
saudáVel, tanto
para amãe quanto,
paraobebê

./

Guaramirim - A Semana

Mundial do. Aleitamento Ma

terno, que acontece todos o.S

anos nos primeiros dias de ou

tubro, foi comemorada com ati

vidades de prevenção. e escla-
r recimento junto às gestantes. O
tema deste ano. foi o. direito. de
amamentar como. direito. de

cidadania, damamãee do bebê.
Implantado. naUnidade Sanitária
Central, o. Programa de Aleita
mento. Matemo. desenvolve, ao.
longo do ano., a conscientização
,das gestantes, no acompanha

o mento pré-natal.
A coordenadora do. progra-

ma, clínica-geralMariaCristina
Sciascia, lembra que ainda
existemmuitos mitos em função
do. aleitamento matemo. "Esse
tema envolve muito folclore. Por

pura desinforrnação, as mu

lheres acreditam que existe leite
fraco. ou que amamentar causa

prejuízos estéticos ao corpo da

mãe, quando na verdade ama-
,

mentar só traz benefícios", diz.
Enumerando. as vantagens,
Maria Cristina assegura que o

leite matemo é o alimento mais
saudável que o bebê pode rece

ber. Além das vantagens nutri
cionais, carrega anticorpos que
são passados demãe para filho,
evitando. alergias, infecções
respiratórias e diarréia, hoje a

principal causa de óbito de
'

crianças até 1 ano. "Já foi pro
vado. que o. bebê de mamadeira
é menos saudável e' menos

resistente", completa.
Além dos benefícios que traz

à criança, existem motivos pes
soais que podem levar a mãe a

amamentar o filho no peito. A
mãe lactante corre menos riscos
de desenvolver câncer de ovário
e câncer de mama. As mães
atendidas pelo. programa rece

bem orientações mensais, atra
vés de palestras e vídeos que
ensinam a técnica de amamen

tar. Em comemoração à Sema

na do Aleitamento. Materno,
foram distribuídos folders e

material explicativo, como parte
da tarefa de conscientização.

O programa de aleitamento

também é desenvolvido junto à

Casa da Amizade, com mães

carentes. A médica pretende
ainda implantar o. programa
junto ao. Hospital Santo Antônio,
em Guaramirim. Ela está dando.

seqüência ao protocolo do. pro-
, jeto para obter o certificado. co
mo Hospital Amigo da Criança.
(L1SANDREA COSTA)

Arquivo/CP: Edson Junkes

Vantagens: o leitematerno carrega anticorpos queprote� o bebê

,
.

Os candidatos a prefeito e vice pelo
Partido dos Trabalhadores, Dionei
Walter da Silva e Ambrósio Lino

Becker, sentem-se vitoriosos com

os 10.784 votos recebidos.

Agradecem a solidariedade dos cidadãos que
'ainda têm esperança no futuro e acreditam na

possibilidade de mudança.
Ambrósio e Dionei: aceitação popular
levou o PTà Câmara de Vereadores

Zé Padre e Scarpato, os
primeiros vereadores eleitos, pelo Partido
dos Trabalhadores em Jaraguá do Sul,
agradecem a confiança dos eleitores e

reafirmam o compromisso assumido':
o

·trabalhar em nome' da moralidade pública
e na construção da cidadania Para Todos.

Zé Padre e Scarpato comemoram a vitória nas urnas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bombeiros buscam apoio para adquirir ambulância
.

"

Edson Junkes/CP

Entidade deve
ser incluída entre
as que recebem

verba estadual

Massaranduba - o Cor

po de Bombeiros Voluntários
está recorrendo ao apoio dos

empresários para adquirir uma
ambulância. Parte das pessoas
procuradas já contribui com

aproximadamente R$ 5 mil, com
doações feitas, inclusive, pelas
agências locais do Banco do
Brasil e do Bradesco, mas a

quantia arrecadada ainda não é
suficiente. A entidade quer
adquirir um veículo usado, com
custo aproximado de R$ 11 mil,
para ser adaptado e transfor
mado em ambulância, explica o

presidente da corporação, Al
berto Correia.

A aquisição da ambulância
. é indispensável paramelhorar as
condições de atendimento a

acidentados. Como não dispõe

'I

,

'.'�.,I,I

Prezados Amigos,

! .

II
II

I�
II:
I�
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Carência: o único veículo de que os bombeiros dispõem é uma Saveiro

desse recurso, a corporação re

COrre freqüentemente ao auxílio
dos bombeiros voluntários de
Guaramirim. A entidade foi
fundada em março deste ano e já
conseguiu adquirir equipamentos
de serviço e recebeu um veículo
Saveiro doado pela Prefeitura,
mas precisa ampliar a frota para
melhorar o atendimento à co

munidade. Enquanto isso não

acontece, utiliza a ambulância e

o caminhão daPrefeitura, cedidos

por empréstimo,
De acordo com o presidente,

a diretoria está desenvolvendo
também outros esforços, Está

, sendo reivindicada, por exemplo,
a inclusão da corporação de

Massaranduba entre as en

tidades de bombeiros volun
tários que recebem auxílios
financeiros mensais do governo
do Estado, para fins de ma

nutenção. E está prevista a

realização de um pedágio no

Orlando Gilberto Gonçalves
(Beto Gonçalves)
Vereador Eleito

centro da cidade para recolher

donativos, em dinheiro, da po
pulação.

O corpo de bombeiros conta
com nove voluntários treinados

I e planeja ampliar esse número.

Em agosto, o grupo participou
de treinamento especial para
brigadistas, e em novembro
estará participando de um curso

básico de socorristas.

(MILTON RAASCH)

Amigo E{eitorA

todos os Amigos que Confiaram na Eleição do

"Beta Gonçalves"
Nesta

Depois de tantos abraços, sorrisos e

principalmente lágrimas que expressaram nossa

imensa alegria: 'em poder exibir com orgulho, que
conseguimos chegar à Câmara Municipal de
Vereadores com 875 votos, não poderia esquecer
de todos os amigos que foram tão importantes
para que momentos de angústias, ansiedades e

incertezas, se transformassem em vitórias e

aprendizados. Saiba que a extensão deste

agradecimento é do tamanho da emoção com

que pretendemos retribuir todo o apoio recebido.

Muito Obrigado ...

'-g1íadeçoyeros 911 votos

"unça que acreditaram no]ier
promisso que eu tenh

. / .

om o munlcplo:
osto durante a�myan'{ia
/ '

ra' o se9m�.nt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ra
"venturas na

�erra do Nunca

N o

Edson Junkes/CP

Fantasia: os inimigos Peter Pan e Hook, o Capitão Gancho, duelam pela Terra do Nunca

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e. me.lhor Parque. Aquático de. Jaraguá do 5ul.

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

� Mergu\he na natureza.
g
�

Venha conhecer Ci 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

7 DE OUTUBRO DE 2000

CORREIO DO POVO

cultura - lazer - entretenimento

Quem - seja criança ou

adulto - não tem saudades
do Peter Pan de nariz em

pinado e as intermináveis
histórias da encantada Terra
do Nunca? Adaptado para o

teatro, omenino que não quer
crescer está de volta e desta
vez em carne e osso. "Peter

Pan, a verdadeira história",
um espetáculo infantil para
todas as idades, estréia hoje
no teatro do Centro Cultural,
às 16 horas.

Adaptada e dirigida por
Nelson Borchard, a peça tem

13 atores, selecionados atra

vés de teste, feito no início do
ano, seleção que deu origem
à Trupe Catarinerise de
Teatro. "Temos adolescentes
e adultos trabalhando o tema

com muito humor e e1?pon
taneidade", elogia o diretor.

Alguns, como o próprio Peter
Pan (encenado por Cleison

Souza) sobem ao palco pela
primeira vez,mas semhesitar.
Anderson dos Santos é a

reencarnação de Hook, o

Capitão Gancho, um pirata
(rodeado de subordinados

medrosos, desastrados e

cômicos) que é inimigo de
Peter Pan.

A trilha sonora do espetá
culo não tem a preocupação de
ser infantil. "A Wendy não é

simplesmente uma menina,
,

ela tem sonhos de mulher, é
apaixonada pelo Peter" ,

explica Borchard. São oito

canções, com letras do pró
prio diretor. A voz de Wendy
foi gravada por Letícia

Seechis, talento musical reve
lado em festivais no Municí

pio. Cleison Souza faz a voz'

do próprio personagem, nas

canções. "Como o Cleison não
é profissional, fizemos um tra

balho de afinação de voz",
ressalta Borchard. A canção
"Luz viva", de Flávio Ventu

rini, também faz parte da
trilha.

fCenário, iluminação e figu
rinos foram desenvolvidos

pela equipe da Scar (Socie
dade Cultura Artística). A
direção artística é de Sandra
Baron e à trilha Sila,nora de
Áthon Gallera. A temporada
do espetáculo, apresentado
aos sábados e domingos, às 16
horas, vai até o final de
outubro. Os ingressos estão

sendo vendidos a R$ 7,00; R$
5,00 com bônus.

LEIA MAIS À-PÁGINA 3

Requinte o seu Bom Gosto
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. Marcon • Piquete Estampa de Taura

Brincar é coisa séria

outubro, mês da criança

gosto estético ao combinar enfeites
e cores, Também, para empinar a

pandorga é preciso técnica, equi
líbrio, retlexos rápidos e controle

rnotor,

Brinquedos
de papel

Brincar é, psrse criança, o que o trabalho épara o

adulto,' é sua ocupação essencial, a coisa meis
séria do mundo

Brinquedos de papel desenvol
vem, fundamentalmente, a coor

denação visornotora, a habilidade
manual-digital e a memória visual, por
isso, nas escolas são usadas as do

braduras de papel para a criança
fabricar chapéu, barquinho, avião e

o céu-inferno. O cata-vento, também
feito de papel, além da coordenação
motora e criatividade, a criança

Brincadeira é o ato ou efeito
de brincar; significa divertimento,
jogo, passatempo, entretenimen
to. A brincadeira infantil supõe
contexto social, e cultural. A

criança, desde seu nascimento,
está.inserida num contexto social
e seu comportamento está im-'
pregnado por essa imersão inevi
táve l. Aprende-se a brincar con
forme o grupo cultural em que se

está inserido, a criança, aprende
observando os adultos . Ela

aprende a compreender e domi

nar, e, depois, reproduzir as brin
cadeiras. A brincadeira infantil
faz com que as crianças estejarns
próximas, discutam, formulem e

respeitém estruturas, normas,

regras e combinações, aprendam
a lidar com o sucesso e o fracas

so, desenvolvam o jogo de papéis
e a liderança, pratiquem habili
dade e destreza específicas, en

fim, convivam com alegria, desen
volvendo-se de forma harmo
niosa.

As crianças egípcias e ba
bilônicas tiveram brinquedos, há
milhares de anos, talvez até as

crianças do tempo das .cavernas.

Muitos brinquedos eram feitos
de barro cozido, bronze e

madeira. As bonecas (palha,
barro, madeira, osso e pedra),
bolas e joguetes aparecem nos

museus e até em túmulos de

crianças.
No Brasil, na época da co

_lónização, os brinquedos dos
meninos pretos e brancos eram

os mesmos: A espingarda de
madeira e o. papagaio de papel.
Nas fazendas, o centrode inte
resse era o gado, e, todos pos
suíam gadaria, simples ossi
nhos, guardados nos currais de,

gravetos e' pastando nos campos
de faz-de-conta. As meninas,
sempre debaixo dos olhos da

mãe, com suas bonecas, de pano,
argila ou palha de milho. Os
índios brincavam com arco,

flecha, tacape, propulsores, ou

seja, o arsenal do guerreiro pai
nas caçadas de faz-de-conta.
Mostraremos alguns brinquedos
folclóricos, mas eu tenho uma

matéria completa sobre brin

quedos e brincadeiras folcló
ricas; que está à disposição para
pesquisa.

exercita a motricidade, através da
corrida para fazer o cata-vento girar.
A pandorga é o brinquedo popu
lar, de papel, mais freqüente. A
confecção de uma pandorga é,

,
para a criança, um exercício de

habilidade rnanual ao usar o

canivete e a tesoura, de imaginação
e motricidade fina ao lidar com o

papel fino e fazer amarras, e, de

As meninas, muitas vezes as-
.

sessoradas pelos meninos, fazem
para suas bonequinhas as mobílias,
usando caixas de remédios, doces,
ovos, fósforos, etc. Com esta su

cata doméstica, apenas recortando;
colando e pintando, são montados

fogõezinhos, camas, sofás, televi
sores, mesas, cadeiras, etc. Elas
também participam na maioria das
outras brincadeiras citadas e

construção de brinquedos.
Brinquedos
de metal

de sardinha e/ou azeite), o rolo
(lata redonda e cordão); 'O
telefone feito com duas latinhas
e barbante, contribue para a

expressão verbal, comu-nicação
oral e o controle de tom de voz.

Estes brinquedos são, basica
mente, confeccionados com latas e

materiais que sobram na

despensa da casa, e, por is
so mesmo, servem para for
mar na criança a idéia de re

ciclagem, economia e ecolo

gia. Os sapatos de lata, fei
tos com latas de cera, são

os pre-feridos pelas crian

ças, estágio preliminar para
as pernas-de-pau. O tarn

barzinho (feito de lata de lei
te em pó), o trenzinho (latas< Festa' Gaúcha

Feriado de 12 de outubro - eTG Laço Jaraguaense
o CTG Laço Jaraguaense promoverá, no feriado de quinta-feira,

12 de outubro, um dia agradável para você passar horas de grande
alegria, competindo, passeando e revendo amigos e saboreando
um gostoso churrasco,
73.-00 h - Laço Individual-'- Duas rodadas (R$ 5,00 '- direito a um

. cbutresco) - (P�êmio para 10 e 20 lugares) ,

.

z'4'30h � Laço "Esoecét" dê s/ece-Perede p�caas Crianças
J5:(j0 ti- taça em Duples -Duos rodadas (R$ 10,00 pordupla)

, ( 10 Prêmio, 20% da arrecadaçäo � 40 Prêmio 10% da arrecadação)

FALTAM I.
DIAS 'ARA O
2° RODEIO
CRIOULO,

CTG DO TROTE
·AO GALO'E

Tchê clcsslffcodos
Vendo: Cela americana, neva, preço de ocasião. Tel: 371-1226, com Bona.
Vendo: Carretinha para dois cavalos, excelente estado e documentada. Tel:

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

'
'

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

(-------------------,

I· Agenda Gaúcha I
17 de outubro - Baile - CTG Do Trote' ao Galope - Jaraguá do Sul

I
16 a 8 de outubro - Rodeio CTG Bela Vista do Toldo - Canoinhas I
113 a 15 de outubro - T�rneio de Laço - CTG Chão Campeiro � Joinville I
120 de outubro - Baile - Grupo Rodeio e Cantos do Sul - CTG Do Trote ao

IGalope ,

-

121 de outubro - Baile - Portal Gaúcho e Cantos do Sul - CTG Do Trote ao I
I Galope '.

.

, '

'

, I
120 a 22 de outubro - Rodeio Cnoulo CTG Do Trote ao Galope - Jaragua

Ido Sul
'

129 de outubro - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba I
118 de novembro Baile com Walter Morais e Grupo Criado em Galpão -ICTG Laço Jaraguaense .

L �_�_--------J

(----------,

': Gaúcho(a) de :
I idade nova I
I Alexandre A Torinelli (7), Giovane I
I Junkes (7), Janete Garcia (7), I

Roleane K. Alves - Metcha (7),

II' Alexandre A Torinelli (7), Janete IIGarcia (7), Aliane Kasten (8),
I Gustaw Harald Seidel (8), Urbano I
I Franzner (11), Francielle dos Santos I
I (17),

Paulo César Soethe (21), Mário IEduardo Raulino - Dudu (21).
·L ·

__ J

'CASA CAM,PEIRA�
TRAJES GAÚCHOS.

MONT_4;RIAS PARA CAVALOS

.
EARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

DEMARCHICARNES
ATACA'DO E'VAREJ'Orar

CARNES

�
��'�"

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

JARAGUÁ,DO SUL - SC,

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br '
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o espetáculo "Peter Pan, a

verdadeira história" narra o

surgimento desse clássico do

inglês James Matthew Barrie,
oue ganhou o cinema com

produções, da Walt Oisney.
Wendy e Miguel Darling vivem
confortavelmente numa casa

em Londres, com os pais.
Wendy, a irmã mais velha, é
urna menina sonhadora Q_ue
encontra-se com Peter Pan
em seus sonhos. Peter existe

porque Wendy acredita nele.
O garoto vive no mundo da
fantasla, numa terra imagi
nária chamada Terra do Nun

ca, com a fada Slninho. os

meninos perdidos e outros

companheiros de aventuras.

Mas na Terra do Nunca
também vive Hook, o Capitão
Gancho, Q_ue trava batalhas
com Peter poroue acredita
oue existe um tesouro na

ilha.
Certo dla, Wendy e Miguel
recebem em sonhos a visita
de Peter Pan e Sininho, oue
os levam para a Terra do
Nunca. Admirados com tanta

beleza, Wendy e Míguel
partem para conhecer CI ilha.
Mas antes da jornada, Hook
trava uma de suas batalhas
com Peter e reconhece a

menina Q_ue o mantém vivo
através de sua crença. Peter,
com a ajuda do crocodilo (o
segundo maior tormento na

vida de Hook, pois o animal

já lhe comera uma das mãos)
vence a batalha.
O verdadeiro tesouro Q_Ue
Hook procura na Terra do
Nunca é a magia despertada
pelo sonho infantil. Ficou
célebre a frase de Barrie:
"Toda vez oue uma criança
diz 'Eu não acredito em

fadas', em algum lugar, há
uma fadinha caindo morta".
Na peça, o diretor Nelson
Borchard aliou a magia do
sonho de criança com

elementos de humor.
A ambientação através da

iluminação, das canções e do
cenário reforçam as cenas

para caracterizar o caráter

mágico e lúdico. Pensada e

desenvolvida por um conjunto
de profissionais gabaritados,
a peça promete espetáculo
memorável. Os atores

ensaiam há seis meses esta

'subida ao palco'. "Tivemos
oue superar muitas dificul
dades no processo de ensaio
- desde a disciplina até a

capacitação técnica dos

atores", lembra o diretor.
Quando Wendy e Miguel
acordarem e voltarem para o

mundo real. certamente terão

deixado os espectadores
encantados.

Fotos: Divulgação

Um pouco
de magia,

no mundo real

Wendy é a menina do mundo real que faz Peter Pan existir

,
O Projeto A Escola vai ao Teatro, parte das comemorações
do Dia da Criança, começou ontem. Desenvolvido na

Scar, sob a coordenação de Sandra Baron, o' evento
apresenta dois espetáculos de teatro infantil, "Fábrica de
chocolates" e "Maria Cata-vento" a estudantes da rede

pública e particular de ensino. "Eu trouxe esse projeto de

Curitiba, em 1993, �omo uma possibilidade de oferecer o

primeiro contato com o teatro aos alunos", explica Sandra.
Até o dia 18, os alunos-atores da Scar fazem três ou quatro
apresentações diárias, no teatro do Centro Cultural, de

Afada Sininho orienta Peter Pan nesse mundo defantasia acordo com a agenda de estudantes. "Este projeto é
excelente como formação de

platéia e também porque os

alunos de teatro precisam
se apresentar, quanto mais
eles se apresentam, mais
aprendem", diz a diretora.
Há possibilidade de que o

projeto bata o recorde de

público, este· ano. Já foram

agendades três mil alunos,
em todos os horários

disponíveis. Restam ainda

algumas vagas, nos dois
últimos dias de

apresentações. Cada aluno
-

paga R$ 2,00 pelo ingresso.
Se a escola quiser que a

coordenação disponibilize
transporte para os alunos, o
custo sobe para R$ 3,00 por
pessoa. "Temos notado que
a média de público cresce,
em todos os espetáculos
que promovemos, isso se

deve muito a esse projeto,
que dá oportunidade ao

aluno para que conheça o

teatro", completa Sandra.Fábrica de Chocolates é uma das peças incluídas no Projeto A Escola vai ao Teatro
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QUINTA É NA NOTRE (28/9)
E não foi diferente das últimas noites, o bicho

egou na Notre no último week. Confira a'

galera:

I '

, '
,

I

I

,

I

Esquenta, é na

i
' Cervejaria Bierkrug

,

I
I

I
,

,

I
I

1

I,
I no Shoppin9 Center

FESTA NO CASARÃO (29/9)
Da primeira à última festa, passando pela perfoi

do D'J Daniel, a galera foi ao delírio na cas

Se você perdeu, tudo bem, a festa vai volta:
Veja quem esteve por lá, e apareça.

Indi.

Esta semana estaremos
com três edições especiais

sobre a Schützenfest!
Terça, ,qllinta ,e sábado,
aqui no CORRE\ODOPOVOJ

,1MPERDIVELJ

lOhs - Desfiles dos Clubes
e Sociedades de Tiro do
Vale do ltapocu, naRua
WalterMarquardt até o
Parque deEventos.

llhs - Apresentação da
banda do ColégioDivina

Providência.
12hs - Início da

apresentação das bandas

I

A d
lOhs - Dístríbuíção de chope e

9en, a apresen�,,ç�o �e bandas�picas pelas
pnncipais ruas da cidade,

14hs - Competição deDoppelkopf
20hs - Início do baile nos pavilhões

"A", "B" e "C".

HOJE(7/l0)
SCHÜTZENFEST

DOMINGO (8/10)

I,

Humor, notícias, agito e todas as

fotos da noite jaraguaense você só
encontra em:
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nrmance

asa,

tar!

Aliciane.Josiane e Taise Vivian, Cris, Siliva, Cibele e Kátia

Sexta é no Pingüim:

Anderson,
Charles
Leloe
Charles
Lux

�
�

CD's - DISCOS - FITAS .

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

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

. No final de semana: naNotre, Chopp & Club e

Café Confusão.

Link do dia
O novo clipe do Blur, do single
"Music is my Radar", pode ser
visto pela Internet no site da

Revista New Musical Express no

www.virtuetv.com/blurradio/
blurmusi.

F

., SUPERNOVAS
II

o homem morcego vai se

aposentarl
-

O veterano ator Paul Newman vai

interpretar um herói nostelàs, na
película, o velho homem morcego
aparece de pijama passando a

capa para seu novo discípulo, que
deverá ser interpretado por

Keanu Reeves.
.

Gr�ve de atores em Hollywood
quebra recorde

A greve de atores de comerciais
des EUA entra hoje em seu 1600
dia e já é a maior paralisação da
história de Hollywood. Os atores

) reivindicam aumento de 7,4% e

pagamento por reapresen�ações de
comerciais. O movimento conta
com o apoio de celebridades' que
Hollywood, como Tom Hanks, Tom
Cruise, Susan Sarandon, Tim
Robbins e vários outros.

CINE 3
DINOSSAURO
Livre. 10:00 e 14:00
O AUTO DA COMPADECr()A
Livre. 16:00 - 18:00 e 20:30

J.ÀllAGuÁ CEN'.rEB.
CINE 1
O CAMINHO PARA ELDORADO
Livre. 09:30 e 13:30
TODO MUNDO EM PÂNICO
14 anos. 15:15 - 17:15 - 19:15 e 21:15

CINE 2

TITAN, O FILME
Livre. 09:15 e 13:45
O HOMEM SEM SOMBRA
16 anos. 15:30 - 18:15 e 20:45

I

:KIBARATO
Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite 'lassa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

. l\
�/"':" � Av. Mal. Deodoro da

1i,9'.� Fonseca, 1699

,; II! :'�Fone:371.7847
,! _�. �_ Jh Jaraguá do Sul- SC
DIREÇÃO

I:!;::::!.Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372-3306 o.

C .lD·Jaraguá do su- SC� AI I

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Shopping Center B.re.ittJaupt
Dlarlam�nte CI jX!Mfr � 10: OOhs

A'tlmditmos tomb6111 a' fftMS II ,ewn.tos .. �éroquá do Sul

RESEIlVAS 'EIP FONE' (47) 275-'823

.

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO·
FACIAL

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

Fones: 371-7209/371-6158
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Completa 8 anos no dia 9110 a garotinha
Francielle Deretti, a comemoração acontecerá
na Arweg, neste; do.�ingr" Votos de muitas

felicidades dos pais, Márcia e Francisco

o gatinho Adriano Rodrigo Sasse

completa amanhã 9 anos. Os pais,
Adolar e Elsi, e tJ�;irmãos, Fábio e

Eduardo, lhe desejam um feliz
aniversário

I :

!
I

I
. Larissa Schmõckel Alves,
filha de Francisco e Yvonne

. Alves, enfeitando nossa
coluna

� I I
j I

I I
I
I •
I

O garoto Hilário Steilein

Ristau, enfeitando a coluna de

hoje, está feliz com tantos

abraços e presentes recebidos
no 'dia 17 último, quando

.

completou 1 aninho, com' uma
bonita festa na residência dos

pais, Ivo e Guisela Ristau

.. .l \
_
') I J

: 25/9

: 25/9,

.: 25/9
: 25/9
:'25/9 ,,-

: 25/9. " ._;_

: 26�9'
: 26/9
.

: 26/9
: 26f9
: 26/9
: 26/9

: 26/9
: '27/9

5e você tem até I� anos e

desej a ver sua foto pubUcada
nesta cotuno. mande-a para Rua

Wa\ter Marquardt, 1180,
CEP: 8q �5q-700 -

Rio Mo\ha - Joroquö do 5(.,\
-v,

.

Temos agor� a solução permenente para seus
problemas temporários.

Sempre que precisar de babá por hora

(dia e noite), entre em contato com Elvira

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

Isabel Kikue - 371-9325/ Elizete Fluck -

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

BABÁ DA HORA

� Mamãe �

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
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Curso de Embalagem
A Coordenação de Exten

são e Relações Comunitárias
está promovendo o Curso de

Embalagens em Papel e Ma
deira. As inscrições já estão

abertas e poderão ser feitas até
18 deoutubro. Ocursotemseu

início previsto para 20 de outu
bro, com encerramento em 24

de novembro.
As aulas acontecerão sem

.

pre às sextas-feiras, das 13h30
min às 17h3Omin noLaboratório
deMaquetaria, no bloco E.

�

Curso de idiomas no
Centro Universitário

A Coordenação do Curso
de Letras do Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul está
com inscrições abertas para os
Cursos Extracurriculares de
Idiomas - Língua Inglesa e Lín
guaEspanhola.

Os cursos, ministrados e

certificados pelo Centro Uni
versitário, são desenvolvidos
com o apoio de moderno La-

boratórioMultimídia de Lín

guas, único em seu gênero na

região: A duração de cada cur
so é de aproximadamente três
meses e as vagas estão aber
tas à comunidade em geral.

Maiores Informações po
dem ser obtidas através do te
lefone 371-0983/ ramal208 ou
através do e-mail línguas@
fel;j.rct-sc.br.

-

EDUCAÇAO PERMANENTE

INSCRiÇÕES ABERTAS

o .INFORMÁTICA BÁSICA I E II

.FRANCÊS
• NOÇÕES BÁSICAS DE ESPANHOL

• ARTE E CULTURA DO BRASIL

• RELAÇÕES HUMANAS

.CERÂMICA
• ATIVIDADE FíSICA

• MEIO AMBIENTE NO NOVO

MILÊNIO
• ATELIER EM MADEIRA

INSCRiÇÕES NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ I?O SUL
RUA DOS IMIGRANTES, 500 - MAIORES INFORMAÇOES:

(Oxx47) 371-0983

I Semana deEstudos Jurídicos do
.

CentroUniversitário de Jaraguá do Sul
Será realizada no Centro

Universitário de Jaraguá do Sul,
entre os dias 16 e 19 de outubro,
a I SEMANA Im ESTUDOS JURÍ
DICOS.O evento terá como tema

principalDireitoEmpresarial,
. tratando de questões atuais de

. interesse dos estudantes e pro-

fissionais não só daáreajurídica,
mas também Administração,

. Ciências Contábeis, além de

outras: O evento tem porobje
tivopromoverrnaiorintegração
e preparo dos acadêmicos,
profissionais da área, e demais
estudantes da. Instituição. A

programação, segundo a co
ordenadora da Semana, Pro
fessoraCláudiaReginaAlthoff,
busca ummaior alcance dentro

dacomunidadejurídica ''Estarão
1?resentes, ministrando as

palestras, pessoas de renome
nacional e internacional" .

I'
DIREITO EM'PRESARIAL I'

Local: Auditório do Centro Universitário de Jaraguá do Sul
Data:16 a 19 de outubro de 2000

.

Carga Horária: 20 h/a'
Investimento: Acadêmicos R$ 15,00

Profissionais R$ 30,00

II

Informações: (47) 371 0983 ramal 302

PRQGRAMAÇÃO
16.10.00 segunda-feira

19h - Abertura
19h30min - Ora. 'Marta Olivar Jimenez - PUC/RS
"Direito de Concorrências nos espaços integrados da União Européia e

Mercosul"
.

,

I'

20h30min - Dr. Antonio do Rego Monteiro-Rocha - UFSC
"A· Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do
Consumidor"

21 h30rnin - Debates

17.10.00 terça-feira

19h30min - Dr. Luiz Otávio Pimentel- UFSC - "Direito Mundial de Patentes"

20h30min - Ora. Valesca RaizerBorges Moschen - FDV (Faculdade de Direito
de Vitória) - "O Estabelecimento de Empresas no Mercosul"

21 h30min - Debates

18.10.00 quarta-feira

19h30min - Dr. Paulo Márcio Cruz - UNIVALI - "Constituição eideologia"
Lançamento do Livro - "Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo"

19.10.00 quinta-feira

19h30min - Dr. José Isaac Pil,ati - UFSC/UNIVALi - "Mediação e Arbitragem"

20h30min - Dra. Patrícia Luíza Kegel - FURB
"Soberania e Supranacionalidade nos Blocos Econômicos Regionais da
União Européia e Mercosul"

21 h30min - Debates
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Agora, tudo é festa!
À 12'2 Schützenfest - Festa dos Atiradores - foi aberta ontem à'
noite e prossegue até o die 15 de outubro, nos pavilhões do Parque
Municipal de Eventos. Serão 10 dias de muita diversão e alegria,
com gostosos pratos típicos germânicos, chope, música, dança,

desfiles e muitos tiros. Hein Prosit!

Denise Langer, da
Sociedade

Amizade, não

conteve a emoção
ao ser eleita

Rainha da 12�

Sch ü tzenfes t,
no início de

setembro

Franco FB

o empresário V'ictor -,

Bernardes Emmendörfer;
ao lado da esposa, Célia
Celita Lenzi, acaba de ser
agraciado pela CDL com

o troféu "Mérito Lojista"
2000. Foi unia merecida
homenagem, parabéns!

!lU Shopping Center

10 BREITHAUPT

o Núcleo de Jovens Empresãrios da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul realiza

neste final de semana o 10 Encontro Catarinense de
Jovens Empresários. O evento acontece neste

sábado, na sede social daMarisol, com o objetivo
de fortalecer a atuação dos jovens empreendedores.

Além da, programação oficial de hoje, haverá
atividades opcionais para os participantes, como,

por exemplo, visita à Schützenfest.
275-1122

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o Restaurante Clube Alegre apresenta
"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira Rio.
As noites de Sexta-feira vão ganhar mais

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num aml;>iente

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.

Atendimento para
-

festas em geral.
Fone 275-0980

Foto Mora •

Guaramirim vai ,..

contar com a força
e a determinação do
jovem Mário Sérgio

Peixer, o Dêqo,
para administrá-la a

partir de 2001. Nesta
pose especial para a

coluna, o prefeito
eleito àparece com a

futura primeira-dama
do Município, Jussera.

e os filhos, Mário
Sérgi� Tatiana, Diego

eBruna

A educadora
Maristela Menel foi
a recordista de votos
na corrida rumo a

Câmar� de
Vereadores de

Jaraguá do Sul, na:
eleição de 1 de
outubro. Olímpicos
1.787 eleitores
votaram na

candidata estreante.
Parabéns e sucesso!

Exatos 28.928
votos garantiram

ao casal/rineu
Pasold e Brunhilde

mais 4 anos à
frente da Prefeitura
de Jaraguá do Sul.

Votação para não
deixarduvide
nenhuma a

respeito da

aprovação do
trabalho realizado

pelo casal!

� Floricultura
FIorIsa

• (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

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

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

. -.,._.�.....-.---�
--- - � �� .-- ---_

t/"".�•.-:--=-
I} '..

- \

. , -

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

I
�- ------- -------- -
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Vende-se sorveteria completa, 10
freezers, liquidificador industrial,
2 carrinhos novos, sabores com

protocolo, registro, com 5 pontos
fixos, por R$ 12.000,00. Troca
se por carro e uma parte em

dinheiro, aceita-se contra- pro
posta
Fone 371-9457, cl Antônio ou

Lucimara

Procura-se para alugar Lan
chonete em Jaraguá do Sul ou
Guaramirim

Fone372-1017

Vende-se sobrado semi- acabado
na Vi Ia Nova, garagem cl

churrasqueira, + 1 garagem,
suíte, 2 quartos, ampla sala' cl

sacada, cozinha, etc. Aceita-se
carro ou terreno

Fone 9962-0139

Vende-se casa em Guaramirim,
situada na Rua 28 de Agosto,
próx. Prefeitura, 2077- Fundos.,

\ Casa toda em alvenaria, com
aquecimento de água em toda

Grandiosa Feijoada
na E.M.E.F. Vítor
Meireles, em Três
Rios do Norte

Dia: 07/10/2000
Início às 18 horas
Valor: R$ 3,00
Após haverá baile.
Contamos com sua

presença

casa, 2 bwc e 1 suíte, garagem"
churrasqueira, 2 salas, 5 quartos,
cozinha grande e móvei's sob

medida, lavanderia e demais

cômodos, área total construída
250m2 e terreno com 1500m2,
localmaravilhoso.
OBS: Águade poço.
Valor R$ 160.000,00. Aceita-se
casa ou terreno no negócio
estuda-se propostas.
Interessados entrar em contato

com Alexandre pelo fone 9103-
6151

Vende-se sobrado misto em Barra
Velha cl 3 quartos, sala, cozinha,
2 bwc, e churrasqueira completa,
cl 282m2• Valor R$ 45.000,00.
Aceita veículo ou imóvel. Tratar
370-7441 ou 9973-5354.

Vende-se terreno pronto para
construir em Santa Luzia, com
14x34 metros, próx. Frigumz.
Valor R$ 7.000,00. Tratar 9103-
21160u 371-8700.

Vende-se terreno cl 13x32 metros

VENDO OU TROCO
Ótima casa de

,

alvenaria cl 160m2
em Curitiba - Pinhais.
Tenho interesse por
uma casa .ern Jaraguá
do Sul. Tratar cl o

proprietário:
9993-3777.

próx. Malwee. Valor R$ 6.000,00
+ financ. Tratar 9103-2116 ou

371-8700. Estuda-se proposta e

aceito carro no valor do negócio.

Vende-se casa próx. .à Marisol,
casa mista, cl 3 quartos, 2 ba

nheiros, sala, garagem e demais
, dependências e cl telefone.

Terreno cl 400m2, murado. Valor
R$ 23.000,00, negociável. Rua
dos Escoteiros, 114, próximo
Posto Marcolla.

Vende-se terreno comercial

próximo Metalúrgica Trapp, após
Weg II, com 420m2, livre de

enchente, com casa mista de 3

quartos, garagem e demais

dependências, com planta e

escritura. Valor R$ 16.500,00,
aceito fundo de garantia. Tratar
371-6112.

Vende-se terreno ao lado da

Sociedade Amizade, terreno cl

450 metros. Valor R$ 8.500,00,
negociável. Tratar 372-0633.

"Aflita se viu a VirgemMaria
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 graçà que
tanto desejo. Amém."

endendo be

Vende-se Walk Machine com

banco, cor vermelha, seminova.
Valor R$ 400,00. Tratar 372-

Vende-se caixa-d'água, 250 litros. ,

. 2092.
ValorR$ 15,00. Tratar 371-8273.

Vende-se terreno cl 400m2, Bairro
Vieiras, Loteamento Bartei, lote 7.

Valor R$12.000,00. Tratar 370-
2571, cl Claudemir,

Vende-se lava-roupas de fibra

Müller. Valor R$ 100,00. Tratar
371-8273.

Vende-se estufa cl capacidade pl
40 kg. Valor R$ 300,00. Tratar
371-8273.

Vende-se um terreno área central,
lateral Mal. Deodoro, com

375m2• Valor R$ 55.000,00.
Tratar 9975-2164.

"Tenho 16 anos e procuro

pessoas para formar um grupo
vocal. Influências: N' Sync,
Britney Spears, Cristina Aguilera,
Backstreet Boys."
Tratar 372-0220, c/Charlise.

Compro casa ou apartamento até

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.

R$ 40.000,00. Pago à vista.
Tratar275-0051 ou 9102-1110.

Alugo casa na Barra próximo ao

Botafogo, com 4 quartos, 2

banheiros, 2 salas, coz inha,
churrasqueira e área de serviço,
por R$ 250,00. Tratar 275�0051
ou 9102�1110.

Vende-se sobrado de alvenaria de

frente para o mar na praia de

Itajuba. Aceita-se propostas ou

financiamento. Tratar 372-0096
ou 9975-0771.

Procuro Ronda Biz para comprar,
ano 95 a 98, em bom estado, pago
à vista. Tratar 9991-5557.

Vende-se ofici�a 1\acânica
completa, cl ferramentas e

galpão. ValorR$ 7.000,00, troco
por carro. Tratar 371-4284.

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

,COxx43)9997-8220:

y,

-vezes.,
até :1.,6,.vezes

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

. VENDE: Apto. contendo 2 quartos,
cl área 70,00m2• Residencial
Maguillú - Apto. 05 - BI. "4"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Apartamento classe "A"

(mobiliado). Ed. Carvalho - Cen
tro. Preço: R$ 110.000,00

VENDE: Casa alvenaria cl 170 m2,
terreno cl 600 m2. Rua Guilherme

Weege (Centro). Preço:
. R$ 150.000,00

ALUGA - Apto. contendo 03 dor
mitórios. Ed. Vitória Régia -

Apto. 204 "B" (Próx. Marisol).
R$ 300,00.

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. Brei/haupt)
Preço: R$ 40.000,00

Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kolbach). Preço: R$ J30.0()(),00 .

ALUGA - alvenaria, contendo 03 '

dormitários. Rua Angelo Julio
Baruffi, 63 - (Ilha da Figueira).

R$ 350,00.

VENDE: Terreno cl 1.24S,00m2•
Rua Fritz Hasse

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

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli=
Estrada Nova (Prõx. Mercado
Brazão}. Preço: R$ 16.000,00.

VENDE - Terreno cl 448 m2.

Rua Adolpho A A Ziemann. Pre

ço: R$ 24.000,00.

VENDE: Terreno cl 833,00 m2.

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

VENDE - Casa em alvenaria cl 117 m2,
terreno cl área de 793 m2. Rua Rosa

Balsanellí, 134 (Amizade). Preço:
R$ 58.000,00 (Aceita-se imóvel de menor

valor ou carro).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SalaComercial � Rua
.

,

Reinoldo Rau - Centro. -Area:
105m2• Valor a combinar.'

Galpão - Rua Barão do
RioBranco, 125.

Valor R$ 1.100,00.

Sala Comercial- RuaReinoldo
,

Rau - Centro. Area: +1- 450m2•
Valor a combinar,

Sala Comercial- RuaAdélia
,

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

LOCAÇAO,VENDA,ADMINISTRAÇAODEIMOVEIS
-,

Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500� E-mail: imbchale@netuno.com.br
.

, ' ."

-

PLANTA0: 9975-1500 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee

EngetecConstrutora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919·/37.0""0819

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

'Eng�!��4_J VENDE

Engetee Bngetee

o:
.

Engetee

OPORTUNIDADES DA SEMANA:
/ ALUGA

CENTRO - Rua Emil Burow,
272 - Próximo ao Beira Rio.
Casa com 4 quartos; 3 bwc,
garagem para 2 carros,
churrasqueira. ALUGUEL
R$ 600,00, com bônus de
R$ 50,00 nos 6 primeiros

meses.

CENTRO - Rua Florianópolis,
242 próximo a Marechal

Deodoro, casa com suíte, 2
qtos, dep, empregada, com

piscina e demais
dependências.

ALUGUEL R$ 600,00

1 - ESTRADA NOVA (BARBADA)
Terreno com 450m2, casa em alvenaria com80m2. Preço R$ 8.000,00
entrada + 60 prestações de R$190,00.

2 - GtJÁÀAMIRíM' .

::,. :,
,

.... ,_-., -', ",.'-.' .' .

� ",,'

Próximo a VVeg,.oúírn)ça '�'.B�jrr.ç) Gbrtic�ira, terrenô éom
690m2 e casa com 11 Om2'- use seu'Fàrs. Preço:R$12.000,00 + 50x R$190,00. :
,- -

\
" ,,'

�, •

• ' >
,

3-CENTRO
Edifício Menegotti - Apto, grande, corri suíte cl closet, 1 qto com bwc social,
3 salas cl 1 sacada, lavabo social, cozinha e despensa, qto e bwc de

empregada e garagem. Valor R$ 70.000,00, condições a combinar

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

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

/

Bngetee Engetee Engetee

5 - VILA NOVA - PROX. AO FORUM - (OPORTUNIDADE)
Excelente

_

terreno com 600m2 (15x40), por apenas R$ 37.000,00.
Aceita-se carro até 50% do re o .

6 - CENTRO' :", .

, E�f. A;gos - 2º an'd�r'- Rua Jor�e Lacerdá: apfo., co';' 1 suíte

,., 2 quartos, demais dependências e garagem. R$)S.OOO,OO. .

," , ,

�

.,' : '

7 - CONDOMíNIO A,MIZADE - 2 APARTAMENTOS

Apto. com 3 quartos: Preço R$ 33.850,00, e com 2 quartos: Preço R$ 27.000,00
- Totalmente quitados (Aceita-se carro)

8 - CONDOMíNIO AZALÉIA
Excelentes lotes na parte de cima do loteámento, o 1 Q com 700m2:'
Pre o R$ 32.000,00, o 2Q com 1.200m2: Pre o R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende

Aluga e Administra

v

REF. 2025 - Ilha da Figueira - R. Campo Alegre,
249 - casa mista c/123m2, 4 dorrn., 2 banh., sala

, de estar, sala TV, copa/cozinha, churrasqueira.
Terreno c/525m2• R$ 41.000,00.

REF. 2027 - Agua Verde - R: Paulo Kraemer,
175, lugar alto, rua asfaltada - Casa em alv.

70m2, c/3 darm., sala, copa/cozinha, Terreno c/
392m2, todo murado. R$ 43.000,00.

REF. 3030 - João Pessoa - Terreno 30x45 =

1.350m2, área industrial. R$ 27.000,00 a

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

REF. 3009 - Rio Cerro Pequeno - Terreno
de esquina com 450m< R$ 6.500,00, pode
ser financiado direto com o proprietário.

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

371-6600
371-0725

Rua João 'anuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo

REF. GOOl - São
Francisco do Sul -

Praia de Ubatuba - casa

em alv. c/119m2, c/ 3
dorrn., safa, copa/
cozinha, banh.,
garagem com chur

rasqueira. Ficam
móveis.
R$ 18.000,00. Aceita
carro como entrada e

parcela o saldo.

REF. 2035 - Chico de PaulO - R, Joaquim Fco
de Paulo, 279 - casa alv. 200m2, 4 dann, 2
banh., sala jantar, sala TV, cozinha, lavand.,

churrasqueira. Terreno 527m2, R$ 93.000,00.

REF. 1007 - Barra - R. Delphina D. Pradi, com 2

dorrn., sacada, garagem e demais dep. Entrada

R$ 11.000,00 + R$ 21.000,00 Feto CEF

REF. 1008 -

Vila Lenzi -

Residencial
Floresta.

Apto c/ 2
d o r m . ,

garagem e

demais dep.
Entrada R$
16.000,00 +

R$ 160,00
mensal.

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

REF. 2034 - Vila Nova - R: Eusebio de Poi, 125 -

casa alv. 270m2, 1 suíte, 2 dorm., sala estar/jantar.
cozinha, banh., área de festa c/ churrasqueira, sala
TV c/ lareira, área superior p/ escritório. R$
87.000,00, aceita casa até R$ 40.000,00 em Jguá
ou casa até R$ 30.000,00 na praia (exceto Barra
Velha e Barra do Sul)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 006 - Galpão: 405m2 - Ilha
da Figueira - R$ 120.000,00

Ref. 042 - Casa alv.: 200m2, 1

suíte, 2 quartos, + dep. Figueira
- R$ 95.000,00

Ref. 091 - Sobrado: 240m2, 3

quartos, dep. + sala crnl.
. Figueira - R$ 60.000,00

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

Papp Barra.

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4 7. Centro ComI. Carlos Vasel - Jaraguá do Sul - SC

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. Czerniewlcz -

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. 013 - Casa alv.: 134m2, 2

quartos, +dep. João Pessoa.

R$ 40.000,00.
Ref. 004 - Casa alv.: 130m2. 3
uartos, +dep. Jguá Esquerdo.
R$ 23.000,00
Ref. 001 - Casa Mista: 140m2,

2 quartos, +dep. Ana Paula.

R$ 21.200,00
Ref. 046 - Terreno: 392m2. Centro.

R$ 38.000,00
Ref. 036 - Terreno: 399m 2. Centro.

R$ 32.000,00
Ref. 053 - Terreno: 338m2.\ Vila

Ref. 046 - 2 casas de alv.: 1°)
115m2, 3 quartos. 20) 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

q'uartos"dep. Figueira -

R$ 50.000,00

Nova. R$ 27.000,00
Ref. 048 - Terreno: 758m2• Figueira.
R$ 26.500,00
Ref. 008 - Terreno: 539m2• Jguá
Esquerdo. R$ 25.000,00
Terreno: 330m2. Próx. Prefeitura.
R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2• Chico de Paulo.

R$ 16.800,00.

.' Ref. 053 - Casa alv.: 270m2,
6 quartos, .dep., Vila Nova -

R$ 100.000,00
-�,

Ref. 079 - Casa alv.: 115m2, 3

quartos, + dep. Barra - Lot.
Satler. R$ 45.000,00

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

quartos, + dep. Figueira -

R$ 53.000,00
.

Ref. 015 - Apto: Res. Aguas
Claras: 47m2. Vila Rau -

.

R$ 13.000,00 + finane.

Ref. 043 - Terreno: 329m2•
Lot. Satler. Barra.

R$ 11.500,00.
Ref. 005 - Chácara:216,665m2,
casa alv.: 2 suítes, 2 quartos, 2

salas, copa, cozinha sob medi

da, +dep. Casa para caseiro.
.

32.000 pés de banana, galpão
de 150m2, telefone e parabóli
ca. Rio Cerro II.R$140.000,OO.

mbw.U&1&&&UJ&1UJJ&&&$WM4JÚ4.M.U4&l&.w..iZ&ZWRLUtäXQgaa4M1JiJ_;;;, Z AU $$iUJliQk'f_D" , ",LQ ,
... �lWL" "qzA.,,<�, ,tLW;;- _,j __f" _,'_' __ ,(MU, Mil. ,L L_kili! MXIL U$U4ii ' ; Mg ªLg&lÚÜ;;$Jit�Cj;_gL-._-,@,_,L.!.J&Lalt2.t.,
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS
2,

,

E-mail: itaivan'iünetuno.com.br
* Estacionamento próprio

LTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA ALV.
- VILA BAEPENDI -

cl 145m2, 3 äorm,
2 bwc, sala ester/
jantar, cozinha cl
mobilia + edícula
cl dep. de empr.

'

! c/ b,wc, escritório,I ehurrasq., gara
gem pI 2 carros.

R$ 80.000,00 •

VENDE casa

alv. - VILA
.BAEPENDI - cl
220m2, el4
dorm., 2 bwc,
garagem pl 2
carros, terre
no c/ 930m2•
R$110.000,oa

Sobrado - Vila Rau -'

c/ 210m' - 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

...-- -:"!""""'''''''"''''"_......_, Apto-301 -

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

VENDE - Sobra
do - Amizade -

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

darin, 2 bwe,
cl seceäes,
Terreno cl
727m2• Aceita
imóvel menor
vetor. R$ ,

120.000,00.

Apto-l03 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
äorm. - sala
cl sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00,.
Aceita Fgt'g;.1
Finane.IPare.

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

,

VENDE-VILA
LANZI- Casa
alv., cl 125m2,
eil suíte + 2
dorm.,l bwe
social, cozinha
ampla, sala
em 2
ambientes -

defronte ao

Colégio
Giardine
Lenzi.
R$ 68.000,00.

VENDE - Edif.
Aárielli - Apto.
201 - práx CoI.
Alberto Bauer, c/
96m2• Área útil - 1
suíte + 2 dorm.,

,

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

VENDE- SÃO LUl
- Casa alv. c/
150m2, 5 dorm.,
2 bwe, c/
garagem, rua

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

VILALALAU
- Casa alv. c/:
223m2, Vila
Lalau - cl 1
suíte c/
banho hidro
massagem, 2
dorrn., cl .

armários
emb. ,+ 1
äorm., sala
TV, estar,

. jantar,
lavabo, garg.

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

currasq. - R$ 140.000,00 nego

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

2 dorm., bwe,
cozinha,
lavand., sala,
varanda, c/ 1
sala comI.
térrea - 1 apto
cI2d.orm.
térreo.
R$ 85.000,00

VENDE
Terreno comI.

cl 832m2, ao
lado da ponte
Vai/atte - Loja
Bonatti Mat.
Constr. Por

apenas
R$ 45.000,00.

SOBRADO -

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

,

gar. 4 carros .,

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

Sobrado c/ alto
padrão, c1580m',
Vila Baependi -

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

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

VENDE
IMÓVEL
COMERCIAL
ao lado da

garagem da
Canarinho. Por
apenas R$
38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irolla
L T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3007 - Ed. Isabella - Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas garagem,
MOBILIADO - Área total de 132,11m2• R$ 75.000,00.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

finane.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si aeab.
-

3026 - Ed. .Jacö Emmendoerfer - suíte + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas ·de garagem. R$ 92;000,00'.
,3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep. de
empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl 2 quartos, bwe, sala cl
sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e garagem.
R$ 65.000,00.

,.

3051 ', Ed. Amarantbus -,suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
160,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwe, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem, R$ 33.000,00. f'

3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwem garagem, R$
22.000,00 + financiamento
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento

com construtora,

3351 - Res., Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl
,

suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3352 - Res. Amarylis, suíte + 1 quartos, e/1 vaga de

garagem. R$ 54.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1007 - Centro - cl 300m2, suíte + 2 quartos, sala eonj.,
dep. de empregada, garagem p/2 carros. Terreno cl 700m2.
R$ 140.000,00 - aceita apto ou casa menor valor.
1016 - Centro - cl 331 m2, cl suíte + 3 qtos, piscina - R$
260.000,00
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos, bwe, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto. cen
traI.
1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. R$ 160.000,00.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem pl 2
carros. Terreno cl 450m2. R$ 59.000,00
1061 - Amizade, casa nova em alv. cl 121m2, cl suíte + 2

quartos. R$ 69.000,00.
1096 - Baependi ,140m2, 3 qtos, 2 bwe, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira.
R$ 65.000,00.
1196 - Baera - 150m2, suíte + 2 qtos. R$ 65.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt ' casa c/150m2, cl suíte + 2

qtos. Terreno �edindo 609m2. R$ 65.000,00.
1176 - R. Guanabara _. 200m2, suíte + 2 qtos, bwc.social,
sala eoj., copa, cozinha, lavanderia e garagem. R$
75'.000,00 - entrada de R$ 30.000,00 e saldo em carros

ou terrenos,
1214 .. Nova Brasília - cl 230m2, cl suíte, 2 quartos' 'R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m2, suíte + 3 qtos .. R$ 59,000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m2, suite com elosed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m2•
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras, 2 qtos. - R$
11.0000,00 + financ.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, ci 3 qtos, + edícula cl 78m2 - R$
42.000,00
1377 - Vila Rau - 90m2, e/2 quartos. R$ 36.00.0,00
1431 - São Judas - próx, Recreativa Breithaupt ' aouar

tos, 2 bwe ' R$ 25.000,00 + finane.
1964 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos ' R$ 115.000,00
1965 ' Guarámirim ,156m2, 3 qtos, 2 bwe, terreno com

1.250m2 - R$ 90.000,00
1969 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541.35m2. R$ 65.000,00. Aceita carro, terreno,
parcelamento.

TERRENOS
2014 - Centro - 421 m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 , R$ 65.000,00.
2053 - Água Verde, 450m2. R$ 20.000,00.'
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade, cl 386,37m2 (18,32x20,70). R$ 17.500,00
097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 , R$ 160.000,00

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

E-mail: girolla@netuno.com.br

LOCAÇÕES

-

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.

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

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

cl 420m2• R$ 65.000,00.

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

R$ 24.50,0 00

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

2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.50Öm2 - próx. Posto Marcoll
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - R$ 25.600,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,QOm2. R$ 119.000,00.
2196 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2• R$ 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m2 - R$ 30.000,00
2294 .- Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
,2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2316 - Res. Piermann - 442.00m2(13 x 34) - R$17.000,00
2356 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum' R$
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2. Loteamento Real Park.

R$ 45.000,00
2373 - Vila Rau � cl 350m2 - R$ 15.000,00
2374 .: Vila Rau - cl 337m2 - R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl

581,85m2 - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
2960 - Guaramirim - À. 28 de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00.
2962 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$ 40.000,00
2966 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 - R$
35.000,00
2990 - Schroeder - cl 700,00m2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

Casas
601 - Casa de alv. cl suíte, 3 quartos, cozinha mobiliada,
churrasqueira cl salão de festas, piscina, garagem pl 3
carros. Próx. CoI. Heleodoro Borges - Vila Lalau.

R$ 660,00
60'3 - Casa mista cl 3 qtos - Rua Jorge Lacerda - Centro
- R$ 350,00
605 - Casa de alv. cl suíte + 2 qtos - Rua Leopoldo
Mahnke - Centro - R$ 700,00
606 - Casa de alv. cl 3 qtos, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. (fundos da Bretzke). R$ 420,00.
607 : Casa de alv. cl 2 qtos (próx. Colégio Alberto Bauer).
R$ 260,00.
609 - Casa de alv. semi mobiliada cl 3 qtos. - próx. Café
Sasse. R$ 600,00.

.

Apartamentos
624 - Apto. cl 2 qtos. (próx. Colégio Alberto Bauer).
R$ 210,00.
625 - Apto. cl suíte + 1. qto na Ilha da Figueira - R$ 250,00.
629 - Ouitinete cl 30m2 cl bwe na Vila Lenzi. R$ 120,00
,(somente pt 1 pessoa).
631 - Apto. cl 2 qtos, cl garagem - Ed. Floresta. R$ 250,00.
633 - Apto. cl 2 qtos no final da Mal. R$ 250,00.
642 - Apto. cl 2 qtos cl garagem no Czerniewicz. -R$
220,00
643 - Apto. cl 3 qtos, cl garagem. (em cima .da

Transportadora Mercúrio). R$ 260,00.
647 - Apto. cl 2 qtos na Barra. R$ 230,00.
646 - Apto. no Centro cl suíte + 1 qto (fundos do Posto

Mime). R$ 300,00.
649 - Ouitinete cl 1 qto, (próx. Canarinho). R$ 130,00.

Salas comerciais
663 - 2 salas comi - Próx. Samae - R$ 190,00:
665 - Sala cornI. CI 60m2 - Próx. Divina, R$ 260\00.

. 667 - Sala cornl. em Guaramirim cl 60m2. R$ 300,00.
666 - Sala comi. cl 60m2 - (2 ambientes) - Centro. R$
260,00
672 - Sala corni. Rua Reinoldo Rau. R$'1.1ÕO,00.
675 - Sala' com! cl 40 fu2 - Centro Comi. WV. R$ 400,00.
679 - Sala cornI. próx. Colégio Jangada. R$ 230,00.
685 ' Sala corni. Rua Jorge Lacerda cl 45m2. R$ 200,00.
691 ' Sala comI. Rua José Emmendoerfer cl 75m2. R$
240,00.
692 - 2 salas eomls cl 35m2 cada, uma delas mezanino

de madeira - Ao lado 'Foto Loss.

Galpões
602 - Galpão cl área de 210m2 (i 5 x 5 - ria parte de

baixo + mezanino de 60m2) - Rua Bernardo
. Dornbusch, 2355'. R$ 990,00
603 - Galpão cl 240m2, terreno cl 939,43m2, todo
murado - Barra Rio Cerro. R$ 590,00
606 - Galpão de alvenaria cl 150m2 .+ mesanino cl
50m2 (próx. ao Colégio Alberto Bauer). R$ 750,00.

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

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

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

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

Evrnai!- imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

'LANÇAMENTO
Res. ANITAGARIBALDI

O apartamento dos seus sonhos

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

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETO

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

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

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

em até 12 vezes

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

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

- .

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

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

menta cl parte pago)

Fl'GUEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450
m2. Rua 915 - Lot. Divinópolis.

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

CENTRO - Terrenos de 765 m2 (17 x

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

VILA LENZI- Casa alv. cl 127 m2 - 4

quartos - Terreno cl 700m2 - Próx.
Mercado Lenzi - R$ 68.000,00

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. e/127m2 - 3

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

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

partir de R$ 70,00)

AMIZ_I\DE - Casa Alv. c/88 m2 - 2 quartos
Rua Frederico Todt - 181

R$ 42.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias - Portões

�.
..

HET
373-0325
9975/0781

VENDAS: CENTRAIS TELEFÔNICAS,
IDENJIFICADOR DE CHAMADAS, ETC",
INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

376-1106
44;t't·

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua francisco Hruschka, 1125 - São Luiz -

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

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618 f�:' SOLEXTON'<Jbs, >�"iê:

t\ne e :Des;illl�.
, Ge-SSClJ·@ '�fI�l\lírª$

.Ii.
Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mäo-de-nbra nos serviços de

pintura na construção civil

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

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

, I

(f) 14Anos
I LUNELLI
.,h'iiii,iNilii"'.N

ISt R V I ç O S P R E O I A I S óveis
Acessórios
• Produtos -

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

---

Imunizadots
�� rilraOJ1á (047)371-1558
== '4 /:1- (047)975-1771
DEDET/ZE SUA CASA OU IND�STRfA (com baixo teor tóxico)

Somos registrados no Conserho Regional de

Química com 25 anos de experiência comprovada
-,

,�. /�' �' �- �ß
Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro Czerniewicz (defronte posto de saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPRO',1ISS0

.

K & B Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Premoldodas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas 'e Palanques vórios modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradasJ , .'

Fax (0**47) 371-7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

Vo'el qUier tlicaiU,tar' :1 SI,. Vli'dr8 ,
,Ce\ote\r'Hioul'. �1!c;iliil�l, palrl '10,1,1; I

• Meio-cano "Molduros"Corticeiros
• Sancos c/ Luz Indireto

.

• Parede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum

, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA'

Temos todos os profissionais no ramo IMOBILIÁRIO
em um só .Iugar.

.

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

{)onstrução»e'Reforma
Forneclment(1)'�ontagem-de'·Estruturas-MetáHcas
"l:egaHzação-de�lmóveis - junto aos órgãos competentes
-lmebilíérla - Compra, Vende, Aluqa.Admlnístra

fll'ttQm�l:ltQ, S�[I) CQmpfQ[I)iliSQ
_ (47) 275-3184
.... "9975-3105

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

Fábrica: Rua Jorqe'Mayene, 192 - Joínvãe - SC

Rua Filipe Schimldt, 279 - Centro

Jaraguó do Sul - SC

WiDEAL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitária$
Vapor, Ar, Aquecedores

à Gás e consertos em Gerol

'.II.;;.I••llflJlilJlllMt
IrIj,W"MI••,(.Mlilt."

275-3123'
275-3544

R, Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

Itaúba - Peroba
Cambará -

Fina.nciamentos:
,

Caixa Econômica - Construcard

,�u""" �y" �,<,', "'" , -.,.' ......... , ;::;,"}},'«<

."."".
M""

Assoalhos _ F�;;os;4",.;<,\;+
\"

.."". D-Iv-Iso'rias - P'ortas' ""A'l/.

.. :;;:<���'<'-::' •. ;;:7.����':;" ,""

'<::";:':::::::�:""::"::;�"''',"}:,�:��::::��:,-,�,""",":;::-,,::;�,:::::::,":::,::,",::;:m,,:::.�,::::,;,"�:,:���<,«:::m�.;:::::,:;::::"":;:::::�·:;::"'�:::::,�.::,���':�"'''''. • • • . . '. . . . • • . . . . . o. � . . . . • • • . . . . . . . . . • • .

Rua Adolf Püttjer, 444 - Barrado Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



DEFRONTE AO FÇ>RUM -GRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

:? � .<?����I:.I���?� ,eoRREIo DO roVO··· :::-��.�.��.�? .��.�'.? ��. ����.��.C? .��. �.���.

COO 321
- Casa em

alvenaria
. medindo

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

- Vila Lenzi - R$ 60.000,00

COO
308 -

Prédio
comerci
ai e resi
dencial

363,OOm2
- Rua
Bernardo

Dornbusch -'- Vila Lalau - 90% pronto -

R$ 120.000,00

COO 225
Casa em

alvenaria
medindo

90,00m2 -

2 quartos,'
copa, cozi-

.

nha, lavan
deria, garagem, 2 banheiros, portão eletrônico
com vídeo, toda murada - terreno medindo

762,00m2 - Vila nova - À$ 78.000,00

COO 285 -

Casa em al
venaria rne-

d i n d o

181,00m2 -

3 quartos, 3
salas, 2 ba

nheiros, la

vanderia, ,

garagem pára 2 veículos, área de festas - Vila
Nova - R$ 80.000,00

Parecer Comercial
Vende - Administra

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

., - 275-2920
$ Realizando seu sonho imobiliario

_ :r4
. - 275-2777

Imobiliaria Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

VENDAS
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

BARRA RIO
CERRO
LaI. Ouro
Verde -

casa madei
te.c! 63m2-
2 quartos,
sala, cozi
nha, BWC,
área de serviço, murada. Terreno: 325m2.
Valor: R$ 16.000,QO (Aceita proposta).

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
c/oset + 2

quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina -

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

c O O
HO
Sobrado
e m

alvenaria
medindo

105,OOm2
-1 suíte,

2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, 2

banheiros, sacada, garagem - Rua Sergipe
- Ilha da Figueira - R$ 55.000,00

COO 097
Casa em

alvenaria
medindo
143,00m2
- 3 quar
tos, sala,'
banheiro,
cozinha, lavanderia, garagem, varanda - Rua
Avelino F. Borba - Ilha da figueira - R$ 54.000,00

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

CZERNIE
WICZ -

Ótimo
terreno
cornl, 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. Valor:
R$ 130.000,00.

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

quartos,
sala,
cozinha
sob

medida, 2 bwe's, área de serviço,
garagem pl 2 carros. Terreno: 380m2.
Valor: R$150.000,00

CENTRO - PONTO CENTRO - PONTO
COMERCIAL - Lanchonerena COMERCIAL - Excelente

LOC�ÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLI - 3 dorm, cl 2 bwes, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. ED SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem -

R$ 250,00
03 - JARAGUÁ ESQUERDO - APTO - PRÓX. CONF. MÔNICA - 3 dorm. + 2 bwe's - cl
garagem - R$ 300,00
04 - BARRA RIO CERRO - APTO - ED. PAPP - 2 dorrn, cl garagem - R$ 230,00
05 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm. + dep. emp., garagem -

R$ 350,00
06 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 darm. cl garagem - R$ 400,00
07 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorrn. cl garagem pl 2 carros -

R$ 350,00
-

OS - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - suíte + 2 dorrn, + dep. - cl garagem -

R$ 450,00
'.

10 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorrn. + dep.ernpr; - cl garagem -

R$ 380,00
.

"

11 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm. c/qaraqern - R$ 330,00
12 - CENTRO - APTO - ED SAVI - 2 dorrn, + 2 bwc's - cl garagem - R$ 300,00

.

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

R$ 650,00
02 - RIO DA LUZ - CASA, ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 darm. - cl garagem -

R$ 150,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. MEC. RABOCK) - 2 dorm. - cl garagem -

R$ 325,00
04 - CENTRO - CASA ÓTIMA (PRÓX. DISAPEL) - suíte + 2 dorm, + dep - cl vaga pl
dois carros - R$ 600,00.
OS - GIARDINE LENZI - CASA MADEIRA (PRÓX. COLÉGIO) - 2 quartos - cl
ara em - R 150 00

Rua Reinaldo Rau. Toda

equipada. cl moto pl disque
entrega. (15 anos no mercado).
Valor R$ 70.000.00 (aceita no

negócio carro/terreno/apto no

valor até R$ 20.000.00)

APARTAMENTO
(BALNEÁRIO CAMBURIÚ) -

Ótimo apartamento cl 130m2,
.

suíte + 2 quartos, sala jantarl
estar, cozinha mobiliada, dep.

empregada. garagem pl 2 carros.

Valor R$ 80.000.00. Rua: 1.800
(área nobre. quadra do mar)

prédio comercial, com várias
salas cl 138m2 + casa cl

140m2 e terreno cl 377m2
Valor R$ 250.000,00

(negociável). Rua Getúlio
Vargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREC11873..J

"ENDE - �LUC:;� -�DIVIINISTR�

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

APTOS

EM

CONSTRUÇÄO·

garag.em -

Preço: R$ 98.000,00, sem
acabamento

- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

preços a partir de:
R$ 38.000,00, sem acabamento

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

garagem - suíte + 1 quarto
e demais dep_., R$
54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer {Próx.

Marechal)
- Aptos. nº '01 e 106 cl suíte + 1

qto. e-demais dep. Entrada de R$
9.863,44 e assumir parcelas de R$

7'56,73 corrigidas pelo Cubo

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)

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

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

- Apto (tipo 2), cl suíte + 1

quarto e demals 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) -

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

construção de R$ 1.284,33
(cor.rigidas pelo cub)
até final de obra.

APTO

CENTRAL,
cl 3 quartos, 2
bwc e demais

dep. - Rua Mal.
Deodoro da
Fonseca -

R$ 38.00000

CASAS E APTOS
A VENDA

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

gas de garagens, salão de fes

tas, piscinas - Preço total sem

acaba-menta R$ 100.000,00.
- Apto com 3 quartos, 2 bwe e

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00.

'

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

Casa' em alvenaria cf
18i,00m2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwe social, sala e

cozinha) + edícula de 61,00m2
(lavanderia, dispensa, churras
caria e garagem) - Rua Guana
bara 529, Czerniewiez, próx.
Colégio Alberto Bauer - R$
80.000,00.
- Apto cf 3 quartos, sala, cozi

nha, bwe, área de serviço, 1

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

Casa em alvenaria cf
212,Opm2, num terreno cf
420,00m2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx, ao Aearaí, Jaraguá Esquer
do - R$ 120.000,01).
- Apto. com 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$ 55.120,00.
- Casa + apto. com área total de

250,00m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cf 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cf 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$. 50.000,00 - Aceita
sítio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. cf suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed. Sehioehet - R$
65.qOQ,00.
- Casa em alvenaria cf 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cf
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 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Píeolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,Oüm2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fó-rum -

R$ 42·.000,00.
- Terreno cf 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.

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.

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

.

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

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro Imóvel ou área construída.
- Terreno cf 497,68m2 - Rua
Amábile Teeila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.?00,00.
- Terreno cf 780,00m2 - Condo
mínio das Azaléias, Jaraguá Es

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

.

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

Rua' Joinville, próx. Persianas

Enqler.
Terreno com área de

�02.752,00m2 - Rua Walter Mar
quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 2.50.000,00 .

- Terreno cf 40.000,00�.- Bar-
ra do Rio Molha, a 500 meflos da

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

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo à
Serra de Pomerode - R$
120.000,00
- Terreno com 399m2 - Rua
Arthur Gumz, Vila Nova - R$
37.000,00
LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

c Galpão Industrial com 750,00m2
.

de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo TorineIli, Vila Nova (la
locação), suíte + 2 quartos' e
demais dep., sacada c/churras
queira, garagem e box para de

pósito - R$ 350,00.
- Aptos. novos ct su íte + 1

quarto e dema·is dep., (1
locação, prédio com salão de
festas, 1 vaga de gara-gem e

box para depósito) � Rua Padre
.

Pedro Franken.
Casa em alvenaria cf

í60,00m2, cf suíte + 2 quartos
e demais dep ..

- Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00.
- Casa cf 3 quartos e demais

dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
Rau R$ 380,00.
- Apto cf suíte + 2 quartos, dep.
ernpeçada completa e demais

dep. - Rua Epitáeio Pessoa - R$
450,00.
- Apto cf 1 quarto ou 2 quartos
e demais dep. - R. José Em

mendoerfer, 1533.
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LOCAÇÃO .

.

Casa de alvenaria para fins comerciais - c/ amplo estacionamento. Rua Procópio Gomes de

Oliveira, 1.089 - Centro. Valor a negocia ..

Sobrado pI fins comerciais cl diversas salas - Rua Jorge Lacerda, 542 - Centro - com amplo
.estacionamento.· Valor R$ 350,00.
Salas Comerciais - Av. Marechal Deodoro, 1.085 - Centro.. Valor a nego
Salas Comerciais - p/ consultório e outros. Rua Barão do Rio Branco - Centro. Valor a nego
Sala Comercial - Rua João Marcatto, 13 - 4° andar/Centro. Valor R$ 250,00.
Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro, Ed. Menegotti - Sala 102, 10 andar. Valor R$ 200,00.
Obs. antigo cons. dentário.
Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch, 2.155. Valor R$ 400,00.
Apartamento c] 3 quartos - Ed. Mattedi. Rua João Planischeck, 1.045. Valor R$ 250,00.
Aluga-se na Ilha da Figueira escritório montado juntamente c/ confecção, máquinas e outros. Valor
a nego
Casa mista cl 2 quartos - Rua José Theodoro Ribeiro, 371 - Ilha da Figueira. Valor R$ 260,00.
Casa mista c] 3 quartos - Rua Padre Mirandinha - Água Verde. Valor R$ 230,00.
Casa de alvenaria para fins comerciais ou residencial - com 1 suíte e demais dep. com
amplo estacionamento - Valor R$ 550,00 .

Sobrado com diversas salas indo para clínica, laboratório e outros. Rua Barão do Rio
Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda. Branco, 134 - Centro. Valor a nego

EDIFICI ����==���=================:--....�==;;;;;a;;===;;;���
MÔNACO. EDIFICIO KLEIN - Localização
Localização central - Apto de 1 suíte, 2

centralle 2 quartos, sala, copa, cozinha,
quartos, salão lavanderia, bwc,garagem
de festas com privativa, churrasqueira na

churrasqueira, sacada, salão de festas com

play ground, . churrasqueira, playground,
garagem portão eletrônico: Entrada +

. privativa, parcelamento direto com a

financiamento construtora. Pronto para morar.

direto com a

construtora

CRECI612-J

IMPERDÍVEL
Troca-se apto de 1
suíte, 2 qtos, sala,
copa, cozinha,
lavanderia, bwc,
garagem privativa,
porteiro eletrônico,
churrasqueira,
sacada. Localização
central. "Por apto de
2 quartos"

EDIFICIO MATHEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto corri 3
quartos,demais .

dependências, garagem,
churrasqueira, playg round,

portão eletrônico.
Pagamento: entrada + 24

parcelas direto com a

construtora. Pronto para
morar.

Ref. 1500
- Casa
Lot.
Santo
Antonio -

Nereu
Ramos cl
70m2,3
qtos, de
mais dep. R$ 10.000,00. Entrada + parcelas
de um salário mínimo.Aceita carro como

FONE: (047) 371-0031I M o 8 J t I A R I AI

MENEGOTTI

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

COD:5120 -OTIMA CASA DE ALVENARIA -

ILHA DA FIGUEIRRA
DEP: 1 SUíTE,3 QUARTOS,SALA, COZINHA,02

BWC,LAVANDERIA, GARAGEM
ÁREA CONSTRUíDA:, 252,00M2 ÁREA DO
TERRENO: 450jOOM2. VALOR: R$ 120.000,00.

C:5117 - CASA NA VILA LENZI
DEP: 03 QUARTOS, SALA,COPA,COZINHA,02

BWC,LAVANDERIA,GARAGEM
VALOR: R$ 47.000,00.
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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 pl 2'çarros,
portão etetrônlco.
Aluguel R$ 600,00

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construções

��L�de��
• '.

CREA:41995-J

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

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

Fone: 370-0919 ou
9101-4656

•....................• ,

• •

: FONE: (0**47) :
• Barraoul 376-0015 •
• A imobiliária da Barra •
• 'tilliiillKfllliii/@IIiIli__WliillilllIiilIIilMlii_ilfilllliiii_l_iiWi%fililiilifiiiiIIiliWIiliIiiiS_lifiiiftiiiifflil@@ '.
• VENDE •
• TERRENOS •
• Terreno c/ 397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra - R$ 18.000,00 •
•

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

• Terreno c/ 368,00 m2, Jardim Hruschka II" bairro São Luís - R$ 5.000,00 + 30 x R$.
300,00
• Terreno c/ 510,00 m2, Residenéial Imperador, Bairro São Luís - R$ 15.000,00 •
• Terreno c/1.09f,20m2, Residencial lmpejador, R$ 16.000,00 •

SITIOS-
, • Chácara c/ 20.000,OOm2, c/ água para lagoas, 50% área plana, com casa alvenaria de •
.100,00m2, localizada na Tifa Javali, Rio Cerro - II, distante 1,5km do asfalto - R$.
•

40.000,00 - aceita troca por casa na Barra e carro até R$ 5.000,00. '.Sítio c/ 11.265,OOm2 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 •
•

- R$ 15.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela. •CASAS .

• Casa de alvenaria c/ 160,00m2, 04 quartos, terreno c/ 360,OOm2, Rua Alfredo •
• Behnke, 420, São Luís - R$ 26.000,00 •Casa de alvénaria e/200,OOm2, 1 suíte + 3 quartos sendo suíte e quartos c/armários

• embutidos, escritório, garagem para dois carros, dependência e/BWC, lavanderia, des- •
•

pensa, churrasquetra, piscina, terreno e/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloisio Boeing,.na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. c/dois quartos, garagem como parte de pagamen-

• to. •Casa mista c/60,00m2, terreno com 718,OOm2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova -

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

Casa mista c/ 42,OOm2, 02 quartos, garagem, toda murada, terre�o c/ 450,OOm2, Rua.Afonso B. Barbi, nO 179 - R$ 25.000,00.

'. APARTAMENTOS: •
•
•

• lavanderia, garagem, térreo, Rua Bahia, n º 170, próximo do_ centro - aceita terreno ou •
•

casa como parte pagto. R$ 40.000,00
_

•LOCAÇAO:
• Sala. comercial c/ 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro - R$ •
• 180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis) •Sala comercial c/ 72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00

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

• Apartamento c/ 03 quartos, garagem edemais dependências, Rua Walter Marquardt, •
• 2820 - R$ 320,00" •Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercílio Bertoldi, 66 -

�
-

• R$ 230,00 .

"

•
•

Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hercílio Bertoldi, 66

-.R$ 200,00 (disp. 08/10)

• Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, •210 - R$ 250,00

I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências; Rua Angelo Rubini, 880 - •
R$ ,230,00

•. Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 •
•

- R$ 230,00 •
Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hermann Schultz,

.169, Vila Lenzi - R$ 250,00 •
'. Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert Schneider,

•1187 - R$ 220,00

• Casa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n Q 72 - R$ •
240,00 '

• Casa de madeira cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Residencial Imperador.
•

- (+/-) R$ 230,00 •Casa de madeira c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos)

• - R$ 180,00
. _. ' . " o •

Casa de alvenaria ç/ 02 quartos e demals dependências, Rua Padre AlOISIO Boinq, s/n -,.• na Barra - R$ 240,00
.

• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25 de •Julho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00 ,

• Terreno c/ 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na Rua José' Narloch, São Luís - R$ 120,00 •
•

Terreno c/ 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua'Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra.- R$ 230,00

• Apartamento c/ 96,OOm2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio
Busarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00
I Apartamento c/ 87,36m2, 02 quartos, sendo um suíte, copa, sala, cozinha,

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,

I
VENDE - TERRENO com 476r)12 - Loteamento Ana

P,"I'II-L���IE:�;;TOS '-IFINANCIAMENTO PRÓPRIO
ENTRADA + 50 MESES

Residencial Firense
Ouro Verde

Cirilo ZBnghelini
Campo Sampiero I

Campo Sampiero II
Condomínio Fechado FlamboyantI

CASAS

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

Rua Horácio Pradi, :'130 - 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$
12.000,00 .

Informativo
Imobiliário

, .

AIJS

COMUNICADO

I

A Delegacia do CRECI de

Jaraguá do Sul _' SC, situada a

Rua Guilherme C.

Wackerhagen, 110 defronte ao

Fórum comunica a todos corre

tores de imóveis e imobiliárias'
de nossa região, que em virtU�,
de das grandes festas que são,
comemoradas neste período,
como também o 90 ENCONTRO
DOS CORRETORES DE I�Ó-

,

VEIS DO ESTADO que sera no

próximo mês de novembro do
corrente ano, o encontro de

Delegados e comissões de
Ética que estava previsto para
os próximos dias 20 e 21/10/
2000, foi transferido para os

dias 23 e 24 de março de
2001.

I
I .

Jaraguá do Sul, 03 de outubro
de 2.000

Adejair E. Balsarnelli

Delegado

Imobiliária Garcia Vende
275-0019CRECI1541-J

PARA PONTO
COMERCIAL

Cód. 0091 - Lindo lote de esquina
cl 480m2 (20x24), localizado no

Loteamento Corupá (4km do
'

Centro), Bairro Chico de Paula .

Valor R$ 10.000,00. Aceita-se
financiamento.

;\iC6ãi�ioõ'58'i:'"S�'b'��;d�'�,;t2'12��n(i��'�i�"p�õri'tõ'!ii���t��a�t2'iq�!��'ci'�':Hln�'�'lt;�al�j���iâ\eFi�'\l;i
�2 BWC's, qaraqern, área de serviço. Terreno de esquina cl 646m2• Localizado no Bairro)
',i Vila Lenzi, próximo ao Colégio Giardini Luis Lenzi. Valor R$ 90.000,00. Negociáveis. ii!

. ·'V�;��í��m:t�t�1gg�1�i�g:�::��í�;i�gr.t�i�g��m�%�it�%';;::��m:��gig;:;(t�mn(�#M:�i�K<é�M�i:K#W%%T��IN:;:���wnr��Wt�';?I{;�UWHf%@i.rrH!::'iW;ttWt�tüim:::NW;:Mt:�:�:j:;éJ{iS��,W@Mg�;W�%@Hi.f}liKÜtiW%tf:wt&6r:·
Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

"
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CENTRAL DE VENDAS

RANCH02371-1;1799
1MOVEIS

Barão do ��n�::nco, 411
-

JARAGUÁ DO SUL

Umaparceria correta. ==========
2373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro
/

GUARAMIRIM

À RANCHO IMÓVEIS
parabeniza todas as

crianças!!! Que
são nossa alegria.

e esperança!!!
FELIZ DIA DA CRIAN

ÇA .

""•••••W•••ra ••••r"•••,...

Cód. 489 - EXCELENTE TERRENO DE ESQUINA CI 451 ,50M2, CONTEN
DO UMA CASA DE MADEIRA C/60,00M2. PROJETO PARA CONSTRU

çÃO DE 96,00M2.
ÓTIMA LOCALIZA ÃO.
BARRA DO RIO MOLHA
PRÓX. À PREFEITURA.

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

LOTES NO BAIRRO SÃO LUIS, PRÓX. AO
CAIe, POR UM SALÁRIO MíNIMO MENSAL.

REF.166 - VILA RAU : Terreno com 420.00m2, Rua Carlos
Hruscka - próx. A FERJ._R$ lq.OOO,OO.

REF. 167 - AMIZADE: Terreno com 405.00m2, Rua 435 -

próx. Ao Clube dos Viajantes. R$ 7.000,00

REF. 247 - VILA LENZI :Casa em alvenaria com 112.00m2,
suite, 02 dormitórios, cozinha, bwc, área de serviço, 02 salas,
garagem para 02 carros. Terreno com 399.00m2. Rua Adão Noroski
- próx. A Met. Dias - R$ 55.000,00

REF. 251 - ANA PAULA :Casa em alvenaria com 194.72ni2,'
� sala com 02 ambientes, lareira, 01 sara de tv, sala de jantar, �,x:bi
� suite, 03 dormitórios, cozinha, bwc, churrasqueira, área de servi- !

ço, garagem para 02 carros. Terreno com 350.00m2• Rua Fran- ! .

...

� cisco Hruscka - próx. Ao Posto Mime - R$ 85.000,00 iil
r::

� REF. 519 - ILHA DA FIGUEIRA :Sobrado com 102.00m2, ElSQ �'
TÉRREO: sala de estar conjugada com sala de tv, cozinha, área �

� de serviço e garagem, PISO SUPERIOR : 02 dormitórios sendo Ql

o um com sacada, suite, bwc. Rua Sergipe - próx. A Roger Cargo -

(,)

R$ 58.500,00 - Aceita imóvel comercial em Corupá. �
�==�������==�==�==-=���������.It� PROCURAMOS iURG,EN·'tE 'PARA COMPRA

.!!! ,.

� ASA EM AIl.VENARIA,ATE R$ 50.,Ot10,00.",. �
��--�----------------------------------------��

Vende • AlugaVende • Aluga • Administra • Compra •

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

VILALENZI

Cód. 365 - Área comercial, CI cinco
salas, contendo também dois aparta
mentos.

Terreno de esquina cl 640,OOm2.
R$ 280.00(},00
Vende apenas. área de esquina de

320,OOm2 com área construída de

220,OOm2 - R$ 80.000,00

ILHA DA FIGUEIRA
Cód. 486 - Sobrado de alv. cl 84,00m2, três dormitórios, bwc, cozinha,
despensa, área de serviço, terreno medindo 360,00m2. R$ 25.000,00.

( Aceita veículo até R$ 5.000,00 ou terreno cl parte do pagamento).

Cód. 485 - Casa de madeira nova, cl 77,50m2 , com três quartos, bwc,
sala, cozinha, terreno c/360,OOm2. R§ 17.000,00 à vista.

TERRENOS
Cód, 145 - Bonito terreno cl 385,OOm2. R$ 10.000,00, ( Aceita troca por
carro)

Cód. 495 - Terreno no Amizade cl 362,50m2. R$ 13.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTO BARRA VELHA

reendimento

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

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

quartos,
sala,

cozinha,
bwc.

Mista, 2
Ref. 156 - TIFA MARTINS - 3 quartos, bwc, quartos, sala, cozinha, v«: Rua

sala, cozinha. Rua J. Krauss Cohajas - R$ próx. Parque Krause. R$ 27.000,00.
- - - - .1.9.ooa,.oa._+_.fhuu1- - -

CASAS-
- - - - - - - - - - - - -

• PIÇARRAS - Alvenaria 133m2, 3 quartos, sala, cozinha, garagem R$ 35.000,00
'JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro ; R$ 20.000,00
• CHICO DE PAULO - Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada R$ 45.000,00
• VILA LENZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, salà, 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
• ANA PAULA - Alvenaria 140m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, cl laje R$ 35.000,00
• BARRA - Alvenaria 200m2, 3 quartos, sala, com área detrabalho (fundos) R$ 60.000,00
• CENTRO - Mjsta 90m2, 3 quartos, sala de estar;jantar; cozinha, banheiro R$ 37.500,00

TE'RRENOS
• CHICO DE PAULO - 618m2, Rua Francisco de Paulo R$ 13.000,00
• RAU - 340m2, Rua·979 : ;.:.R$ 7.500,00
• AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, Rua Afonso Piazera R$ 18.000,00
• AMIZADE - 405m2, rua proj. Exp. Ewaldo Scharz ;,; R$ 8.000,00

.

LOCAÇAO
• VILA NOVA - Apto novo, com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 250,00
• VILA LENZI - Sala comercial com 53m2 R$ 230,00
• ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 qtos, sala cozinha, bwc, garagem R$ 200,00
CENTRO - Sala Comercial com.êõrn? : R$ 400,00

APARTAMENTO
• BAEPENDI - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, garagem R$ 22.000,00 + financ.

•

ro ,;;malS 'U

Pro1rl_a na Rua Marina'
i[ti

Rua Paulo Schia

Vende-se situado no Conjunto Balneário Barra
Velha, BlocoB, apartamento grande, com garagem,
2 sacadas, 1 suíte, mais 2 dormitórios, 2 banheiros,
sala de estar e jantar, cozinha, dependência empre
gada e lavanderia. Frente para 'o norte, situação

previlegida. Tratar: (47)422-6430 ou 9971-1797.

Rua Gumercindo .da Silva, 72, sala 1 -

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâ'mico, 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,
c.ozinha, 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 200ni2, terreno 15x29, Centro, próx.
Pama, 5 quartos, 2 BWC e demais dependências. ,R$ 88.000,00,
documentação toda Ok. Aceita terreno bem localizado no negócio.
Ref. 108 - Casa mista{ 3 Quartos, cozinha, Lav., Bwc, Garagem,
ótimo local (Vila Rau) R$ 25.000,00
Ref. 302 - Terreno centro Schroeder, prox. Prefeitura 38mx90m
3420 m2 R$ 35.000,00
Ref. 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, c] escritura, rua
asfaltada R$ 12.000,00

'

.

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

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

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

financiada ela C. E.F.

Const
1

Ápàrlamentos 'Com
acabamentos interno

quarl��

struçâo e pij{

gramado par
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. FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãot.

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

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

(30 •

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 - Jaragúá do Sul - SC

CONVÊNIO
SESC/ARTE MAIOR

apresenta os cursos de:

TECLADO e VIO'LÃO

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 - .Jaraquá do Sul- SC

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

............................................. � .

FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕESABERTAS PARA:

CURSO DE SOLDAGEM INDUSTRIAL
HORÁRIO: 18:30h. às 22:00h. (2ª a 5ª feira)
CARGA 'HORÁRIA: 80 horas.
PRÉ- REQUISITO: 18 anos e 6ª série ..

INSCRiÇÕES ATÉ: 04/10/00

CURSO MOPE (Curso de Treinamento Esp�cializa
do em Condução de Veículos Rodoviários Trans

portadores' de Produtos Perigosos).
HORÁRIO: Sábados e domingos (08:00h. às 12:00h. e

das 13:00h. às 17:00h).
PRÉ-R,EQUISITO: Maior de 21 anos e possuir Carteira
de Habilitação B, C, O ou E.

INSCRiÇÕES ATÉ: 09/11/2000

SENA. - CET Jaraguá.do Sul
Rua Isidoro Pedií, 263 - Rio Molha - CEP 89259�590: Fone/Fax: 4773.2'

E-mail: .jara�ua@senai:-scJnd.br

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS NO TRABALHO
OBJETIVO

• Introdução;
• A liderança é os conflitos no trabalho;Capacitar os participantes à:

• Diagnosticar problemas de relações
interpessoais no trabalho;

• A conduta das lideranças como medida
preventiva de problemas interpessoais;
•

princípi.os. báSICOS para se manter um
bom relacionamento entre osmembros
da equipe;

* Adotar princípios básicos para manter
boas relações entre os merrtbros da

equipe e evitar problemas;
• Metodologia aplicada à resolução de
problemas "humanos no trabalho:* Aplicar adequadamente uma

metodologia para a resolução de

problemas humanos no trabalho.
• Estudo de casos.

JUSTIFICATIVAS
REALIZAÇÃO .

CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula
Problemas nas relações interpeasoais no
trabalho são comuns em todas as

organizações. Sempre existiram e
,

certamente continuarão a existir.Portanto, .

à preocupação não está em eliminá-los,
mas sim, em tratá-los adequadamente.

PERÍODO: 16 a 20/10/2000

DIAS DA SEMANA: 2ª a 6ª Feira

HORÁRIO: 19hs às 22hs

INVÉSTlMENTO: R$ 95,00 (Noventa e cinco
reais)

Partindo desta premissa, as empresas
devem possuir em seus quadros de

pessoal, lideranças devidamente
preparadas para tratarem adequadamente
os conflitos afim de evitar que os

mesmos prejudiquem a harmonia no

trabalho com conseqüentes prejuízos
para as pessoas e para a empresa.

Inscrições ou maiores informações, en

tre em contato através dos fones: 370-0251
e 370-1251 ou e-mail:
senacjgs@jgs.matrix.com.br •

Se você não quiser ma i s receber

mensagens de cursos do 'Senac,
f av or :i:nf'ormar-nos via e-mail.CONTEÚDO

Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi
Prédio ao lado Regata Motos - Jaraguá do Sul - SC

Tel.: (0**47) 370-0251
E-mail: senac·s@·s.matrix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAMARA
CREMOSO

Atende

INGREDIENTES
3 colheres de sopa de óleo de soja
2 cebolas raladas
1 kg de camarões pequenos já limpos
1 colher de sopa de mostarda
2 colheres de sopa de molho inglês
1 colher de sopa de conhaque
1/2 xícara de creme de leite
1 colher de sopa de amido de milho
pimenta-da-reino a gosto
Sal a gosto
1 xícara de ervilhas cozidas
1 xícara de champinhon cozidos e cortados em

lascas
1 colher de sobremesa de salsinha picada

371-7133 I 9992-2164

�:jú�nflemos·diariameQie parI! a1moçÓ
"com bufê e jantar à le-certe elan.ches.

Toda qúarta-feira vtaeokês
�;

,
+

MODO DE PREPARO
Em uma panela esquente o Óleo de Soja, doure
a cebola, junte os camarões, a mostarda, o

molho inglês, o conhaque e cozinhe rapidamente
em fogo forte até os camarões ficarem rosados.
Acrescente os demais.ingredientes e leve ao

fogo, mexendo com cuidado, até ferver e
engrossar.

Sirva quente acompanhandouSavarin.

& ----==�v�'�:':0:,�-.�...
, ..

�'.' ....
...... "

RENOIMENDO:
8 A 10 PORÇÕES

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

CHIQUE passa a ter uma ótima opção aos·

DOMINGOS, à �oite., É o Rodízio de Massas
com 5 tipos de lazanhas, 3 de canelones, 3
de panquecas,' 3 de beirutes, 2 de nhoques,

2 de frangos e saladas.

;� 275-2923 .: ALMOÇO
-, de terça' a domingo servindo o delicioso

. Rodízio de Carnes Nob.res
.
disk-bre9fi
371-6727 Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul - SC

•

1 i gue: 3707919para anunciar,

Aceitamos reservas para festas

Lanchonete diariamente'S:OOh .

. d 50 variedades· Jantar de SAlmoço mais e egunda a sexta.feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banda procura, vocalista para
trabalho sério. Tratar 372-

1614, cl Charles.M��L···�
HUMANA UAGENTE

A HUMANA URGENTE .NECESsiTA
DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

- AÇOUGUEIRO - ELETRICl_STA (�XPERIÊNCIA EM
- CONFEITEIRO INSTALAÇAO ELETRICA INDUS-
- PADEIRO TRIAL
- VENDEDOR EXTERNO (MATE- - SOLDApOR MIG (COM
RIAL DE AÇABAMENTO - EXPERIENCIA) A

CONSTRUCAO CIVIL) A

- FATURISTA (ÇOM EXPERIENCIA
- MODELlSTA (COM EX�ERIENCIA) EM LEGISLAÇAO FISCAL)
- C;OSTUREIRA (EXPERIENCIA EM - VENDEDOR (CONHECIMENTO
MAQUINA DE.COBERTURA E EM INSTRUMENTOS MUSICAIS)
OVERLOQUE) A

- FERRI\MENTEIRO (COM
- COSTUREIRA (EXPERIENCIA EM EXPERIENCIA EM TORNO,
MAQUINAS DE COBERTURA E FREZA, AJUSTADOR -

.

BAINHA) FABRICAÇAO DE MATIZAS DE
- R�PRESENTJ\NTE COMERCIAL ESTAMPA E REPUXO, MOLDES DE
(VEICULO PROPRIO, BORRACHA)
CONHECIMENTO AMPLO EM

.-

INFORMÁTICA -' HARDWARE, INTERESSADOS COMPARECER À
SOFTWARE, INTERNET) A

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

vvvvvv.humana.com.br

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO DISK
,.,

INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações é
um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

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

*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através
do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e

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

.

* 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

Vende-se um celular Nokia

analógico, com carregador,
em ótimo estado. Tratar 371-

3724.

Vende-se Santana ano 97,
modelo Mi 2000, completo,

93.00Qkm, vermelho
perolizado. Valor R$

16.000,00. Tratar 9992-9300.

Vendo Monza Classano 93,
completo, em perfeito estado.

Tratar 91 03-6151 , cl
Alexandre.

Vende-se Gol ano 89, motor
1.6, a gasolina. À vista R$

5.000,00. Tratar 371-0002, cl
Maurício, na loja Colombo, ou

9975-2279, cl Alice.

Vende-se Corsa Super 97,
verde. Valor R$ 10.800,00.

Tratar 37 1-4000.

;rende�s� �.JJ .•alu.g�}'seum
,( oll1,pleto'fqllipanjento de

umRçstaurante,
1;i'Galeteria; Costelaria e

,y<Ehuvrascarià. Preço a

vbaixo.do.custo. Tratar
: ..;)ipel0 fone;(Oxx4l)442-
;::6620 -,Guàratuba-PR.
Favonlígar à noite, aos

;c;idomingQs.emqualquer
,

horário.J

. e CeNTRO DE EDVCAÇÂO
MUS'CAl.

Aulas de:
- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal

.

- Musicalização (3 anos
de idade)

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann. Oficial do Registro Civil do l° 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 NQ 22.939 de 02-10-2000
RICARDO TOMASELU E LEILA MARIA NEGHERBON

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Erich Aben, 350,
Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Carlos Henrique Tomaselli e Silene Tomaselli.

.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Francisco Hruschka, 569,
Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Alfeu Neqherbon e Maria Diva de Araujo Negherbon:

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

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

.

Adilson Kath - Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 2176- Nesta;
.

Adriana Barreto Borges - R. Ex. Antonio Carlos Ferreira, 244 - ap. 102-

Nesta;
Aline de Cassia Piotto- R. Paulo Kraemer, 322 - Água Verde- Nesta;
Andre Luis Dunker- R. Joinville, 2499- Nesta;
C. M. Ferram. Maqs.Ltda. - R. Reinoldo Rau, 787 - Nesta;
Cahdan Cml Distribuídora Ltda. - R. Visconde de Maua, 366 - Nesta;
Carlos Nort. - R. Antonio Guesser, 123 - Nesta;
Cerilo Laube - Lot. Hanamann, 66 - Nesta;
Charles Jean Schwarz - R. Walter Marquardt, 139 - Nesta;
Cino Schmitd - R. João Marcatto, 40 - Nesta;
Climat Zadora Irmãos Zwiefka Ltda. - Nesta;
Cond. Residencial Primula - R. Arthur Gunz, s/n° - Nesta;
D&D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249 - salas 5 e6- Nesta;
Daniel Veterayi Campos - R. Emil Burow, 223 - Nesta;
Diego Samuel Garcia - R. HenriqueDemathe, 152 - Nesta;
Eletrônica Jaraguaense Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382-
Nesta;
G Mercado Produtos Com. Visual Ltda. - R. Angelo Rubini, 15 - Nesta;
Hanilton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - casa - Nesta;

• Incopre Engenharia e Comércio S/A- R. Berbardo Dornbusch, 1190 - Fundos

-Nesta;
Janaina de Borba - R. Alexandre Coeler, 128 - Ilha da Figueira - Nesta;
João Maria dos Santos - Estrada Nova, lote 82 - Nesta;
José Flor- R. Marcelino Zanella, sin° - Nesta;
K & B Lajes Pré Moldados Ltda. - R. Servidão, 104 - Nesta;
Lourival Luiz Lunelli - R. Reinoldo Rau, 116 -.- Nesta;
Mai Confecções Ltda. - R. Joinville, 280- Nesta;
Máquinas Grassia Ltda. - R. Max Wilhelm, 786 - A, Baependi - Nesta;
Marcos Antori·lo Martins - R. Henrique Nogel, 92 - Nesta;
Maria Luiza Davi Rossetti - R. Luis Alves, 82 -Ilha da Figueira- Nesta.:
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 10 16 - Nesta;
Maria Salete dos Reis - R. Albano Schmidt, 10 16 - Nesta;
Marlene de Paula Junkese ou Vanilo - R. 427, n° 7 -Ilha da F.igueira - Nesta;
Mercado Haiduk Ltda. ME - R. Joze Vicenzi (Três Rios) - Nesta;
Petronila Bona Horner - R. Cabo Harry Hadlich, 374 - Nesta;

•

Pierre Pereira Ridrigues ME - R. Domingos Sanson, 420 - sI. 02 - Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande daLuz Primeiro

-Nesta;
Posto de Medes. Rio da Luz Ltda.� Estrada Ribeirão Grande da Luz Primeiro

�Nesta;
Protetores Jaraguá Ind. e Com. Ltda. - R. João Wiest Junior, s/n°� Nesta;
Protetores Jaraguá Ind. e Com. Ltda. - R. JoãoWiest Junior, s/n° - Nesta;
Protetores Jataguá Ind. e Com.Ltda. - R. João Wiest Junior, s/n° - Nesta;
Rogério Jackson Raduenz - R. SC 416, n° 5600 - Rio Cerro I - Nesta;
Rogério Juvencio de Souza - R. Carlos Maier, 87 - Nesta;
Rozzaco Com, de Pneus Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 125 - Nesta;
Schtzempan Conf. Ltda. - R. Francisco Hruschka I - São Luis - Nesta:

Silvana Lobo Mathias - Nesta;
Talita Mordhorst - R. Amandus Rangel, s/n° - Rio da Luz - Nesta;
Teresa Mesch� Av. Getúlio Vargas, 488 - Nesta;
Valdir Wagenknecht - R. Roberto Ziemann, 200 I - Nesta;
VilmarMarindode Souza-R. Eperia Lenzi Friedrich, 137 - Centro - Nesta;
Walter Franco Vasques Clavera - R. Jorge Lacerda, 322 - Nesta;
Xavier Auto Pes. de Roberto F. X. - R. Barão do Rio Branco, 465 - Centro

Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se
recusaram a aceitar a devidainfimação, faz por intermé
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, 04 de 'outubro de 2000.

Patricia Tavares da Cunha Mello
Tabeliã Designada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 7 DE OUTUBRO DE 2000 GERAL - 9CORREIO DO POVO
Edson Junkes/CP

Infestação do taiá aumenta

os prejuízos dos rizicultores
Fundo Sueco, a dois quilômetros
da SC-4l3, em Massaranduba, é
a região mais infestada pela erva.

A planta se mostra resistente
também nas localidades de

Ribeirão Wilde e Benjamin Cons

tant, em Massaranduba, e Jacu

Açu e Guamiranga, em Guara

mI11m.

A infestação do taiá prejudica
o desenvolvimento dó arroz,

explica a engenheira agrônoma
Cristiane Fiedler, da Cooperativa
Juri ti. "Isso é péssimo para os

produtores neste momento", diz,
comentando que esta situação só
aumenta. os prejuízos dos agri
cultores, já que essa atividade

agrícola está em crise, �m função
dos baixos preços pagos ao

produtor, na base de R$ 12,00 a

saca de 50 quilos. A remuneração
ficou aquém da expectativa dos

agricultores na safra passada, e

neste momento não querem se

deparar com nenhum tipo de

obstáculo. O plantio de arroz está

quase concluído em Massaran-

duba, com cerca de 95% da área

já cultivada.
DESAFIO - O produtorOsni

Stoinski, da localidade de Fundo

Sueco, admité estar preocupado
com a infestação da erva. Ele diz

que percebeu a forte presença há

dois anos, mas não tomou pro-·
vidências adequadas, deparando
se agora com as conseqüências.
Stoinski tem aproximadamente 40
hectares cultivados com arroz

irrigado e pretende buscar ori

entação técnica para fazer o con

trole.
Para o pesquisador Richard

Bacha, daEstaçãoExperimental da
Epagri em Iatajaí, a infestação do

Taiá já pode ser considerado um

sinal de alerta para os produtores
catarinenses. Ele informou que a

Epagri já realizou pelo menos três

reuniões com os agricultores em

Massaranduba para alertar sobre

as perdas que podem ser causadas

pela erva daninha, mas acredita que
esse trabalho precisa ser inten-

sificado. (MILTON RAASCH) Prejuízos,' Stoinski tem extensa área infestada na lav ura

Erva daninha
afeta o cultivo'
na região pelo
3Q ano consecutivo

Massarand uba/Gu ara

mirimlItajaí - Pelo terceiro ano

consecutivo a cultura do arroz

irrigado está sendo prejudicada pela
infestação do taiá (Sagittaria
Monievidensisi, erva daninha que
afeta a produtividade. Técnicos da

Epagri e da Cooperativa Juriti
constataram que a planta criou
resistência aos herbicidas ge
ralmente utilizados, exigindomaior
gasto com defensivos e aumen

tando o custo de produção, com
prejuízos aos produtores rurais.
Tanto os técnicos da Epagri quanto
da cooperativa pretendem inten

sificar a orientação aos agricul
tores sobre o problema.

A localidade conhecida como

'Amigo �lei(bf Caro eleitor'

Chegamos ao final de mais uma&riedàde,'d;)transpa�ência, 'ética e

determinação- são, fatores que
influenciaram diretamente para o

meu segundo mandato.
Assjm sendo, agradeço aos

eleitores que. acreditaram trõ

compromisso assumido por mim, e

que estão conflantes que no

próximo milênio. possamos. trabalhar'
juntos por um bem comum.

jornada- Graças -ao seu voto conquistei í·
!J4*

um lugar na Câmara Municipal de li

�

I
I
I
�
�
It

I

Vereadores, onde representarei com
orgulho os 1.272 créditos de

confiança em mim depositados.
Estarei diretamente unido, com a

-,

população jaraguaense, e faremos jun-
tos desta Iindajaraguá do Sul uma

cidade modelo, com qualidade de vida
'i

I
,',Vitório Altair Lazzaris IVereador eleito PMDB I

�

para todos os cidadãos.

Rudolfo Gesser
Vereador eleito'PPB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Incentivo: o adubo verde forma uma camada de cobertura natural que protege o solo da erosão

Produtores recebem sementes

de adubação. verde de verão
A prática é
incentivada
comomeiode

proteger o solo

Jaraguá do Sul - A Secre
taria de Agricultura e Meio Am-

.
biente começou a entrega das
sementes do adubo verde de verão
aos agricultores jaraguaenses. A
atividade é parte do Programa de

Conservação eMelhoria dos Solos

Agrícolas de Jaraguá do Sul, que
visa diminuir a prática de
revolvimento do solo (aragem)
com a adoção de novas práticas.
A adubação verde possibilita a

cobertura do solo, protegendo
contra a ação da chuva e do sol

(evi tando a erosão), além de
diminuir a incidência de ervas

daninhas.
O engenheiro agrônomo Ro-

.

berto Nagel informa que a secre

taria dispõe de 400 quilos de se

mentes das espécies crotolaria

juncea, crotolaria spectrabilis,
feijão-de-porco, girassol, mucuna
cinza e mucuna anã, reservadas

por produtores durante as reuniões
. participativas realizadas a cada três
meses nas diversas comunidades
do Município. Existem cerca de
20 produtores cadastrados no

programa, que participaram da

adubação verde de verão, no ano

passado, e da adubação verde de

inverno, este ano.

Os programas de cobertura do
solo possibilitam melhoria da estru
tura. '.'Em outras regiões, como

Paraná e RioGrande do Sul, a adu
bação verde e o plantio direto subs
tituíram a prática de arar a terra

porque são mais eficientes na pro
teção do solo", lembra Nagel. Na
região,' 100% dos produtores ain

da usa o arado para preparar a

terra.

, Embora estejam previstos
somente para o próximo ano

experimentos de produtividade,
comparando com terras que não

recebem este tipo de tratamento,

Nagel diz que alguns produtores
irão utilizar parte de áreas com

adubação verde de inverno -

espécies que se encontram em

época de serem manejadas através
de roçados ou rolo-faca - para o

plantio direto de mi lho.
SEMENTES - Das sementes

de adubação verde que estão

sendo entregues, apenas a mucuna

cinza foi adquirida em Jaraguá do

Sul, com o produtor Hilário
Lemke, na Tifa Macuco Pequeno,
no Rio da Luz. As demais foram
trazidas de Piracicaba, interior de
São Paulo, pois não existe produtor.
destas sementes na região, embora
.seja possível a produção local.

Mas, segundo Nagel, o agricultor
Hilário Lemke já manifestou
interesse em experimentar a

produção de sementes de outras

espécies em sua propriedade.
Quanto ao preço, o engenheiro

agrônomo diz que a mucuna cinza,
por exemplo, os produtores têm

vendido a preços que variam entre

R$ 0,80 e R$ 1,00 o quilo da se

mente sem certificação. Já esta

mesma semente comercializada

por empresas que a beneficiam, e'
que apresentam certificado de

qualidade, pode chegar a R$ 2,00
o quilo. (LiSANDREA COSTA)

� CP············· .. ; ··································· .

�\U���� .

.

.

Festa daCriança
O Sindicato do Vestuário promove hoje, a partir das I4h30, a sa edição

da Festa daCriança, voltada a atender trabalhadores da categoria e familiares.
Cerca de 1,5 mil crianças estão inscritas par� participar das brincadeiras
programadas pelo Departamento daMulher.As crianças vão receber kit de
guloseimas e participar de brincadeiras.

SinalVerde

Começa segunda- feira amostra Sinal Verde para a Vida, promovida pelo
Sesc, no estacionamento do Shopping Breithaupt. A intenção é discutir a

situação de violência no trânsito, com palestras, oficinas, projeção de vídeos
e exposição de materiais. Serão incluídos temas como legislação atual dc

trânsito, sinalização de trânsito, evolução dos meios de transporte
organização viária das cidades, diferentes sistemas de transporte e relação
trânsitomeio ambiente. Amostra, aberta à comunidade, pode ser conferida
no horário de funcionamento do shopping.

Maratona
Ainda estão abertas as inscrições para a Minimaratona do Sesc.

Realizada desde '1984, a mininiaratona ocorre atualmente em 21 Estados
brasileiros (cerca de 70 cidades): Tem por finalidade comemorar o Dá do

Comércio, 30 de outubro, e incentivar a corrida de rua como hábito saudável
à melhoria da qualidade de vida das pessoas. \0 vencedor da etapa em

Jaraguá do Sul vai disputar a etapa estadual, em Florianópolis.

Fórmula de sucesso
A professora de artes sensuais Nelma Penteado vai voltar a Jaraguá do

Sul no dia 21 de novembro. Sucesso de público nas duas primeiras palestras
realizadas no Clube Atlético Baependi, Nelma traz agora o curso de

Massagem Sensual, limitado a 150 participantes, somentemulheres. O preço
aumentou: custa R$ 80,00 à vista, ou R$90,00 (parcelado). Informações
pelo telefone 371-731 Q.

AMIGOS!
, .

j-! E hora de agradecer
com alegria e emoção os 1.099 votos

depositados nas urnas por todos os

lados de nossa cidade e por muitos
outros que foram GENO_, somente de

intenção ou de coração,
Serei vereador por,

Jaraguá do Sul e conto
com o seu apoio para
ser um dos mel-hores

representantes de
nossa Câmara.

Eugênio Moretti
'Garcia

Vereador eleito
PSDB

�
,
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Hagedorn: em três etapas é possível fazer pesquisa mais completa

,

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabõ;tlho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918jSC

Av. Marechal neodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

�

Ultima etapa da pesquisa de

demanda turística começa hoje
Levantamento

quer saber quem
veio à cidade e

porque motivo

r

Jaraguá doSul- A terceira

etapa da pesquisa de demanda

turística do Município começa
hoje e vai até o dia 14. Serão
abordados motoristas e pas

sageiros de ônibus nos três

pontos de saída, Pomerode,
Corupá e Guaramirim (via Ave

nida Prefeito Waldemar Grubba)
e na rodoviária, para levantar o

perfil do turista que visita a cidade

neste período. A Schützenfest é
uma das atrações que motivam a

pesquisa, mas não o ponto
principal, ressalta o coordenador
de Turismo, Loreno Hagedorn.
Ele diz que a festa tem parâmetros
próprios para medir seu público

Artigo 4° do Estahlto da Criança e do Adolescente: É Dever da Família, da

Comunidade, da Sociedade em Geral e do Poder Público Assegurar, com

Absoluta Prioridade, a _EF['TLy/\ç!Sn dos nIREfrOS, referentes à:

�/J.1 . AI,.

! ))P 'lf:6)EDUCAÇA
! �

�:,··.::::l

SAÚ(]E

Convjvência Familiar e
Comunitária

ç :
Dignidade

do Dia é Dia de Crianca Fe,,,'"'(o' .'
'=> I�.�

PARAS MS I

Conselheiras Tutelares de Jaraguá do Sul

Edil�ne9 Ma Suef e Tania,

e existem outros motivos que
trazem as pessoas à cidade, as

festas de Santa Catarina, por
exemplo.

O material de pesquisa é

fornecido pela Santur (Santa
Catarina Turismo), que também
se responsabiliza pela tabulação
dos dados. A metodologia é a

mesma aplicada no ano passado.
Jaraguá do Sul é a única cidade

que realiza a pesquisa em três

etapas. Demais municípios de

Santa Catarina fazem apenas

duas.I'Avaliando o perfil do nosso
turista emjaneiro/fevereiro,julho
e outubro, podemos ter um

levantamento mais completo e fiel
da realidade nesse setor", explica
Hagedorn. Ele diz que esse é um

des motivos que provoca a

demora na entrega dos dados

pela Santur. Os resultados da

pesquisa de 1999 só forarn ,

conhecidos em agosto deste ano.

A pesquisa levanta quem é o

turista que vem a cidade, porque

motivo, de onde provém, onde se

hospeda e quanto tempo fica,
dentre outras informações. Pelos
dados obtidos no ano passado,
sabe-se que 197 mil pessoas
estiveram em Jaraguá 40 Sul em

1999 (com permanência mínima

de um dia), movimentando US$
13,2 milhões. A maioria vem de

Santa Catarina e do Paraná, vi-
. sitar familiares ou a negócios. A
taxa de ocupação hoteleira fechou
em 39% da capacidade, porque
apenas 26% hospedam-se em

hotel. "É com bases nesses dados

que a comunidade pode pensar
as estratégias para o turismo no

Município, a mais importante
delas é aumentar o tempo de

permanência do turista n a

cidade", lembra o coordenador.
Para realizar a pesquisa, o

Conselho Municipalde Turismo

'conta com o apoio da Polícia

Militar, que monta os bloqueios
nas ruas e pára os motoristas.
(LiSANDREA COSTA,) '�

Apoio Cultura]

OS,I\'FIgAD'QRE�:'

De 06 aIS de.eutuhre de;;20�ÔO
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul- SC

Associação dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Açougueiro critica comércio
irregular da concorrência

Edson Junkes/C P

Vigilância Sanitária
afirma ser conivente
com determinados

açougues

Jaraguá do Sul - A proli
feração de açougues clandestinos
tem preocupado os comerciantes

que trabalham legalmente. Dados
da Prefeitura apontam a existência
de 166 estabelecimentos, entre
açougues e mercearias, sendo que
51 açougues estão devidamente
cadastrados no CVS (Conselho de

VigilânciaSanitária). O proprietário
cio Bar eMercearia Ovídio, Ovídio
Lenke, reclama que existem muitos
concorrentes ilegais, que cobram
valor inferior ou similar, mas não

gastam com as taxas necessárias

para controle de qualidade. "O .

pessoal da Vigilância Sanitária e a

veterinária da Prefeitura sabem que
tem muitos açougues clandestinos
e não fazem nada", critica.

Ele diz que paga, em média, R$
137,00 pelas etiquetas dos pro-.'
dutos inspecionados,R$ 100,00 na
contratação do responsável técnico
e R$ 130,00 na taxa da Vigilância
Sanitária. "Eu vendo a lingüiça a

R$ 6,00, o q�ilo. Alguns con

correntes vendem produtos sem a

etiqueta que comprova qualidade
e comercializam a mercadoria do
mesmo modo", condena Lenke.

O diretor da Vigilância Sanitá
ria, Sérgio Lukarsewski, não reve
lou números, mas confessou ser

MISSAS

Domingo
7bOO� Matriz

.

9hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

Sábado
15hOO - Matriz'
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro
Lenke: proprietário gasta, mensalmente, R$ 260,00 para cumprir a lei

conivente com alguns açougues
considerados pequenos (que
fazem apróximadamente dez

abates por mês), ao não exigir o
acompanhamento do RT. "Os,
fiscais e a veterinária da Vigilân
cia Sanitária fazem a inspeção dos
estabelecimentos que não pos-

.

suem o responsável, mas quem

responde pela qúalidade dos

produtos é o proprietário", jus
tifica o diretor, assegurando que
a qualidade é de 1 00%. Segundo
ele, a falta de RT é considerada

infração leve, com multa de 60%

em cima do valor da UPM (Uni
dade Padrão Municipal), que

equivale a R$ 53,20� "Os açou

gues de pequeno porte não têm

condições. de custear todas as

exigências legais, tenho cons
ciência que existe o descum

primento da le i , mas é uma

questão de sobrevi vênci a", alega.
(FABIANE RIBAS)

NOSSA MENSAGEM

Matrimônio e Família:

expressão da vida da Trindade
Ser família cristã é ser um sacramento, isto é, um sinal vivo de uma

realidade divina, revelada por Jesus. Esta realidade é a Santíssima
Trindade. A grande graça do sacramento do Matrimônio é potencializar
a fragil realidade do amor humano com o Dom de um amor indissolúvel,
.que nunca morre, à imagem do amor da Trindade. E Deus não se cansa

de n,os amar e de nos conquistar, sempre de novo. Celebramos esta

Eucaristia como ação de graças por todas as famílias que procuram

corresponder ao Dom sacramental que receberam do Senhor no dia do

seu Matrimônio.

Apoio:

DALTERRA MANUTENÇÃO
,

HIDRAULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
UMPEZACASA DO COBRE

Trabalhamos com vendo de produtos para
reböbinamento e conserto de motores elétricos.

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CA·SA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047).371-0380
.

- 311-3969
Rua Cabo Harry Hadllch, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

- Fios de cobre;
- Capacitores de partida e permanentes;
- Cabo de ligação;

. -Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãníco;
-Verniz; .,

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

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

Rua Ber1haWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193 Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova � .370 0778

SEJA COMPETITIVONE§tE'-·MEReAbO·,�GE·ÖBALIZ·Äbö
.

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁruo
fi

-

..$/
..

as'suliÇOgad�S Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx, Posta150 -GEP89251-470 - Fone: (047)-J'71-7511IFax: (047) 372-1820 .

Jaraguá do Sul- SC - Hortie:Page:·www�cassúli.êõÜl:br- e;;mài1:caSStití@cãSsuli.cörtf:b�·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Diretoria da Aciam executa metas de trabalho
Massaranduba -'--- A diretoria

recentemente eleita da Aciarn

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba)
começa a trabalhar pela concreti

zação de várias metas previstas.
Uma das mais importantes, segun
do o presidente Sérgio Murilo da

Silva, é a construção da sede

própria. A diretoria analisa duas hi

póteses: a construção de insta

lações próprias ou o recebimento
do prédio onde funciona a sede

atualmente, em definitivo, o que

dependeria de ato do Poder Exe
cutivo.

O prédio onde funciona a sede,
instalado na Rua 11 de Novembro,
no Centro, está cedido à associação
por comodato. Sérgio Murilo tem

interesse em solucionar essa

questão definitivamente, conside
rando que a Aciam é uma das

poucas associações comerciais da
microrregião que ainda não

providenciou i nstalações pró
prias. "Além disso, estamos

registrando um crescimento

significativo no número de sócios
e precisamos ter as condições
necessárias para prestar-lhes bom
atendimento", destaca. A sede
atual também será submetida a

melhorias e reformas, que deverão
incluir pintura completa do prédio
e ajardinamento.

No primeiro mês de atividade,
a nova diretoria conseguiu ampliar
em 5% o quadro associativo,
elevando de 88 para 96 empresas

Ijac@netuno.com.br

Laboratório Jaraguaense
de análises clínicas. Ltda.

sócias. No mesmo período também
foi iniciada a formação do núcleo
setorial dos moveleiros, que está
em atividade sob a orientação da

consultora Carmen Dalpiaz.
Levantamento feito pela Aciam
constatou a existência de cerca de

60 empresas instaladas em Mas
saranduba no segmento, o que
motivou a formação do núcleo

para maior organização e fortale
cimento das empresas do ramo.

IDENTIDADE - A nova

diretoria da Aciam deverá tratar

também de antigos problemas que
estão atrasando a sedimentação
da atividade econômica no Mu
nic ípio, que são a influência
exercida por centros comerciais de
Cidades vizinhas, como Jaraguá do

Sul e Blumenau, que acabam tirando ,Murilo. Ele espera tratar dessas
clientes do comércio massaran- questões em colaboração estreita

dubense. Assim como o desloca- com' o Conselho de Desenvol-
mento da mão-de-obra, que dia
riamente se dirige aos locais de

trabalho em cidades próximas. "A
saída é a fixação de mais indústrias
em Massaranduba", analisa Sérgio

vimento que está previsto para ser

criado no Município, com a

instalação da nova administração
municipal, a partir de janeiro do ano
que vem. (MILTON RAASCH)

Agradecimento
Após tantos meses de campanha, venho hoje
agradecer a todo povo jaraguaense que no dia lOde

outubro votaram na aliança Mais Jaraguá.
Eu, Nídia T. Heineck, agradeço especialmente aos

meus familiares, amigos, companheiros de trabalho

e demais cidadãos que também depositaram ein
mim seu voto de confiança. Meu muito obrigada.

Dra. Mídia T. Heineck

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às i2:00 /13:00 às 17:30.

Sábados
8:00 às 11 :00 .

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

,Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José,

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

• Envia e recebe mensagens de texto

., Display com menu gráfico
• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha, carbono e azul
• Peso: 96g

199 memórias alfanuméricas
Placa de fax-modem embutida

• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendái-io
• 35 tipos de campainha

..

• Display gráfico'
,. Placa de fax-modem embutida
• Interface e navegação mais fáceis
• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo

'

• Identificação por grupo de chamadas

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
• Frentes coloridas removíveis

-

• Envia e recebe mensagens de texto
• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro
• Grupos de chamadas

Design exclusjvo e inovador
Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

TELEFONIA E INFORMÁTICA' Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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. Jovens são detidos

pichando prédios
Um dos rapazes
tentou esconder
maconha no lixo,
durante o flagrante

Jaraguá do Sul - Nove

jovens foramdetidospelaPolicia
Militar ao serem flagrados
pichando prédios nas ruas

Reinoldo Rau e JoãoMarcatto,
centro da cidade. Depois de

denúncia recebida pelo Copom
(Centro deOperações daPolicia
Militar), foramdetidos Jackson

Wagner Laube, 18 anos, Carlos
Alberto da SilvaMachado, 26

anos, Meykel Kusz, 18 anos,

Anderson Müller, 19 anos,

RobertoVieira, 18 anos,Marcos
da Silva Pereira, 18 anos,

Claudemir deOliveira, 21 anos,

Marcelo Santos Viana, 19 anos
e Vanderlei Siqueira, 24 anos,

que estava em liberdade

condicional. Com os jovens
foram apreendidos um garrafão
de vinho e um litro de vodka,
além de um vidro de Nugget,
utilizado para pichar muros e

paredes de prédios.
No momento em que os

policiaismilitares chegavampara
atender a ocorrência, um dos

detidos jogou um papelote de

maconha no lixo. No entanto, os

policiais encontraramamaconha
e encaminharampara aDp, sem

poder identificaro proprietário.
O delegado Ilson José da

Silva informou que amaioria dos
jovens são velhos conhecidos,
sendo detidos por estarem

envolvidos em outros delitos".

Todos foram indiciados em

termo circunstanciado. (AO)

r

Dois menores são detidos por
assediar estudantes em escola
Jaraguá do Sul - A Po

líciaMilitar deteve na quinta
feira dois menores, CP, 15

anos, e lL.C., 17 anos. Os

dois são acusados de assédio

sexual, atentado violento ao

pudor e atos obscenos por
meninas que estudam no

Colégio Antônio Estanislau

Ayroso, localizado no Bairro
Jaraguá 99, próximo ao

presídio. Segundo o boletim

registrado na Delegacia de

Polícia, os menores tentavam

beijar asmeninas, dirigindo-se
com palavras obscenas, numa
ponte pênsil existente atrás do

colé'gio. A PM foi avisada e

deteve os menores, no local
indicado pelas vítimas. Ainda
segundo o boletim, lL.C. é ex
aluno do Colégio Antônio

Estanislau Ayroso. Os dois.

foram ouvidos, negaram as

abordagens e foram entregues
para os pais. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica .

- Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes' serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

feito José Bauer, 82
**47) 275-3730 ""�e

Engenheiro civil
é agredido

Jaraguá doSul- O en

genheiro civil Roni Goulart
Nunes, 28 anos, foi agredido
comum soco na boca na quar
ta-feira, às 12 horas. O agres
sor foi o auxiliar de bate-estaca,
Sidnei Klein Rodrigues, 31

anos, que não gostou de ser

questionado porque estava

embriagado.

370-8649

KIKAR AUTO CENTER

AQUI VOCÊ ENCONTRA

TUDO EM...

'

* Pneus
* Rodas Esportivas
* Amortecedores

- ,

* Escapamentos
* Balanceamentos
* Geometria
* 'Pastilhas de Freio
* Molas

, :."
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Ferrari é freguesa daMcLaren
Suzuka - Se depender do

retrospecto, os torcedores da
Ferrari devem acender várias
velas e rezar para todos seus

santos para que o time não fique
mais um ano na fila (o último
título mundial de pilotos da equipe
foi conquistado em 1979, por
Jody Scheckter). Em confrontos
diretos com a McLaren, os

italianos ganharam apenas uma de
sete decisões.

A McLaren, a propósito,
adora derrotar a Ferrari. Os

ingleses conquistaram seis de
seus 11 títulos de pilotos sobre
os vermelhos de Maranello. Uma
taxa de 54,5%. A primeira disputa
aconteceu em 1974, com

Emerson Fittipaldi derrotando
Clay Regazzoni, por três pontos,

e conquistando o primeiro título
da McLaren. O troco veio no

ano seguinte, com Niki Lauda
batendo o brasileiro por uma

margem folgada de 19,5 pontos.
E a Ferrari parou por aí. Em

1976, James Hunt ganhou o

Mundial por um ponto numa

decisão dramática em Monte

Fuji, corrida que Lauda se

recusou a disputar por causa da
chuva. Em 1,985, Alain Prost

passou sem dificuldades por
MicheIe Alboreto, que terminou
com o vice-campeonato. Em

1990, o mesmo Prost foi batido

por Ayrton Senna. Em 1998 e

1999', Mika Hakkinen superou,
pela ordem, os ferraristas
Michael Sehnmacher e Eddie
Irvine. (FG)

Há 30 anos, Emerson Fittipaldi
ganhava seu prrmerro GP

Suzuka - Hoje é um dia

importante para a história do
autornobilismo brasileiro. Há
exatos 30 anos, Emerson Fit-

_ tipaldi conquistava para o País
sua primeira vitória na Fórmula
I. Pilotando pela Lotus, o "Rato"
ganhou o GP dos EUA em

Watkins Glen, perto de Nova
York, no dia 4 de outubro de
1970, ajudando na conquista
póstuma do título de seu com-

panheiro Jochen Rindt.

Depois dele, apenas quatro
pilotos brasileiros venceriam
corridas na categoria: José Carlos
Pace, Nelson Piquet, Ayrton
Senna e Rubens BarrichelJo.
Emerson conquistaria também o

primeiro título para o Brasil, em
72, repetindo o feito em 74. Piquet
ganhou três campeonatos, em
81, 83 e 87. Senna foi campeão
mundial em 88, 90 e 91. (FG)

Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos a

mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.
À noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente com

meio copo d'água. Quinta-feira, pela manhã, beba a água, ernjejurn, deixando os

grãos e completando com meio copo d'água. Na sexta-feira, pela manhã, em
jejum, beba a água, mas desta vez com os grãos. É importante conservar o

mesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regime, pois esta simpatia
é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos que deseja
perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser exatamente

numa quarta-feira. Mande publicarem umjornal na mesma semana. T.S.S.P.c.

SIMPATIA DE,eIDCO XAVIER PARA EMAGRECER

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 143/2000
MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação dos Serviços de Engenharia Sanitária de Limpeza Urbana.
TIPo; DA LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

AVISO,

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, leva ao

conhecimento dos interessados que, tendo em vista impugnação ao Edital
da licitação acima, apresentado pela empresa Colimpaza Coleta e Limpeza
Ltda., e considerando que estão sendo feitos estudos na área técnica da
Secretaria envolvida e também na área jurídica, prorroga-se os prazos
inicialmente estabelecidos para o certame, conforme segue:
1) Para Entrega dos Documentos: até 23/10/2000 às 09:00 horas;
2) Para visita técnica: até 16/10/2000;
3) Para constltulção da garantia de participação: até 1S/10/2000 às 15:30
horas'
4) Da' Abertura dos envelopes de Habilitação: 23/10/2000 às 09:30 horas.

Jaraguá do su], 04 de outubro de 2000.

Irineu Pasold
Prefeito Municipal'

Warm up

Michael Schumacher: piloto alemão admite que é grande a ansiedade pelo Grande Prêmio de amanhã

Suzuka se prepara para decisão
Suzuka - Pela, nona vez em

14 anos, Suzuka pode definir um
campeão mundial de Fórmula I.

O circuito japonês carrega a fama
de decidir campeonatos. E são

enormes as chances de um re

peteca domingo que vem. A

expectativa por uma conquista da
Ferrari é tão grande que os

organizadores do GP do Japão
ampliaram em cerca de 20 mil
lugares a capacidade do au

tódromo, erguendo às pressas
um novo lance de arquibancada
depois da vitória de Michael

Schumacher, em Indianápolis.
Em média, o torcedorjaponês

paga US$ 170 para assistir aos

três dias do evento - os treinos
de sexta e sábado e a corrida de

domingo. Fãs de todas as partes
do país já começaram a chegar a
Suzuka, cidade que fica a cerca

de 70 km de Nagoya, a maior

metrópole da região. Boa parte
deles acampa nos estaciona
mentos asfaltados nas redon
dezas do autódromo. '

Para que o público, que deve

chegar à casa dos 130 mil es

pectadores, veja um campeão
domingo, basta que Schumacher
vença o GP do Japão, ou consiga
marcar dois pontos mais que
Mika Hakkinen, da McLaren,
com quem disputa o título. O
alemão tem 88 pontos e sete

vitórias no campeonato, contra
80 pontos e quatro triunfos do
finlandês. Se Michael não

conseguir a façanha de tirar a

Ferrari de uma fila de 21 anos

no domingo, terá mais uma

chance no dia 22 em Sepang, na
Malásia.

Schumacher admitiu que é

grande a ansiedade pela corrida
de domingo. "Não dá para ficar

Pizzas
Pequena - R$ $,90
Grande - R$ 10,90

R$ 13�90
R$ 13,90

Gigante
Calzon;e -

Fazendo seu pedido de uma
pizza, grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

'Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vi/aLalau - Jaraguá do Sul

relaxado. Mas isso acaba na hora
em que eu entro na pista. Aí,
somos só eu, minha Ferrari e meu

motor. 6 resto fica do lado de

fora", falou o alemão. Hakkinen

chegou ao Japão com um

discurso cauteloso. "Adoro

Suzuka, me dou bem aql1.i, mas
sei que nossa situação é bem
difícil. Mas vamos lutar até o

fim."
,O papel dos segundos pilotos

será importante neste fim de
semana. "Sei que Coulthard vai
fazer de tudo para dificultarminha

vida", disse Schumacher. "Mas

espero que Rubens me ajude,
também." O brasileiro já pro
meteu fazer o máximo possível.
"Não dou muita sorte aqui, mas
faremos de tudo para que
Michael saia do Japão com o

título", afirmou Barrichello.
(FLAVIO GOMES)

,
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FME/BreithauptlCaraguá
temjogo decisivohoje

Quem perder
fica fora da

briga pela vaga
na Chave B

Jaraguá do Sul-Depois de
duas semanas sem jogar, a equipe
PMElBreithaupt/Caraguá volta

às disputas do Campeonato
Catarinense de Putsal, Divisão

Especial. A partida de hoje contra
a TaschibralUnicárdio, em Blu

menau, será às 20h30, noGinásio
de Esportes da Recreativa Kre

mer, e vale pela primeira rodada.
do returno da segunda fase,
sendo decisiva para as duas

equipes. Quem perder fica fora
da briga por uma das duas

vagas da Chave B. A Unoesc,
de São Miguel do Oeste, com

.
três vitórias em três partidas dis
putadas e 9 pontos, pratica
mente confirmou uma das va

gas, enfrenta aAABB, em Cha

pecó.
Ö único problema de ordem

médica é com Júnior, que sentiu
contusão no joelho, e é dúvida.

-

O desfalque certo é do goleiro

Paulinho, que cumprirá suspen
são automática pelo terceiro

.

cartão amarelo. Nos treinos da

semana, o técnico Manoel

Dalpasquale preparou o time

para as dificuldades que espera
errcontrar nesta noite. "Pelo
fato de ser umjogo decisivo em .

que os dois times precisam
vencer, esperamos pressão da

torcida adversária. Precisamos
estar preparados para isto",
disse. O ala Dedé acredita que
a experiência de alguns joga
dores contribuirá para suportar
a pressão que vão sofrer.

"Precisamos de tranqüilidade,
temos que entrar em quadra
consciente das dificuldades que
encontraremos", analisou. Já o
''goleiro Ninho, que substituirá

Paulinho, confia na qualidade
do time, acreditando nas

condições de vitória

Pelos lados do time blume

nauense, o técnico Alexandre

Jahn não contará com o goleiro
Luis Henrique e o ala Djalma,
expulsos na vitória sobre a

AABB, de Chapecó. Outro.
jogador, Denilson, que está

machucado, deve ficar de fora.
(AGOSTINHO OLIVEIRA) .

�-------�------�-----,
I Venhaconhecer laragua Motos I

: A única moto f� . §) =�z: :
I UIEIMIPfij)ª só pra você. _ I
I . Recorte este anúncio I
I e deposite na urna da I

. loja e concorra a um

,I capacete e uma camiseta I
I Yamah a, Sorteio I
I

09/12/2000
I

I Nome: I
Endereço: Fone:

I�R�:�a���a�,.!'6!.-�� �)_!7�7!! �a!?�d�S�-�C.l

Decisão: Maneca acredita que a equipe vai sofrer com a pressão da torcida adversária

1�� RODOCIDf �.
o FUTURO CHEGOU DE ÔNIBUS

Informe-se
também sobre
nossos pacotes
de viag�ns para
Foz do Iguaçu,
Gramado,
Rio de Janeiro
e Aparecida
do Norte

Realizamos excursões para:
* Passeios;
* Negocios;
* Turismo escolar
* Eventos esportivos;
* Parques temáticos;
em todas as

regiões do Brasil

Representante em Ja.-aguá do Sul Gilbe.-to 371-61 10
Fone/Fax: (0**47) 387-0411 - e-mail: .-odocide(g}terra_com_b.-
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