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Vereador propõe alteração no
,

regimento interno da Câmara
o vereador Ivaldo Kuczkowski (PPB) vai

encaminhar emenda à Câmara de Vereadores
de Guaramirim para modificar o regime de

concessão de licenças para afastamento

temporário do Legislativo.Ele querevitarnovos
"vexames", como o que aconteceu esta semana

com a divulgação de que cinco dos nove

vereadores doMunicípio estão afastados para
"tratamento de saúde". Kuczkowski propõe que
as licenças só sejam concedidas mediante a

entrega de laudos médicos fundamentados.

Página3

Edson Junkes/CP Agricultor vai
saber como obter

financiamento e como pagar

INFORMAÇÃO
Balcão do Pronaf
assiste agricultor

A partir desta semana, to

dos os bancos que repassam
recursos doPronafcontam com

balcão de assistência e orien

tação ao agricultor sobre o

programa e possibilidades de

financiamento. A intenção do
governo é fiscalizar desvios de

Moradores do Bairro Iaraguâ 84 aguardam distribuição de sopa da LBV. Página 8 recursos. Página 5
Edson Junkes/CP

Biblioteca dos
sindicatos começa
a funcionar
Página7

Futsal jaraguaense
joga hoje à noite
com a Unoesc
Página 12

A artista Mármara
Gonçalves realiza a primeira

exposição individual da
carreira, no Centro Cultural.

,

Pesquisadora de técnicas
e materiais há

mais de 20
anos, ela

expõe
trabalhos
de várias

fases.Próximo à Rodoviária

o Circo Orlando Orfei

chegou na cidade tra
zendomuitasatrações.

CadernoExtra

L"'\\:. ....
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� .
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Horários:

segunda a sexta-feiras: 20 horas.
•

Sábado, domingo e feriado: 15,.17 e 20 horas.

Orlando Orfei e
suas águas dançantes VÁ AO CIRCO!

Soluções inteligentes para a indústria de aJjmentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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bom nível de desen-volvimento,
de vida de qualidade e

acrescentar cárinho na relação
para com o cidadão. Como ex

secretária do Bem-estar Social co
nheço a realidade de nossa gente,
que aprendi a gostar e a respeitar
pela sua garra e coragem como

enfrenta as adversidades.
Fui acusada de ter criado

dezenas de loteamentos irregu
lares quando secretária do Bem

estar Social, tratando o caso com

paternalismo. O argumento não

passa de falta de conhecimento
de causa e de má-fé. Na realidade,
demos um pouco de dignidade a

centenas de pessoas que estavam
morando embaixo de pontes e

viadutos da cidade. Fiz o que
deveria ser feito e, agora na

campanha, o que prometi, uma

política limpa e esclarecedora.
Quero reforçar o agrade

cimento aos 2L795 votos Te_!
cebidos e desejar ao futuro

governo sucesso na empreitada.
Não esqueça as promessas, não

frustre as esperanças do povo.

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE OUTUBRO dE 2000

*Cecília Konell

sociais. Não faço politicalha, não
.

é essa minha índole. Vou conti
nuar me dedicando aos menos

favorecidos, porque sei que é

parte da minha missão aqui na
Terra.

O que me entristece é a forma
ardilosa usada pelos adversários

quando
-

se referiam ao trabalho

social que desenvolvi durante
anos e anos. Desde o início da

campanha apelei para que fosse
mantido o nível, insisti no debate
saudável e civilizado das propos-
-tas. Resisti às provocações,
tentando evitar que a campanha
se transformasse num ringue
político.

Entretanto, a vulgaridade e,os

ataques pessoais voltaram, des
toando do cenário pretendido pelo
povo, já cansado das brigas e

intrigas políticas. Denunciei sim
as irregularidades administrativas
e fiz o comparativo entre o go-

/ vemo do PMDB e o atual, pois
entendo que, mais do que direito, (
é dever do cidadão denunciar e

cobrar soluções do poder público.
O slogan utilizado na cam

panha, "Jaraguá com carinho",
traduziu o significado da nossa

proposta para a cidade: manter o

CORREIO DO POVO

/

Obrigada 21.795 eleitores, muito obrigada

Passado o calor das eleições
e o clima de rivalidade na disputa
pelo voto, me senti na obrigação
de dirigir-me ao povo de Jaraguá
do Sul. Primeiro para agradecer
os quase 22 mil votos de con

fiança depositados nas urnas e

também para levar urna mensa

gem de esperança e de fé num
futuro promissor que, com certe
za, virá um dia, trazendo a igual
dade e. a justiça social.

Após as eleições, preferi me
retirar para refletir sobre todo o

processo eleitoral e suas nuances.
Também necessitava de um tem

po para descansar, já que a cam

panha fôra desgastante. Agora,
aproveito a oportunidade para
dizer à população jaraguaense
que, apesar de não conseguir os
objetivos traçados, estou feliz;
feliz porque sei que dei o melhor
de mim na busca do cumprimen
to da missão que me fôra dada.

.Aceitei o desafio de ser can

didata a prefeito como missão.
Uma oportunidade para imple
mentarbs projetos sociais neces

sários e urgentes, nunca como

uma vaidade ·pessoal. Quem me

conhece sabe que há muito

tempo estou envolvida com obras

, -:..-

* Psicóloga

A rtigos 'para Carla do Leitor, devém ser enviados para Rua Walter Marquardt, J. J 80. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, COIll 70 loques, o endereç9 ou telefone para contplo. O jornal se reserva o direito de

sintetiza-r o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.

Armadilhas do poder
A comprovação de irregularidades em diversas urnas

eletrônicas noPaís suscita os questionamentos sobre a segurança
do voto digital. Pelo menos em quatro cidades, as eleições
informatizadas apresentaramproblemas sérios que obrigaram os

TREs amarcarem novos pleitos. Além de impedir a recontagem
r

dos votos em caso de dúvidas, já
que as urnas contabilizam auto
maticamente cada um, pode trazer

I

falhas na confecção do cartão que
leva as informações sobre os

candidatos para as urnas.

EmHorizontina, noRio Grande
. do Sul, uma falha- técnica fez

desaparecer 170 votos. Em Ara

çoiaba da Serra, São Paulo, os

candidatos a vereador pelo PTdoB
não foram registrados no programa
das urnas. Já noMaranhão, o TRE
determinou que haja novas eleições
em São João Batistae em Cândido
Mendes porque defeitos eletrônicos
tomaram o resultado indefinido. Em
todos os cantos do País pipocam

denúncias sobre as eleições informatizadas, reforçando as

suspeitas dapossibilidade de fraudes. ,

A vulnerabilidade do processo eleitoral eletrônico foi abordado
. pelaprimeira vez em 1996, pelo engenheiro Arru1car Brunazo
Filho, especialista em segurança de dados, formado pela USP,
que desconfiou da segurança das eleições eletrônicas.Aprincipal
suspeita é apossibilidad� de que auma contenha um subprograma
que desvie votos de um candidato para outro. Brunazo lembra

- I

ainda a impossibilidade de verificar se isso ocorre "porque o

TSE não permite que os partidos políticos testem o software
utilizadopelauma".

OperitodaPolíciaCivil Carlos Coana também levantadúvidas
sobre ri segurança do voto digital. O problema apontado por ele
é a falta de mecanismos de fiscalização. Já o técnico Márcio
Teixeira lembra que não há garantia dos TRE� de que os

programas analisados pelos partidos são os mesmos .instalados
nas umas. O consultor em informática Francisco Boér diz que a

"fraude pode serexecutada na confecção do hardou na instalação
do soft ou até por programas que dispõem sobre as facilidades
dedesvio na destinação dos votos".

Não se trata de contrapor ao avanço tecnológico alcançado
pelo sistema de eleição eletrônica,mas dequestioná-lo e de firmar
a necessidade de serem introduzidas séria_s e essenciais alterações
visando o seu aprimoramento. Não precisa ser especialistaem
informática para detectar que, mediante métodos simples: a
possibilidade de fraude é real. A comprovação de falhasmostra
que o sistema, além de não assegurar a confiabilidade, deixa
dúvidas a respeito da tt:ànsparência de todo o processo."

Cabe às autoridades investigar as possibilidades abordadas,
tomandourgentes providências para alterare aprimoraro sistema,

•

a fim de que as próximas eleições não ressuscitem o fantasma da

fraude. Por outro lado, a sociedade, em especial os partidos'
políticos, precisa tratar a questão de forma clara e objetiva,
permitindo a discbssão madura e racional acerca da votação
eletrônica. Entretanto, nem tudo pode ser creditado às armadilhas
do poder,muitomenos os derrotados usarem os argumentos para
justificar o fracasso nas umas.

/
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POLíTICA-3

�@�@����
. Vereador propõe alteração no

regimento interno da Câmara
I

Arquivo/CP: Edson Junkes
��----------------���----���

MILTON RAASCH

Dois hospitais da Microrregião do Vale do ltapocu estão

conseguindo sair de situação quase falimentar, por força da iniciativa
das comunidades e apoio de empresários e autoridades públicas. Em
Massaranduba, o Hospital Sagrado Coração de Jesus está recon

quistando a confiança e a preferência da população em função de
melhorias feitas nas instalações e a compra de equipamentos. A .

Prefeitura dá apoio financeiro importante mantendo o pronto atendi
mento. Empresas também deram apoio financeiro fundamental.

Em Corupá, o processo de transformação do Hospital São Francisco

está iniciando agora, através da Fundação Beneficente Pró-Saúde,
Empresários e população também devem colaborar, além do auxílio
financeiro mensal que' a Prefeitura concede. Nos dois casos, o maior
desafio é oferecer serviços de real qualidade para que as receitas
melhorem por força da opção natural do público pelos serviços
prestados. Dessa forma, desafogará, em parte, a procura de

pacientes da região pelo Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

Nomes
É dado como praticamente
certo que o médico José
Constâncio de Albuquerque
será o futuro secretário de
Saúde em Guaramitim.
Na direção do

Hospital Santo Antônio, será
confirmado o nome de
Osvaldo Oechsler, que já
responde pelo funcionamento
da farmácia do
estabelecimento e que teve

passagem anterior na própria
direção do hospital.

Comemoração
O Hospital Sagrado Coração de

Jesus, de Massaranduba,
promove neste dia 29 de

outubro (domingo) a festa
comemorativa ao cinqüente
nário de fundação do/ institui
ção. Os atos começarão às 10

horas e se estenderão até às 15

horas, no Salão de Festas da

Paróquia Sagrado Coração de
Jesus. A arrecadação que for

,

obtida com a festividade
reverterá em benefício do

próprio hospital.

Nos bastidores
É unanimidade entre políticos guaramirenses de que José Dequêch

Neto teve participação decisiva na vitória da coligação Acerta,

Guaramirim (PFLIPPB) nas eleições municipais. Dequêch foi
incansável na organização da campanha e na execução das

estratégias de disputa com os adversários. Terminado o período
eleitoral e conhecidos os resultados positivos para os objetivos da

coligação, recolheu-se novamente aos negócios da farrulia. Como
ele próprio já demonstrou, gosta mesmo é da hora da briga pelo

voto e de trabalhar nos bastidores.

ENTREA'SPAS __

"Estamos mais uma vez aqui falando para a imprensa e

quatro paredes, mas infelizmente tem sido assim, mesmo."
(Vereador lvaldo Kuczkowski (PPB), em pronunciamento feito na

quinta-feira, lamentando a ausência de público na sessão da Câmara de
Vereadores)

''Eles vieram para ficar." (Presidente do CooperativaJuriti, lrineu
Manke, falando sobre o crescimento da concorrência dos produtores
de arroz nos Estados do Centro do País)

"Sou de direita e antiPT." (Vereador eleito de Jaraguá do Sul

EugênioMoretti Garcia (PSDB) tentando explicar sua ideologia política)

SÃO Luís

Kuczkowski

quer evitar novo
"vexame" com

') ,

licençasde saude

Guaramirim - o vereador

Ivaldo Kuczkowski (PPB) pro
meteu, na sessão da Câmara de

Vereadores de quinta-feira, enca
minhar emenda, na próxima se

mana, para modificar o regime de

concessão de licenças para afas
tamento temporário do Legislativo.
Kuczkowski pretende propor a

alteração para evitar "vexames"
como o que a Câmara experi
mentou esta semana, com adivul

gação dos nomes de cinco dos

atuais nove vereadores, que estão

afastados para "tratamento de
saúde".

- Estou envergonhado com o

que �stá acontecendo nesta casa

legislativa-, declarou Kuczkows
ki, procurando enfatizar o cons

trangimento causado com a divul

gação do assunto na imprensa.
O vereador lembrou que, em

maio deste' ano, ele havia encami

nhado projeto de resolução para
alterar o Inciso I do Artigo 30 do

regimento, que dispõe sobre as li

cenças para ausência da Câmara,
que não f?i aprovado porque não

teve o apoio da maioria dos mem

bros do Legislativo. A atual

Kuczkowski: reapresentação de emendapara evitar novos vexames

disposição regimental prevê dois dores que requereram licenças são:

tipos de licenças: afastamento por Jaison Batista (sempartido), de 11 '

30 a 120 dias para tratamento de de setembro a 9 de novembro;
saúde, sem prejuízo da remu- Valério Verbinem (PFL), de 5 de

neração, ou para tratar de assuntos outubro a 13 de novembro; Sydnei
particulares, pelo mesmo -pbríodo, Silvio Finardi (PMDB), de 11 de

sem receber salários. outubro a 9 de dezembro; Altair
A proposta de Kuczkowski Aguiar (PPB), de 9 de outubro a

quer acabar com a facilidade da 12 de novembro, e Osvaldo �

apresentação de atestados nos pe- Devigili (PMDB), de 4 de outubro
did�s de afastamento para tra- a 2 de dezembro. Todos receberão

tamento de saúde. Ele vai propor os salários normalmente. Eles

que as licenças só sejam conce- estão sendo substituídos pelos
didas' nestes casos, mediante a suplentes: Alcibaldo Germann

entrega de laudos médicos fun- (PPB), Ita Martini Felippi (PFL),
damentados. "Poderíamos ter Osni ByJaardt (PMDB), Ilson
passado sem esse vexame no en- 'Girolla (PPB) e Ismário Freitag
cerramento da legislatura e depois (PMDB), que igualmente terão

de já realizadas as eleições", Ja- remuneração. O salário do ve-

',mentou. readoremGuaramirimédeR$I,6
OS DOENTES - Os verea- mil. (MILTON RAASCH)

f!ô) '9/)v�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311
t'-r\ 372·2036

� '371·4311

Dr. Kleber LisboaAraújo
. CRO�SC5270

-

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

,

Centro . Czerniewicz

Num colégio Marista, seu filho recebe o mesmo ensino
de qualidade que está educando mais de meio milhão de
crianças em cerca de 80 países. Uma formação sólida e

integral da Educação Infantil ao Ensino Médio, para
desenvolver, de maneira equilibrada, os seus aspectos
físicos, morais, espirituais, intelectuais e artísticos. No
Marista, seu filho conta com a atenção e a assistência de
profissionais treinados dentro da moderna tecnologia
educacional, e você conta com a segurança de 200 anos de

tradição em educação e um dos maiores índices de aprovaçãoCOLÉGIO MARISTA
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Vitório Lazzaris não fará
\

,

oposição ao governo Pasold
Prometeser

independente e
dialogar com a

administração

Jaraguá do Sul- o verea

dor eleito Vitória Altair Lazzaris

(PMDB) disse que não fará opo
sicão ao governo do prefeito lri
neu Pasold (PSDB). "Essa pa
lavra para mim não vai existir. Vou ,

trabalhar em termos de Jaraguä
do Sul, não pensando em ques
tões políticas", explicou. Lazzaris
justifica a posição informando

que tem definido os projetos a se

rem defendidos na Câmara de Ve-
\

readores, "resultados de reuniões
realizadas em diferentes 15

comunidades, onde foram e1en
cadas as principais reivindi

cações".
Sexto vereador mais votado,

com 1.272 votos, Lazzaris pro
mete manter relacionamento
"muito próximo" com a bancada

governista e com o governo. "Pe
la primeira vez um vereador tem

projeto de atuação definido, com
propostas concretas a serem

desenvolvidas. Esse foi o com

promisso assumido com as co

munidades dura'nte a campa-

DALTERRA MANUTENCÃO
,

,

HIDRAULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Rua: Urubici, 31 2& Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

Edson Junkes/CP

Ludependentes Lazzaris vai buscar apoio da bancada governista

nha", declarou, revelando que,
entre outras, vai reivindicar a

construção de um posto de saúde

no Rio Cerro II, um posto policial
e uma creche para atender os

moradores do Rio da Luz e Rio
Cerro I, além de distribuição de

sementes para os agricultores
com preços subsidiados.

De acordo com ele, a estra

régia a ser adotada para ter as

reivindicações aprovadas pela
Câmara, que tem maioria go
verni sta - a coligação Mais

Jaraguá do Sul tem 12 dos 19
vereadores -, e implantadas pelo
governo é o diálogo. "Vou usar a

tribuna para registrar as pro

postas e procurar o governo para
negociar a realização. Se as

reivindicações forem justas e

tiver recursos o prefeito não tem

como negar", acredita, acrescen
tando que, mesmo assim, se não

conseguir sensibilizar o governo,
vai tentar fazer "pressão" através
de mobilização dos moradores
das respectivas comunidades':

Lazzaris vai reivindicar

também a reorganização das pa
trulhas mecanizadas. "A Se

cretaria de Agricultura precisa
elaborar uma programação que
atenda todos. os agricultores,
independente de questões polí
ticas ou divergências pessoais",
frisou, deixando escapar que terá
uma atuação independente. "Vou
agir de acordo com a minha

consciência, trabalhando para a

cidade", discursou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Mareçhal Deodoro, 7761- Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fon.: 371-2480

r�cord�

Relatório divulgado pelo Fundo para a Agricultura e a Alimentação,
da ONU, sobre a situação da fome no mundo entre 1979 e 1998,

indica que ainda existem mais de 16 milhões de brasileiros famintos.
O País conseguiu, entretanto, razoável progresso no período.

Segundo o documento, o percentual de famintos que era de 15%,
entre 1979 e 1998, baixou para 10%, de uma população de cerca de

160 milhões, entre 1996 e 1998. O consumo de calorias pelo
brasileiro é, ainda, o pior entre todos os países da América do Sul.
Há déficit diário de 250 calorias contra, por exemplo, 140 calorias a

menos dos argentinos. Pelos números da ONU, em meio a um dos

períodos de maior prosperidade econômica do primeiro mundo, há
826 milhões de pessoas vítimas crônicas da fome.

Projeto
Empolgado com o bom

desempenho nas urnas, o PT

de Jaraguá do Sul já discute
as estratégias para as eleições
de 2002.

Além do nome de Dionei da
Silva (consenso) para
disputar uma vaga na

Assembléia Legislativa, o
partido analisa a possibilidade
de lançar um candidato a

deputado federal.

Aliás
PT e PMDB negociam a

possibilidade das bancadas
atuarem mais próximas no

Legislative. Uma fonte do PT,
no entanto, informou que o

partido não vai apoiar a
candidatura de um

peemedebista à presidência
, "apenas para, fazer frente à

bancada governista". "O PT

quer discutir em cima de

propostas", avisou.
,

Consolo
Pode ser coincidência, mas todos os presidentes de Câmara de

I
Vereadores na microrregião não se reelegeram. Talvez, mais

expostos, tiveram o desempenho melhor avaliado pelo eleitorado.
Entretanto, alguns, pelo comprometimento e profunda ligação
com o futuro governo, podem ser .nomeados secretários. Um

bom prêmio de consolação, já que, além do status, o salário
I

supera o equivalente na iniciativa privada.

�Justificativa
O vereador Pedro Garcia

(PMDB) quer que o governo

divulgue o balancete da 12"

Schützenfest. O objetivo é

certificar os dados para
análise do projeto
governamental que concede

contribuição às associações
de clubes e de caça e-tiro.

No alvo
Garcia acertou no aIvo. Além
da função de fiscalizador, o

vereador precisa analisar com
mais critério os projetos que

tramitam na Câmara. A
iniciativa é louvável e deve

servir de exemplo. Se o

balancete apresentar superávit,
,

não justifica a contribuição.

[ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�0\l0co

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f;�Uß� Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

��BREiTHAÜpj
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Balcão do Pronaf: agricultor terá mais. informações sobre o programa e financiamentos

C0111.;�p�ay nos-

__

105.000 �lW.
C0111.; CV�CLÇão- do» 70 ./+29

eleüores;
Motivado-p� 1.2 72 'vo=tay
receloidov erpela/cordianço»

dep��cv�peMOCv,�
vereador eleito, pelo- PMV13J ccuo
�o-MnrCLr� C0111I

LVetbO.Iho-;�� 0'

covnõetêeccca:

Nosso muito

obrigado, Jaraguá do
Sul.

\

Vitório Altair
Lazzaris

�Balcão Pronaf' promete
transparêncianos serviços
Ministério quer
facilitar o acesso
aos recursos e

maior fiscalização

Brasília - O Banco do Brasil
I

e todos os bancos que 'repassam
recursos do Pronaf (Programa
Nacional de Agricultura Familiar)
passaram a dispor, a partir desta
semana, de um "Balcão do

Pronaf", onde' o agricultor tem
assistência e orientações sobre o

programa e financiamentos. O
Ministério do Desenvolvimento

Agrário também está distribuindo
uma cartilha para mostrar como

proceder pára ter acesso aos re

cursos do Pronaf, sem inter
mediários.

O ministro Raul Jugmann
promete que as informações
disponíveis possibilitarão ao

agricultor saber como obter o

financiamento, quanto se paga,
como se paga e em que prazo.
"O cjesvio de dinheiro dos pro
gramas da reforma agrária, nem
sempre de má-fé, é problema que

aparece todo dia, mas as auto

ridades estão tentando reduzir as

margens de erro", garantiu.
Desde setembro, todos os

convênios feitos com os mu

nicípios têm a interveniência da
CEF (Caixa Econômica Federal).
Antes, dava-se o dinheiro e via
se o relatório depois. Agora, faz
se o convênio para, por exemplo,
perfurar um poço ou construir

urna pequena estrada para escoar
a produção e a Caixa só libera os

recursos à medida que a obra

avança. Além disso, a informação
sobre a liberação da verba é

divulgada. O governo promete
ainda enviar os dados às Câmaras
de Vereadores e conselhos mu

nicipais. (

Segundo Jugmann, o minis
tério vai enviar aproximadamente
500 cartas aos munícipes, onde
M obras-financiadas pelo Pronaf,
consultando-os sobre a execução
e convidàndo-os a fiscalizá-la.

"Ganha-se, com isso, a par- �
ticipação direta do povo e reduz-
se o espaço dos desvios. Melhor

ainda, assegura-se a correta

aplicáção do dinheiro público",
acredita Juginann.

IDA Aciam (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

I Massaranduba) promove na próxima quinta-feira, a partir das
\ 19 horas, na sede da entidade, palestra com o advogado
especialista em fraudes no comércio e em Direito Criminal
Marcello Ricardo Almeida, com o tema: "Convivendo com

golpistas" .

o A palestra vai abordar, entre outros tópicos, a identificação dos

golpistas, elementos utilizados para aplicar golpes, principais golpes
aplicados no comércio e medidas legais para prevenção.

o A Fampesc (Federação das Associações de Micro e Pequenas
Empresas do Estado de Santa Catarina) vai recorrer à Justiça
com mandado de segurança contra a Medida Provisória 2.037-
21 e da Instrução Normativa 89/2000, que obrigaram o débito
em conta corrente dos empresários do setor que não
recolheram a CPMF (Contribuição Provisória de Mo

vimentação Financeira) por estarem amparados por decisão

judicial.�------�-------------�

Tudo em Granitos eMârrnores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Ca (Oxx47) 370-8432
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO
27 DE OUTUBRO DE 2000

cultura - lazer - entretenimento

Fotos:Edson Junkes/CP

livre de rótulos
Sem escolas, nomes e "ismos", a arte dela flui
livre e passeia por tendências e experimentos que
o tempo só acompanha para delimitar as fases.
MármaraGonçalves, artista maranhense
radicada em Jaraguá do Sul hámais de 20 anos,
mostra amaturidade de seu trabalho na primeira
exposição individual de uma carreira cheia de
prêmios, mas sem nenhuma necessidade de
ostentação. A abertura damostra aconteceu
ontem, às 19h30, no Cením Cultural, e os

'

trabalhos ficam expostos até o dia 12 de
novembro. Mármara

.

",._ "'. Gonçalves é conhecida

1 '�, �� como profes�ora de
"''L.)f , uma geraçao de

r: 1 artstas pástcos
, #,V ' ��:��i::�������
J "Aprendi com o

jl� mestre Di Vicenzi a

fazertestes, para
descobrir novas

possibflidades", explica,
referindo-se ao italiano/que trouxe

para o Brasil "a arte do fogo", inúmeras
técnicas de trabalho com cerâmica e porcelana,
A lição ela aprendeu de cor, A última peça que
criou, uma escultura presente na exposição, é

/

Mármara e a porcelana premiada
em Joinville, sob o tema "Paz"

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

� Mergulhe na natureza.
o
DI::

�
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

fruto de experimento com resina e tecido. "Com os

restos de resina que ficavam na minha roupa,
percebi que a resina deixa o tecido transparente, aí
criei esta peça", conta,
- Do bidimensional da pintura convencional; na
qual imprime a ilusão de volume, passa a
incorporar a pesquisa em resina, inserindo o
relevo real em suas obras e daí para o espatulado.
Hoje, além da densidade pictórica, o suporte da
arte de Mármara ganhou a tridimensionalidade,
que projeta o trabalho no espaço como parte
integrante do mesmo, quase resultando em
escultura de parede, Instiga o olhar, sendo alterado
conforme a visão do observador", define o crítico
de arte Inacio Carreira, apresentando o "diferente",

elemento sempre presente na obra da artista.
O acervo da artista inclui cerâmicas, em que
pesquisa relevos e ácido, óleos, resinas,
volumes e uma infinidade de técnicas. O

processo de criação resulta de "manchinhas e
pinceladas", tudo feito sem esboço onde, no
máximo, as cores são planejadas. Dessa
operação quase inconsciente e
descompromissada, já resultaram prêmios
como o 1 º lugar no 1 º Salão Jaraguaense de
Artes Plásticas, realizado pela Scar em 1983,
Foi Mármara também que ganhou o concurso
de vitrais realizado pela Scar em 1986, mesmo
ano em que conquistou o 2º lugar naMostra
Nacional de Criatividade sobre Porcelana.

:
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�IIII� Estofados .

ti �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Home page: www.estofadoskrause.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TRADIÇÃO GAÚCHA2· CORREIODOPOVO Sábado, 21 de outubro de 2000
Marcon= Piquete Estampa de Taura

Fotos: Divulgação

Hoje é dia de Rodeio...

2D Rodeio Crioulo
CTG Do Trote ao Galope

Patrão Cilo Junkes abre
I
a postos, então venha pres-

'portões, cancelas e portas pa- tigiar, venharetribuiro trabalho
ra receber toda comunidade que uma equipe faz ao longo
para três dias de festa, com- de um ano.

petição e confraternização. O Programação completa
parque já está preparado, segue nesta mesma página.
gaiteiros contratados, equipes Bom rodeio a todos.

IV Festa d� Inlegração
Gaúcha

Jaraguá do Sul - sc

Dias 23 e 24/0�/2000

domingo" no
rodeio do CTG

. Grande

Fandango
dose dupla

Grupo
Cantos do Sul

e

Grupo Rodeio

com os grupos
Grupo Portal
Gaúcho e

Cantos do Sul.
Sábado, Grupd
Rodeio.ATRAÇÕES

• Laçadas
• Gineteadas

• Provas

Funcionais
PROMOÇÃO:

'eTG LA O JARAGUAENSE '

r----------j r-�-------.---j
I Gaúcho(a) de I I Agend.a Gaúcha I
I idade neva I I 20 de outubro - Baile - Grupo Rodeio e

I
J Paulo César Soethe'(2I), Mário I I Cantos do Sul - CTG Do Trote ao Galope I
I Eduardo Raulino-Dudu (21), I I 21 de outubro � ,Baile - Portal Gaúcho e I'
I Valeria Spézia (22), Vitor I I Cantos do Sul - CTG Do Trote ao Galope I20 a 22 de outubro - Rodeio Crioulo
I Augusto Rau (22), Valdir I I CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do sei]
I Demarchi (23), MUTilo Cesar I I 10 a 12 de novembro - Rodeio Crioulo I
IRosa Júnior (27), Franscisco Josél I

- CTG Boiadeiros do Caneco - Rio
ICandido Filho (28), Camila Negrinho .

I I I 18 de novembro - Baile com Walter IGabriele de Oliveira (31 ), Ivone
.

I. Spézia (41, Benjor (4) I I Morais e Grupo Criado em Galpão - CTG I
L .J LLaç�araguae�e � .J

...,.. ':.-

CASA CAMPEIRA TCHÊ
TRAJES GAÚCHOS

. MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax: (0**47)371-0330
e-mail: c::asacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CLASSIFICADOS

Vendo: Cela america·

na, nova, preço de

ocasião. Tel: 371-

1226, com Bona. .

Vendo: Carretinha

para dois cavalos,
excelente estado e

documentada. Tel:
370-2575, com Marli
ou Vercilho .

...
CARNES

.--'

DEMARCHICARNES
ATACADO E· VAREJO

FONE: (47) 371-4�47 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchi.carnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Redescobrindo o arco-iris
Avaliar como em jaraquá do
Sul e região se configurou
um tipo de relação de

produção diferenciado das

relações clássicas de
trabalho. Essa é a

,

proposta' da
dissertação de
mestrado do professor
de História Ancelmo
Schörner,32,
desenvolvida entre

1995 e 1997 na

Universidade Federal
de Minas Gerais e

agora transformada
'em livro. "O Arco-íris
encoberto - jaraguâ
do Sul, o trabalho e a

história: operáriOS,
colonos-operários e

faccionistas" foi
editado pela CNM
(Confederação
Nacional dos

Metalúrgicos) e .

lançado ontem à
noite, junto com a

inauguração da Biblioteca!
Videoteca do Movimento

Popular, no Sindicato da

Construção Civil e do
Mobiliário.

trabalhadores e seus
,

anseios.

Conseqüentemente, não
têm consciência de

facção descentraliza a

produção, isolando os

trabalhadores e tornando
mais difícil a consciência de

classe. Schörper
diz que, por serem

legalrnente
representados e

terem relativa '

autonomia de
horária de
trabalho, esses

trabalhadores não

se identificam com

o movimento

operária. "E às
vezes são até mais

explorados que os

outros porque

ganham pelo que
produzem, o que
os leva a trabalhar
até 15 horas por
d'a". comple
menta.

No conflito entre

trabalhadores de

jaraçuá do Sul
com os de fora (sejam do
Paraná ou do Centro-Oeste

catarinense) a discriminação
parte tanto dos operáriOS

_quanto dos colonos

operáriOS. "Quando se

constituiu a mão-de-obra
necessária na cidade, a

imagem do trabalhador de
fora começou a ser

associada à marçtnahzacão.
ao roubo de emprego e à
miséria. "São mitos, que n�
verdade não se configuram
dessa forma, mas que foram
construídos pelos mesmos

empresários que faziam

propaqanda no Paraná para
atrai'r trabalhadores",
esclarece o mestre em

História. Ainda sem preço e

distribuição definidos (deve
ser vendido em média por R$
12,00), o livro estará dispo
nível nos sindicatos dos
Servidores Públicos,
Construção Civil e Mobiliário,
Vestuário e Metalúrgicos,
além de constar no acervo

da recém inaugurada
Biblioteca/Videoteca do
Movimento Popular e

Sindical.

Sdtõmec peculiaridades da c/asse trabalhadora

Schörner procurou entender
os problemas enfrentados
pelo movimentà sindical
para mobilização dos
trabalhadores através das
peculiaridades das relacões
locais de trabalho. "O que
acontece na região é que
não se tem apenas aquela
situação típica: de um lado a

empresa, do outro o

trabalhador. Na confi
guração das relações de
trabalho, existe a presença
de outro grupo, os colonos
operários, que têm na

fábrica uma, «ornple
mentação de renda, mas
que não dependem dela
cara a sobrevivência",
explica o autor. Esses
trabalhadores que
sobrevivem da pequena
propriedade não dependem
exclusivamente do salário,
Por isso não se vêem como

operários, não se

identificam com os

_.

mobilização sindical.
O trabalho de Schörner,
baseado em pesquisas e

entrevistas, resgata desde a

formacão de jaraçuá do Sul
(com visäo dife'rente da '

história oficial que se

conhece) para entender
como se deu a formação
dos processos de trabalho,
situação que é comum a

Massaranduba, Corupá,
Schroeder e Guaramirim, de
onde os trabalhadores se

deslocam.
O professor analisa ainda a

cultura de trabalho alemã,
idéia que incorporou ao

discurso lacaio mito da

superioridade do operário
alemão, que no confronto

,

com os oceanos
paranaenses é exaltado
como rnals produtivo e

disciplinado, avesso a

conflitos, greves e

participação sindical. A

questão 'das'taccöes
aparece na obra como

outro diferencial na classe

operária da região.!
Estimulada principalmente
pelo setor vestuarista, a

Fotos:Divulgação

, ,\" ,}; 'o;,; ,_, :' .,:'
, Cérca:de 400 pessoaspaf-:c ui:l;l�Qesj:d�.·;:trabêl.lt;Jo, .:.�c�-
ticiparam ontem do.CortejO y,,'!2IaQ�0S)\ Cirandas e cantös de
Brincante Abayomi; espetáea, louvon{que estimulam as lem-

10dáCoQperativaAbayomi(do brancas da infância e rea

Rio de Janeiro) trazido à' quecem arqemórtaafenva de
jaraguáç10 Sulpelo Ses(.(Ser�' cg,6là umsdes espectadores",
viço Social do Comércio), �lDresentao programa�

.

através de PalcoGratório -

"

AiQcoordenadordadivisão
Circuito Nacional de'teatro de Çultura do sêsc, Sér-
eDanca. no gináSiO do gio Pedrotti, explica
Instituto Educac!o- que desta vez o

naljangada, às 15

horas. À noi

te, o gru
po-de-oí
to mu

lheres fe:z

workshop para .1'

ensinar a. técnica
éxsluslva 'de confcc

çãpde bonecas ne,gras""
sem uso de cola nem cos

tura, trabalho pláStlcodireci®
nado à cultura p0pular.

O cortejo nasceu quando
a Cooperativa Abayomi com
pletou 10anos. Ter,:n öümínu
tos e aurai aplatéla com músf
ca. dança e outroselememes
da cultura afro-brasrleira.
U

Mulheres de várias geraçàe's
usam brincadeiras, .poesías.
receitas e si'mpatias como

@ @xi,giaeSiRaço<\-_' ",:}i:'

abertQ.;,,':Preösá=

i,�v�mosiiiqe' espaço
6g,8:lPI orsec1um

cori'eJo, e públiCÓ
garantidp:', dlz Pedrotti�i O'
espetáéulo é reállzadb hG�.mal
mente-em espaços públicos,
como o calçadão, mas a equl-

f

preferiU o ginásio, para não
correr rlseocomãs intempéries
de outubro. Participaram"do
evento aluno's do Instituto,
Educacional Jan�ada, da Escola
Alberto Bauere .oessoas da

comunida.de.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Patrocinio:

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 2000 -�b1;@
www.nageral.com

14 festa acabou e já deixou
jVlas o Na geral trouxe os

flashes da festa!!!

J

Agenda
No próximo final de semaná,

Jaraguá do Sul vai parar com o:

Campeonato
desom
UIDB Drag

Dias 28 e 29, no Chopp & Club
Cobertura exclusiva na Internet

pela equipe N@ Ger@l,
e cobertura na Rádio Studio

FM, pelo mais novo programa:
Studio ao vivo Nageral.com

Promoção:
Som Mendonca

Apoio:
N@ Ger@l

,

VEM AI
O mais novo lançamento do grupo N@ _t
Trote-se de um programa semanal, r,serão realizadas brincadeiras/gincana
vivo pela Studio FM e ao vivo pela In

'

hora! Inauguração, dia 28, às 15 hs
-'I. � ':.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 2000

Vende-se video-game Sony Play
Station, com 2 controles Dual
Shock vibradores, acompanha
CD's de jogos. Por R$ 300,00.
Tratar 370-7189, cl GiseIe.

Vende-se celular Samsung Voicer
Prata cl linha, por R$ 200,00.
Tratar 370-7189, cl Giseie.

Vende-se 2 terrenos no centro,
lateral da RuaMarechal Deodoro
da Fonseca, cl 375m2 cada. Valor
R$ 55.000,00, cada um. Tratar

9975-2164, cl Júnior.

Vende-se Terreno em Barra Velha

próx, ao mar, ou troca-se por ter
reno em Jguá. Tratar 371-4083.

Vende-se sítio no Garibaldi próx.
Igreja Santo Estevão, cl

178.000m2, cl casa de alvenaria,
árvores frutíferas, pasto, lagoas
de peixe. Valor R$ 32:000,00, a,
negociar. Tratar 371-6112, cl
Beto.

Torro uma casa no Jaraguã
Esquerdo, apenas R$ 16.000,00,
quitada, escritura e murada. Tratar

9103-4522, cl Egon.

Alugo apartamento térreo ci. 1

quarto, sala, cozinha, área de

serviço, bwc, cl garagem coberta.
Valor R$ 200,00. Tratar 372-
OJ 87, (próx. Dalmar, DaJcélis e

. Marisol)

Vendo Lanchonete na RuaWalter

Marquardt, completa, cl telefone
e ótima clientela formada. Preço
à combinar, ou troco por
automóvel. Tratar 371-5715, ou

no local-c/ Vilson.

Vendeo ou troco (por terreno até

R$ 14.000,00 ou casa até

22.000,00) Apto com 3 quartos,
sala, copa cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada, piso cerâmico
e I vaga de garagem. Fica
banheiro completo (box de vidro,
balcão branco laqueado). Valor R$
R$ 48.000,00 ou entrada de R$
22.000,00 + salde financiado. '

Tratar 371-4425.

Vendo ou alugo bar com cancha

de bocha na Barra do Rio Cerro.
Valor .a combinar. Tratar 275-
0051.

Vendo terreno com 325m2 no

loteamento Miranda. Valor R$
8.000,00. Tratar 275-0051.

Vendo terreno com 368m2 no

loteamento Roeder. Valor R$
6.000,00. Tratar 275-0051.

Vende-se casa em construção,
com 80m2, no loteamento

Versalhes. Valor R$ 45.000,00.
Tratar 275-0051.

Vende-se bar e lanchonete no

IllJLI'IlIO
-

REFRIGERAÇAO Ie
AR CONDICIONADO

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece.

• CÂMARA FRIA
• AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT

• INSTALAÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

AMBIENTE CLIMATIZADO
Você e seu cliente merecem sentir-se bem.

Tel/Fax: 47 275-2004 Cel.:1 9975-0528
e-mail: belfrio@netuno.com.br

'. PROJETO
'"

• MANUTEN,ÇAO

centro de Jaraguá do Sul, já com

boa clientela. Valor R$ 5.000,00.
Tratar 372-0161

Vende-se sobrado semi- acabado
na vila nova, garagem cl

churrasqueira, + 01 garagem,
suíte, 2 quartos, ampla sala cl

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

9962-0139

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. Trata
370-7441 ou 9973-5354 .

"Versátil, o Split é uma
solução estética para
diversos ambientes"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Intermediária

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

Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Apartamento classe "A"

(mobiliado). Ed. Carvalho - Cen

tro. Preço: R$ 110.000,00

TROCA-SE - Terreno (murado) cl
371 m' (Nova Brasilia), por apar
tamento em Balneário Camboriú

ou ltapetna.

.>

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

(Prox. Marisol) Preço:'R$16.000,00

VENDE: Terreno cl 1.245,00m2•
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 (Próx. 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

BaIsaneIli, 134 (Amizade). Preçoi
R$ 58.000,00 (Aceita-se imóvel de menor

valor ou carro).

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jaraguá do Sul - SC -CRECI 0914-J ti 371-2117

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

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

VENDE - Alvenaria cl 165 m',
terreno cl 371 m'. Rua Toma: F. de

Goes, 366 (Nova Brasília).
Preço:R$ 90.000,00 (negociáveis)

VENDE: Terreno cl2.655,00 m2•

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

. ALUGA - alvenaria, contendo 03
dormitórios. Rua Angelo Julio
BaruJJi, 63 - (Ilha da Figueira).

R$ 350,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4 - CLASSIFICADOS '

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 21 DE OL'JTÚBRO DE 2000.............................................................
- . .

1 - ESTRADA NOVA (BARBADA) 5 - VILA NOVA - PROX. AO FORUM - (OPORTUNIDADE)
Excelente terreno com 600m2 (15x40), por apenas R$ 37.000,00.

Terreno com 450m2, casa em alvenaria com 80m2. Preço R$ 8.000,00
entrada + 60 prestações de R$ 190,00.

6 - CENTRO

Ed. Argos - 2º andar - Rua Jorge Lacerda, apto. com 1 suíte

+ 2 quartos, demais dependências e garagem. R$ 75.000,00

2 - GUARAMIRIM
Próximo a Weg Química - Bairro Corticeira, terreno com

690m2 e casa com 110m2 - use seu FGTS. Preço R$12.000,00 + 50x R$190,00.

7 - CONDOMíNIO AMIZADE - 2 APARTAMENTOS
3-CENTRO

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

Edifício Menegotti - Apto, grande, com 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
8 - CONDOMíNIO AZALÉIA

4 - JOÃO PESSOA Excelentes lotes na parte de cima do loteamento, o 1 º com 700m2:

Pre o R$ 32.000,00, o 2º com 1.200m2: Pre o R$ 65.000,00Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37.000,00

Rua Joinville - 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

Engeter

o.
Engctec

Eg;
EangctC('

E(!
Eg
a
Engcte('

EngereC

tk��tJ:
Engetee Engetee Engetee Engetce

..tit».
Eng<�'ec Engetee Engetee

\'
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Compra Vende

Aluga e Administra

Rua João lanuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início Jaraguá ESQuerdo

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

371-6600
371-0725

REF. 1013 -

Amizade - Cond.
Res. Amizade - Apto
cl 2 darm., reforma
do, cl piso térmico.
R$ 35.000,00
quitado, pode ser

financiado até 15
anos e entrada cl
fundo de garantia

REF. 3009 - Rio
Cerro Pequeno

- Terreno de

esquina com

450m2, R$
6.500,00, pode
ser financiado
direto com o

proprietário.

REF. 2035 -

Chico de
Paulo - R.

Joaquim Fco
de Paulo, 279

- casa alv.
200m2, 4

darm, 2 banh.,
salajantar;
sala TV, COZI
nha, lavand.,
churrasqueira.

Terreno
527m2 R$
93.00Ó 00.

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

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

REF. 3032 - Estrada Garibaldi - Próx. Salão
25 de Julho. Terreno cl 412m2. Entrada R$
2.000,00 + R$ 152,00 mensais.

REF. 3029 - Tifa Martins - Ana Paula,
próx. Posto Mime. Terreno cl 350m2, cl
fundamento pronto para casa de 100m2,

planta aprovada. R$ 14.500,00.

REF. 3023 -

laraguá
Esquerdo -

Terreno cl
3?5m2.
R$ 11.000,00

REF. 3000 - Vila
Nova - R. Artur

Gumz, terreno

cl 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 dó Sul)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 078 - Casa alv.: 140m2, 1

suíte, 2 quartos, + dep + piscina.
Lot. Papp. Barra. R$ 100.000,00

Ref. 004 - Casa alv.: 130m2, 3

quartos, + dep. Jaraguá
Esquerdo - R$ 23.000,00,

próx. ao Juventus

Ref. 013 - Casa alv.: 134m=1,' 2
quartos, + dep. João Pessoa.

R$ 40.000,00.

Ref. 037 - Casa alv.: 1 suíte, cl
hidro, chur., e piscina. Terreno:
651m2. R$ 48.00_0,00. Lot.

Papp Barra.

- Casa alv.: 4 quartos, 3 salas,
BWC, cozinha, dispensa, área
de serviço, gar., chur., Rua

Adol-fo Putjer, 409. Próx.
Prefeitura, R$ 350,00.
- Casa de madeira: 3 quartos,
BWC, sala, copa, cozinha,
gara-gem. R. Adolfo Putjer,
409. Próx. Prefeitura, fundos.
R$ 270,00.

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

"

Ref. 071 - Casa alv.: 240m2, 1 suíte,
•

2 quartos, +dep. Figueira -

R$ 90.000,00

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

R$ 85.000,00

Ref. 033 - Sobrado: 246m2, 4

quartos, dep. Vila Nova - R$
,

60.000,00 à vista ou financiado

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

quartos, + dep. Vila Rau -

R$ 53.000,00

Ref. 046 2 casas de alv.: 1°) 115m2,
3 quartos. 2°) 65m2, 2 quartos.
Água Verde. R$ 63.000,00.

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

R$ 70.000,00

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

R$ 58.000,00

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

quartos, dep. Figueira -

R$ 50.000,00

R$ 40.000,00.
Ref. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

qtos, +dep. Ana Paula. R$ 21.200,00
Ref. 046 - Terreno: 392m2. Centro.

R$ 38.000,00
Ref. 036 - Terreno: 399m2. Centro.

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

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

R$ 100.000,00

Q'I

Ref. 079 - Casa alv.: 11�m2, 1

suíte, 2 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, 2 quartos, +dep.
Vila Rau - R$ 12.500,00 +

R$ 135,00/mês.

e
Ref. 014 - Casa alv.: 248m2, 1 suíte
cl hidro, 2 quartos, + dep Ilha da Fi

gueira. Próx. Indumak. R$ f

120.000,00.
Ref. 007 - Terreno: 186.000m2•
Lateral da Walter Marquardt. Próprio
pI Chácara. R$ 50.000,00.
Ref. 020 - Terreno: Rio Cerro. Frente

para o asfalto. 24.885m2. Próprio
para indústria. R$ 75.000,00.
Ref. 013 - Casa alv.: 134m2, 2 quar
tos, +de . João Pessoa.

R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2. Chlco de
Paulo. R$ 16.800,00.
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 .casetro.
32.000 pés de banana, galpão
de 150m2, telefone e parabóli
ca. Rio Cerro lI.
R 140.000 00.
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Creci 1749-J 2
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS

!
LTDA.

Sobrado - Vila Rau -

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

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

na frente. R$
125.000,00 -Aceita
imóvel menor valor

,...- .....,..���-......, Apto-301
-

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

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
, .

IMOBILIARIAS LTDA.

E-mail: itaivansisnetuno.com.br
* Estacionamento próprio

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA AL, •

- VILA BAEPENDI -

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

! cl bwe, escritório,
I ehurrasq., gara
gem p/ 2 cerras.
R$ 80.000,00.

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - cl
220m2, el4
äorm., 2 bwe,
garagem pI �
cerras.: terre
no cl 930m2•
R$110.000,0

VENDE - Sobrado e

alv. fII.JJJl1J_ - Guara
mirim cl 360m2 - acab..

de primeira, tudo c/
gesso., 1 suíte cl
ctoset cl banh., hidro
mass. + sacada + 3
dorm. c/ 2 sacadas,
bwc social, sala estar

·ampla, sala jantarl
,TV, lavabo, cozinha c/
armários emb., área
-äe serviço, garagem
pl 4 automóveis.
Terreno cl 720m2,

....;;.;.""""''"'"'''''--' aceita troca.

R$ 140.000,00.

VENDE - Sobra,
do - Amizade -

cl 260m2• R.
Emílio Horn
burg, 2 suítes,
+ 2 äorm, 2
bwe, c/sece
das. Terreno
cl 727m2•
Aceita imóvel
menor valor.

, R$ 120.000,00

VENDE-APTO
CENTRO - Ed.
Magui/ú - Apto
24 - Bloco A. 1

dorm., 1 bwe,
cozinha cl
armários,
telefone,
parabólica.
R$ 19.000,00 +

finane. Aceita
Apto. Ba./�

VENDE-SAO
LUIZ - Casa
alv. cl 150m2,
5 äorm., 2

-;••1 bwe, cl gara-

Arroz Urbano,
terrenocl
430m2•

R$ 35.000,00

VENDE
IMÓVEL
COMERCIAL
ao lado da

garagem da
Canarinho. Por
apenas R$
38.000,00

Apto-l03 -

Edif. Isabella

cl ,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 Fgts.1
Finane·IPare.

VENDE - Edif.
Adrielli - Apto.
201 - próx CoI.
Alberto Bauer, c/
96m2• Área útil - 1
suíte + 2 dorm.,
sala c/ sacada,
garagem, portão
eletrônico,
Intertone. R$
22.000,00, sina�
+ finane. R$
305,00, p/ mês

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

REF 1748 lavabo, garg.
---------------'p/ 2 autom.,
dep. empr., c/ bweõ despensa, piseine e

currasq. - R$ 140. 00,00 nego

VENDE - CZERNIE
WICZ - Sobrado c/
2S01TJ2, suíte mas
ter cl sacada, 2
dorm., 1 bwc, sala
estarlTV, cozinha,
lavanderia, lava
bo, garagem pl 2
carros, churras
queira, c/ piscina,
portão eletrônico +

interfone. Terreno
cl 680m2, cl
jardim. À vista

R$ 250.000,00

(

I;

VENDE
Terreno comi.
c/832m2, ao
lado da ponte

�

veitett« - Loja
Bonatti Mat.
Constr. Por
apenas
R$ 45.000,00.

SOBRADO -

Centro c/
347m2, c/ 2
resido + sala
comi. c/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 cl alto
padrão, c/ 580m2,
Vila Baependi -

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

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

Irolla
IMÓVEIS L T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

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

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

churrasqueira., 2 vagas de garagem. RS 93.000,00 si
acabo

. 3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas de garagem. RS 92.000,00.
3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl garagem - RS
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. RS 75.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl 2 quartos, bwc, sala
cl sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e

garagem. RS 65.000',00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. RS
180,000,00.

<'

3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. RS 33.000,00.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm garagem - RS
22.000,00 + financiamento
3313 - Res. Ilha dos Açqres - novo suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. RS 45.000,00
financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl
suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. RS 75.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1007 - Centro - cl 300m2, suíte + 2 quartos, sala conj.,
dep. de empregada, garagem pl 2 carros. Terreno cl
700m2• RS 140.000,00 - aceita apto ou casa menor valor.
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwc, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. RS 120.000,00 - Aceita apto.
central.
1036 ' Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. RS 180.000,00.
1052 � Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem p/2
carros. Terreno cl 450m2• RS 59.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121m2, cl suíte +

2 quartos. RS 69.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de

TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasqueira. RS 85.000,00.
1123 - Barra - c/100m2, c/3 quartos. Terreno cl 420m2•
Próx. Posto km 7. RS 65.000,00.
1198 - Barra - 150m2, suíte + 2 qtos. RS 85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl suíte .+ 2

qtos. Terreno rnedindo 609m2• RS 65.000,00.
1178 - R. Guanabara - 200m2, suíte + 2 qtos, bwc social,
sala coj., copa, cozinha, lavanderia e garagem. RS
75.000,00 - entrada de RS 30.000,00 e saldo em carros

ou terrenos.
1214 - Nova Brasília - cl 230m2, cl suíte, 2 quartos - RS
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m2, suíte + 3 qtos .. RS 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m2, suíte com closed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2
carros, mobiliada, terreno com 930m2•
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - RS
11.0000,00 + financ.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, cl 3 qtos, + edícula cl 78m2 -

RS 42.000,00
1377 - Vila Rau - 90m2, c/2 quartos. RS 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwc - RS 25.000,00 + financ.
1984 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos - RS115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2 - RS 90.000,00
1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas. Terreno medindo
1.541.35m2• RS 85.000,00. Aceita carro, terreno,
parcelamento.

TERRENOS
2014 - Centro - 421 m2 - RS 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - RS 85.000,00.
053 - Água Verde - 450m2• RS 20.000,00.

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

E-mail: girolla@netuno.com.br
-

PLANTA0: 9973-9093

2072 - Amizade - 20.570m2 - RS 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70). RS 17.500,00
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - RS 160.000,00
2112 - Barra - cl 468m2, RS 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- RS 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - RS 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• RS 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/6.760m2• RS 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m2 - RS 30.000,00
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - RS 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m2 (18,50 x 20,50) - RS 27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m2(13 x 34) - RS 17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m2 - RS 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo FOrum - RS
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2• Loteamento Real Park.
RS 45.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - RS 15.000,00
2374 - Vila Rau" cl 337m2 - RS 13.500,00 aceita parco
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl

581,85m2 - RS 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - RS 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - RS
25.000,00
2980 - Guaramlrim - R. 28 de Agosto cl 445m2;' RS
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - RS 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 -

RS 35.000,00
..

2990 - Schroeder - cl 700,00m2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. RS 13.000,00 - Aceita carro.

LOCAÇÕES
Casas

602 - Casa alv. cl 3 qtos, 2 bwc's - próx. Florisa. RS
370,00.
604 - Casa NOVA, alv., cl suíte + 2 qtos. - próx.
Faculdade. RS 330,00
605 - Casa alv. central, cl suíte, 2 qtos. + dep. emprego
RS 700,00.
608 - Casa cl 1 qto. - próx. Prefeitura. RS 140,00.
610 - Casa alv. ideal pi fins comls. - Central. RS 500,00.
611 - Casa alv. Central, c/3 qtos., 2 bwc's. RS 400,00.
614 - Casa alv. c/2 qtos. - próx. Malwee, RS 180,00.

Apartamentos
624 - Apto. cl 2 qtos. (próx. Colégio Alberto Bauer).
RS 210,00.
625 - Apto. cl suíte + 1 qto na Ilha da Figueira - RS
250,00.
629 - Quitinete cl 30m2 cl bwc na Vila Lenzi. R$ 120,00
(somente pl 1 pessoa). I
631 - Apto. cl 2 qtos, cl garagem - Ed. Floresta. R$
250,'00.
633 - Apto. cl 2 qtos no final da Mal. RS 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$ 300,00.
647 - Apto. cl 2 qtos na Barra. R$ 230,00.
648 - Apto. no Centro cl suíte + 1 qto (fundos do Posto

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

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.

Centro - 330m2, suíte + 3 qtos.,
escritório, sala conj. cl lareira,
dep empreg., churrasqueira e

iscina. R$ 200.000,00.

Jguá Esquerdo - 70m2, c/3
quartos. Terreno cl 450m2.
R$ 20.000,00 + financ.

Salas comerciais
663 - 2 salas comi - Próx. Samae - R$ 190,00.
665 - Sala comI. CI 60m2 - Próx. Divina - R$ 280,00.
667 - Sala comI. em Guararnlrirn cl 60m2• R$ 300,00.'
668 - Sala com1. cl 60'm2 :' (2 arnbiêntes) - Centro. R$
280,00
675 - Sala comi cl 40 m2 - Centro ComI. WV. R$ 400,00.
679 - Sala comI. próx. Colégio Jangada. R$ 230,00.
685 - Sala comI. Rua Jorge Lacerda cl 45m2• R$ 200,00.
691 - Sala comI. Rua José Emmendoerfer cl 75m2• R$
240,00.
692 - 2 salas comls cl 35m2 cada, uma delas mezanino
de madeira - Ao lado Foto Loss.

Galpões
804 - Galpão cl 700m2, em terreno cl 1.500m2 - próx.
Centro. RS 1.500,00.
806 - Galpão de alvenaria cl 150m2 + mesanino cl
50m2 (próx. ao Colégio Alberto Bauer). RS' 750,00.

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

cl 420m2• R$ 65.000,00.

Jgua Esquerdo - Casa madeira
cl 4 qtos. Terreno cl 392m2.
Lugar alto. R$ 35.000,00

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

Aceita casa terrenos.
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CENTRO - Rua Anita Garibaldi

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

CENTRO - Apto ED. ISABELA, 3
quartos + garagem + piscina.

I
R$ 65.000,00 (quitado)

E-mail-imoveis@netuno.com.br

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. d 70m2 - 1 suíte +

quarto (casa nova) - Rua M'aia 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$,65.000,00.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - �araguá do Sul

AGUA VERDE - Sobrado cl 245m2 - suíte
+ 2 quartos + 2 garagens + móveis sob

. medida. R$ 130.000,00 (Aceita aparta
mento cl parte pago)

FIGUEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450
m2. Rua 915 - Lot. Divinópolis.

.R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

CENTRO - Casa alv. cl 297m2, 1 suíte
+ 3 quartos + piscina. R$ 200.000,00.

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

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. c/127m2 - 3

quartos + demais dependo - Rua
Frederico Todt

R$ 50.000,00

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

partir de R$ 70,00)

VILA LENZi - Terreno cl 442m2,
Lot. Piermann
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o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

INSTALAÇÕES ,;-ti
TtLECOMUN,lCAÇÖÊS

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

373-0325
9975/0781

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

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

376-1106
-4;'4t·

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua Francisco Hruschka, 1125 - São Luiz -

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

(I)
LUNELLI

• Meia-cana f'Molduras"Corticeiras
• Sancas c/ Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum
MAo DE OBRA ESPECIALIZADA

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (�VC, Isopor) e Papel de Parede

Rua Fritz Bartei, ri" 400 - Sala 05
Baependi - Jaraguá do S�I - SC

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

pintura na construção civil
I

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

{)JiÇQ�@tQ; S"lH!! «Qmp{Qmj�,
'-""- (47) 275-3184
... 9975-3105

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

Fábrica: Rua Jorge Mayerle. 192 - Jolnvllfe - SC

SERViÇOS PREDIAIS óveis
Acessórios
• Produtos

Wiõo<aHÄL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias
Vapor, Ar, Aql,Jecedores

à Gás e consertos em Geral

., ""'ii iNiiiiiiUM

.�

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

, Imunizadora
ª� raraOllá (047)371-1558

'4 l!J-
,

. (047)975-1771DEOETIZE SU4 CASA ou INDUßTRIA (com baixo teor tóxico)

Somos registrados no Conselho Regional de
Química com 25 anos {je experiência comprovada

275-3123
275-3544

R, Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

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

Fax (0* *47) 371-7818
Rua Adolf Püttjer, �44 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Parecer Comerei,al
Vende - Administra

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

Realizando seu sonho imobiliario
- 275-2920
- 275-2777

gueira � R$ 18.000,00

CÓO 357-
Casa em

madeira -

2 quartos,
sala, ba
nheiro, la

vanderià,
garagem -

Ilha da Fi-

CÓO 356-
Casa em

alvenaria -

3 quartos,
1 banhei

ro, lavabo,
copa, cozi
nha, sala,'
garagem -

2 casas nos fundos - Rua Presidente Castelo
Branco - Vila Lenzi - R$ 75.000,00

CÓO 308
- Prédio
comerei- \

ai e resi
dencial

363,00m2
- Rua
Bernardo
Dombusch

- Vila Lalau - 90% pronto -R$ 120.000,00

CÓ0294-
Casa em

alvenaria
medindo
114,00m2
-

, 2 quar
tos, sala
í n tim a,
sala de
TV, sala de visitas, COZIn a, avanderia, 2
banheiros, churrasqueira, garagem - João
Pessoa - R$40.000,00 - Troca por terreno
ou veículo

CÓO 110
-Casa
em alve
naria me

dindo

150,00m2
- 1 suíte,
2 quar

tos, sala, cozinha, 2 banheiro, garagem,
dispensa, sacada - Ilha da Figueira -

R$ 52.000,00

CÓO 226
-Casaem
alvenaria
medindo
140,00m2
- 3 quar-
tos, 2 sa

Ias, 2 ba

nheiros, cozinha, lavanderia, garagem, dis
pensa - Águas Claras - Ilha da Figueira -

R$ 48.000,00

Imobiliaria Jardim
\ <,

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

-,

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

VENDAS
ILHADA
FIGUEIRA
- Casa em

alvenaria
cl 100m2,
3 quartos,
sala,
cozinha,

area e serviço, e garagem. Terreno
cl 420m2, Rua José Theodoro Ribeiro.
Valer R$ 37.000,00.

BARRARIO
CERRO
Lot. Dura
Verde -

casa madei
ra cl 63m2 -

2 'quartos,
sala, cozi
nha, BWC,
área de serviço, murada. Terreno: 325m2.
Valor: R$ 16.000,00 (Aceita proposta).

VILA NOVA
- Sobrado
em alv. cl
345m2 -

suíte cl
closet + 2

quartos, 3
salas,

garagem pl 2 carros, churrasq., piscina -

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

BARRARIO
MOLHA
Casa de
madeira cl
70m2, 3

quartos,
Terreno cl
350m2.
Valor

Cl$ 26.000,00 (negociável). Rua Angelo
Menel (próx. Prefeitura).

".......,'"'== CENTRO - Casa
em Alv. cl
150m2 - suíte
+ 2 qtos., 2
salas, cozinha
cl armário sob
medida, área
serviço,
garagem pl 3
carros. Rua

Jorge Lacerda, Valor: R$ 130.000,00.

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

quartos,
sala,
cozinha
sob

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

CENTRO - PONTO CENTRO - PONTO APARTAMENTO
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ) -

Ótimo apartamento c/130m2,
suíte + 2 quartos, sala jantar/
estar, cozinha mobiliada, dep.

emprégada, garagem pl 2 carros,

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

COMERCIAL - Lanchonete na COMERCIAL - Excelente

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO .. ED. PICOLll - 3 darm. cl 2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - ED. SAN MIGUEL - 3 dorrn, - cl garagem + terraço -

R$ 290,00
04 - CENTRO - APTO - ED. TRIBESS - 4 dorm, + dep. emp., garagem - R$. 350,00
05 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
06 - VILA LALAU - APTO. Eo.. VITÓRIÁ RÉGIA - 3 darm. cl garagem pl 2 carros -

R$ 350,00 ,

07 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - suíte + 2 darm. + dep. - cl garagem /

R$ 450,00
08 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorm, + dep. empr. - cl garagem - R$ 380;00
09 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
10 - CENTRO - APTO - ED SAVI - 2 darm. + 2 bwc's - cl garagem - .R$ 280�00
11 - CENTRO - APTO - ED. 'IMPERADOR - 2 dorrn. - cl garàgem ': R$ 300,00

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

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

R$ 150,00
.

03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. MEC. RABOCK) - 2 darm.' - cl garagem -

R$ 325,00
04 - NOVA BRASÍLIA - CASA ALV. (FUNDOS) - 2 dorm. si garagem - R$ 230,00
05 - GIARDINE LENZI - CASA ALV. (PRÓX. COLÉGIO) - 2 darm. - cl garagem
- R$ 220,00
06 - NOVA BRASÍLIA - CASA ALV. (PRÓX. CART. GARCIA) - 2 dorrn. - cl garagem
- R$ 280,00

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)

prédio comercial, com várias
salas cl 138m' + casa cl

140m2 e terreno c/377m2,
Valor R$ 250.000,00

(negociável). Rua Getúlio
Vargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

���.�.���.�� .��.�'. � �. ��.��.��.��.? .��. �9�.� ·CORREIo DO POV0 �����I:!���?�.-..l.�
,

I

CREC11873-J

"ENDE - .A.LU�.A. - .A.DIVIINISTR..A.

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA 103 - FONE: 371-8814 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

APTOS EM

CONSTRUÇÃO

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo

Malheiro. Centro: - Apto nº
204 clsuíte + 1 quarto e

demais dep. - Entrada de R$
35.000,00 + assumir parcelas
de R$ 1,763 Cub (R$ 892,98)

até final de obra.

Condomínio Edifício Phoe
nix: Rua Barão do Rio

Branco, Centro:- Cobertura nº
-

603, cl área total de 266,63 m2

(2 vagas de garagem) -

Entrada de R$ 63.000,00 +

assumir parcelas de
condomínio de construção
de 4,812 Cub's (R$ 2.442,76)

até final de obra.

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada,
churrasqueira, 1 vaga de

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

quartos e demais dep. -

R$ 75.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

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

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

756,73 corrigidas pelo Cub.

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SC'AR)

- Apto cl 306,00m2, com sufte« 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 F.1$ 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

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

- Apto (tipo 2), cl suíte + 1

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

parcelas de condomínio de

construção. R$ 1.013,53.

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

Clemente Baratto
- Apto. n° 901: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de

garagem - Preço: R$
98.000,00, sem acabamento

- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

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

APTO

CENTRAL,'
cl 3 -quartos, 2
bwce demais

dep. - Rua Mal.
Deodoro da
Fonseca -

R$ 38.000,00
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.

CASAS E APTOS
A VENDA

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

gas de garagens, salão de fes

tas, piscinas - Preço total sem

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

demais dependências - Rua José
Emmendoerfer, 1549 - R$
58.000,00.
- Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. - Rua Urubici,
118 - R$ 38.000,00.

Casa em alvenaria c]
181,OOm2, sendo 120m2 (suíte
+ 2 quartos, bwc social, sala e

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

nha, bwc, área de serviço, 1

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

Casa em alvenaria c]
212,OOm2, num terreno cl
420,OOm2 - Rua Luiz Spézia 101,
próx. ao Acaraí, Jaraguá Esquer
do - R$ 120.000,00.
- Apto. çom 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$ 55.120,00.
- Casa + apto. com área total de
MiO,80m2, Rua Jorge Buhr, 329,
próx. a Ferj - R$ 85.000,00.
- Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Picolli - R$ 50.000,00 - Ateita
sítio Jaraguá do Sul ou região.
- Apto. cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio

Branco, Ed.· Schiochet - R$
65.000,00.

'

- Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de

-

342 rn-) Estrada
Nova - R$ 39.000,00

Casa de nadeira no

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

viço. R$ 19.000,00.
TERRENOS/síTIO

- Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Santo - R$
65.000,00- Terreno com 399m2.
Rua Arthur Gumz, Vila Nova.

R$ 37.000,00.
- 2 terrenos com 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Plcolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno com 550,OOm2 na Rua
Martin Stahl, próx. ao fó-rum -

R$ 42.000,00.

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

R$ 85.000,00.
- Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel ou área construída.
- Terreno. cl 497,68m2 - Rua
Amábile Tecila Pradi - Jaraguá
Esquerdo - R$ 15.500,00 ..
- Terreno cl 780,OOm2 - Condo
mínio dás Azaléias, Jaraguá Es

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

6.707,OOm2 - Rodovia BR .280,
próx. ao Trevo de Guarniran-qa
- R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler. ,

Terreno com área de

102.752,OOm2 - Rua Walter Mar

quardt, próx. ao Posto Cidade II
- R$ 250;000,00,
- Terreno cl 40.000,OOm2 - Bar-
ra do Rio Molha, a 500 metros da

gruta - R$ 50.000,00.
- Terreno cl 62.500,OOm2 - 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 399m 2 - Rua
Arthur Gumz, Vila Nova - R$
37.000,00
LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Galpão Industrial com 75Q,OOm2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais.
- Aptos no Resid. Amaryllis, Rua

Ângelo Torinelli, .vila Nova (P
locação), suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/churras
queira, garagem e box para de

pósito - R$ 350,00.
- Aptos. novos cl suíte + 1

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

festas, 1 vaga de gara-gem e

box para depósito) - Rua Pa,i:!re
Pedro Franken.

Casa em alvenaria c]
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100,. Corupá - R$ 550,00.
- Casa cl 3 quartos e demais
dep. Rua Anna Müller Enke, Vila
.Rau R$ 380,00.
- Apto cl suíte; + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais

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

mendoerfer, 1533.
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CHave
LOCAÇÃO

Casa de atvenaria para fins comerciais - c/ amplo estacionamento. Rua Procópio Gomes de
Oliveira; 1.089 - Centro. Valor a nego.
Sobrado pl fins comerciais c] 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 ßranco - Centro. Valor a nego
Sala Comercial - Rua João Marcatto, 13 - 40 andar/Centro. Valor R$ 250,00.
Sala Comercial - Av. Marechal Deodoro, Ed. Menegotti - Sala 102, 10 andar. Valor R$ 200,00.
Obs. antigo cons. dentáfio.

'

Sala Comercial - R'ua 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 c] 2 quartos - Rua José Theodoro Ribeiro, 371 - Ilha da Figueira. Valor R$ 260,00.
Casa mista cl 3 quartos - Rua Padre Mirandinha - Água Verde. Valor R$ 230,00.
Casa de alvenaria para fins comerciais ou residencial - com 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
Branco, 134 - Centro. Valor a nego

\_'

:�.�.c;.����I�.I����� � eORREIO;;D�lYFOVO ����.<?��.I??���:.?.l.. ��.����.���.?�.?�9�

PL.Alt...I'iI......Alt...C> I>E 'V'EI'iIII>.Alt...S 9975-2" 58 C>.... 9975-0900

CRECI612-J

EDIFICIO MATHEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto com 3
quartos,demais

dependências, garagem,
churrasqueira,play ground,

portão eletrônico.
Pagamento: entrada + 24

parcelas direto com a

construtora. Pronto para
morar.

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".

- Casa
Lot.
Santo
Antonio -

Nereu
Ramos cl
70m2,3
qtos, de
mais dep. R$ 10.000,00, Aceita carro como

par�e pag,to, entrada + parcelas de um

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

EDIFICI
MÔNACO.
Loca lização
centralle 2
quartos, salão
de festas com
churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a

construtora

EDIFICIÓ KLEIN - Localização
central - Apto de 1 suíte, 2

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem
privativa, churrasqueira na

sacada, salão de festas com

churrasqueira, salão de festas
com churrasqueira, playground,
portão eletrônico. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Pronto para mora r.

IMOBILIARIA

\ MENEGOTII

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

FONE: (047) 371-0031

COD:5120 -OTIMA CASA DE ALVENARIA -

ILHA DA FIGUEIRRA
DEP;; 1 SUíTE,3 QUARrOS,SALA, COZINHA,02

BWC,LAVANDERIA, GARAGEM
ÁREA CONSTRUíDA: 252,00M2 ÁREA DO
TERRENO: 450,00M2. 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Oficina Mecânica completa, com ferra
mentas e galpão. Valor R$ 7.000,00, troco por

carro. Tratar 371-4284.

TEODORO IMÓVEIS
Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.

Ligue 371·3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul ,

� _............•
I I

:
'

FONE: (0**47):
: 1?n�b��r�ê�I 376-0015 :
11__1_ illl
I VENDE I'
I TERRENOS· I
I Terreno cl 397,50m2" Rua Constantino Rubini, na Barra \R$ 18,000,00 I
I
Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n º 6 e 7,' R$ 9,000,00 . cada em três

Iparcelas. '

I Terreno cl 595,00m2(13,50x44) Rua Camilo Andreatta R$ 25.090,00 I
I
Terreno cl 368,00 m2, Jardim Hrusehka II, bairro São Luís - R$ 5.000,00 + 30 x R$

I300,00 \

I Terreno cl 510,00 m2, Resideneiaí Imperador, Bairro São Luís - R$ 15.000,00 I
I
Terreno 'e/1.091 ,20m2, Residencial lmperador, R$ 16.000,00.

SITIOS
, I

I Chácara cl 20.000,00m2, cl água para lagoas, 50% área plana, com casa alvenaria I
I

de 100,00m2, localizada na Tifa Javali, Rio Cerro - 1,1, distante 1,5km do asfalto - R$
I40.000,00 - aceita troca por casa na Barra e carro até R$ 5.000,00. '

I Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um galpão de rnadelra com 140,00m2, moinho I
I

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. I
I CASAS I
I

Casa de alvenaria cl 160,00m2, 04 quartos, terreno cl 360,00m2, Rua Alfredo

IBehnke, 420, São Luís - R$ 26.000,00

I Casa de alvenaria e/200,00m2, 1 suíte + 3 quartos sendo suíte e quartos e/armários Iembutidos, escritório, garagem para dois carros, dependência eIBWC, lavande-

a ria, despensa, churrasqueira, piscina, terreno e/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. I
I Aloisio Boeing, na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. e/dois quartos, garagem Icomo parte de pagamento.
I Casa mista e/60,00m2, terreno com 718,00m2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila I
I Nova - R$ 45.000,00 - 50% entrada saldo parcelado até 20 vezes.'

ICasa mista cl 42,00m2, 02 quartos, garagem, toda murada, terreno e/450,00m2,
I Rua Afonso B. Barbi, nº 179 - R$ 25.000,00. I
a APARTAMENTOS: I
a
Apartamento cl 96,00m2, 2 quartos, garagem e demais dependênCias, Rua

IEgídio Busarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00

I Apartamento cl 87,36m2, 02 quartos, sendo um suíte, copa, sala, cozinha, I
Ilavanderia, garagem, térreo, Rua Bahia, n º 170, próximo do centro - aceita
terreno ou casa como parte pagto. R$ 40.0'2,0,00 I
I LOCAÇAO:, I
I Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege, Centro I- R$180,00 (Prímeiro mês de aluguel grátis)
a Sala comercial cl 72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00 I
a

Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra· R$ 270,00
IApartamento cl 03 quartos, 02 BWC, 02 vagas de garagem e demais dependênci-

a as, Rua João Pieolli, 165 - R$ 300,00 , I
•' Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Walter Marquardt,

2820 - R$ 320,00 , I
a Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hereílio Bertoldi, I66 - R$ 200,00
.• Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. I
• Girolla, 210 - R$ 250,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta, I

1201 - R$ 230,00 " I
a Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert

ISchneider, 1187 - R$ 220,00
a Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert I
a Schneider, 759 - R$ 230,00 (disp. 05/11)
Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n º 72 I
.- R$ 250,00 -

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

R$ 230,00 . I
• Casa de madeira cl 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767 I(Fundos) - R$ 180,00
a Casa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências, Rua Padre Aloisio Boing, I
• sln º, na Barra - R$240,00' I
•
Casa de alvenaria e/,02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25
de Julho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00 IaTerreno cl 400,58 m2 (1li,00 m2 de frente). na Rua José Narloeh, São Luís - R$

I120,00
a �erreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Iarra R$ 23000

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

Informativo
Imobiliário
�AIJS

I
TERRENO

IVENDE _ TERRENO com 2.400m2 (60X40) sito no bairr'o
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 I.OOOm2 de esquina _ Rua

COMUNICADOJoão Carlos Stein _ Próx. Juventus.

VENDE _ TERRENO com 476m2 _ Loteamento Ana
A Delegacia do CRECI de

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

I Jaraguá do Sul - SC, situada à
LOTEAMENTOS Rua Guilherme C.

FINANCIAMEN'TO PRÓPRIO Wackerhagen, 110, defronte
ENTRADA + 50 MESES ao Fórum, comunica a todos

Residencial Firense corretores de imóveis e imobi-
...

I
liárias de nossa região, que

I
Ouro Verde

Cirilo Zanghelini em virtude das grandes festas
Campo Sampiero\1
Campo Sampiero II que são comemoradas neste

Condomínio Fechado Flamboyant período, como também o 9°

CASAS ENCONTRO DOS CORRETORES
, I

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

I
DE IMOVEIS DO ESTADO que

Rua Horácio Pradi, 330 _ Jguá Esquerdo _ R$ 32.!W0'00. 'Será no próximo mês de' no-
VENDE _ CASA DE ALVENARIA ', com 90m2 _ rua

vembro do corrente ano, o
•

João Franzner R$ 25.000,00. encontro de Delegados e co-

missões de Ética que estava
VENDE _ CASA DE ALVENARIA no Rio Molha _ R$ previsto para os próximos dias
12.000,00.

I
, 20 e 21/10/2000, foi transferi-
VENDE _ CASA DE MADEIRA _ Lote 91 _ Lotea.

I
do para os dias 23 e 24 de

Liodoro Rodrigues - R$ 18.000,00.
março de 2001.

VENDE _ CASA ALVENARIA _ n" 82, Loteamento
Corupá _ Chico de Paulo. R$ 23.000,00. Jaraguá do Sul, 03 de outubro

de 2.000

Adejair E. Balsanelli

Delegado

Imobiliária Garcia/Vende
275-0019CRECI1541-J

Cód. 0056 - Casa de alvenaria
cl 106m2, contendo 3 quartos,

sala, cozinha, 2 bwc's,
garagem. Terreno cl 315m2
(15x21), localizada no

Loteamento Primavera, Bairro
Estrada Nova. Valor R$
20.000,00. Negociáveis

"l-
;",1 )i{�,�:L "&'}\{\A"tiC\n 'i�:m?B?'�m1V0J':WMMW��mt#>

-.

i}_f::_3.K?Er�®3'?}::%§""
,

Cód. 0101 - Casa de Alvenaria semi-acabada cl 90m2, contendo 2 quartos,
sala, cozinha, copa, bwe, lavanderia, varanda, garagem. Terreno cl 403m2,
localizada no Lot�amento São Cristóvão, Bairro Amizad�;,Va�o�l�1;�5.,�"�

Rua João Planinscheck 302 - Jara uá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ret. 409 - VILA RAU - 1 Casa mista cl
80m2 + 2 - Casa em alvenaria cl

50m2. 1 - cozinha, sala de jantar, bwc,
3 dormitórios, sala de estar, garagem

e área de serviço. 2 - cózinha, bwc,
sala de estar conjugada cl sala de

jantar, 2 dormitórios amplos, peque
na área de serviço externa. Terreno t-=-��

cl 500m2 cl fundação pronta pl muro. ����_�__ �

Rua Afonso Nicoluzzi - próx. ao Mer-
cado Francener - R$ 26.000,00

, Re1. 216 - AMIZADE - Casa de madeira

.. , cl 72m2, cl 2 dormitórios, sala,
.. , cozinha, bwc em alvenaria, área de

serviço em alvenaria. Ter-reno cl
600m2. Lateral da Rua Au-gusto
Schuartz - próx. a Borra-charia
Amizade - R$ 13.500,00.

Ref. 528 - VILA LENZI - Sobrado cl

{lo 224m2 + 88m2, Térreo: cl sala
s::: comercial + cancha de bocha + casa

� cl 50m2; Superior: cl 3 dormitórios,
sala, bwc, cozinha, área de serviço e

garagem. Terreno cl 450m2. Rua
Marcelo Barbi - R$ 120.000,00.

Ref. 251 - ANA PAULA II - Casa em alvenaria
cl 194,72m', cl suíte, cl hidro e aquecedor,
3 dormitórios, bwc social, sala cl 2 ambi-
entes cl lareira e piso térmico, sala de tv cl e

carpete, cozinha cl móveis, sala de jantar,
área de serviço, churrasqueira, garagem O
para 2 carros. Cobertura cl laje, janelas e ]portas de madeira cl veneziana. Terreno cl w

350m', todo murado. Rua Francisco Hru- iil
scka, . próx. ao Posto MIME - R$ 85.000,00.i

8---------LOCAÇAO---------�
I· Ret. 2100 - ÁGUA VERDE - Casa em alvenaria c/3 dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de :=

"' serviço. Rua Henrique Nagel, 93 - fundos .- R$ 270,00. :t
.::: Ret.·2503 - CZERNIEWICZ - Apartamento cl sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e

.!!! garagem. Rua Jorge Czerniewicz, SS9 - R$ 355,00 .

.5 Ret. 2705 - SÃO LUIS - Sala Comercial cl 30m2, com bwc e grades. Rua João Franzner, 366 - ;,t:o.

.§ R$ 151,00. =
q; Ret. 2706 - SÃO LUIS - Sala Comercial cl 50m2• Rua Francisco Hruscka, 106 - R$ 200,00. �
Vende • Aluga • Administra'. Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

FAÇA UM BOM ,INVESTIMENTO!!!

Cód. 489 - Excelente terreno de esquina com
451,50m2, todo murado contendo uma casa de

madeirac/60,OOm2.
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
Barra do Rio Molha
Próx. à Prefeitura
IMÓVEL DE

APENAS

QUER ALUGAR SEU IMÓVEL? NÓS TEMOS À SOLUÇÃO! VE

NHA DIRETO AO NOSSO ESCRITÓRIO, POIS TEMOS CLIEN-

ti 371-8799RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Umaparceria correta_ V 373-0283
ranchoi moveis.com.br

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

R$ 26.000,00
R$ ,23. O OO, O O

TES CADASTRADOS

UMA ADMINISTRAÇÃO

( .

LIVRE-SE DE INADIMPLENCIA,. COM
,

CORRETA E SEGURA. PROCURE-NOS

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

POR

Cód. 499 - Excelente casa de alv, cl aprox. 246,00m2, contendo uma

suíte, dois quartos, dois bwc, lavabo sala de estar e jantar, cozinha,
churrasqueira e duas vagas na garagem. Terreno cl 392,00m2 -

Chico de Paula - R$ 75.000,00 (Aceita carro cl parte do negócio).
Cód. 491 - Casa de madeira cl 80,00m2, cl três quartos, bwc, sala,
copa-cozinha, área de serviço e garagem, terreno cl 324,00m2. R$
11.00,00 de entrada + Financiamento
Cód. 367 - Duas casa de madeira cl 72,00m2 cada num terreno de

esquina cl 375,OOm2. Rio da Luz - R$ 26.000,00
Cód, 492 Casa de alv. cl 82,00m2

.

contendo três quartos, bwc, duas
salas, cozinha, area de serviço, garagem e churrasqueira, terreno cl

jardim e horta com área total de 469,77m2 - João Pessoa. - R$
26.000,00
Cód. 495 - Terreno com 362,50m2 - Amizade - R$ 13.000,00
Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,00m2, três quartos, bwc, sala, copa
cozinha, despensa, área de'serviço, varanda, garagem e churrasquei
ra, terreno medindo 580,00m2 - Três Rios do Norte - R$ 38.000,00
(Troca por imóvel e/ou veículo até R$ 8.000,00)
Cód. 493 - Bonita casa de alv. nova cl 100,00m2 contendo três

quartos, bwc, salas de estar e jantar, copa-cozinha, despensa - Ilha

da Figueira R$45.000,00 Negociável. Aceita troca carro ou caminhão
Céd. 140 - Casa de alv. cl 160,00m2, cl uma suíte', dois quartos, copa
cozinha e demais dependências, terreno medindo 539,00m2 - Vila
Rau - R$ 60.000,00
Cód, 363 Sobrado na praia de BarraVelha cl 98,00m2 contendo três

quartos, dois bwc, copa-cozinha, área de serviço, sacada e uma vaga
de garagem, terreno medindo 195,00m2 - R$ 25.000,00 (Aceita
imóvel de menor valor ou veículo e moto)
Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321 ,75m2na praia de Barra Velha -

R$ 10.000,00

Cód. 478 Chalé Suíço cl 120,00m2, três
quartos, dois bwc, sala, copa, cozinha,
área de serviço, varanda, sacada,
churrasqueira e lareira. Fica movéis sob
medida. Terreno cl 752,00m2
Araranquá - SC

R$ 52.000,00
Aceita troca por casa ou terreno -srn Jguá
do Sul ou carro.

.
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carro demaior valor em
troca. Valor à
combinar.Vende-se sobrado
misto em Barra Velha c/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.

�(:�.t:-�.�!:.�.?�.��:.?!.R�.S?�1�.��9..C?�.�9.q9·········CORREIO DO POVO·····································��·�?·�I!J���?�.�.]?
Vendo Corsa ano 96, com
ar-condicionado,
desembaçador traseiro,
quatro pneus novos, cor
roxo. Valor R$ 9.500,00.
Tratar 370-4826, com Vani.

Tratar 372-1327.

Vende-se Omega GLS ano

94, completo, com compu
tador de bordo e teto solar.
ValorR$ 15.000,00. Em bom
estado. Tratar 275-3248.

Vende-se Fusva ano 77, cor
branca, superlindo. ValorR$
1.000,00 + 8x R$ 320,00.

Compro casa ou apartamento
até R$ 40.000,00. Pago à

EMPRESARIO!
1\' -

VOCE JA SE FIUOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
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

feriâdos, 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

vista. Tratar 275-0051 ou

9102-1110.
estado, pode ser entre os

anos 95 e 98. Tratar 9991-

5557, com Adamo.
Alugo casa na Barra próx. ao
Botafogo, com 4 quartos, 2
salas, 2 banheiros, churras

queira e área de serviço.
Valor R$ 250,00. Tratar 275-
0051 ou 9102-1110.

Vende-se Tempra ano 95, cor
bordô perolizado, 8 válvulas,
inteiro. Tratar 9102-0876.

Vendo Fiat Tipo, azul
marinho, completo, modelo
95, em bom estado. PegoCompro RondaBiz em bom

N

. F • (0**47)
� 'WO'___ r:w

372-2903

�m.i .w,e.s,; 9973-3623
5 la.Mãj=p'·'•.

TERRENO LOCALIZADO NA

,ÁREA DE 32R.00M2
R$ R.500.00

CONFIRA ESTA OFERTA!
OTIMA CASA EM BARRA VELHA
CONTENDO OI SuíTE. 03

QUARTOS. 02 SALAS. COPA.
COZINHA ..

02 BWC. LAVANDERIA, GARAGEM
E ÁREA PARA CHURRASQUEIRA.
R$ ,70.000,00

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz -Jaraquá do Sul - SC

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

VILSON-
CORRETOR DE IMÓVEIS

Ref. 136 -

FIGUEIRA - 3
quartos, bwc,
sala, cozinha.
Rua Avelino F.
de Borba - R$
35.000,00.

Ref. 123 -

TRÊS RIOS DO
NORTE - 3 quar
tos, bwc, sala,
cozinha. Rua da
cancha (final) -

R$ 12.000,00.

VENDE
101 - PIÇAR�S - Alvenaria 133m2, 3 quartos, sala, cozinha, garagem R$ 35.000,00
105 - JARAGUA ESQ. - Alvenaria 84m2,2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 20.000,00
108 - FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos + casa mista c/2 quartos R$ 27.000,00
109 - CHICO DE PAULO - Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada R$ 45.000,00
110 - VILA LENZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, sala, banheiro, com laje, murada R$ 65.000,00
125 - FIGUEIRA - Alvenaria, 162m2, 1 suíte, 2 quartos, alto padrão :.R$ 95.000,00
126 - 8ARRA - Mista 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$39.000,OO
134 - FIGUEIRA - Alvenaria 70m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro , R$ 20.000,00
138 -VILA LALAU - Alvenaria 120m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 58.000,00
141-TIFAMARTINS-Alvenaria, 70m2, 2 quartos, sala, cozinha (financiada) R$18.000,OO
145 - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje, murada R$ 32.000,00
157 - BARRA-Alvenaria 200m2, 3 quartos, sala, com área detrabalho (fundos) R$ 60.000,00
159 -CENTRO - Mista 90m2, 3 quartos, Sala de estar;jantar; cozinha, banheiro R$ 37.500,00

TERRENOS
201- CHICO D� PAULO - 618m2, Rua Francisco de Paulo R$ 13.000,00
202 - RAU - 340m2, Rua 979 : R$ 7.500,00
206 -AMIZADE - 385m2, Loteamento Behllnq, Rua Afonso Piazera R$18.000,OO

LOCAÇÃO
VCENTRO - Apto, 1 suíte, 2 quartos, sacada, demais dependências R$ 330,00

. IEIRA - Casa mista, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro � R$·200,OO
IEIRA - Casa mista, 1 quarto e demais dependências R$ 80,0

APTO BARRA VELHA
Vende-se situado no Conjunto Balneário Barra

Velha, Bloco B, apartamento grande, com garagem,
I

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.

�\[H\ll mMBf\1il I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

Vende-se sobrado misto em
Barra Velha c/3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, e

churrasqueira completa, cl
282m2• ValorR$ 45.000,00.
Aceitá veículo ou imóvel.
Tratar 370-7441 ou 9973-5354.

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
Ref. 150 - ANA
PAULA - Casa em

alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozi
nha, bwc, garagem.
Rua Adenor Horon

goso, 277 - R$
35.000,00 (aceita.
carro, caminhão)

Ref. 152 - FiGUEI-",--------
RA - Sobrado alve
naria cl 200m2• Tér

reo 2 kitinetes cl
garagem, churras.
Terreno cl 380m2•
Rua José Theodoro
Ribeiro, 5.494. R$

55.000,OO�---
------------------------------

Vende-se sobrado misto em

Barra Velha c/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 casa próx. a
Marisol, cas mista, cl 3 quar
tos, 2 banheiros, sala,

,garagem e demais

dependências e cl telefone.
Terreno cl 400m2, murado.
Valor R$ 23.000,00,
negociável. Rua dos

Escoteiros, 114, próximo
Posto Marcola.

,

372·1499
Rua Gumercindo da Silva, 72, sala 1 - .

Próximo a Caixa Econômica Federal

VENDA
Ref. 106 - Casa mista 72m2, 3 quartos, cl piso cerâmic0J terreno
300m2, Lot. Zanghelini. R$ 12.000,00 ou R$ 6.000,00 + Flnanc.
Aceita-se carro.
Ref. 107 - Casa mista 54m2, lot. Santo Antonio, quarto, sala,
cozinha, BWC, garagem, ótimo local, próximo da creche. R$
12.000,00, ou R$ 9.500,00 + prestações de 1 salário mínimo.
Ref. 113 - Casa alvenaria de 200m2, terreno 15x29, Centro, próx.
Pama, 5 quartos, 2 BWC e demais dependências. R$ 88.000,00,
documentação toda Ok. Aceita terreno bem localizado no negócio.
Ref. 108 - Casa mista� 3 Quartos, cozinha, Lav., Bwc, Garagem,
ótimo local (Vila Rau} R$ 25.000,00
Ref. 302 - Terreno centro Schroeder, prox. Prefeitura 38mx90m
3420 m2 R$ 35.000,00
Ref. 318 - Terreno 14 x 26, 364m2, B. São Luiz, cl escritura, rua
asfaltada R$ 12.000,00 ,

Ref. 312 - Terreno Trê.s Rios do Norte, Tifa Schubert c] escritura,
3.750m2, 30x125, cl casa de alvenaria inacabada. R$ 19.000,00.
Construímos sua casa em alvenaria
..: Consulte-nos sobre nossos planos, a partir de

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

financiada ela C. E.F.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de
J

Alimentação1,

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO

o SE;SI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

proporcionados por uma equipe que recebe alimentação
equilibrada, Essa é a principal receita que O SESI

SERViÇO' DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário

catarinense, através de cozinhas próprias e terceirizadas,
nas empresas. Com essa estrutura-são atendidas centenas

de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de
trabalhadores.

Consulte nossas nutricionistas para a implantação do
. Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesljgua@netuno.com.br

Rua Walter Ma,rquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - SC
I

IVIOLÃO',
TECLADO

f MUSICALI�AÇÃO INFANTIL
'A

(3 a 6 anos! "

.

INGLES (Adulto e Infantil)
ODONTOLOGIA

,GINÁSTICA LOCALIZADAI
STEP,

GINÁS-TICA GERIÁTRICA
CAMINHADA ORIE,NTADA

DIA 'DA SAÚDE
( CICLO DE PALESTRAS

BIBLIOTECA
ESPAÇO CULTURA�

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 3711-9177

I
JARAGUÁ DO SUL---

FIEse
SENAI

INSCRiÇÕESABERTAS PARA:

CURSO MOPE (Curso de Treinamento Específico
para Condutores de Veículos Rodoviários

Transportadores de Produtos Perigosos).
'

HORÁRIO: Sábados e domingos (08:00h. às
\

12:00h. e das 13:00h. às 17:00h).
PR"É-REQUISITO: Maibr de 21 anos e possuir
Carteira de Habilitação 8, C, O ou E.

,

INSCRiÇÕES ATÉ: 09/11/2000
VALOR DO CURSO: R$ 80,00
VALOR DA INSCRiÇÃO: R$ 20,00

I 25 de atividades.SENAI
"

SENAI- CET ..Jaraguádo Sul
Rua Isidoro Pedn, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47�370-7722"

E-mail:' [araqua@senal-sc.índ.br

Qualidade no Atendimento Telefônico

OBJETIVO
, R-eparar os participantes para executar [ou ÚjÍlJDar) as atividades
do atendimento profissional ao telefone

, Otimizar com técnicas que ajudarão o relacionamento da empresa
com os Clientes via telefone

PROGRAMAÇÃO
.' A qualidade no atendimento e a imagem da empresa;
* As principais vantagens e aplicações do telemarketing;
* As relações mterpessoais e postura profissional ao telefone;
* O atendimento telefõnico:

�

,A comunicação ao telefone
, A técnica vocal/dicção/deficiências;
, O que é e como desenvolver um roteiro de atendimento receptiva
, O que é e como desenvolver um !l'cripe para abordagens ativas;
, Como aprender o máximo sobre produtos e llif;los da empresa;
, Como atender as reclamações;
, O congestionamento telefõnicp
. As instalações ideais e o controle

APRESENTAÇÃO
EMíLIO MUNOZ MOYA
Administràdor especializado em comportamento do çons0_midUtrninLstração
de vendas pela FGV/SãcaQlo e pós-graduado em Maelting pela Escola

Superior deoRlpaganda e Maràting de São IilJlo. Atua como consultor de

Empresas nas áreas de matlng vendas e treinamento há mais de 10 anos/

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIAS horas/aula
PERioDCl 3011 O a O IIlI
HORÃRIEl 1S às 22h [2' a 4!lrii)
INVESTIMEl)JTRSj 57,00 [Cinqüenta e sete reais]

Rua Adélia Fischer, 303 - Bai rroBaependi
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 



JARAGUÁ DO SUL, 21 DE OUTUBRO DE 2000 �fiRRElfi Dfi nE\"lTO CLASSIFICADOS - 19
........................................................... ·e'o;;; ""

.

:"
,"

.. _,_'" <;�l\'" O'''''' p'O,'-�'
.'

.

egião

�l�tJ
�71-7133 I 9992-2164

c9 C<Jv{0{oVor�peWveqlMp0·do
Caié:Coloraal- do- HO't�

13CU"'vcv velho: vüle:
.

A leqlMp0Ctt�eNe-vtt-oY
0I1'tI�cU;,�0
�

pelo- te1e:{o-ruv
371-8611

��---=""""",...::.�

,�-.�...
,,,

�'.' ....
",' ..

1 i gue: 3707919

ÄCéitamos reservas para festas

)

Lanchonete diariamente"5:00h
Almoço mais de 50 variedades· Jantar de:Segunda a;sexta.feira
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��
NUMA.NA URGE:NTE

A HUMANA URGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

Rua Jorge Czernie'Wicz, 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

- CONFEITEIRO
- PADEIRO
- AÇOUGUEIRO
- MARCENEIRO
- VENDEDOR (PARA TRABALHAR

EM GUARAMIRIM)
- COSTUREIRA
- REPRESENTANTE COMERCIAL

(VEÍCULO PRÓPRIO,
CONHECIMENTO AMPLO EM

INFORMÁTICA)
- RELOJOEIRO (REPARADOR)
- FERRAMENTEIRO (COM
EXPERIÊNCIA)
- VENDEDORES (COM
EXPERIÊNCIA, PARA TRABALHAR
EM GUARAMIRIM)

- TALHADOR DE TECIDOS (COM
EXPERIÊNCIA)
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(FLUÊNCIA EM INGLÊS)
- CASAL DE CHACREIROS (PARA
RESIDIR EM CAMPOS DO JORDÃO/
SP)
- VENDEDOR EXTERNO (VENDA
DE JÓIAS E CARRO PRÓPRIO)
- AUXILIAR DE COZINHA (COM 2°

GRAU COMPLETO OU CURSANDO,
EXPERIÊNCIA)
- TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
TINTUREIRO
INTERESSADOS COMPARECER À
HUMANA URGENTE, MUNIDOS
DE DOCUMENTOS.

www.burn.arravco rnvb r-

VENDE-SE····
LANCHONETE'
MAC MALE

LANCHES"
DEFRONTE AO

COLÉGIO"
HOMAGO.

TRATAR 370-4075.

.

'DCSlI'RO IE EDVClÇA •

MUSIQL

Aulas de:
- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

Vendo Clínica de estética e

bronzeamento na Mal.
Deodoro da Fonseca, em
plena atividade. Preço de
ocasião. Tratar 371-6110.

Vende-se Estufa com

capacidade para 40 kg. Valor
R$ 200,00. Tratar 371-8273.

Vende-se caixa d'água, 250
litros. Valor R$ 20,00. Tratar

371-8273.

Procuro casa para alugar no
Bairro Nova Brasília, próx. ao
Móveis Gomes, no valor até
R$ 200,00. Tratar cl Luiz.

Tel. 275-1958.

Vendo terreno com 600m2,
contendo uma casa mista

com 72m2• Valor a combinar;
Tratar 275-0051.

Vendo loja de confecções em

geral. Valor a combinar.
Tratar 275-0051.

EDITAL Nl! 22.968 de 16-10-2000

VALERIO GEISLER E KARLA HINZ

Ele, brasileiro, solteiro, operador de comando, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Eugenio Piaz, 177, Vila Nova, nesta cidade, filho de Ernesto Geisler e Orlanda Geisler.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Pirabeiraba • Joinville, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Eugenio Piaz, 177, Vila Nova, nesta cidade, filha de Arno Hinz e Paulina Hinz.

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

�Vende����§,làluga,-se um
completottquipamento de

umRÇstaurante,
Galett�r!�;::Gostelaria e

.

Churrai�.aria. Preço a
baixo-d:

'

to. Tratar
;';pelo xx41)442-

1IJ662Q;. ratuba-PR.
�:;Favór:,.
'domi.irg.. qualquer

.

;'horário.

ALUGUEL

DETRAJES'
FONE: 371-3349

Patricia Tavares da Cunha Mello

Tabeliã Designada

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil LO 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz

saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 22.958 de 11-10-2000

ODIRLEI MARCELO KRENCHINSKI E NILVA KONELL

Ele, brasileiro, solteiro, laboratorista, natural de Pérola D'Oeste, Paraná, domiciliado e residente na Rua

Emilio Schulz, 192, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Mario João Krenchinski e Terezinha
Krenchinski.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Emilio Schulz, 192, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Laurinpo Konell e Irena Koenig Konell.

EDITAL N2 22.964 de 13-10-2000

Cópia recebida do cartório de Toledo, 'Paraná
GILBERTO PEREIRA E VILMA FRANCISCA PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Goioerê, Paraná, domiciliado e residente em Rio da

Luz, nesta cidade, filho de José Pereira Neto e Maria Pereira.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Alto Piquiri, Paraná, domiciliada e residente na Rua Willy
Barth, 2.192, Jardim Panorama, Toledo, Paraná, filha de Pedro Pereira e Sebastiana Francisca Pereira.

EDITAL
PATRICIA TAVARESDACUNHAl\1ELLO,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 Klabunde - Nesta;
D & D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249-
salas 5 e 6 - Nesta;
D & D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249 -

salas 5 e 6 - Nesta;
D & D Ind. Com. Prest. Servo Ltda. - R. Joinville, 5249 -

salas 5 e 6 - Nesta; .

Decormobilli Decorações Ltda. - R. ReinoldoRau, 815 -

salas I e 2 - Nesta;
Decormobilli Decorações Ltda. - R. Reinoldo Rau, 815 -

,

salas 1 e 2 - Nesta;
Denis RicardoConti - R. WalterMarquardt, 112 - Nesta;
Elaine Cristina P. RodriguesMonn - Av. Prefeito Waldemar

Grubba, 1311 - sala 3 - Nesta;
Harlei Helio Konig -BR-280, n° 278 - Água Verde -Nes
ta;
Henrique Lenhadt - R. João Picolli, 171-Nesta;
Ilson Lara - Tifa dos Húngaros, s/n° - Nesta;
Ines Soberanski ME - Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
9-Nesta;
JaraguáCom. deTintasLtda - ME - R. Venâncio daSilvaPor

to, 769 - Nesta;
José Ediberto Torizowi - R. Alven Otto, s/n° - Centenário

Nesta;
Júlio Soares - R.WalterMarquardt, 2820 - Nesta;
LeonidioMario Pradela - R. Mal. Deodoro,406,-Nesta;
Marcelino Carlos Gruner - R. PastorAlbert Schneider, 5550
-Nesta;
Marcelo de Lima - R. Padre Donato - Nesta;
Mercearia Val Ltda. - Nesta;
Móveis Qualibel Ltda. - R. Heini Behling, s/n° - Nesta;
OtairMathes - R. Valmor Zonta - Lt. 132 - JardimCentená
rio-Nesta;
Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Soe. Divina Providência - H. M. São José - R. Waldomiro

Mazurechen, 80 - Nesta;
Tatiana dos Santos Possamai Gomes - R. Irmão Leandro,
851 - Vila Lenzi - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados

ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente Edital, para que os �
mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua:

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

quidar o seu débito, ou então, dar razão por que não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Patrocínio:

dades.

AO VIVO PELA:

@I, O Studio ao vivo nageral.com, feito junto à Studio FM!
ado num local de grande concentração de pessoas, onde
m.o público presente no local, intercalado com flashes ao

'net, pelo sire: www.nageral.com. com fotos e recados na

campeonato de som!

ito e todas as

Uaense você só
etn:

BLITZ(
.

Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: PingüimBar
No final de semana na Notre, Chopp & Club e

Café Confusão.

KIBARATO
Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

A

�/{ \� Av. Mal. Deodoro da

�t9''\' Fonseca, 1699

�l" . � i !\� Fone: 371·7847
0'", . (\ Jaraguá do Sul- SC1:.1 -',_>".<_c ' ;=<'i . - -.\

DIREÇÃO
tt:=
z::=

Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372-3306 o..

C -'O·
.

Jaraguá do Sul- SC� II I

I '() Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIÁL

pr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O gatinho Matheus G. Marques,
filho de Denis e Isa,
enfeitando nossa coluna

7/10

8/10

8/10

9/10

9/10

9/10

9110

10/10

10/10

10110

11110

13/10

13/10
. 14110

14/10

A gatinha Larissa Stenger, ffl�(l de Jaime e

Lídia Stenger, completou 3 dtinhos dia 18/

10 e a festinha vai ser amanhã, na .

re;idência dos pais, para amiguinhos e

familiares'

, A bela Thayná Cipriani Üdebrecht, filha de
Gunther e Marli, completa 3 aninhos dia
24/10?%Fç�icidade�! .,

o Alexander Odelli completa hoje 4 anos,
a madrinha, Darci, e os avós desejam
parabéns!

i. '

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

o Q\.Je r:ACp PA I!.A -rG�
\}MA VloA CUI<.;IA tl� Al.4;<ÓlttA �

CLfNICA�� ��

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

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,
SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado, 21 de outubro de 2000 FERJ CORREIODO rovo 7

Meio ambiente: uma

constatação - uma reflexão
Recomendo, com ênfase, para quem precisa encontrar e

pesquisar dados sobre o crescimento industrial do Estado de
Santa Catarina, o exemplar recém editado "FIESC 50 anos:

uma história voltada para a indústria catarinense" - ummaterial

de pesquisa inigualável, que resgata com primor todo o

caminhar das indústrias do Estado.

A construção do livro, delineando os acontecimentos que
antecederam a fundação da FIESC, resgata os primeiros passos
da industrialização no Estado de Santa Catarina nos anos de
1748, a proposta da criação dos pólos industriais na década
de 50, o desenrolar dos acontecimentos positivos e negativos
dentro da década, até o vislumbrar do novo século, os
acontecimentos políticos que nortearam cada década e seus

I ,

reflexos na indústria, a economia e a vidade todos os cidadãos

brasileiros e em especial dos catarinenses. Enfim, aspectos em
perfeita harmonia de historicidade. Um presente valioso para
comemorar o cinqüentenário da Federação.

Recorri aos dados deste livro para complementar uma
justificativa social da importância da gestão ambiental nas
empresas e, como esperava.com dados atualizados, resgatei
os acontecimentos referentes às preocupações com o meio

ambiente no Estado. Em minha leitura, constatei que para

empresas patrocinadoras do livro ficou reservada uma página
intercalada, sem no entanto interferir na descrição do

movimento histórico proposto. Um espaço nobre, onde as

empresas patrocinadoras, puderam resgatar a história de sua

criação, homenagear seus fundadores, delinear suas conquistas,
derrotas, mudanças de rumos, crescimento econômico,
expansão de seus parques fabris, geração de empregos, e

outros tantos itens.

Com olhar de educadora, bióloga e imbuída na pesquisa
relacionada com omeio ambiente, constatei que trinta e sete

(37) foram as empresas que contribuíram para elaboração do
livro. Destas, se excluirmos as empresas ligadas à captação e

tratamento de água, termoelétricas, banco de desenvolvimento,
instituições de ensino e de consultoria de implantação e

orientação empresarial, sobram trinta e uma (31). Somente
dez (10) empresas (32,26%) ao descreverem suas atividades,
explanaram ou citarammedidas que vêm tomando em relação
ao controle e preservação domeio ambiente.

É sabido que muitas das empresas que se enquadramentre

as vinte e uma (67,74%), e que não fizeram alusão alguma a

medidas de preocupação ambiental,já o mostram na prática.
A partir destas prerrogativas, gostaria de levantar uma

questão para uma profunda reflexão: Quando empresas que
mostram suas atividades e crescimento histórico em artigos de
Suma importância e idoneidade deparam-se com espaços
limitados para estas descrições, é justo, lícito e de bom tom

relegar a segundo plano as descrições informativas com

respeito à preocupação ambiental? Não seria hora de se

modificar estas tendências em se omitir as verdadeiras vertentes

que delineiam a presente posição da empresa em relação ao

Controle ambiental?

Silvia Helena O.M. Figueiredo
Professora no Centro Universitário de Jaraguá do Sul

Centro Universitário destaca-se no 6°
Seminário Integrado de Iniciação Científica
o VI Seminário Integrado de

Iniciação Científica real izado

por iniciativa da Univali, Furb_e
Unoesc, contou com projetos
desenvolvidos na área de pes

quisa educacional do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul,
através do Proinpes.

O seminário, realizado entre
os dias 2 e 4 de outubro no Cen
tro de Educação Superior II do

Campus da Univali em Balneá

rio Camboriú, serviu de fórum

para a apresentação dos resul-

Centro
Universitário

participa da 23a

Reunião Anual

da Anped
Treze professores do Cen

tro de Educação e Letras do

Centro Universitário participa
ram da 233 Reunião Anual da

Associação Nacional de Pós

Graduação e Pesquisa emEdu

cação (Anped), realizada no

final dé setembro na cidade de
I Caxambu,MinasGerais. O en

contro reuniu a "nata" da edu

cação para discussões e apre
sentações de resultados de

pesquisas sobre educação re
alizadas por todo o país.

Os 13 professores tiveram
oportunidade de participar de
palestras,mini-cursos, debates,
mesas redondas em suas áreas
de interesse. Para � grupo,
além da atualização, o evento
serviu de base para o seminá- I

rio interno de socialização que
se pretende desenvolver, em
breve, no Centro Universitário
de Jaraguá do Sul.

tados de todos os projetos de

iniciação científica desenvolvi
dos pelas instituições patr
ocinadoras do evento.

Os trabalhos HA História de

Vida na Formação do Profes

sor", deUI ian BoddembergGio
vanella, Marlise de FátimaMo

retti e Zita Piccinini Fran-cener,
orientado pela Professora Diva
Spezia Ranghetti e HA Relação
Professor Aluno na Univer

sidade", de Ana Lucia da Silva

e Nilmara Bompani, orientado

pela Professora Rosane Welk,
representaram o Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul.

Segundo o Professor Ade
mir Valdir dos Santos, coorde
nador do Proinpes do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul,
os trabalhos jaraguaenses inte
graram a sessão de pôsteres e

tanto alunos quanto professores
puderam comprovar a qualidade
dos mesmos, além de trocar

experiências com os demais

grupos.

Diretoria da Associação dos
Funcionários e Professores do

Centro Universitário toma posse

PARTICIPE DA 3ª JORNADA
,..,

DE EDUCAÇAO·'
""

PROGRAMAÇAO
Dia 24 de outubro
19h - Abertura - Coral do Centro Universitário de Jaraguá do
Sul
19h15min - Palestra - "A pesquisa fecundando a prática
docente: abordagens emancipatórias" - Palestrante: Profª Drª
Selma Garrido Pimenta - USP/SP - Mestre e Doutora em

Filosofia da Educação - PUC/SP.

Dia 25 de outubro
19h - Abertura do /I Seminário Intermunicipal de Experiências
Pedagógicas.
19h15min - Palestra - "A Escola: um desafio local em um

mundo cada vez mais global" - Palestrante: Prof. MSc. João
Arnoldo Gascho - Centro Universitário de Jaraguá do Sul -

Mestre em Educação: Ensino Superior - Cursando Doutorado
em Ciências Pedagógicas/Cuba.
20h45min - Intervalo
21 h - Sessão de Comunicações: Município de Jaraguá do Sul.

Dia 26 de outubro
19h - Sessão de Comunicações: Municípios de São Bento do

Sul, Pomerode e Corupá.
21 h45min - Encerramento dos trabalhos.

Local: Auditório do Sindicato do Vestuário de Jaraguá do Sul.

Promoção: Colegiado de Pedagogia e Diretório Acadêmico
de Pedagogia do Centro Universitário de Jaraguá do Sul.

Apoio: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
do Centro Universitário de Jaraguá do Sul.

A primeira diretoria da Asso
ciação dos Funcionários e Profes
sores do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul tomou posse no

dia 7 de outubro em solenidade

que marcou também a inaugura
ção do prédio da associação, lo
calizado nos fundos do bloco B.

Segundo a Diretora Financei

ra, Miriam Spengler, o maior

objetivo desta associação será o

de integrar professores e funcio

nários em atividades sócio-cultu-

rais e de lazer.
Além deMiriam, fazem parte

da Associação Amo Fante (Pre
sidente), Teresinha da Graça
Oreano (Vice-Presidente), Hen
rique Sudatti Porto (Diretor Es-
"porti vo) e Milene Fischer

Martins (Diretora Cultural) e

Mirian Schmidt (Secretária). E, o
Conselho Fiscal é assim constitu
ído : IracildaM. U. Bruch, Enelly

. M. B. Baade e Paulo André C.

Leszczynski.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos Max Pires

Vereadora Bete
com o marido,
Mauro, e os

filhos Marlon,
Maisa e

Cristiano

Dalton Fischer,
Junior e Paulo

Schroeder

Reinaldo Richter
e a esposa,
Annegrete
Weller

Rubia e Ivan 'T'
.lorres

Sábado, 21 de outubro de 2000

o empresário Eggon João da Silua (E), ao lado da esposa, Laura

Augusta, nesta pose com a primeira-dama, Brunhilde, e o prefeito Irineu

Pasold, foi cumprimentado nesta semana pela estréia da idade nova.

Parabéns!

Katleen
Polito Klein e

Moacir

Junkes
receberam a

bênção
nupcial no

último

sábado, dia 7,
na Igreja
Nossa
Senhora

Aparecida

GRUNHIDOS

É sempre assim: passadas as eleições, os candidatos derrotados saem à procura
de "bodes expiatórios" para atribuir o- insucesso nas umas. Afinal, é preciso
achar os culpados, não é mesmo? Disparam para todos os lados, mas nunca
atribuem a si próprios-a responsabilidade pelo fracasso. A atitude mais infeliz,

sobretudo, é tentar jogar a culpa nos oponentes. Equivale a afirmar, como fez

o especialista em motivação Roberto Shinyashike, contratado pelo Comitê

Olímpico Brasileiro para "motivar" a delegação, ao explicar a falta de me

dalhas para o Brasil, em Sydney: "O problema dos atletas brasileiros é que
eles tinham adversários." Essa foi de doer!

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

i' Floricultura

FIorIsa

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

Rua Bernardo Dornbusch, 2433

Vila Lalau, - Jaraguá do Sul - SC

Calçadão
371-5800

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

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

As noites de sexta vão mudar 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

�-- - - �- -- ---

""".�•.--=-

Corupá

37�-19�8

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Circo Orlando Orfei iniciou

apresentações na sexta-feira
I

Jaraguá do Sul - As apre-
sentações do Circo Orlando Orfei
iniciaram ontem, ao lado do ter

minal rodoviário doMunicípio. O
diretor demarketing do circo, Ade
mir Lopes, lembra que esta é opor
tunidade ímpar de prestigiar a

magia dos espetáculos. "Vamos
ficar na cidade por nove dias. Nós
trabalhamos com diversos tipos de
apresentações, de forma que não

se tome repetitivo", destaca.
Atuando há 80 anos, o circo

traz apresentações como a ginasta
acrobata chinesa, que trabalhava
no Circo Imperial da China; é o

único circo que apresenta espetá
culo com mais de dez raças de
cachorros simultaneamente, show
com seis leoas adestradas pela úni-

ca domadora da América Latina,
único urso branco polar da Amé
rica Latina, elefante, águas dan

çantes, entre outros. "O Circo
OrlandoOrfei é o único que possui

'

três números com gatos, animal
muito difícil de ser domado.
Também temos shows com bai

larinas, cama elástica, trapézio e

palhaços", acrescenta.
Os shows acontecem de se

gunda a sexta-feiras, às 20 horas;
sábado, domingo e feriado, às 15,
17 e 20 horas. O valor da arqui
bancada é de R$ 5,00 para crian

ças e R$ 8,00 para adultos. Nas

cadeiras, R$ 8,00 para crianças e

R$ 12,00 para adultos. Cadeiras
numeradas têm preço único de R$
15,00. (FABIANE RIBAS)

Andréia: biblioteca vai atendá estudantes da região, funcionando no período da manhã

Sindicatos inauguram acervo

para formação político-social

Divulgação

Biblioteca foi
I

formada através
de empréstimos
edoações

cação). Colaboraram também pes
soas da comunidade, através de

doações e empréstimos. A biblio
teca já tem catalogadas mais de 600
edições, que vão desde obras
clássicas da luta dos trabalhadores
em todo o mundo até livros didáti
cos de história e geografia e ro

rnances literários em geral.
Paraquem tem disponibilidade

de emprestar as obras, mas não

quer se desfazer delas, a biblioteca
montou sistema de empréstimo de

livros. Através de um catálogo,
disponibiliza os títulos, que tanto

podem ficar expostos na biblioteca

quanto junto ao proprietário. A
ficha de empréstimo garante a

devolução do livro ao proprietário
no momento em que solicitar.

O acervo da videoteca ainda

tem poucas obras, mas há expecta
tiva de que seja ampliadomensal
mente, com doações da comuni
dade e dos próprios sindicatos, que
vão destinar verba específica para
o acervo. Além de livros e fitas, a
instituição conta com enciclopé
dias, coleções de revistas e cinco

jornais diários, que vão comple
mentar as fontes de consultas dos
estudantes. (LiSANDREA COSTA)

Trabalhadores da Construção Civil
e do Mobiliário e dos Servidores
PúblicosMunicipais.

Coordenadapela professora de
História Andréia Machado, a

biblioteca s�rá aberta ao público no
período da manhã, das 8h30 às
II h30. "Sentíamos uma grande
dificuldade em encontrar material
de pesquisa sobre as lutas sindicais
e os movimentos populares. O

acervo da biblioteca vai preencher
essa deficiência", explica Andréia.

A estrutura eo acervo da biblio
teca foram formados através de

doações dos sindicatos da Cons

trução Civil e Mobiliário, Servi
dores Públicos Municipais, Ves
tuário, Metalúrgicos e Sinte (Edu-

Jaraguá do Sul - Oferecer

subsídio para formação política e

social, fechando lacuna existente
no processo educacional brasileiro.
Com esse objetivo, entidades
sindicais dos trabalhadores da

microrregião reuniram acervo e

montaram a BibliotecaNideoteca
do Movimento Popular e Sindical,
inaugurada ontem à noite, às 19

horas, na se�e dos Sindicatos dos

CASA DO COBRE
Ir9balhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-r-r- Fios de cobre; ,

-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
-Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selomecãnico;
-Verniz;

Rua BerthaWeege, 2094
Barra do Rio Cerro

.

Fone: (Oxx47) 376-0193

Exames com alta
confiabiliddde em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Marle Sousa Jr.

ij. Q1J�n�o.oom.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA,

Horário de Atendimento: Seg: a Sex. I

7:00 às 12:00/13:00 àsJ7:30
Sábados

8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

/ Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldamlro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São Jose
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iaraguá 84: cerca de cem familias são atendidas através da LBV e do trabalho da voluntária Marli

LBV distribui sopa e roupas
.

aos carentes do Jaraguá 84
Projeto Ronda
daCaridade
t(OZ doações
emotivação

Jaraguá doSul-Mãe de se

is filhos, a costureira Norma da
-Silva (desempregada) faz fila para
encher bacia de sopa, que se tor

naria o alimento da família na noite
de quinta-feira, Junto com ela, cer
ca de cem pessoas recebem ali-

o

mento e roupas, através da Ronda

daCaridade, projeto daLBV (Legi
ão da Boa Vontade), realizado no

Bairro Jaraguá 84 uma vez por
mês. A instituição tem um mapa
das áreas mais carentes na região
Norte e defende que "um prato de

sopa pode ajudar a reabilitar

alguém".
Antes de distribuir os donativos

(cerca de 150 litros de sopa e rou

pas), o gerente-administrativo da I

LBV em Joinville, SérgioMorello,
faz palestra de auto-estima e cons-
),

cientização. "A LBV trabalha a saú-

de, a educação e a cultura, junto
com a espiritualidade. Não adianta
apenas trazer os donativos, temos
que educar para o trabalho, através
(Ia motivação", esclarece. O tra

balho realizado no Jaraguá 84 faz

parte do chamado atendimento

emergencial da instituição. Em
.Toinville, a distribuição da sopa
acontece diariamente. "Aqui não
podemos fazer esse trabalho, devi
do à distância", lamentaMorello,

A voluntária Marli Silveira Pe

reira, moradora do bairro e mem-

Prazer em
atender bem.

�a-�
3171-"55'

Pizzas
"

Pequena .. R$ 5,90
Crande .. R$ 10,90
Cigante .. R$ 13,90
Calzone .. R$ 13,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

bro da Pastoral da Promoção Hu
mana convoca e'organiza as famí

lias mais carentes, para fazer a dis

tribuição do material. i"A gente
acredita que pode dar um pouco
mais de dignidade a esse povo",
defende. Ela tem cadastradas 184
famílias no local. Pelo menos cem
recebem assistência, através das

doações coletadas por Marli junto
à comunidade.

DESEMPREGO-Oprincipal
problema dos moradores no local

continJa sendo o desemprego.Marli
diz que tem mulheres no bairro que
trabalham como diarisfas, ganhando
R$ 0,80 a hora. "Isso não dá nem

para pagar o ônibus e as patroas não
aceitam dar o passe porque a passa

gem aqui émuito cara", diz a volun
tária. A passagem até o Centro custa

R$ 1,40. (LiSANDREA COSTA)

�o CP·········�·································,········ ..

��@lJii\� �!
I

Novo horário

Começa segunda-feira o horário de verão na Prefeitura de

Jaraguá do Sul, que passa a atender em turno único, das 7h30 às

13h30, nos setores administrativos, inclusive das autarquias.
Apenas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano o expediente
será diferenciado, das 7 às 13 horas. Os postos de saúde vão

encerrar o atendimento uma hora ruais cedo, às 16 horas.

Novo endereço \

A partir de terça-feira, o Conselho Tutelar passará a funcionar

na Rua 25 de Julho, 575 (no antigo Centro de Educação Infantil
Márcio Klinkoski), no BairroVilaNova, das 7h30 às 13h30. Após
este horário, o ÇOI_lselho Tutelar manterá plantãoque pode ser

acionado através do telefone 190.
I

I
Semana do perdão

A BibliotecaMunicipal Rui Barbosa promove, de 23,," 28 de

outubro, durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a
Semana do Perdão, oportunidade aos clientes que estão com livros

em atraso há semanas, meses e atémesmo anos, de devolvê-los.

O atendimento é de segunda a sexta- feiras, das 7 às 19 horas, e
aos sábados, das 7 às 13 horas.

Vendas

A Dale Carnegie Training abre ao público, em Jaraguá do Sul,
a aula inaugural do treinamento de vendas Sales Advantage, que
inicia segunda-feira, às 19 horas. O método apresenta técnicas

para que o vendedor aumente o resultado das vendas. Informações
pelo telefone 275-3663.

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
* Tributário ,* Bancário

ir 372-0582
\

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

II

Familiares de José Osni Xavier,
morto no acidente da madrugada

de sábado (7/10),
precisam da colaboração da

comunidade jaraguaense para
localizar o Fiat Uno que-pode ter

sido o causador do

I

incidente. Estima-se que o

automóvel seja de cor preta.
o

Qualquer informação:
376-0632/376-0193

Pagá-se ótima recompensa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Morador denuncia a formação
de lixão naEstrada Brüderthal
Caminhãoda

�impeza pública
nãoafendea
comunidade

Guaramirim - omorador
Osvaldo Devigili procurou o

escritório da Vigilância Sa

nitária, quinta-feira, para de

nunciar a formação de lixão na

Estrada Brüderthal, a cinco

quilômetros de distância da sede
do município, em direção a

Joinville. O lixão em formação
já ocupa uma faixa de 200
metros de extensão em uma

vala cercada de vegetação, nu
ma área isolada de propriedade
de Rodolfo Jahn. Famílias re

sidentes na região,' que não

contam com o serviço de coleta
de lixo da Prefeitura, estão uti
lizando o local para colocar

objetos de todo o tipo, resíduos
e até animais mortos.

Devigili, que é hoinônirrio do
vereador e ex-candidato a vice

prefeito pelo P11DB, disse que
decidiu procurar a Vigilância
Sanitária porque a situação está
ficando fora de controle, com
maior número de pessoas des

pejando detritos no local e na

'imin�ncia de, se formar um se

gundo lixão urbano na cidade,
além daquele que funciona na

localidade de Jacu-Açu. Na
Vigilância Sanitária, a única

orientação que recebeu foi que
denunciasse o fato à imprensa.

Conforme Devigili, que
transita de bibicleta quase

diariamente. no local, em de

terminados dias o mau cheiro

toma-se insuportável na área.

Ele acredita que existem pes
soas utilizando a vala para se

desfazer de animais domésticos,
como cães e gatos. Já houve

vários casos de filhotes vivos

encontrados na área. Até a fer

ragem dê um' fogão a gás foi

jogado na vala, engrossando
'<linda mais a camada de lixo,
que está em formação há mais
de.dois anais, no meio da vege
tação.
o ex-vereador Lauro Fföh

lieh confirma que o problema é

antigo. Ele já tratou do assunto

na época em que atuava na

Câmara de Vereadores, quando
solicitou que serviço do ca

minhão de limpeza pública que
atende o Bairro Avaí fosse am

pliado, para atender as famílias
estabelecidas naquela estrada.
Mas nenhuma providência foi
tomada.

Conforme Fröhlich, esse tipo
de problema acontece também
na localidade de Guamiranga, no
outro lado da cidade, onde
muitas famílias já não sabem o

que fazer para dar destinação
adequada para o lixo gerado.
(MILTON RAASCH)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóvets- Caminhões·
Tratores- Serviços em Gerral
370-4614

'Rua José Theodoro Ribeiro,' 971 -Ilha da Fi ueira

\ÁGUA FILTRADA DE BOA QUALIDADE
O FILTRÃO SEGURA TODA SUJEIRA!

,Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria", cidade, campo e praia, Após a instalação d,b fil-trão, a caixa
d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes com água
suja e contaminada da caixa d'água, Não haverá mais hecessidade de limpeza de caixa d'água,
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construído por umà camada de carvão ativado e porvárias
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,

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

Superpromoção
,sPre,ço àivista
,

1 + 3 v,ezes

Wzão 1. 000 /iiros/l'OIU

ras\suli�ogadOS Associados

\

Edson Junkes/CP

•

Sem caminhão de colela: moradoresjogam o lixo em lerreno baldio

MISSAS

Sábado
lShOO - Matriz

19hOO - Matriz
l7h30 - Rainha da Paz
l7h30 - São tuiz
19hOO - Perpétuo Socorro

I

. Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

NOSSA MENSAGEM
I

Para Jesus só é grande quem aceita servir

A Liturgia de hoje nos convida a sermos tão humanos quanto
Jesus.

Humanizando-se no ventre de Maria, ele nós toma divinos. Vivendo
do nosso jeito. Jesus nos ensina como deve viver um filho de Deus.

Repreende os que buscam os primeiros lugares na sociedade e os que
lutam pelo poder-dominação, dizendo: "Entre vocês não deverá ser

assim. Quem quiser ser grande, tome-se o servidor de todos". Que
esta Eucaristia nos encha de coragem ede fé para nos comprometermos
com a missão de Jesus, o servidor, na construção de uma sociedade

justa onde todas as pessoas possam viver com dignidade.
Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

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

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

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

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

SEJA COMPETITIVO NESrE:�-MÉ:ReAbo GtOBA]__JZADO
FAÇA 'PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

I

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal50 - eEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511lFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul - se - Horne Page: www.eassull.com.br - e-mail.cassuliéàcassuli.com.br

'. \
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Continuam os furtos de

veículos e motocicletas
o índice deste
anojá chega
a 120 casos,
na região

Jaraguá do Sul- Os furtos

de. motocicletas e veículos têm
aumentado nos últimos tempos na

microrregião. Segundo dados pas
sados pela Polícia Militar, neste
ano, o número chega a 120, sen
do 91 em Jaraguá do Sul, 19 em

Guaramirim, 9 em Massaranduba

e 1 em Corupá. Ainda segundo a

PM, no mesmo período, foram re

cuperados 22 veículos em Jaraguã
do Sul, 8 em Guaramirim, e 4 em
Massaranduba.

O delegado titular da Delega
cia da Comarca; Ilson José da Sil

va, acredita que a maioria dos car

ros furtados em Jaraguá, do Sul

"são furtados por quadrilhas, pes-
�/

soas de outras cidades", disse o

delegado.
\Mas tem casos em que pesso

as daqui roubam e levam para
fora", relata. o, delegado informa

ainda que vários casos de "propri
etários de veículos que aplicam o

golpe do seguro, ou seja, encomen
dam o furto do seu .próprio carro

para receber o seguro. Já temos

casos em que instauramos inqué
ritos e estamos apurando as res

ponsabilidades", frisou.
Quanto ao furto de mo

tocicletas, "existem alguns ma

landros que são especializados
nestes furtos. Por exemplo, há

alguns anos, ..prendemos um

elemento que havia furtado 34

motocicletas na nossa região",
segundo Ilson José da Silva.

Somente nesta semana, foram

registrados três furtos. O tintureiro

Arnaldo Matoso, 21 anos, teve

furtada a sua motocicleta, Ronda
CG-125, cor vermelha, ano 1982,

placa LXT-8189, de Ascurra.

Apesar do furto ter acontecido no

dia 28 cl'o mês passado, o registro
foi feito ontem.

Na terça-feira de madrugada, o

, bombeiro voluntário Irio Gilmar

Bervig, ficou sem a motocicleta

Ronda CG-125 Titan, ano 1999/00,
placa MEG-7930, de cor azul. Nas

duas oportunidades, as motocicletas
estavam nas garagens das resi

dências dos proprietários. Na noite

de quinta-feira, 21 h30, foi furtado o
\

Monza,placaAAH-2705,deJaraguá
do Sul, ano 1990, cor azul, de pro

priedade de IsacGirardi.OGol estava'

estacionado na Rua 28 de Agosto,
em frente a Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

·Guaramirim.
O delegado Ilson José da Silva

finaliza alertando os motoristas

"para que utilizem todos os tipos
de meios para impedir o furto.

Desde uma simples trava até o

alarme". (AGOSTINHO'OLIVEIRA)

Desaparecido
VILMAR JURK, 18

anos, está

desaparecido .desde o

dia 24/1 de sua

residência, em
Massaranduba, Rua
Ribeirão Irma. Vilmar é
moreno claro, olhos
verdes, 1,80m de altura
e na mão esquerda o

polegar cortado. Se

alguém tiver alguma .

pista sobre o paradeiro
de Vilmar, entrar em
contato pelo telefone
9979-3231, falar cl
Ildemar Jurk

.�."'" OFICINA MECANICA

� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios ,- Suspensão. - Direção

. -Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também amplia_mos para .melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Silenciador
Traseiró para Uno

R$ 28,09

Amortecedor
Dianteiro para Gol

R$ 47,50

Silenciador
Traseiro para Corsa

R$ 26,00
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DIÁRIO DE SEPANG _

Grid sai de madrugada
Os primeiros treinos livres para o GP da Malásia, último do

campeonato, aconteceram na madrugada de quarta-feira. Na quinta
feira os carros. voltaram à pista para a segunda sessão livre e, na

sexta-feira definiram o grid de largada para a corrida. A prova terá 56

voltas e começa às 5 horas do domingo (os horários são de Brasília).
Há previsão de 'chuva para treinos e corrida.

Mundial de dois
Se Ferrari ou McLaren vencerem o GP da Malásia, será a primeira

vez, desde 88, que apenas duas equipes ganham corridas numa mesma

temporada. Naquela ocasião, a McLaren venceu 15 e a Ferrari, uma.
Neste ano, foram nove triunfos ferraristas e sete do time inglês. Em
88, a única vitória da Ferrari aconteceu em Monza, com Berger. A
McLaren venceu as outras 15, com Prost e Senna.

De volta a Fuji
O GP do Japão poderá ser disputado no circuito de Monte Fuji a

partir de 2001, quando termina o contrato da FOM com Suzuka. A

pista, que pertencia à Mitsubishi Estate Co. Ltd., foi vendida para a

Toyota por cerca de US$ 450 milhões e será totalmente reformulada.

O autódromo fica a cerca de 120 km a Sudoeste de Tóquio e já
sediou GPs de F-I na década de 70.

CGZtH"A 'HiUf't..tAI
SARIELLY

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos

Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

CORREIO DO POVO ESPORTE- 11

Ferrari já pensa na sucessão do
alemão Michael Schumacher
Contratodo
ferrarista
'alemão termina
nó final de 2002

Sepang - A sucessão de
Michael Schumacher já entrou

na pauta da Ferrari. O contrato

do alemão com a equipe Úàliana·
termina no final de 2002 e a

cúpula de Maranello não tem

grandes garantias de que o

piloto vá permanecer no time.
Não existe sequer a certeza de

que Schumacher, campeão
antecipado da temporada e

responsável pelo fim da fila de

21 anos da equipe, vá continuar
a correr depois que seu

compromisso com a Ferrari se

encerrar. Por isso. alguns nomes

já começaram a ser estudados.

Na linha sucessória, aparecem
tçês nomes: Ralf Schumacher,
Jacques Villeneuve e Jenson

Button.
Michael tem um discurso

dúbio sobre o futuro. Já jurou
amor eterno à Ferrari e disse que
se não aparecer ninguém mais

rápido que ele corre até os 40

anos de idade. Ele faz 32 'em

'janeiro, Por outro lado, as pes
soas mais próximas ao piloto
acreditam que sua motivação
tende a declinar se ele conseguir,
nos dois anos que lhe restam de

contrato, atingir números que o

transformem nomaior piloto de

todos os tempos.
Não falta muito. Schuma

cher tem 43 vitórias no currículo
e com mais nove passa Alain

Prost, o que mais venceu na

história. Só neste ano, o alemão

venceu oito vezes. Com mais
131 pontos, também supera o

francês como maior pontuador
da F-I. Ele tem uma média de

4,63 por GP, o que significa que,
mantendo o ritmo, em 28 corri
das assume o primeiro lugar no
ranking. Na Ferrari, se nada de

anormal acontecer, ele corre

pelo menos mais 34 vezes nos

próximos dois anos. Chegar a

cinco títulosmundiais, igualando
a marca de Juan-Manuel Fan

gio, não está fora dos planos de
Schumacher.

Há outros fatores que po
dem afastar Schumacher pre
maturamente da Ferrari. O pi
loto não esconde que algumas
peças na engrenagem vermelha

são fundamentais para sua per
manência: Todt e Ross Brawn,
cujos contratos terminam no

final do ano que vem, são as

principais. Sem eles,Michael se
manda, ou para um outro time,
ou para a aposentadoria.
(FLAVIO GOMES)

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

�k.�.�,..�1§1iq{V
•

• 199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modem embutida
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

• 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 colo'ridas removíveis

• Envia e recebe mensagens de texto
• Menu gráfico
• Relógio, data, cronômetro
• Grupos de chamadas
• Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

• Display Wáfico
Placa de fax-modem embutida
Interface e naveg;;ção mais fáceis

• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo.
• Identificação por grupo de chamadas

_...:.T=-::EL:.:.E:...::FO:::.:N.!!I.:::::.A..!:.E..!!INC!:!,F�O�R:!!:M�Á�TI:.=CA�_ Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
/'
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Ninho desfalca a equipe
no jogo contra a Unoesc

Se Jaraguá do Sul
vencer, termina
afase em

, primeiro lugar

Jaraguá do Sul- o goleiro
Ninho, destaque nas vitórias
sobre.Blumenau Ie Chapecó, não
joga frente à Unoesc, de São

Miguel do Oeste, pelo Campeo
nato Catarinense de Futsal, que
acontece às 20h30 de hoje. A
partida é válida pela última rodada
da segunda fase da Chave C, da
Divisão Especial do. futsal cata
rinense e será disputada no Giná
sio de Esportes Arthur Müller. O
jogador da FME/Breit!Iaupt/
Caraguá sofreu luxação no dedo
da mão esquerda nos treinos de

terça-feira. Outros problemas
enfrentados na semana foram

James, princípio de contusão

muscular, Jédson e Eca, com
pancadas no calcanhar.

O técnico daFMElBreithaupti
Caraguá, Manoel Dalpasquale,
informou que "Ninho será pre
servado neste jogo. Mesmo por-

,

que, a partir da semana que vem, '

teremos os Jogos Abertos, e pre
cisamos dele nos Jasc", in-

Futsal: time jaraguaense está em segundo lugar, com 9 pontos

formou. xandre e Dedé. Segundo Mane-
,

O caso que mais preocupou ca, "James foi poupado durante
foi o de James, que sentiu con- a semana, mas a exemplo de Eca
tusão na coxa da perna direita, e Jédson, vai jogar", disse. O
antes dos jogos em Blumenau e time de São Miguel do Oeste "é
em Chapecó. "Como eram jogos o único que não vencemos este

decisivos suportei as dores, e ano, este fator é ummotivo mai
devo jogar nesta noite", falou or para buscarmos os três pon
James. O técnico da PME acre- tos. Se repetirmos os treina
dita nesta possibilidade, inclusive mentos, acredito que vencere

definiu a equipe com James, no mos", fmalizou o técnico.
time que sai jogando ao lado do A Unoesc lidera a chave com
goleiro Paulinho, Chico, Ale- '12 pontos e a PME está em se

gundo, com 9. Jaraguá do Sul
só fica fora das semifinais em

caso de derrota, por 10 ou mais

gols de diferença, combinada
com vitória da AABB, que en

frenta a Taschibra, em Chapecö,
sem sofrer gols. Conforme
destacou o técnico do time Cha

pecoense durante a semana,

"impossível de acontecer". Nu
ma vitória simples do time,
jaraguaense, a PME termina a

fase em primeiro lugar e enfrenta
nas semifinais o segundo colo
cado da Chave C.

I

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Venha
conhecer

�--------------------,

A única moto
laraguá Motos

o seu dinheiro valemuito,
então não se deixe enganar.
Venha até a Jaraguq Motos,
faça seu TEST DRIVE

e escolha já a sua Yamaha
125 O Km. Com ela seu

dinhero vale 20% a mais do
que a 125 da concorrência..
YBR '125E A moto que rende
muito pais por muito menos!
Também aceitamos sua cdrta

decrédito!

_ .... _ '--·-77

4tempos �
�aoto e 1 U!fE!i.4!ftJ@Jg}

I '

tempo
só pra
você.

anúncio
e deposite na

urna da
loja e concorra a

um capaceie e

uma camiseta
Yamaha. Sortei
09(12(2000

No�e:, __

Endereço: Ferie: _

Rua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 37o-nOO - Jaraguá do Sul - se
L �

Líderes da 1 a Divisão jogam
domingo no Eurico Duwe

Jaraguá do Sul - Os líderes
do Campeonato Amador de Fute
bol, 1" Divisão, Cruz de Malta e

Alvorada, se enfrentam amanhã,
em partida que será disputada no

Estádio Eurico Duwe, em Rio da

Luz, o Cruz deMalta espera contar
com o apoio de sua torcida para
vencer o jogo e passar à liderança
isolada da competição. A arbi

tragem estará a cargo de Laércio

Pauli, auxiliadoporJulioMatuchaki
e Eugênio Marcelino. Alvorada e

Cruz deMalta lideram acategoria
titular, com 10 pontos. O Aliança
aparece em segundo, com 7

pontos. No aspirantes, o Vitória,
de Rio da Luz, lidera sozinho com
12 pontos.

Os demais jogos da 7" rodada
serão: Guarany x Aliança, no
Estádio do Guarany, em Rio da

Luz, arbitragem de Marinelson

Pires, auxiliado por Raulino Persch
eVilmarMeira.

Vitória x Ponte Preta, no

Estádio do Internacional, na Bam
do Rio Cerro, árbitroMoacir Uber,
auxiliado por VanderleiMachados
Gildo Andrade.

Avaí x Tupy, no Seleto, em

Guaramirim, árbitroCarlos Prates,
auxiliado por Luiz dos Santos e

Lenoir Schmidt.
Os jogos iniciam, na categoria

aspirantes, 14h45, e titulares,
16h45.

ESCOLINHAS - A segunda
rodada das semifinais do Cam

peonato entre Escolinhas, prevista
para hoje, foi cancelada, O motivo,
segundo o presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, são as chuvas que caí·
ram nos últimos dias. O dirigente
relata que "os campos estão muito

molhados, e como são oito jogos
,

nummesmo dia, ao final da rodada,
o campo estaria bastante dani
ficado. Além disso, precisamos
pensar na integridade física dos

atletas", finalizou Tomazelli. (AO)

Equipemirim venceetapa
da Copa Norte de Vôlei

Jaraguá do Sul - A ADJ/
"FME/Divina/Marisol venceu a

segunda etapa da Copa,Norte de
Vôlei masculinoMirim, disputada
no último dia 13, no Ginásio de

Esportes do Colégio Divina

Providência, em Jaraguá do Sul.
A equipe jaraguaense superou
seus adversários, FME/Joinville
e Condor/FME, de São Bento do

Sul, por dois sets a zero, em

ambas as partidas.
Dirigida pelo técnico Cezar de

Oliveira, auxiliado por Carlos
Celso Senff Júnior e Sandro
Roberto Eger, a equipe é inte

grada pelos atletas João Bar

zenski, Luís Carlos Kreyssig,
Tiago Weber, Diego Dalcanale,
Ricardo de Castro, Fabiano
Roweder, Jonathan Galhardo,
Eduardo Thomazi, Ivandro de

Paulo, Ri�ardo Leoni, Evandro

Santos e Adriano Silva. O time,

que já está classificado à et�pa
final desta 'competição, marcada
para os dias 11 e 12 de novem

bro, também disputará a terceira
fase do Campeonato Estadual de
Vôlei masculino Mirim, de 5 a7
de novembro, quando busca-rá

_

uma das quatro vagas para brigar
pelo título catárinense da ca·

tegoria.
INFANTIL - A equipe

infantil de Vôlei da ADJ/FMFi
Divina/Marisol disputa o título da

Copa Norte de Vôlei de sua

categoria, hoje, no Ginásio de

Esportes do Colégio Divina Pro'

vidência, com entrada franca. A

fase final da competição reúne
ainda os times da FME/JoinviJIe,
Barão/Ceval, de Blumenau. e

Condor/FME, de São Bento do

Sul. (AO)
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