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Casan investiga novo caso de

poluição no Rio Itapocuzinho
A regional pólo da Casan em Guaramirim

apura as responsabilidades de mais um caso de

despejo de resíduos industriais no Rio

, Itapocuzinho, manancial que a empresautiliza

para captar a água que abastece o Município
de Guaramirim. Técnicos recolheram amostra

de água em valetas que saem das empresas Elias
Malhas e Bebidas Kienen, no Bairro João

Pessoa, suspeitas da contaminação. A análise
do material será feitapelo laboratório daFatma,
em Joinville. Há 16 anos ocorre esse tipo de

\

infração no local. Página 10

Câmara mantém

licenças de saúde

o vereador Ivaldo Kuczko
wski (PPB) não conseguiu alterar
oRegimento Interno daCâmara
de Guaramirirn e impedir os
abusos das licenças médicas.

Página3

Adiada outra vez

a votação da CCO

ACâmara de Jaraguá do Sul
adiou a votação do projeto que
destinaR$ 230mil àAssociação
de Clubes e Sociedades de

Caça eTiro do Vale do Itapocu.
Página4

OAB apresenta
candidatos às

novas gestões

AltevirFogaça (em
Cima) e Paulo Mattos
(E) são candidatos à

presidência da
subseçãolocal.
Adriano Zanotto (D) ,

concorre à presidência
estadual. Página 8

Edson JunkeslCP
,

Técnico da Casanrecolhe amostra de águapara análise

Dupla é autuada e

presa por tentativa
de assalto
Página 11

Minimaratona do

Sesc tem início
neste sábado
Página12

"

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos

Edson JunkeslCP Detento Jair
Ferreira é monitor

no curso de Culinária

CAPACITAÇÃO

Presos fazem
cursos no presídio

Em convênio com aUnerj e
Univali, começaramesta semana

os cursos de capacitação aos

detentos, desenvolvidos com

recursos do PAT. São ofertados
desde cursos de informática até

artesanato, além de ensino
básico. Página 9

I Duas Rodas
Industrial
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Ordern para o progresso
At "111[1

O Brasil assistiu atônito e aterrorizado às imagens de uma
menina de apenas três anos sendo brutalmente torturada por um
homem. A barbárie chocou o País e ressuscitou a velha discussão
sobre a implantação da pena capital para crimes hediondos. Dias
depois, a imprensa de Jaraguá do Sul divulgou a tentativa do

pedreiro Leonardo Garcia, 38 anos,
emestuprar aenteada, A., 13. Enão
háumúnicodiaemque os noticiários
não estampam o que existe demais
sórdido e abjeto na naturezahumana.
A violência das cenasmostradas

pelo Programa do Ratinho levou o

ministro da Justiça, José Gregori, a
ameçar tirar do ar o programa _

líderem audiência nas baixarias. Para

contrapor as argumentações domi
nistro, a emissora apresentou
dezenas de outras imagens de
violência cometidas mundo a fora,
como a fome e amiséria naEtiópia,
o assassinato do presidente
americano, John Kennedy, os

,

bombardeios norte-americano no

Japão e no Vietnã, os campos de concentração nazistas, entre
outras.

Diariamente, a televisão exibe cenas violentas que são o

espelho das contradições urbanas e o reflexo do descaso

governamental em relação às condições sociais. No mês passado"
oMinistério da Justiça impôs à programação das TVs regras
mais rígidas ila classificação de horários e faixas etárias.Amedida

gerou polêmica e foi classificada como paliativa. O debate

ultrapassou as fronteiras do possível e enveredou-se pelos
caminhos da abstração. As TVs atendem àpluralidade cultural e
à complexa diversidade das classes sociais.

Nemuma coisa nem oútra. Adiscussão precisa ser feita em
bases mais sólidas, desprovidas de emoções e longe_'muito
longe_ de interesses comerciais. Toda essa violência que assola
o País tem origem ainda no início da colonização, quando os

brancos civilizados escravizaram negros e índios e promoveram
infmitas atrocidades "emnome doprogresso e do desenvolvimento
do Brasil". Continuou com a crescente desigualdade social e,

, principalmente, com a corrupção, que vem sugando descara
damente as riquezas do País.
A crueldade patrocinadapor um adulto contra uma criança

indefesa não' tem classificação. Entretanto, não serão o

linchamento, a pena de morte ou a tortura que irão conter os

ânimos,O Brasil sofre domesmomal que contamina amaioria
dos países: nos pobres, o instinto de sobrevivência explica a

violência; nos ricos e nos em desenvolvimento, a praga do
consumismo e a corrupção asseguram os índices. No Brasil, o
grande complicador é a impunidade, principalmente nas altas
esferas sociais.

Não há uma receita que possa curar todos esses males, mas
há ações que podem atenuá-los. A decisão está nas mãos dos

governantes. O Brasil necessita recompor sua estrutura, e para
isso precisa implantar a justiça social, distribuir renda, limitar a
posse de terras, gerar emprego e punir corruptos e criminosos,
principalmente os de colarinho branco. Às portas do terceiro
milênio o País ainda engatinha pará superar os desafios. Todavia, ,

o primeiro passo é a reconstrução, iniciando pela ordem para
assegurar o progresso.
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Muito! a agradecer
* Antônio Berns

muito aindapretendia fazerpor
nós e pela nossa cidade.

Aproveito a oportunidade
para agradecermais uma vez a

esta equipe fabulosa de 825
,

atleta? titulares queme acom
panhou nestas eleições, dizer
que serei eternamente grato e

não. decepcionarei ninguém
durante os próximos quatro
anos como suplente ou verea
dor, se o destino assim quiser.
A dor e a tristeza da não

eleição foram superadas pelos
825 motivos de alegria e

confiança amim referendados

nesta eleição.
Certo do dever cívico cum

prido, e na intenção de que esta

possa atingir todos os envol
vidos, agradeçomais uma veZ

a votação recebida e a opor
tunidade emme candidatar.

Venhopor intermédio desta

externar osmeus sinceros agra- 1

decimentos pelos votos de

confiança depositados na

minha pessoa, por ocasião da

eleição à Câmara de Verea

doresde Jaraguá do Sul, rea
lizada no dia 1 de outubro.

Agradeço em especial a
você que, além de votar em

mim, se engajou naminha cam
panha, pedindo votos e apos-

,

tarido naminha atuação como

representante do povo jara
guaense naCâmaraMunicipal
e 'a todos os colaboradores

que, deuma forma ou de outra,
me ajudaram a conquistar 825
votos, os quais, certamente,
sozinho jamais conseguiria I

conquistá-los.
A votação por mim con

quistada me colocou como

primeiro suplente do PPB

(Partido Progressista Brasi-
,

leiro), do qual sou filiado; para

apróxima legislatura, ou seja,
para os próximos quatro anos.

Vale a pena ftisarque obtive

votos em 166 das 203. urnas

existentes em Jaraguá do Sul,
fato que poucos conseguiram
superar nestas eleições. ,

Portanto, nobre compa
nheiro, você que é uma das

,

825 pessoas que emmim con

fiou seu voto, tenha a certeza e

a convicção de que optou por
um bom candidato, que está

comprometido com a po

pulação e já deu provas disto
quando asumiu a vaga na

Câmara de Jaraguä do Sul

aindanesta legislatura. Durante
o curto espaço de tempo que
cumpri a função deparlamentar
municipal, procurei honrar o
cargo com responsabilidade,I '

exercendo com respeito o

papel de fiscalizador, o queme
custou alguns desafetos.

Me recandidatei porque * Empresário

Artigos para Cartà do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. J 80. As cartas devem contê'
no máximo 30 linhas, com 70 loques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de

sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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A comissão que assessora o prefeito eleito de Guaramirim na

transição de governo espera deixar todas as providências concluídas

nos próximos dias, para que Mário Sérgio Peixer possa anunciar a

futura equipe de governo no dia 10 de novembro. A equipe de

transição, formada por Jair Tomelin, Luiz Carlos Pereira e Valério

Verbinem, está tratando dos ajustes necessários na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, no próprio Orçamento Municipal para o ano que
vem e na reforma administrativa, para em seguida encaminhar

relatório ao prefeito eleito. A atual estrutura da Prefeitura vai mudar

pouco. A novidade fica por conta da criação da Secretaria do

Desenvolvimento Econômico, que terá setores distintos para
atender a indústria e comércio e o turismo.

Consideração
A criação da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico

atende ao anseio dos empre
sários guaramirenses.
Empresários e governo

municipal têm atuado em

estreita colaboração em

Guaramirim. Exemplo disso é
o funcionamento do Conselho

de Desenvolvimento Muni

cipal. O prefeito eleito Mário

Sérgio Peixer não pretende
alterar o que está indo bem.

Orçamento
A proposta do orçamento
municipal, elaborada pela

administração de Guaramirim

para o ano que vem, estimando

as receitas e despesas em R$
11 ,8 milhões, poderá elevar-se
a R$ 12,2 milhões, após a aná

lise que está sendo feita pela
equipe que assessora o prefeito
eleito Mário Sérgio Peixer. O

atual prefeito, Antonio Carlos

Zimmermann, tem colaborado

e facilitado as coisas.

Amvali
A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu já decidiu que a

chamada Inspeção Veicular será um dos principais assuntos a

serem tratados na próxima assembléia geral dos prefeitos, já
marcada para o próximo dia 28 de novembro.

ENTREASPAS _

"Somente agora os vereadores de oposição descobriram
que a função primordial é de fiscalizar e exigir transparência
com o dinheiro público." (Coordenador microrregional do' PT,
Dionei da Silva, sobre os questionamentos dos vereadores de

oposição ao projeto do governo que .destina R$ 230.310,00 à

Associação de Clubes e Sociedades de Caça e Tiro do Vale do Itapocu)

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

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

Impasse sobre emenda retarda

alteração regimentalnaCâmara

.

Antonius: presidente da Cãmara fe: consulta aos assessoresjurúJicos
ontem o parecer dos assessores

jurídicos do Legislativo sobre o

assunto.

Kuczkowski pretendia in

gressar com a emenda de alteração
regimentalno início desta semana,
mas foi informado pela Secretaria

da Câmara de que a proposição só

poderá ser feita novamente no

próximo ano, pelo fato de que na

primeira tentati va de modi ficação,
em maio, amatéria recebeu parecer
contrário das comissões e foi

arquivada. O vereador discorda,
reclamando que a comissão es

pecial que analisou a proposta de

alteração, formada pelos ve

readores Jaison Batista (sern
partido), Irvaldo Zomer (PMDB)
eSydnei SilvioFinardi (pMDB) não
apontou aspecto legal ou in

constitucional que justificasse o

arquivamento da mesma.

Diante disso, Kuczkowski quer
simplesmente a continuidade da

Vereadores de
Guaramirim ainda
são privilegiados
nas licenças

Guaramirim - Os verea

dores guaramirenses poderão
iniciar a nova legislatura ainda
desfrutando de privilégios na

obtenção de licenças para afas
tamento dos trabalhos para fins de
tratamento de saúde. A intenção do
vereador Ivaldo Kuczkowski

(PPB) de alterar o Regimento
Interno no que dispõe sobre a

concessão de licenças de saúde,
esbarrou na discussão sobre se

essa providência ainda poderá ser

tomada nesta legislatura. O

presidente da Câmara, Sandro
Adriano Antonius (PPB), solicitou

Edson Junkes

tramitação do projeto de resolução
que modifica o regimento, que
ingressou- em dezembro do ano

passado, mas só analisado pelos
vereadores em maio último. Caso

envolvidas direta ou indiretamente

com os trabalhos legislativos em

Guararnirim, num período em que
o ritmo de trabalho tende na-

turalmente a diminuir, em função
do encerramento da legislaturas e

da gestão na Prefeitura. A Câmara

tem nove vereadores.
URGÊNCIA - O presidente

Sandro Adriano Antonius não sabe

Kuczkowski consiga reverter a

situação, os vereadores de Gua
ramirim não poderão mais requerer
licenças para tratamento de saúde,
mediante a apresentação de

atestados médicos. As licenças
somente serão concedidas me

diante a apresentação de laudos

médicos fundamentados, im
pedindo qualquer subterfúgio.

Atualmente, cinco vereadores
estão afastados dos trabalhos,

prever como vai ficar essa questão.
Ele pediu urgência aos advogados
qJ,Je prestam assessoria. Antonius
acredita que Kuczkowski poderá
alegar também que o parecer da

comissão saiu fora de prazo. De

qualquer forma, se a alteração não

ocorrer logo, os privilégios vão

durar mais um ano e beneficiar

também os futuros vereadores,
porque a legislatura está findando

e qualquer modificação que for'

feita em 2001, só vigorará no ano

seguinte. (MILTON RAASCH)

mediante pedidos de licenças para
tratamentos de saúde. Dos cinco,
quatro participaram da campanha
pelas eleições municipais. As vagas
estão sendo ocupadas por suplen
tes. Dessá forma, entre titulares e

suplentes, existem 14 pessoas

�e5
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Dê O mundo para seu filho: dê a ele uma educação MARISTA

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

SÃO Luís
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I

Lorita promete intensificar
os trabalhos nos bairros

Vereadora quer
ser a intermediária
entre governo e
comunidades

Jaraguá doSul-A vereado
ra Lorita Karsten (PMDBj, reeleita
com.1.I03 votos, disseque preten
de continuar os trabalhos desen
volvidos por ela durante os quatro
anos que atuou na CâmaraMunici

pal, quando optou pelo contato di
reto com a população dos bairros,
"sendo a intermediária entre go
verno e as comunidades". A verea

dora revelou que vai intensificar as
reuniões nos bairros, para orientar
e ouvir as reivindicações.

- Muitas vezes os moradores
não sabem como proceder diante
de assuntos relacionados com a

administração pública, fundar um
clube de mães ou uma associação
qualquer-, justificou, informando
que pretende ainda apresentar
projetos na área de educação e cida
dania. "Educação envolve todos os
setores e cidadania é o caminho

para conquistar a igualdade e a

justiça social", discursou.

Edson Junkes/C P

Posição: Lorita disse que vai conversar mais com os moradores

Sobre a atuação na Câmara de secretários e a criação dos 68 car-

Vereadores, Lorita disse que será gos na FME (Fundação Municipal
de oposição, mas fez questão de de Esportes), entre outros.

frisar que não fará uma oposição - Sou contra o repasse de R$
sistemática, intransigente, mas 230 mil à Associação de Clubes e

"coerente". "Os projetos que Sociedades de Caça e Tiro do Vale

forem de interesse público terão o do Itapocu -, adiantou.

meu apoio, mas os que beneficiam Com relação à disputa pela
apenas grupos oupessoas os trens presidência da Câmara, a ve-

da alegria serão rejeitados", readora disse que não tem pre-

prometeu,lembrando que foi tensõeseque vai apoiar"quem tra-

contrária ao projeto da criação do balha, luta e merece ser o

cargo de assessor do prefeito, do presidente, independente do par-
aumento de 50% no salário dos tido". (MAURíLIO DE CARVALHO)

Comissões pedemvistas aoprojeto daSchützenfest
Jaraguá do Sul - As co

missões de Legislação, Justiça e

Redação Final e de Finanças e

Orçamento da Câmara de Ve
readores pediram vistas ao projeto
governamEntal que concede R$
230mil, a título de contribuição, à
Associação de Clubes e Sociedades
de Caça e Tiro do Vale do Itapocu.

Embora estivesse inscrito na

ordem do dia da sessão da última

quinta-feira, a votação do projeto
foi adiada até o parecer final das
comissões. Segundo o presidente
da Câmara de Vereadores, Afonso
Piazera (PSDB), as comissões
solicitaram um prazo maior para
analisar o projeto.

.

Essa é a segunda vez que a vo

tação do projeto é adiada. Na pri
meira, sequer entrou na ordem do

dia. Os vereadores preferiram ou

vir as explicações do presidente da

CCO (Comissão Central Organiza
dora), Edelberto Schwanz, sobre
as despesas da 12" edição da Schüt
zenfest que, segundo o relatório

apresentado foi de R$ 228mi I. (MC)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed •. Ma.ximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-24:80

r�cord�

A "Marcha a Brasília" - prevista para o dia 7 de novembro e

promovida pela Confederação Nacional dos Municípios -, que
promete "pressionar" os parlamentares para "a flexibilização da Lei
de Responsabilidade Fiscal, é, na verdade, uma tentativa dos prefei-
tos em manter os privilégios e a bandalheira administrativa, que colo
ca o Brasil entre os primeiros do mundo no ranking da corrupção.
A continuar o jogo de pressões e as articulações de bastidores, a lei
deverá ter o mesmo destino de tantas outras, estará no papel, mas

não será aplicada, punições, então, nem pensar.
O que significava uma esperança de moralidade, pode transformar

se numa grande frustração.

Tiroteio
Do vereador eleito pelo PT de

Jaraguá do Sul Marcos

Scarpato sobre a possibilidade
.. da bancada governista eleger o
vereador Carione Pavanello

(PR) presidente da Câmara

Municipal.
- A situação não será tão

burra assim para eleger um
medíocre para presidir a

Câmara -, disparou

Displicência
Após denúncias, o Jornal

CORREIO DO POVO decidiu
certificar. Na manhã de quinta
feira, entre 9h30 e 10h20, ligou

11 vezes para o

Conselho Tutelar de Jaraguá do

Sul, sem conseguir ser atendido,
O telefone chama até desligar, e

ninguém atende. Pode ser

coincidência, mas precisa ser

verificado,

Discurso
/' .

O vereador Sílvio Celeste (PSDB) fez emocionado pronunciamento
na tribuna da Câmara lembrando os deficientes físicos que

participam da Paraolirnpíadas, em Sydney. Elogiou os esforços dos

atletas e a dedicação para superar as adversidades. Mas esqueceu-se
de cobrar do governo o cumprimento de lei federal que obriga
prédios e vias públicas a estarem adaptados para atender os

deficientes físicos.

Aliás, ainda como vereador, o deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB) apresentou projeto reforçando a exigência federal.

Apoio
O presidente Fernando Henrique

Cardoso (PSDB) voltou a

insinuar que votará na candidata
do PT à Prefeitura de São Paulo,

Marta Suplicy. Sem afirmar

nada, disse: "Já declarei meu

pensamento em Berlim",
referindo-se às declarações

dadas na capital alemã, quando
direcionou o voto em Marta

Suplicy

Fórum
O PPB estadual promove na

tarde da próxima segunda
feira, no Castelrnar Hotel, em

Florianópolis, o Fórum
Estadual de prefeitos e vices
eleitos. O encontro reunirá
ainda lideranças estaduais para
discutir a Lei de Responsabi
lidade Fiscal, emendas
orçamentárias entre outros

temas pertinentes aos cargos.

�ADD/Makler�
ÉMAJSSEGURO

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

Saiha que trabalhamos semprepensando na
sua segurança e tranqüilidade.

�o"\lO o
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�\)fJ�f,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
- . '
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Presidente do Crea/SC visita

instalações do Grupo Weg
Celso Fonseca
pretende buscar
novas parcerias
com empresas

Jaraguá do Sul - o pre
sidente do. Crea (Conselho
Regional de Engenharia e

Arquitetura) de Santa Catarina,
engenheiro. Celso. Rarnos Fon

seca, esteve no. Município. na

última quarta-feira, quando.Apoio: Günther afirmou que inspetoria quer orientarprofissionais

AS GRANDES ATRAÇÕES
DA MODA PRIMAVERA/VERÃO:

SEUS PÉS
BEM

ACOMPANHADOS

I IIUIIIM I
BeBeR até 6 vezes

sem entrada(al�dos & Esportes

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) 275-3585 - 275-3214 - 275-3985

www.loicobeber.com.br

r-- ��[f©��� �[p:_-�-------,
o o 'presidente da Fampesc (Federação das Associações
de Micro e Pequenas de Santa Catarina), Luiz Carlos

Floriani, também presidente da Casa do Empreendedor,
proferiu palestra na noite da última segunda-feira, na Acias

(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder),
com o tema: "Crédito de confiança".

o Floriani lembrou que os financiamentos oferecidos pela Casa
do. Empreendedor são. destinados às,micro e pequenas empresas,
além de pessoas físicas que pretendem ampliar as instalações ou

adqu i ri r equ ipamen tos.

o Na oportunidade, o consultor regional da Facisc (Fede
ração das Associações Comerciais de Santa Catarina), Jas
sir Cassol, apresentou o Projeto Empreender.
L �

visitou os parques fabris I e II
do. Grupo.Weg. Na oportunidade,
foi recebido. pelos diretores

superintendentes daWeg Motores
e da Weg Máquinas, Moacyr
Rogério Sens e Roberto Bauer,
respectivamente, e pelo. analista
de Aplicação. da Weg Máquinas,

/

Norberto Feistauer,
Fonseca estava acompanhado

de assessores, do. conselheiro da
Câmara Especializada de En

genharia Industrial, Sérgio.
Legnaghi, e do. inspetor-chefe da

Inspetoria do. Crea noMunicípio,
Osmar Günther. De acordo com

Günther, o. principal objetivo foi

reforçar a política implantada pelo.
Crea de buscar parcerias para a

orientação e a prevenção. prévia,
em detrirnento, num primeiro
momento, da fiscalização. osten
siva pura e simples.

- O novo Crea tem pür fi
losofia orientar os profissionais
e empresas sobre as normas

estabelecidas por lei, cujo. o.

objetivo maior é evitar a punição.
sistemática-, explicou Günther,
lembrando

'

que o. presidente do.

órgão. aproveitou a visita para
trocar informações acerca das

metas, diretrizes e realizações do.
Crea dos princípios gerenciais do.

Tudo em Granitos eMârmores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47)·370-8432

Grupo. Weg. "A empresa está

pautada fundamentalmente no

treinamento, na administração
participativa e na verticalização",
informou Sens.

Outro ponto destacado. por
Günther durante a visita do.

presidente do. Crea é a tentativa
de aproximação dr) órgão. com as

empresas e com os profissionais,
"O Crea pretende reforçar a

necessidade de empresas e

profissionais estarem em dia com
as obrigações para que possam
participar das licitações públicas,
de acordo com a Lei 8.666, e do.

registro. das anotações de

Responsabi lidade Técnica",
explicou.

Günther informou que a

inspetoria regional do. Crea está à

disposição de todas as empresas
que prestam üu executam ser

viços de engenharia, arquitetura
e agronomia e de profissionais da
área para os esclarecimentos
necessários pretinentes ao. setor,

"A função. da inspetoria é garantir
o. cumprimento. das normas e

assegurar aos profissionais o.

acervo. técnico, além de impedir
\

o. exercício. ilegal das referidas

profissões", concluiu. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

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

Edson Junkes/CP

Pan - A verdadeira história" vai

para outras cidades. Nos dias 18 e 19
de novembro, o elenco se apresenta
no Teatro Carlos Gomes, em

. Blumenau. Ainda sem data definida,
também em novembro, o espetáculo
será apresentado em Joinville.
"Nossa principal dificuldade é C0111

relação à disponibilidade de horário.

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.estoteäoskreuse.com.br

Os atores são profissionais de
outras áreas, que têm os seus

compromissos, por isso só

podemos nos apresentar nos finais

.

de semana", explica o diretor.
A maior proeza de Borchard, além
da qualidade da produção, é ter

conseguido financiamento para o

projeto, através de patrocínios de

empresas locais. "Os empresários
colaboraram conosco com muita

espontaneidade, o que mostra que
a consciência cultural em Jaraguá
do Sul está crescendo", comemora
o diretor. Se os investidores
continuarem apoiando, no ano que
vem Peter Pan e sua turma vão

visitar os bairros, fazendo

espetáculos em galpões e espaços
improvisados, para garantir que o

teatro chegue até as escolas. Outra

opção em estudo é fazer nova

temporada no Centro Cultural,
trazendo as escolas para apreciar a

peça.
O grupo já trabalha a adaptação de
nova peça, "Judas em sábado de

aleluia", de Martins Pena, comédia
de época que deve estrear em

março de 2001.
. .

R

Peter Pan voa per» outras cídades
Final de temporada. Quem não viu

pode ver, hoje e amanhã, às 16

horas, no teatro do Centro Cultural,
as últimas apresentações do

espetáculo "Peter Pan - A

verdadeira história" (ingressos a R$
5,00). Em tom de comédia (para
todas as idades) o diretor teatral
Nelson Borchard apresenta
adaptação do clássico londrino de

J.M. Barrie em que os irmãos Wendy
e Miguel Darling são levados para a

Terra do Nunca, a ilha da magia.
A beleza da trilha soneira (gravada
pelos próprios atores e pela cantora

Letícia Secks), dos figurinos e da

iluminação compõe o cenário
harmônico de uma peça que é
sucesso de crítica. Mas o espetáculo
não tem apenas recursos de palco,
Tem 13 atores que surpreendem pela
espontaneidade (e muitos subiram
.ao paleo pela primeira vez na estréia
da peça, no início de outubro) e

equipe técnica gabaritada pela Scar.
Remetido ao universo imaginário da
Terra do Nunca; o espectador se

diverte com as trapalhadas de

Hook, o Capitão Gancho, e sua

turma de piratas medrosos; vibra

com as vitórias ingênuas de Peter
Pan (eterno crianção), o menino "do
bem" que existe porque alguém
acredita nele; e emociona-se com a

pureza dos sentimentos de uma

Wendy apaixonada e sonhadora,
que poderia ter o rosto de qualquer
adolescente contemporânea.
Do paleo do Centro Cultural, "Peter

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquöttc.o de Jaraguá do 5ul.
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PARQUE AQUÁTICO
KRAUSE

MergLl\he na noturezo.
para casamentos, 1 a comunhão,
batizados, formaturas e festas

Jaraguá do Sul _ SC .

em geral.

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

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
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Emoção
Chora pai, chora filho, chora quem conhece a história da.família Do
Trote ao Galope. Lágrimas de alegrias e sucesso des]Jza� em

rostos, ainda molhados, por lágrimas amargas de u�a t�l�te
separação. Cilo agradece a todas as pessoas, físicas e�undlcas,

quem alavancaram e fizeram acontecer o segundo rodeio .do CTG
Do Trote ao Galope. Agradece a presença do Astro Rei, que

iluminou, brilhou e aqueceu o Parque Juliano Junkes, mas: o que

ele mais agradece, o que de mais bonito aconteceu, fOI a

integração e a amizade que cada um de nós fez acontecer.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS .

MON.TA�IAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

Marcon» Piquete Estampa de Taura

Fotos: Divulgação
Prefeito lrineu Pasold, cumprimentando o

CTG Laço Jaraguaense por apoiar e unir
forças com o CTG Do Trote ao Galope,
provando, na teoria e na prática, o que o

patrão Giovane Demarchi disse na

inauguração desta cancha, em 3 julho de
1998: "Existem pessoas que pensam que
nasceu um concorrente para o CTG Laço
Jaraguaense, mas não, porque na tradição

gaúcha não existe concorrência, existe, sim,
integração e união, portanto, aqui está

nascendo um irmão que somará na tradição
gaúcha". Senhor prefeito, o movimento

tradicionalista gaúcho, através dos dois CTGs, "

agradece o apoio e incentivo que nossas '

.

entidades têm recebido do poder público
municipal, salientamos que sua presença nos

parques e eventos é motivo de orgulho para os

gaúchos. A pilcha gaúcha, que o prefeito usa

correta e adequadamente, coroa e embeleza
seu bom trabalho. Paramim, uma

demonstração de carinho, respeito e

inteligência. Nós e nossas instalações estão à

disposição para ajudar o Município no que for
necessário. Sucesso, IrineuPasold.

Prefeito lrineu Pasold, junto ao patrão
Cilo, durante a entrega da

homenagem que o CTG Do Trote ao

Galope fez paraGionei Junkes e�aulo
Manfrine, pela dedicação e,serviços

prestados a esta entidade. E um,
orgulho aos gaúchos de Jaragua do

Sui ter na Prefeitura um homem que

observa e se sensibiliza com o trabalho

comunitário que estamos realizando. O

prefeito agradeceu e parabenizou os

integrantes do CTG Do Trote ao

Galope pelos trabalhos realizados,
demonstrando sua admiração por este

esporte e lazer, que leva para as

canchas, salões e acampamentos as

famílias jaraguaenses.

Apae/Rodeio
28 e 29 de outubro

O Piquete Marca Passo, do
senhor Martins Kienen, rea
lizará um rodeio de Vaca Me
cânica e provas funcionais em

prol daApae de Guaramirim. O
evento será realizado no Pa
vilhão de Eventos da mesma

cidade. Informações: 373-0793

Orientação
Clévis N�lso� Machado, narrador, chama para a montaria o ginete Jaison,
popular Liborio, e percebe o jeito, olhar e físico de um guri, um adolescente,talvez uma cri�nça para a gineteada. Neste momento, mostra-se o grande
narra�?r, � razao su�era a emoção, e com tom de professor e num gesto de
c�ns�lencla e matundade cumprimenta o ginete pela coragem, dirige-se ao

pu�lI�o mostrando que o menino está melhor aqui do que apanhando da
polfcia, se um mau caminho tivesse escolhido; mas, mostra a Liborio os
riscos deste esporte para um iniciante. Parabéns, Clévis, é por estas e outras
que eu defendo, digo e escr�vo que narrador trabalha, narrador transmite
cul,tu.ra e te� pa�el importantíssimo no movimento tradicionalista gaúcho.Clévis, voce esta me devendo a história do Porca Véia,

í-----------------�--,
I. Agenda Gaúcha 1
1 10 a 12 de novembro - Rodeio Crioulo - CTG B�iadeiros do C�neco - Rio 1
1 Negrinho 1
lIa de novembro - Baile com Walter Morais e Grupo Criado em Galpão -ICTG Laço Jaraguaense .

1 19 de novembro - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense 1
\_2i: 26 de �emb�-.E.e� Campei�-_ETG Cha�r!!..-..l.0invi!!.:.. _ )

WIr
CARNES

�

DEMARCHICARNES

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
"

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC
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por uma comissão julgadora. Nas letras,
< serão selecionados seis livros, cabendo a

cada autor o valor de R$ 5 mil, destinados à

edição da obra; em artes plásticas, cada um

des seis premiados receberá R$ 10 mil; para
cinema e vídeo, serão destinados R$ 40 para
projeto inédito de produção de filme
cinematográfico de curta-metragem e R$ 10
mil a cada um dos dois projetos de telefilmes
selecionados; a danças populares serão
entregues R$ 4 mil a cada um dos cinco

premiados.

�sa='b=ad=O�!=28�de�o�u=m=b���O=d�e=20�O�O ll...�� :�� �C=O=RRE==I=O�D=O�P=O�VO�-�3
....& ..• IJ...... Lisandrea Costa

.lnvestlr em idéias
* Luiz Naue

A choradeira na área cultural ameaçou trégua em
, 1986, ainda no Qoverno Sarney, quando o Brasil abriu a

possibilidade das leis de incentivo, engatinhando no

processo de imitação dos países desenvolvidos, onde
a cultura movimenta a economia, como qualquer
produto, e tem respaldo garantido, Aclamado pelas
massas (e até pela intelectualidade), Fernando Collor
acabou com as esperanças dos produtores culturais,
sepultando a Lei Sarney, O processo foi reiniciado com
a aprovação da Lei Rouanet, em 1994, e seria simples.
fosse mais democrático.

O empresário colabora corno projeto e, em seguida,
deduz a contribuição do Imposto de Renda, Prático, e

mais fácil do que parece. Basta adequar o projeto ao

formulário fornecido pelo MinC (Ministério da Cultura) e
encaminhá-lo. A r,esposta vem alguns meses depois,
com o martírio. É preciso perambular pelas salas de

empresários burocratas, apelar, implorar, pedir o favor
de que' colaborem para que se possa produzir cultura
no Brasil. E estar preparado para ouvir um não como

resposta.
Não que o empresário local seja rude ou pouco

instruído. Alguns simplesmente não querem colaborar,
porque acreditam que não terão retorno. Outros ainda

mergulham no Iodo da ignorância e simplesmente
desconhecem as vantagens do marketing cultural. Há
ainda quem, por estratégia de marketing (e até por
instrução das agências locais), prefira investir em obras
de grande proporção, daí todos os incentivos culturais
do empresariado local partirem em direção ao Centro
Cultural. Isso quer dizer que qualquer pessoa que se

proponha a pensar alternativas para o carente universo
cultural jaraguaense não pode contar com o apoio da
Lei Rouanet porque os investidores são poucos e o

destino, único.
No país das caras e bundas, as leis não servem para

tornar o processo democrático, por isso os pequenos
produtores culturais continuam circulando pela via dos

excluídos, com seus projetos embaixo do braço.
N)aturalmente, livros, CDs e peças de teatro têm menos

porte, aparecem menos. O cineasta Penna Filho, de
Joinville, perambulou por quase uma década para
conseguir recursos para o filme que retrata a vida do

pintor/Victor Meirel)es. Reduziu o tempo das filmagens,
cortou gastos, adaptou a produção e mesmo assim,
quando terminado, ficou sem dinheiro para a divulgação

, eJ a distribuição de cópias às escolas e entidades

culturais, o principal objetivo do filme ...

Infelizmente, o atrasado cenário cultural catarinense
ainda não aderiu à filosofia de marketing. Não há sequer
a'genciadores para projetos culturais, pessoas que se -

disponham a vender filmes, livros, idéias. E há p0UCOS
que se preocupam com essa situação. A cultura não
Pode, e nem deve, depender da boa vontade
governamenÚll. É preciso que as pessoas criem

alternativas, apostem em idéias, produzam, enfim, sem
esperar que o Estado se responsabilize pelas "doenças"
culturais do povo. O Estado, essa carcaça corroída pela
corrupção, mal dá conta de sustentar às próprias teias
de dependentes e não tem interesse na evolução do
,espírito, na descoberta de novos valores e em abrir os
olhos das pessoas.

* Luiz Naue é funcionário público aposentado'
-,

Apoio institucional
A Secel (Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer)
dispõe dê cópias de editais

lançados pela FCC para
apoio a produções culturais.
As pessoas, grupos e

instituições interessedas
ém concorrer às verbas da
Fundação Catarinensé de
Cultura em apoio à criação
e à produção2000 nas

áreas de teatro, dança,
danças populares)

,

cinema e vídeo, artes
plásticas, gravações
de CDs e literatura
devem inscrever
seus projetos até o

dia 24de
novembro.
Os interessados
em obter cópías
dos editais po-

dem solicitá-Ias

junto à Secel ou acessando o site

www.ícc.sc.cov.or, da Fundação Catarinense
de Cultura.
Nas áreas de teatro, dança e gravação de CDs, o
número de premiados e valores serão definido..§

Ascbmsteitasna-primeim
ediçãodoEncontrodeArtistas

A t
Plástic�realizadono

. r e ShoppingCenterBreithaupt
nodie 21deoutubro. estão
expostasnasala 1�nolJrimeiro

1-d '
- ,piso.Oeventofoiorganizado

,""':0 11 ana peIaartistaplásticahinéia
(!J

"

FujiokaearendaeirecededaC(Jm
a vendadasobrasserádestinada
à 'As:srt1açâóLardaCriança

Marcos ValdirMoroso/�Além

dastelaspintadasduranteo
enamtro.eexposiçãoapresenta
fotosefátosregistradosno
eventoeahistón'adessa

instituiçiodecaridade que
atendeaiançascarentes
(sbsndonadesouretimdasdos
paispelaJustiçaouàespera de
sdoçiojdosmumcipiosda
região.

Edson Junkes/CP
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Patrocínio:

,

laraguci do Sul, 28 q,e au�uhra de 2000

NOTRE (19/10)
O julgamento foi implacável na Boate Notre,
com a Noite do Réu Confesso, realizado pelos

formandos de Direito da Unerj, veja:

INAUGURAÇ
SANTACAT

SE SUA FOTO NÃO E�TÁ AQUI, NÃO SE
DESESPERE!

COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

WWWNAGERAL.COM
(SEM O \I.BR")

HOMENAGEM

AOAJ\
Não é se

um a'!í!3igo
a

Sempre q

, 1iN:unc
ewfrent

Perà'érlios
ô:"�"á' $efiti

'.

a.tuda se

poue'
cremollS

�r'�, porqu
temos adi

Deseja11l0
para con

esperançs
encon

DES

AO VIVO PELA: DIAgenda
Neste final de semana Jaraguá do Sul vai parar com o

Campeonato de Som

3°DBDr�g
Dias 28 e 29, no Chopp & Club
Cobertura exclusiva na Internet

pela equipe N@ Ger@l.
E cobertura na Rádio Studio FM,

pelomais novo programa: Studio ar

vivo Nageral.com
Promoção:

SomMendonca

Apoio:
N@ Ger@l

A
,

I
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 28 de outubro de 2000

W'.�-....::::_:..;-:�,=-·-�
CORS�TOR IIVIÓVEIS

CASAEM ALVENARIA - ÁREA DE 70,00M2
COmENDO 02QUARTOS EDEMAIS DEPEN

DÊNCIAS. R$ 20.00ü,OO ( ACEITACARRO ).

• (0**47)
372-2903
9973-3623

TERRENO CENTRAL - EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO. RUA CELSO HERMES ULRTCH

(PROXIMIDADES DA AV. MARECHAL). ÁREA DE
.

375,00 M2. R$ 55.000,00
Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

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

Compra-se Cubo para guitarra.
Tratar371-4446.

Vende-se Filhotes de Dalmatas.
Tratar 371-2151.

Vende-se Bateria Thunder, preta, cl
pedestal e peles novas. Tratar 9975-
3233 ou 371-2151.

Compro Cubo pl guitarra. Tratar
372-0122ou 9975-3233.

Vende-se Terreno 15x30, naEstrada
Nova, 300 metros após mercado
Brasão, contendo uma construção
de 80m2, cl laje/piso. Valor R$
15.500,00. Tratar 371-4284.

Vende-se terreno cl L.20Om2, Bairro
Rio da Luz, à 700 metros da Ceval.
ValorR$ 1O.00ü,OO, à negociar. Tratar
376-1484, cl Jorge ou Astrid.

BIJLI'B10
-

REFRIGERAÇAO II·
AR CONDICIONADO

"

• CAMARA 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 CeI.: 9975-0528
e-mail: belfrio@netuno.com.br

• PROJETO
• MANUTENÇÃO

Manutenção
preventiva, '

sua saúde
agradece.

Vende-se 2 macacões de couro, pl
motoqueiro; de passeio. Valor R$
1.200,00. Tratar 371-4311, cl
Glaucia.

Vende-se 2 terrenos na lateral da Av.
Mal. Deodoro, cl 375m2(cada). Valor
R$ 60.000,00 (cada lote). Tratar9975-
2164,.cl Junior.

Vende-se casa de alvenaria cl
136m2, terreno cl 420m2, todo

murado, Rua Joaquim Correia (próx.
bebidas. Kienen). Preço R$
45.000,00. Tratar 275-2294, com
Luca. Creci 7.146.

Vende-se no Bairro Água Verde,
próx. a Igreja São Judas, um terreno

de 415m2, com escritura legalizada.
ValorR$ 14.350,00, negociável. Rua
dos Escoteiros, 114.

"Versátil, o Split é uma
solução estética pará

.

diversos ambientes"
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Intermediária

VENDE: Apto. éontendo 2 quartos,
cl área 70,00m1• Residencial
Maguillú - Apto. 05 - BI. "A"

Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Apartamento classe "A"

(mobiliado). Ed. Carvalho - Cén

troo Preço: R$1l0.000,00

TROCA-SE - Terreno (murado) cl .

371m2 (Nova Brasilia), por apar
tamento em Balneário Camboriú

ou Itapema.

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

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

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

(Prox. Marisols Preço: R$16.000,00

VENDE - Alvenaria cl165 m', 1

terreno cl 371 m'. RuaToma: F. de
Goes, 366 (Nova Brasília).

Preço:8$ 90.000,00 (negociáveis)

VENDE: Terreno cl2.655,00 m-.
.

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

ALUGA - Sala comercial (nova) cl
área aprox. 110m2 (cl mezanino).
Rua Angelo Schiochet - Ed. Tuli-

pa. R$ 450,00

VENDE: Casa alto padrão, cl
área 350 m2, terreno cl 900
m2.Lateral Av. Mal. Deodoro

(Centro). Negociáveis

VENDE � Terreno cl 448 m2.

Rua Adolpho A A ,Ziemann. Pre
ço: R$ 24.000,00.

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

VENDE: Terreno cl 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

BalsaneIli, 134 (Amizade). Preço;'
R$ 58.000,00 (Aceita-se imóvel de menor

valor ou carro).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Engetee

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

R$ 50,00 nos 6 primeiros
meses.

CENTRO - Rua Florianópolis,
242 próximo a Marechal

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

piscina e demais
dependências.

ALUGUEL R$ 600,00

1 - ESTRADA NOVA (BARBADA)
Terreno com 450m2, casa em alvenaria com 80m2. Preço R$ 8.000,00

.

entrada + 60 prestações de R$ 190,00.

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.

Engetee

Ô/
Engetee

�.
Engetee

�/
Engetee

Ô/Ô/��Ô/�·tv· . o:
Engetee Engetee Engetee Engetee Enge.ee Engetee Engetee Engetee Engetee

3-CENTRO

'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

4 - JOÃO PESSOA
Casa 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

E.

a
EngdCC

tv�tl;
Engetee Engetee Engete

5 - VILA NOVA � PROX. AO FORUM - (OPORTUNIDADE)
Excelente terreno com 600m2 (15x40), por apenas R$ 37.000,00.
Aceita-se carro até 50% do re o _

6 - CENTRO ,

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

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

8 - CONDOMíNIO AZALÉIA
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$ 65.000,00

7 - CONDOMíNIO AMIZADE - 2 APARTAMENTOS

Apto, com 3 quartos: Preço R$ 33,850,00, e com 2 quartos: Preço R$ 27,000,00
- Totalmente quitados (Aceita-se carro)

EngeteC

D
BngetcC

D
Enge.teC

.�
a
EngetcC

EtJ;j'cC'nge.
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Compra - Vende

Aluga e Administra

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

�'

- ,

Rua João 'anuário Ayroso, 531 - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo

371-6600
371-0725

- 2U�[)ormttóFlios ..

-"Chul:masqueira nO;\isacada
- Garagem,

/

ri

<:w�
o Clevador de última geração
o Portão eletrômco
o Salão de restas
o Playground

.

oUídeo fone
o Central de gás
o ßlclcletárlo
o localização Central

(l/ff ;'1in/V/n��MÉíl,e?' IVUI"�vw"vv,vVV"
o Umasuíte

.

,o 2 donmtórlOs
o ÁguaQuente
o Churrasqueira prluatlva
o 2 uagas de garagem
o 3 sacadas p/apartamento

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

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

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

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

próx. ao Juventus

Ref. 013 I Casa alv.: 134m2, 2

quartos, dep.João Pessoa.

R$ 40.000,00.

Ref. 037 - Casa alv.: 1 suíte, cl
hidro, chur., e piseine. Terreno:
651m2• R$ 48.000,00. Lot.

Papp Barra.

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.: 10) 115m2,
3 quartos. 2°) 65m2, z quartos.
Água Verde. R$ 63.000,00.

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

R$ 70.000,00

Ref. 021 - Casa alv.: 213m2, 3

quartos, + dep. Centro -

R$ 100.000,00

Ref. 012 - Casa alv.: 117m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Vila Lalau -

R$ 52.000,00

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

R$ 100.000,00

Ref. 079 - Casa alv.: 115m2, 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. Águas
Claras: 47m2, 2 quartos, +dep.
Vila Rau - R$ 12.500,00 +

R$ 135,00/mês.

lu
- Casa alv.: 4 quartos, 3 salas,
BWC, cozinha, dispensa, área de

serviço, gar., chur., Rua Adolfo

Putjer, 409. Próx. Prefeitura. '

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

e

Ref. 014 - Casa alv.: 248m2, 1 suíte,
2 quartos, +dep Ilha da Figueira.
Próx. Indumak. R$ 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 qtos,
+dep, João Pessoa. R$ 40.000,00.
Ref. 016 - Casa alv.: 80m2, 3 quar
tos, + dep. Vila Lalau. R$ 30.000,00
Ref. 018 - Casa alv.: 120m2, 2 casas

no mesmo terreno: Lot. Marquardt.
Barra do Rio Cerro. R$ 30.000,00.
Ret. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

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

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

R$ 32.000,00
Ret. 053 - Terreno: 338m2• Vila Nova.

R$ 27.000,00
Ret. 048 - Terreno: 758m2. Figueira.
R$ 26.500,00
Ref. 008 - Terreno: 539m2• Jguá
Esquerdo. R$ 25.000,00

Terreno: 330m2. Próx. Prefeitu
ra.R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno-em esquina .

comercial: 462m2• Chico 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 caseiro.
32.000 pés de banana, galpão
de 150m2, telefone e parabóli
ca. Rio Cerro lI. R$ 140.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REPRESENTAÇÕES
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IMOBILIÁRIAS LTDA. * Estacionamento próprio
Sobrado - Vila Rau -

c/ 2JOm2 - suíte c/
sacada +- 2 äorm., J
bwc social, sala em 2

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

na frente. R$
J 25.000,00 - Aceita
casa menor valor

______...,..,...-=,.",..-_.._, Aptó-301 -

Nova Brasilia
Edif.
Hortência, cl
3 äorm., 2
bwc, cozinha
c/ armários
emb., semi
mobiliado
demais
cômodos.
Apenas R$
68.000,00�

NOSSA PAGINA NA INTERNET:
. wwwjaraguavirtual.com.br/imoveis/itaivan.htm

ou nosso e-mail: itaivansiçnetuno.com.br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDA - CASA ALV.
- VILA BAEPENDI -

cl 145m2, 3 darm,
:2 bwe, sala estarl
jantar, cozinha cl
mobilia + edícula
c/ dep. de empr.

I cl bwe, escritório,
I ehurras.q., gara
gem pI 2 carros.

R$ 80.000,00.

VENDE casa

alv. - VILA
BAEPENDI - c/
220m2, el4
dorm., 2 bwe,
garagem pI 2

carros, terre-.
no cl 930m2•
R$110.000,0 ,

VENDE - Sobrado em

alv. NOVO - Guara
mirim cl 360m2 - acabo
de primeira, tudo cl
gesso., J suíte c/
ctoset c/ banh., hidra
mass. + sacada + 3
dorm. c/ 2 sacada, bwc
social, sala estar

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

"""""'"--"'-�__.
aceita troca.

R$ J40.000,00.

VENDE - Sobra
do - Amizade -

c/ 260m2• R.
Emílio Horn

burg, 2 suítes,
+ 2 dorm, 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

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

finane. Aceita
Apto. Ba_/�

Arroz Urbano,
terreno c/
430m2•
R$ 35.000�00

ao lado da

garagem da
Canarinho. Por
apenas R$
38.000,00

Apto-103 -

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.
20J - próx Cal.
Alberto Bauer, c/
96m2• Área útil - J
suíte + 2 äorm.,
sala c/ sacada,'
garagem, portão
eletrônico,
interfone. R$
22.000,00, sinal
+ finane. R$
305,00, pI mês

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

REF 1748 lavabo, garg.
.._----..._-----�---' pI 2 autom.,
dep. empr., c/ bwe, despensa, piseine e

eurrasq. - R$ 140�000,00 nego

VENDE - CZERNIE
WICZ - Sobrado c/
250m2, suíte mas
ter cl sacada, 2
äorm.,' 1 bwc, sala
ester/ rv, cozinha,
lavanderia, lava
bo, garagem pI 2
carros, churras

queira, cl piscina,
portão eletrônico +

interfone. Terreno

c/ 680m2, c/
jardim. A vista

R$ 250.000,00

VENDE
Terreno comI.

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

apenas
R$,45.000,00.

SOBRADO -

Centro cl
347m2, c/ 2
resido + sala
comi. c/ 100m2
- acabamento
de 1a Suíte + 4
dorm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

\

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor vetor)

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

sala c/ lareira
sala estar, sala
jantar, J suíte,
suíte c/ sacada,
c/oset, hidromas
sagem +- sauna, 2
äorm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2053 - Água Verde - 450m2. RS 20.000,00.
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 - Czerniewiez ' cl 1.141 ,40m2 - RS 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/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 - 1.018,17m' - 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 - 442.00m' (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 - Guaramirim - 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 - Sehroeder - 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
606 - Casa de alv., 3 qtos. 2 bwc's (nos fundos da

Bretzke). RS 420,00.
608 - Casa cl 1 qto. - próx. Prefeitura. RS 140,00.
610 - Casa alv. ideal pi fins comls. - Central. RS 500,00.
6H - Casa alv. Central, cl 3 qtos., 2 bwc's. RS 400,00.
614 - Casa alv. c/2 qtos. - próx. Malwee. RS 180,00.

................. " .

Irolla
IMÓVEIS LT 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.
3009 - Apartamento Ed. Sehioehet - Suíte, 2 qtos, dep.
empregada, cl garagem. RS 60.000,00, quitado.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - RS 25.000,00 +

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

churrasqueira., 2 vagas de garagem. RS 93.000,00 si
acabo
3028 - Ed. Jacó Enimendoerfer - 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

!tapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO c/ suíte + 2 quartos, dep.
de empregada e 2 vagas de gàragem. 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 Açores - 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 cf 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

al1tiga. 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 121 m2, 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 - cl 100m', cl 3 quartos. Terreno cl 420m'.
Próx. Posto km 7. RS 65.000,00.
1198 - Barra - 150m2, suíte + 2 qtos. RS 85.000,00.
1124 - R. W$llter Marquardt - casa cl 150m2, cl suíte + 2

qtos. Terreno medindo 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 + finane.
1375 - Vila Rau - cl 80m2, cl 3 qtos, + edícula cl 78m2 -

RS 42.000,00
.

1377 - Vila Rau - 90m2, cl 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 - RS 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2 - RS 90.000,00
1989 - Sehroeder - cl 286,25m2, c/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
023 - Centro - cl 1.245 m2 - RS 85.000,00.

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

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

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

cozinha mobiliada, garagem pl 3 carros.

R$ 150.000,00.

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. RS 120,00
(somente pl 1 pessoa).
631 - Apto. r;;1 2 qtos, cl garagem - Ed. Floresta. RS
250,00.
633 - Apto. cl 2 qtos no final da Mal. RS 250,00.
642 - Apto. cl 2 qtos cl garagem no Czerniewicz. RS
220,00 "-
643 - Apto. cl 3 qtos, cl garagem. (em cima da

Transportadora Mercúrjo). RS 300,00.
647 - Apto. cl 2 qtos na Barra. RS 230,00.
648 - Apto. no Centro cl suíte + 1 qto (fundos do Posto

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

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 - RS 190,00.
665 - Sala comI. CI 60m2 - Próx. Divina - RS 280,00.
667 - sala comI. em Guaramirim 'cl 60fIJ2 . .RS 300,00.
668 - Sala comI. cl 60m2 - (2 ambie'ntes) - -Centro. R$
280,00
675 - Sala comi cl 40 m2 - Centro ComI. WV. RS 400,00.
679 - Sala comI. próx. Colégio Jangada. RS 230,00.
685 - Sala comI. Rua Jorge Lacerda cl 45m2. RS 200;00.
691 - Sala comI. Rua José Ernrnendoerter cl 75m2. R$

240,00.
692 - 2 salas comls cl 35m2 cada, uma delas mezanino
de madeira - Ao lado Foto Lass.

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, c/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.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol • COMPRA
• VENDE

,
• ALUGAIMOVEIS
• ADMINISTRA

tlPABX 371-7931 CRECI 174t-J

CENTRO - Rua Anita Garibaldi

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

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125 m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

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

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

R$ 65.000,00 (quitado)

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

mento c/parte pago)

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

R$ 13.ÖOO,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)

VIEIRAS ,- Dois terrenos comerciais -

707 m2. Excelente Ponto Comercial
(26,70 x 26,50). R$ 22.000,00 cada, ou

R$ 43.000,00 pelos dois

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar
tos, 2 vg gar, fundação para + 801112.
R$ 21.000,00 (Aceita carro no negócio)

CENTRO - Apto cl 2 quartos - Ed.
Gardênia. R$ 42.000,00 (Aceita

casa até R$ 55.000,00)

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

partir de R$ 70,00)

FINANCIAMENTO DIRETO

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

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

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

em até 12 vezes

CENTRO - Casa mista (ponto comercial)
Rua Marina Frutuoso, 422 R$ 65.000,Qíl.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

FIGUEIRA - Casa alv. c/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

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

I

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaragué:l do �'::II j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

2053 - Água Verde - 450m'. R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m' (18,32x20,70). R$ 17.500,00
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$ 160.000;00
2112 - Barra - cl 468m' - R$ 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewiez .: cl 1.141,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área .cl 8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m' - R$ 30.000,00
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m' (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m' (13 x 34). - R$ 17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m'. Loteamento Real Park.
R$ 45.000,00
2373 - Vila Rau - cl 350m' - R$ 15.000,00
2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita parco
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl

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

R$ 35.000,00
2990 - Sehroeder - cl 700,00m' (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

LOCAÇÕES
Casas

602 - Casa alv. cl 3 qtos, 2 bwe's - próx. Florisa. R$
370,00.
604 - Casa NOVA, alv., cl suíte + 2 qtos. - próx.
Faculdade. R$ 330,00
606 - Casa de alv., 3 qtos. 2 bwc's (nos fundos da

Bretzke). R$ 420,00.
608 - Casa cl 1 qto. - próx. Prefeitura. R$ 140,00.
610 - Casa alv. ideal pl fins eomls. - Central. R$ 500,00.
611 - Casa alv. Central, c/3 qtos., 2 bwc's. R$ 400,00.
614 - Casa alv. c/2 qtos. - próx. Malwee. R$ 180,00.

................. ',' .

IMÓVEIS LTD

VENDAS
APARTAMENTOS

3007 - Ed. Isabella - Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas
.garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11 m'. R$
75.000,00.
3009 - Apartamento Ed. Sehioehet - Suíte, 2 qtos, dep.
empregada, cl garagem. R$ 60.000,00, quitado.
3020 - Ed. Riviera - centro - 2 qtos - R$ 25.000,00 +

finane.
.

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

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si
acabo
3028 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte + 2 quartos, dep.
empreg., 2 vagas de garagem. R$ 92.000,00.
3034 - Ed. Barão - suíte, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 .: aceita casa de menor valor na praia de

Itapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep.
de empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl 2 quartos, bwc, sala
cl sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 65.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 33.000,00.
3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm garagem - R$
22.000,00 + financiamento
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00
financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl
suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 75.000,00.

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

antlqa. R$ 180.000,00. .

1052 - ÁgUa Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwe, garagem pl 2
carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00
1081 - Amizade - casa nova em alv. cl 121m', cl suíte +

2 quartos. R$ 69.000,00.
1098 - Baependi - 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de

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

qtos. Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1178 - R. Guanabara - 200m', suite + 2 qtos, bwe social,
sala co]., copa, cozinha, lavanderia e garagem: R$
75.000,00 - entrada de R$ 30.000,00 e saldo em carros

ou terrenos.
1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl suíte, 2 quartos - R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m', suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m', suite com closed, 2 quartos,
sala intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2

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

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

1 .250m' - R$ 90.000,00
1989 - Sehroeder - cl 286,25m', cl 5 qtos, amplas salas,
copa cozinha, salão de festas, Terreno medindo
1.541,35m'. R$ 85.000,00, Aceita carro, terreno,
parcelamento,

TERRENOS
2014 - Centro - 421m' - R$ 30.000,00
023 - Centro - cl 1.245 m' - R$ 85.000,00.

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

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

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

Transportadora Mereúr.io). R$ 300,00.
647 - Apto. cl 2 qtos na Barra. R$ 230,00.
648 - Apto. no Centro cl suite + 1 qto (fundos do Posto

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

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

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

"

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

iscína. R$ 200.000,00.

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

Barra - alv. cl 100m2, c/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

Senreeder - 286,25m2, c/5 qtos.,
salão de festas. Tereeno cl
1,541,35m2. R$ 80.000,00 -

Aceita casa terrenos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

R$ 65.000,00 (quitado)
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931tlPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

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

CENTRO - Rua Anita Garibaldi

LANÇAMENTO
Res. ANITAGARIBALDI

O apartamento dos seus sonhos

.

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

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETO

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do ��I ;iÍ

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125 m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

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

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)

VIEIRAS - Dois terrenos comerciais -

707 m2. Excelente Ponto Comercial
(26,70 .x 26,50). R$ 22.000,00 cada, ou

R$ 43.000,00 pelos dois

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

R$ 21.000,00 (Aceita carro nö negócio)

CENTRO - Apto cl 2 quartos - Ed.
Gardênia. R$ 42.000,00 (Aceita

casa até R$ 55.000,00)

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Casa alv. c/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

SÃO LUIS - Casa alv. cl 70ni2 - 1 suíte +

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

Centro - ter, enos 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,Qil.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO CERTO DOS LHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

INSTALAÇÕES
TELECOMUNICAÇ ES

CALHAS

_,....� .. ._.

S ._§jt
-..

SCHIOCIfEJ
373-0325
9975/0781

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

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL '

376-1106
·4it'h·.

Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim

Rua Francisco Hruschka, 1125 - São Luiz -

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

<'

Ar. i FtE (OXX��)�::�0618���:í�i"OECORAÇOES LTOA.
.,.

*

,Meia-cana "Molduras"Corticeiras
* Soncas c/ Luz Indireta
* Parede Divisório de Gesso
* Forro e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

.

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

Rua Fritz Bartelil ri" 400 - Sala 05
Baependi - Jaraguá do Sul - SC

_1:1
'III.;'

Comércio de ti ntas em gera I e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

Q!;�.Qro!U1t'Q· SiwJ:! CQrol\ltQro�
� (47) 275-3184
iii 9975-3105

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

Escritório: TomaI Francisco GaeS: 118- Jaraguá do Sul - se
Rua Minas Gerais, 1134· sala 05 - Jo/nvllle - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle. 192· Joinvllle· SC

SERV�ÇOS PREDIAIS

cessórios
.LErodutos

q�.

�iÕEAL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

.

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

�

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

lmunizadora
��. Israeu« (047)371-1558
== ,- l!J-

, (047)975-1771
DEDETfZE SUA CASA OU INDU,STRIA (com beixo teor tóxico)

Somos registrados no Consélho Regional de
Química com 25 anos de experiência comprovada

275-3123
275-3544

� !
,I

R, Bernardo Dornbusch, 590
/ Vila Baependi

'

Jaraguá do Sul - SC

1

, I

K & 8 Lajes Premoldadas Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818

1MB �ALTDA.
.

Beneficiamento .de madeiras em gerat caixarias e madeiras para cobertura
,,,M""'

"�Ita('b�"!�' ,;�w;�b� �'"

"''''''''''''''\ Financiamentos: ,. ':"''''!''A;;�;'í'h'�;''':''F�;�ÕS%''''''4"t
""'"'",,,,,,,,,,..,.��,.��,�"���:!�,�;�!, ..,,,,,,,,,�ß""�l_ . . _ . .��i.�a. ���_���i��. � ����t_r�.c�_r�_ _ _

\\',..
»«,

"'.�,i,������a,�_.� ,��,r!:,�,�,«,,,�ß./
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - [araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - ÓTIMA
OPORTUNIDADE -

TERRENO COMERCIAL NO
CENTRO DA CIDADE CI

UMA CASA DE MADEIRA -

R$ 80.000.00 (aceita troca por
apartamento em Balneário

Camboriú)

CENTRO - PONTO
COMERCIAL - Excelente

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

140m2 e terreno cl 377m2
Valor R$ 250.000.00

- (negociável). Rua Getúlio
Vargas

APARTAMENTO
(BALNEARIO CAMBORIÚ) -

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

empregada, garagem pl 2 carros.
Valor R$. 80.000,00. Rua: 1.800

(área nobre, quadra do mar)

Parecer Comercial
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990
, - 275-2920

Realizando seu sonho imobiliario
_ 275-2777

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

OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS
TERRENOS E ÁREAS INDUSTRIAIS

CÓD 327 - Áreamedindo 2.655,1 Om2 - Rua Ignácio Zacko - Barra do RioMolha - R$ 55.000,00
CÓD 296 - Áreamedindo 10.000,00m2 - RuaAntônio B. Schmidt - Ilhada Figueira - R$ 45.000,00
CÓD 330 - Áreamedindo 320,00m2 - 320,00mX 140,00m - Área pronta para qualquer tipo de construção - Estrada Nova - Rua 694 - R$ 240.000,00
CÓD 111- Áreamedindo 12.000,00m2 - Rua José T. Ribeiro - Ilha da Figueira - R$ 220.000,00

'

CÓD 026 - Áreamedindo 1.900,00m2 - 19,00x 100,00m - Rua: WalterMarquardt - Ao lado do posto Cidade - Valor R$ 60.000,00
CÓD 027 - Áreamedindo 3.645,00m2 - 45,00x81 ,00m - RuaWalterMarquardt - Ao lado do posto KM07 - Valor R$ 200.000,00
CÓD 036 - Áreamedindo 2.500,00m2 - 25,00mx 100,00m - Rua Pastor A. Schneider - Barra do Rio Cerro - Valor R$ 85.000,00
CÓD 037 - Áreamedindo 7.500,00m2 - 37 ,50mx200,00in - Rua BertaWeege - Barra do Rio Cerro - Em frente ao loteamento Ouro Verde - R$ 80.000,00
CÓD 042 - Áreamedindo 3.600,00m2 - 40,00mX90,00m - RuaWalterMarquardt - R$ 180.000,00
CÓD 332 - Áreamedindo 5.000,00m2 -RuaMaxWill i an - Baependi - R$ 230.000,00
CÓD 280 - Áreamedindo 627,00m2 - 19,00X33,00 - RuaWalterMarquardt -lado posto Cidade - R$ 60.000,00
CÓD 333-Áreamedindo 28.854,00m2-91 ,60mX315,OOm - Ao lado da Tritec- ValorR$750.000,00
CÓD 335 - Áreamedindo 80.095,00m2 - totalrfiente plano, com casa boa, ótima para pesque e pague - Nereu Ramos - ValorR$ 100.000,00
CÓD 334- Áreamedindo +- 7 .600,00m2 - Central- Perto do postoMime - Com casamedindo 479,00m2 - RuaWalterMarquardt - ValorR$ 1.500.000,00-
Negociável
CÓD359-Áreamedindo 2.716.14m2-64,<?7mX42,00m- ao lado da Kohlbach -Rua Venâncio da SilvaPorto-esquina-R$ 95.000,00
CÓD 360 - Casa em alvenaria com 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem - RuaRodolfo Sason n° 83 - Ilha da Figueira - R$
50.000,00

361 - Lanchonete dentro da rodoviária - ponto, estrutura e estoque - R$ 30.000,00

Imobiliaria Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE!!!

Casa em alvenaria cl 152m2, suíte clmóveis sob medida + 2 quartos,
dep. empregada, cozinha cl armários sob medida, 2 salas, área de

serviço, garagempl 4 carros, piso interno cl revestimento cerâmico
- Terreno cl área de 420m2, toda murada e portão eletrônico. Valor

R$130.000,OO (próx. Colégios,jarmácia, mercado e etc.). Rua Jorge
Lacerda, n° 242 - centro da cidade.

LOCAÇÃO - APARTAMENTOS

01 - CENTRO - APTO,. !;:D. PICOLLl - 3 dorrn. cl 2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. SANTA TEREZINHA. 2 dorrn., cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - ED. SAN MIGUEL - 3 darm. - cl garagem + terraço -

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

R$ 350,00
07 - CENTRO - APTO - ED. MAXIMUM CENTER - suíte + 2 dorrn, + dep. - cl garagem
- R$ 500,00
08 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorrn. + dep. empr. - cl garagem - R$ 3SD,00
09 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 darm. cl garagem - R$ 330,00

LOCAÇÃO - CASAS .

01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas c/restadorrarnento -

R$ 650,00 ,

02 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 darm. - cl garagem - R$ 150,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX, MEC. RABOCK) - 2' dorm, - cl garagem -

R$ 325,00
04 - GIARDINI LENZI - CASA ALV. (PRÓX. COLÉGIO) - 2 dorm. cl garagem - R$
220,00

LOCAÇÃO - SALAS COMERCIA.IS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 35m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 300,00
02 - CENTRO - SALA COM. CI 45m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 440,00 '

03 - CENTRO - SALA COM. CI 32m2 - Av. Mal. D. Fonseca (prédio Senac) -

R$ 280,00

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

- 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 cons

trução de 4,812 Cub's

(R$ 2.442,76) até final de
obra.

- - - - - - - -

--I

APTOS
.

1

CONSTRUIDOS !
1
1
1
1
------------,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 163 - FONE: 371-8814-

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

APTOS,EM

CONSTRUÇÃO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nº 102, cl

181 ,60m2 (cl 2.vagas de

garagem) - Entrada de'

52,741 Cub's

(R$ 26.773,44) e assumir
parcelas de condomínio
de construção de R$

1.284,33 (corrigidas pelo
cub) até final de obra.

Residencial Àmaryllis,
Vila Nova - Aptos novos

com sacada, churras

queira, 1 vaga de gara
gem - 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 c/ suíte +

1 qto. e demais dep. Entrada
de R$ 9.863,44 e assumir
parcelas de R$ 756,73
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua Adolfo
Sacari - Lateral da Rua

Amazonas (SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada com-pleta.. e
demais dep., cl 2 vagas

de garagem. Edifício com

grande área social (pisci
nas térmicas, salões de

festas, sala de jogos,
quadra de esportes,

quiosques). Valor a partir
de R$ 140.000,00 (Sem

acabamento) e a partir de
R$ 180.000,00 (cl acaba

mento).

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz,

.
Vila Nova (Próx. ao Fórum)

- Apto cl área de 118,80m2
(suíte + 1 quarto). Valor total

R$ 55.000,00.
-Apto cl área de 91 m2• Valor

total de R$ 39.000,00.

Edifício Tower Center - Rua

João Marcatto, esquina com

Clemente Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep. com 2

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

- Apto. nº 703/1003 cl suíte + 1

quarto e demais dep. cl 1

garagem. Valor R$ 60.000,00.
- Salas comerciais executivas,
em diversos tamanhos, com

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

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo

Malheiro. Centro: - Apto nº
204 c/suíte + 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.

CASAS E APTOS
,

AVENDA
- Casa cl 180m2, cl suíte + 2
quartos. e demais dep. -

Rua Frederico C:urt Vasel, 455
- R$ 95.000,00.
- Casa cl suíte + 2 quartos e

demais dep. - Lat. Rua

Augusto Demarehi - próx. ao
Rodeio - R$ 30.000,00.
- Casa em alvenaria cl
181,00m2, sendo 120m2 (su
íte + 2 quartos, bwe social,
sala e cozinha) + edícula de
61,00m2 (lavanderia, dispen
sa, churras-caria e garagem)
- Rua Guana-bara 529,
Czerniewiez, próx. Colégio
Alberto Bauer - R$ 80.000,00.
- Apto cl 3 quartos, 2 bwe's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed.
Caetano Chiodini - R$
38.000,00.
- Apto cl 3 quartos, sala,
cozinha, bwe, área de servi
ço, 1 vaga de garagem (Pré
dio cl salão de festas e chur
rasqueira, portão e portaria
eletrônica) - R. Pedro A.
Fagundes, 45 - R$ 54.000,00
(entrada + assumir financia
mentos CEf).
- Casa em alvenaria cl
212,00m2, num terreno cl
420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquer-do - R$ 120.000,00.
- Apto. com 3 quartos e demais
dep., Rua Bernardo Dornbusch,
590, Vila Baependi - R$
55.120,00.
- Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita
sítio Jaraguá do Sul ou re

gião.
- Apto. cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada e demais
dep., 2 sacadas e 1 vaga de
garagem, (área total de 185
rn-e área útil de 153m2) - Rua
Barão do Rio Branco, Ed.
Sehioehet - R$ 65.000,00.
- Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Ter
reno cl área total de 342 rn-)
Estrada Nova, Rua Urubiei,
118 - R$ 39.000,00
- Casa de madeira no

Loteamento Juventus, 3
quartos, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 19.000,00.
- Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais
dep. Terreno cl 480m2 -

Rua Atanasio Rosa, 376 -

Centro - Guaramirim.
TERRENOS/SÍTIO

- Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Santo - R$
65.000,00
- 2 terrenos com 1 237 50m2

cada - Rua 638, Lot. Píeolli -

Vila Rau - R$ 22.000,00 (cada).
- Terreno cl 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.
- Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx.
ao Kohlbach - R$ 130.000,00.
- Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joinvtlle, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel ou área
construída.
- Terreno cl 780,OOm2 - Con-

.

domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 35.000,00.
- Terreno cl área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - RUq
Júlio Tissi, Nereu Ramos - Va
.lor total R$ 45.000,00.
- 2 terrenos cl área total 'de

. 6.707,OOmL Rodovia BR280,
próx. ao Trevo de Guamiran
ga - R$ 60.000,00 (cada).
- Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas
Engler.
- Terreno com área de
102,752,00m2 - Rua Walter
Mar-quardt, próx. ao Posto
Cidade II - R$ 250.000,00.
- Terreno cl 40.000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500
rnetrcs da gruta - R$
50.000,00.
- Terreno cl 62.500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00
- Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próxi
mo à Serra de Pomerode - R$
120.000,00
LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

- Aptc cl 2 quartos - Ed. Erica -

R$ 300,00.
- Apto cl 1 quarto - Ed. Eriea -

R$ 250,00.
- Galpão Industrial com 750,00m2
de área construída - Rua José
Theodoro Ribeiro, 4420.
- Salas comerciais em diversos
locais,
- Aptos no Resid. Amaryllis, .Rua
Ângelo Torinelli, Vila Nova (la
locação), suíte' + 2 quartos e

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

.

- Aptos. novos c] suíte + 1

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

box para depósito) - Rua Padre
Pedro Franken - R$ 380,00.
- Casa em alvenaria cl
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00.
- Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa - R$
450,00 ..
- Apto eil, quarto ou 2 quartos
e demais dep. - R. José Em

mendoerfer, 1533 - R$ 300,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J LOCAÇÃO
CASA DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS - C/ AMPLO ESTACIONAMENTO. Rua. Procópio
Gomes de Oliveira, '1..089 - CENTRO. Valor a nego
SOBRADO P/ FINS COMERCIAIS CI DIVERSAS SALAS - RUA JORGE LACERDA; 542 - Centro -

com amplo estaclonamento. Valor R$ 350,00.
SALAS COMERCIAIS - Av. Marechal Deodoro, 1.085 - Centro. Valor a neç.
SALAS COMERCIAIS - p/ consultório e outros. Rua Barão do Rio Branco - Centro. Valor a nego
SALA COMERCIAL - Rua João Marcatto, 13 - 4° andar/CENTRO. Valor R$ 250,00.
SALA COMERCIAL - AV. MARECHAL DEODORO, ED. MENEGOTTI - SALA 102, 1° ANDAR. VALOR R$
200,00. OBS. ANTIGO CONSULTÓRIO DENTÁRIO.
SALA COMERCIAL - Rua Bernardo Dornbusch, 2.155. Valor R$ 400,00.
APARTAMENTO C/ 3 QUARTOS - ED. MATTEDI - Rua João Planischeck, 1.045. Valor R$ 250,00.
ALUGA-SE NA ILHA DA FIGUEIRA' ESCRITÓRIO MONTADO JUNTAMENTE C/ CONFECÇÃO,
MÁQUINAS E OUTROS. VALOR A NÉG.
CASA MISTA C/ 2 QUARTOS - Rua José Theodoro Ribeiro, 371 - Ilha da Figueira. Valor R$
260,00.
CASA MISTA C/ 3 QUARTOS - Rua Padre Mirandinha - Água Verde. Valor R$ 230,00.
CASA DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS OU RESIDENCIAL - com 1 suíte e demais dep.
com amplo estacionamento - Valor R$ 550,00

CHave

Necessitamos de terrenos em todos OS Bairros para venda.

EDIFICI
MÔNACO.
Localização
centralle 2
quartos, salão
de festas com

churrasqueira,
'plav ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a

construtora

EDIFICIO KLEIN - Localização
central - Apto de 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem
privativa, churrasqueira ria
sacada, salão de festas com

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

parcelamento direto com a

construtora. Pronto para morar.

i - Apto
Edifíc'io
Amaryllis -

Vila Nova -

com 01 suite
com saca

da,02 qtos,
demais
dependen-cias, sacada com churrasqueira,
aragem. R$ 65.000,00 (troca por casa).

EDIFICIO MATHEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto com 3
quartos,demais

dependênclas. garagem,
churrasqueira,play ground,

portão eletrôn ico.
Pagamento: entrada + 24
parcelas direto com a

construtora. Pronto para
morar.

Casa nova

Lote
amento

Belhing
com

98,00m2,
erreno 385,00m2, R$ 52,900,00.

Imobiliária Meneqotti ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - laraguá do Sul

FONE: (047) 371-0031IMOBILIARIA

MENEGOTfI
CRECT W 550-J

,."

LOCAÇAO
.

CASAS:
R. IRMÃO LEANDRO -VILA
LENZI - DEP: 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, WC',

LAVANDERIA - ALUGUEL:
'R$ 200,00

R. ALFREDO CARLOS MEYER - CENTE
NÁRIO. DEP: 1 QUARTO, SALA, COZI

NHA, WC, LAVANDERIA,
ESTACIONAMENTO COBERTO

ALUGUEL: R$ 200,00

SALAS:
AV. MAL DEODORO DA
FONSECA - CENTRO -

COM 130,00M2
ALUGUEL: 570,00

R. HENRIQUE LESSMANN - CENTE
NÀRIO. DEP: 1 "QUARTO, SALA,
COZINHA, WC, LAVANDERIA;

GARAGEM, GÁS CÉNTRAL, PORTÃO
ELETRÔNICO. ALUGUEL: 230,00

R. HENRIQUE LESSMANN - CENTENÁ
RIO. DEP: 2 QUARTOS, SALA, COZINHA,
WC, LAVANDERIA, GARAGEM, GÁS
CENTRAL, PORTÃO ELETRÔNICO

ALUGUEL: 250,00

R. ONELIA HORST - VILA
LENZI - DEP: 2 Q'UARTOS,
SALA, COPA/COZINHA,

WC, LAVANDERIA"GARA"
,GEM - ALUGUEL:

R$ 250,00·

R. CABO HARRy HADLICH
- CENTRO

COM 40,00M2
.

ALUGUEL: R$ 200,00

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

••••••••••••••••••••••
1-.

: '

FONE: (0**47) :
: �nebt�r�§�I 376-0015 :
I MljWmmi®®@ii@mimffW*màMWfWMmmtW%@iiiMmWíi%®!l®' �iJ.a»1fli'mmmmmmmmn$.rmmiímmmmrmmm� I
I VENDE •
I TERRENOS I
ITerreno c/ 397,50m2, Rua Constantino Hubini, na Barra - R$ 18.000,00 •
ITerreno c/ 325,00m2, lot. Miranda, lotes n º 6 e 7, R$ 9.000,00 - cada em três.parcelas.

ITerreno c/ 595,00m2(13,50x44) Rua Camilo Andreatta R$ 25.000,00 •Terreno c/ 368,00 m2, Jardim Hrusehka II, bairro São Luis - R$ 5.000,00 -I' 30 x R$

I�OO .•Terreno c/ 510,00 m2, Residencial Imperador, Bairro São Luis - R$ 15.000,00

ITerreno e/1.091,20m2, Residencial lrnperador, R$ 16.000,00 •
I SITIOS •
ICháeara c/ 20.000,00m2, c/ água para lagoas, 50% área plana, com casa alvenaria de
100,00m2, localizada lila Tifa Javali, Rio 'Cerro - II, distante 1,5km do asfalto - R$.
40.000,00 - aceita troca por casa na Barra e carro até R$ 5.000,00.

ISitio c/ 11.265,00m2 edificado com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho.
Icom roda d'água, localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, distante da.asfalto 3 km - R$ 15.000,00 - aceita terreno (lote) ou parcela.
I CASAS •
ICasa de alvenaria c/ 75,00m2, laje, 01 quarto, sala, cozinha, BWC, lavanderia,.abrigo para carro, localizada a Rua João Maass, Jaraguá 99, pelo preço de R$

115.000,00 + 18 prestações mensais de R$ 246,00. •Casa de alvenaria e/200,00m2, 1 suite + 3 quartos sendo suíte e quartos o/armários

lembutidos, escritório, garagem para dois carros, dependência e/BWC, lavanderia,.
Idespensa, churrasqueira, piscina, terreno e/552,75rn2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloi
sio Boeinq, na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. c/dois quartos, garagem como.parte de pagamento.

ICasa mista e/60,00m2, terreno com 718,00m2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila.
INova - R$ 45.000,00 - 50% entrada saldo parcelado até 20 vezes.
Casa de alvenaria c/ 70,00 m2, 03 quartos, garagem, churrasqueira e rnais um.

IPuxado em construção mista e/15,00 m2, murada, Rua João Maass, lote 51, lOt..Ouro Verde - R$ 19.000,00
I APARTAMENTOS: •
IApartamento c/ 96,00m2, 2 quartos, garagem e demals dependências, Rua '.Egidlo Busarella, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00

IApartamento c/ 87,36m2, 02 quartos, sendo um suíte, copa, sala, cozinha, _ •
Ilavanderla, garagem, térreo, Rua Bahia, n º 170, próximo do centro - aceita
terreno ou casa como parte pagto. R$ 40.002,00 •
I LOCAÇAO: •
ISaia comercial c/ 34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege, centro.- R$ 180,00 (Primeiro mês de aluguel grátis)
ISaia comercial cl 72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00 •Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,00

IApartamento c/ 03 quartos, 02 BWC, 02 vagas de garagem e demais dependências,.Rua João Pieolli, 165 - R$ 300,00
IApartamento cl 03 quartos, 02 BWC, garagem e demais dependências, Rua Walter.Marquardt, 2820 - R$ 320,00 .

IApartamento cl 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert.Schneider, 759 - R$ 230,00
IApartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Hereílio Bertoldi,.
166

- R$ 200,00 ' .

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

1324 - R$ 270,00 .

Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini,.
11053-R$280,00, '

Apaf1amento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andreatta,.
1201 - R$ 230,00 . •IAsPartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor A,lbertchneider, 1187 - R$ 220,00 •.•APartamento cl 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus Rengel,
sln º

- R$ 150,00
'

•'Casa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n Q 72
- R$ 250,00 •

IC2asa de madeira c/ 03 quartos e demais dependências, Residencial Imperador -

R$.30,00 .
-

IC(Fasa de madeira c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Bertha Weege, 767.. undos) - R$ 180,00
IC/asa de alvenaria cl 02 quartos e demais dependências, Rua Padre Aloisio Boinq, •.s n º, na Barra - R$ 240,00

.

I�asa de alvenaria' cl 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25.e Julho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00
lierreno e/400,58 m2 '(15,00 m2 de frente), na Rua José Narloeh, São Luís - R$ 120,00.
IB

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

•I�erreno cl 4.690,00m2,ou área menor, Rua Feliciano Bortoni esquina Angela
ortolini, ria Barra - R$ 200,00 . ; •

l
RUA ANGELO RUBIN., 1046
barrasul@netuno.com.br

I
TERRENOS

IVENDE - TERRENO cl 2.400m2 - Rua 204 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

yENDE - TERRENOCOMERCIAL cl 3.600m2 - Frente
para a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - TERRENO ci 365m2 - Rua Amazonas -

I
Próximo ao Antigo Teatro da Scar. R$ 40.000,00 .

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
Ir- R$ 12.000,00 (Cada).

VENDE - TERRENO cl 510m2 - Perto do Juventus -

R$12.000,00.

1
VENDE- TERRENOcf 386,:37 - Rua João Batista Rudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl I .260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS

I
VENDE - CASA DE MADEIRA cl 100m2 + casa em

I
alv. cl 64m2 em consto Lote n" 88 AP III - R$ 18.000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA cf 150m2. Loteamento

Ana Paula II - R$ 30.000,00.

I 12água no Loteamento Liodoro Rodrigues - R$16.000,OO.

I
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

I
Zanghelini - R$ 28.000,00 (Aceita carro no negócio).

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant I(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

Informativo
Imobil iário
AIJS

NOVA DIRETORIA DA AIJS
GESTÃO 2001/2002

Dia 17.10.00 ocorreram as eleições da
nova diretoria da A.I.J.S. para a

gestão 2001/2002, tendo como

eleitos os seguintes membros:
Presidente: Dieter Janssen
Vice-Presidente: Dalma Salai
Diretor de Vendas: Renato Piazera
Junior
Diretor de Locação: Maria Cecília R.
Silveira
Diretor Sócio Cultural: José Schroeder
Diretor de Loteamento: Rolly Bruch
Diretor Secretário: Janete Maria
Lorenzi
DiretorTesoureiro: Arsanjo Paul

Colaço

1 ° Suplente: Fabrycia Tamara Schmitz
2° Suplente: Onésio Guido Andreatta
3° Suplente: Fábio André Leier

Conselho:Luiz Sergio de Assis Pereira
Mareio Mauro Marcatto

Adejair Estefano Balsanelli

Suplentes do Conselho:
Itamar da Silva
Humberto Wolf

Sérgio Faustino Girolla

A posse da nova díretorta da A.I.J.5.

será dia 01.12.00

Imob,iliária Garcia Vende
275-0019CRECI1541-J

Cõd. 0051 - Terreno cl
1.ÓOOm2, excelente para po
comercial, residência, galpão,
etc. Localizado próximo ao

trevo de entrada da cidade de
Schroeder. Valor

33.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERRENO COMERCIAL - galpão/aptos.,
cl 1.436m2, RuaFrederikeBohmann Enke.
Vila Rau. R$ 40.000,00, estuda propostas.

Rua Reinaldo

YEND� �

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 - cozinha, bwc,
sala de estar conjugada cl sala de

jantar, 2 dormitórios amplos,' peque
na área de serviço externa. Terreno ..__��

cl 500m2 cl fundação pronta pl muro. L!.R""e"'f.'-4'""O""9.......__�_--"'--'-"
Rua Afonso Nicoluzzi - próx. ao Mer-

cado Francener - R$ 26.000,00
.'!. Ret. 216 - AMIZADE - Casa de madeira

.. �' cl 72m2, cl 2 do.rmitórios, sala,
.

cozinha, bwé 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.

Ret. 528 - VILA LENZI - Sobrado cl
224m2 + 88m2, Iérrec: cl sala

comercial + cancha de bocha + casa

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

carpete, cozinha cl móveis, sala de jantar, i'
área de serviço, churrasqueira, garagem '(')
para 2 carros. Cobertura cl laje, janelas e �
portas de madeira cl veneziana. Terreno cl

"tIlII"350m', todo murado. Rua Francisco Hru

scka, - próx. ao Posto MIME - R$ 85.000,00.

.::
c:

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

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

�
u---------LOCAÇAO---------�

ReI. 2100 - AGUA VERDE - Casa em alvenaria cl 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de ::.

III serviço. Rua Henrique Nagel, 93 - fundos - R$ 270,00. g.
.::: ReI. 2503 - CZERNIEWICZ • Apartamento cl sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e

.!!!
, garagem. Rua Jorge Czerniewicz, 889 - R$ 355,00 .

. 5 ReI. 2705 - SÃO LUIS - Sala Comercial cl 30m', com bwc e grades. Rua João Franzner, 388 - :ta

.§ R$ 151,00. C
oq: ReI. 2706 - SÃO LUIS - Sala Comercial cl 50m2• Rua Francisco Hruscka, 106 - R$ 200,00. cg
Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRA.L DE VENDAS

ir 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGuA DO SUL

Umaparceria correta. V 373-0283
ranchoimoveis.com. b r

28 de Agosto, 1467 -.Centro

GUARAMIRIM

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,
cepa-cozinha, área de serviço e garagem, terreno cl 324,00m2. R$
11.00,00 de entrada + Financiamento
Cód. 367 - Duas casa de rnadeira cl 72,00m2 cada num terreno de

esquina cl 375,00m2. 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 elou 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$35.000,00 Negociável. Aceita troca carro ou camlnhão
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 veiculo e moto)
Cód. 490 - Terreno de esquina cl. 321 ,75m2na praia de Barra Velha

Q.�.Q�,öbalé 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,OOm2. Araranguá - SC - R$
52.000,00
Aceita troca por casa ou terreno em Jguá do Sul ou carro.

Cód. 485 - Casa de madeira cl 77,50m2, cl três quartos, bwc.csala,
cozinha, terreno medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000,00
Cód. 484 - Sobrado cl 265,00m2 cl quatro quartos,

.

três bwc, sala,
copa-cozinha, área de serviço, sacada, garagem e churrasqueira. Ana
Paula II - R$ 78.000,00. Aceita troca por veículo ou casa em Jaraguá,
Enseada
Cód. 494 - Casa de alv. cl 116,OOm2 contendo quatro quartos, bwc,
sala, copa-cozinha, área de serviço, garagem e churrasqueira. Terreno
cl 368,55m2. Três Rios do Norte. R$ 18.000,00
Cód. 472 - Sala comercial cl 43,99m2, terreno cl 329,00m2 contendo

uma casa de madeira de 44,00m2 cl dois quartos, bwc, copa-cozinha,
área de serviço. Villa Lalau - R$ 28.000,00

'

FAÇA UM BCM JNVESrIMENIO! ! !
Cód. 489 - Excelente terreno de esquina com

451,50m2, todo murado contendo uma casa de
meäelrec/ 60, 00m2 .

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
Barra do Rio Molha
Próx. à Prefeitura

IMÓVEL DE

APENAS

R$ 26.000,00
R$ 23.000,00

DIRETO AO

CADASTRAIXJS

ADMINISTRAÇÃO

IMÓVEL? NÓS TEMOS À SOLUÇÃO! VE-

NOSSO ESCRITÓRIO, POIS TEMOS CLIEN-

LIVRE-sE DE INADIMPLOCIA, COM

CORRErA E SEGURA. PROCURE-NOS

ALUGAR. SE(]QUER
NBA

TES

UMA

RANCHO IMÓVEIS - CRECI820-J
CONSULTE NOSSA CARTE-IRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

******

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João [anuário Ayroso. 531 - Sala' 2

Início Iaraguá ESQuerdo

o
o

ia
C')
,...

t-=
o
II:
c..

371-6600Segunda a Sexta-Feira,
08:30 as 12:00
13:30 as 18:30
Sábado 08:00'as 12:00

Compra - Vende

Aluga e Administra
371-0725

APARTAMENTOS:
REF. 1013 - AMIZADE - Apto cl 2 dormitórios. quitado. podendo ser

financiado e utilizaro Fundo de Garantia, R$ 32,000.00 (aceita carro ou

terreno)
REF 1007 - BARRA _:_ Apto cl 2 dormitórios e sacada, 3 anos de

construção. I Km após 'a Malwee. Entrada R$ 8,000.00 + R$ 21.000.00

Financiamento Caixa Econômica.

REF. 1006 - CENTRO - Apto cl I suíte + 2 dormitórios, 3 sacadas.

elevador. Entrega em novembrollOOO. Sem acabamento interno. R$

65.000.00.
REF. 1011 - CENTRO, DE FRENTE PARA MARECHAL
- Apto cl 200m'. suíte cl hidromassagem e closet. 2 dormitórios, 2
sacadas. piso em laminado de marfim: R$ 122.000.00.
REF. 1015 - CENTRO - Apto novo com 3 dormitórios. R$ 43.000.00.

RÉF. 1016 - BAEPENDI r: Apto cl 100m'. I suíte + 2 dormitórios,
ficam móveis do quarto, piso térmico. R$ 41.000,00.
REF. 1004 - JARAGUÁ ESQUERDO - Apto cl suíte + 2 dormitórios.
sacada com churrasqueira, R$ 56.000.00.
REF. 1009 - VILA LENZI - Apto cl 3 dormitórios. sacada, portão
eletrônico e interfone. piso cerâmico, móveis sob medida na cozinha. R$
48.000.00.
REF. 1008 - VILA LENZI - Apto cl 2 dormitórios. Entrada R$
15.000.00 + R$ 16.000.00. financiamento Caixa Econômica.
REF. 1005 - VILA NOVA - Apto cl 3 dormitórios, sacada, piso
térmico. aquecedor a gás. R$ 43.000.00 ou entrada R$ 22.000.00 + R$

2l000.00, financiamento Caixa Econômica.
CASAS

IMÓVEIS PARAAVENDA
REF. 2017 - BARRA - Casa neva �m alvenaria. cl 140m'. 4 dormitórios.

garagem pl 3 carros. R$ 50.000.00.
REF. 2020 - BARRA - Casa nova em alvenaria. cl 70m'. 2 dormitórios.
Terreno 450m'. R$ 30.000.00. troca por chácara.
REF. 1023 - CENTRO -!- Casa alvenaria. 120m'. -' dormitórios, R$
65.000.00,
REF. 2030 - CENTRO - Sobrado cl 192m' em fase de acabamento + casa

de 100m'. R$ 125.000.00
REF. 2025 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa mista cl 123m'. 4 dormitórios.
Terreno 525m'. R$ 41.000.00.
REF. 2008 - .IARAGUÁ ÉSQUERDO - Casa alvenaria cl 160m'. R$
44.000.00.
REF. 2018 - VILA LALAU - Casa alvenaria cl 140m'. suíte + 2

dormitórios. ficam móveis num total de R$ l:i .000.00. R$ RO.OOO.OO.
REF. 2024 - VILA LALAU - Casa alvenaria cl 1·60m'. 3 dormitórios. R$
65.000.00.
REF. 2015 -VILA NOVA - Sobrado cl 200m', suíte + 2 dormitórios. Ri;
200.000.00.
REF. 2m I - VILA NOVA - Casa madeirá cl 53m'. Terreno 578m'. R$
34.000.00
REF. 20.,2 - CENTRO - Sobrado. cl 300m'. cl piscina. R$ 200.000.00

(aceita apto até R$ 120.000.(0).
REF. 1033 - Casa alvenaria 250m'. 3 quartos. Terreno S2:im'. R$
105.000.00 (aceita carro ou imóvel até R$ 40.000.00).
REF. 2034 - VILA NOVA - Casa alvenaria 270m'. 4 dormitórios. piscina
e lareira. R$ 87.000.00,
REF. 2035 - CHICO DE PÀULO. DEFRONTE ESCOTEIROS - Casa
alvenaria 200m'. 4 dormitórios. Terreno 527m'. R$ 88.000.00
REF. 2036 - ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado cl 185m'. suíte + 2

I'
III

dormitórios. Terreno 570m'. R$ 93.000,00.
REF. 2038 - .IARAGUÁ ESQUERDO - Sobrado em fase de

acabamento. cl 200m', pisoinferior sala comercial, piso superior residencial
e/4 dormitórios. R$ 38.000.00.
REF. 20.'9 - BARRA -Casa alvenaria cl 163m': Terreno 778m'. R$
56.000.00 (aceita carro ou imóvel até R$ 20.000,00).
REF 2040 - JOÃO PESSOA - Casa alvenaria 93m', 3 dormitórios.
Terreno 480m'. R$ 35.000,00.

TERRENOS
REF. .'018 - ÁGUA VERDE - Terreno cl 400m'. R$ 15.000,00 (aceita
carro até R$ 10.000.00).
REF. 3015 - GARIBALDI - Área cl 5055m'. R$ 20.000,00.
REF. 3017 - GUARAMIRIM - Vários lotes, cl 450m'. R$ 11.000,00.
REF. 3006 - JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno de esquina cl 450m'.
R$ 18.000.00.
REF. 3QI9 - JARAGUÁ ESQUERDO - Condomínio Azaléia, 630m'.
R$ 47.000.00.
REF. 3023 - .IARAGUÁ ESQUERDO - Terreno cl 375m'. R$ 10.500,00.
REF. 3002 - SCHROEDER - Terreno na área central, cl 675m'. R$
7.000.00.
REF. .,000 - VILA NOVA - Terreno em rua asfaltada, todo murado, cl
S07m'. R$ 28.000.00 (aceita CUlTO até R$ 15.000.00).
REF 3020 - VILA NOVA - Próx. Rádio Brasil Novo, terreno cl 730m2
R$ 40,000.00,
REF. - VILA NOVA - Próx. Igreja Rainha da Paz, terreno e/420m'. R$
29.000.00.
REF. 3025 - VILA RAU - Lote cl 312m'. R$ 8.500,00.
REF. 3029 - TIFA MARTINS - Terreno cl 350m', com fundamentri de
100m' e planta aprovada e assinada pelo engenheiro. R$ 14.500,00.

-,

I
I

I�

VJI_,SON

Ref. 150 - ANA PAULA - Casa em
alvenaria cl 140m2, 3 quartos, sala,
cozi-nha, bwc, garagem. Rua Adertor
Horon-çoso, 277 - R$ 35.000,00

(aceita carro, caminhão)

Ref. 136 - FIGUEIRA - 3 quar-
-

tos, bwc, sala, cozinha. Rua
Avelino F. de Borba - R$

35.000,00.
---------�--------------�-----

VENDE
las - JARAGUÁ ESQ. ," Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$17.00Ó,00
108 - FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos + casa mista cl 2 quartos R$ 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, cozinha, com laje, murada R$ 70.000,00
12S - FIGUEIRA - Alvenaria, 162m2, 1 suíte, 2 quartos, alto padrão : R$ 95.000,00
126 - BARRA - Mista 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 39.000,00
138 - VILA LALAU - Alvenaria 120m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem · R$ 58.000,00
141-TIFA MARTINS - Alvenaria, 70m2, 2 quartos, sala, cozinha (financiada) R$18.000,00
14S - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje R$ 32.000,00
116 - VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 30.000,00

.
TERRENOS

201- CHICO DE PAULO - 618m2, Rua Franclsco de Paulo R$ 13.000,00
202 - RAU - 340m2, Rua 979 R$ 7.500,00
206 - AMIZADE - 385m2, Loteamento Behling, Rua Henrique Behling R$ 18.000,00

C
.

'

LOCAÇÃO
F
ENTRO - Apto, 1 suíte, 2 quartos, sacada, demais dependências ; R$ 330,00
/GUEIRA - Casa alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 220,00
IGUEIRA - Casa alvenaria, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira : R$ 220,00

IJILA ' '

.

-

.

LENZI - FABRICA DE LAJE - GALPAO 140m2 ETERRENO COM 2.092m2 R$ 85.000,0

HILÁRIO HILLE, sócio gerente da empresa GOLD
MACHINE REPRESENTAÇÕES L'fDA,

estabelecida à Rua Albano José Vieira, 760, Avaí,
município de Guaramirim, neste Estado, CNPJ/MF n"

78.324.324/0001-72, Inscrição Estadualn" 251.100.685,
comunica qU,e foram extraviados todos os documentos

pertencentes a referida empresa. A mesma não se

responsabiliza pelo uso indevido dos ·mesmos.

���� I mMAt1ill
Empreendimentos Imobiliários

I�I
II
I'

IIII

CORRETOR DE IMÓVEIS

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

'IMOliLIW E CONSTRUTORA
LANÇAMENTOS:

RESIDENCIALROCHEDO
(

E
RESIDENCIALIlRIOOOVAIE

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS

JANELAS

• PORTÃO ELETRÔNICO
• SALÃO DE' FESTAS
• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

• CHURRASQUEIRA
.

É TUDO GQUE VaG: PREOSA PARA MORAR BEM

CONSUI"TE-No.S'

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENrOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
nO 72 - Próximo a Caixa Econômica Federal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FIESC
SESI

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

SESI

Serviço de

AlimentaçãoT
.

.

·

·

·

· 1·

·

·

.

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às
refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

/

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 TELEFONE370-7899 RAMAl27I I

E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguà do Sul- SC

IV CAMPEONATO DOS COMERCIÁRIOS
11 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEI)IIBRO DE 2000

Podem participar exclusivamente comerciários (comércio e serviços), bem como

seus dependentes(pais, filhos e cônjuges), mediante carteira social do SESC e

, inscrição no campeonato.

INSCRiÇÕES: 23/10 A 03111, NO SESC

TAXA DE INSCRiÇÃO'
Futebol de Salão R$ 20,00 (equlpe)
Vôlei Masculino R$ 20,00 (equipe)
Vôlei Feminino R$ 20,00 (equipe)
Bocha R$ 5,00 (dupla)

Tênis de Mesa R$ 3,00 (individual)
FESTA DE ENCERRAMENTO COM ENTREGA DE PREMIAÇÕES: 02/12/2000

REALIZAÇÃO
SESC

PATRocíNIO
CAMARA DIRIGE�TES LOJISTA

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA

lf
.Iaraguá do Sul - sc

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Te.lfFax 47 371-9177

FIEse
SENAI

JARAGUÁ 'DO SUL

INSCRiÇÕESABERTAS PARA:

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

Transportadores de Produtos Perigosos).
,. �

HORARIO: Sábados e domingos (08:00h. às
12:00h. e das 13:00h. às 17:00h).
PRÉ-REQUISITO: Maior de 21 anos e possuir
Carteira de Habilitação B, C, D ou E.

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

- Filmes: "Como obter o Pedido" e

"Como superar Objeções";
• A pós-chamada;
• Como vender criativamente:
* Exercícios de simulação sobre
telefonema ativo.

OBJETIVO
- Oferecer aos participantes uma visão

abranqente de telemarketing,
especificamente eni Vendas pelo Telefone,

aplicando melhor seu potencial e sua

capaoidade de trabalho para obter eficiên
cia e eficácia nas vendas pelo
telefone. APflESENTAÇÃO

EMíLIO MUNOZ MOYA
Administrador especializado em

comportamento do consumidor.

Administração de vendas

pela FGV/São Paulo e pós-graduado em

Marketing pela Escola Superior de
Propaganda e

Marketing de São Paulo. Atua como

consultor de Empresas nas áreas de

marketing. vendas
e treinamento há mais de 10 anos.

PROGRAMAÇÃO
, Conceitos básicos de marketing e

telemarketing;
, Funções do telemarketing;
• Poder do telefone;
, Vendas por telefone:
- Vantagens da venda por teletone:
- Venda ativa;
- Venda receptiva;
, Atendimento à clientes: uma nova força
de vendas;
, O profissional de vendas por teleíone:
, Erros comuns em telemarketing;
, Para falar bem ao telefone;
, Para ouvir bem ao telefone;

• * Seja um profissional do tel·efone;
, Exercícios de simulação sobre telefonemá

receptivo;
• Planejamento do telefonema;
, A pré-chamada;
, A chamada:
- Elaboração do "script";

.

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula
PERíODO: 06/11 a 10/11
HORÁRIO: 19 às 22h (2ª a 6ª Feira)
INVESTIMENTO: R$ 88,00 (Oitenta e oito

reais)

5% de desconto para dois ou mais

participantes da mesma empresa

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lanchonete diariamente 5:00h

Almoço mais de 50 variedades· Jantar de Segunda a sexta.feira

Rua Walter Marquardt 470
Vila Nova

Jaraguá do Sul

Coiõ: ial.
Atenden1i'ö�::..J.;ifit.:"�ã d�O. sl:1 J"

egião
�
�

.-'. s:

Funciona junto ao Hotel:'Barra-velgWille
.

[f,' :"ª':'s.�a,��6>lC��:t"....6,,,,\
_,

,>,>o�'):-".,.

Rua Carlos Eggen.. 90 - VilCi Lalau - Jaraguó do Sul - SC

LULA AO ALHO E ÓLEO
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
1 kg de lula lavada e cortada em rodelas
6 dentes de alho cortados em rodelas
4 colheres de sopa de óleo
3 tomates picados sem sementes
suco de limão,' cheiro verde, sal a gosto e

pimenta dó reino.

BUFÊ LIVRE

R$ 3,30 mulher

R$ 3,80 homem
Feijoada todos os sábados

371-7133 I 9992-2164

TUTTI
�STAURANTE
&LANCHONETE

MODO DE PREPARO

Tempere as lulas com alho, limão, sal e a

pimenta do reino. Deixe pegar gosto por
30 minutos.

Aqueça o óleo, doure ligeiramente o restante
do alho, os tomates, as lulas e o cheiro
verde. Coloque na panela de pressão e

. cozinhe'põrl's"j11inutos.
(Sir�a-quetite ..

Ao:::.�I(·
" Í' •

{.it(l�
�

:� .-�;i.
Atendemos d[ariamente para etmoço !

.com bufê, e jantar à Ia carte e lanches.�
Toda quarta.;Je;':a e sábado videokê

s

«<M. 'c'.

275-2923

disk-brega
371-6727

10 'lf
Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul- sc Rua Reinoldo Rau, 60 - Sala 14 - Edifício Market Place - Jaraguá do Sul- sc

•

1 i gue: 3707919para anunciar,

Aceitamos reservas para festas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DECLARAÇÃO À PRAÇA

,> ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

LAFARGEBRAAS ROOFING BRASIL

LTDA, estabelecida na Rod. Lino Zanolli,
km 2,5, s/n°, Içara, SC, inscrita no CNPJ

sob n° 02.014.622/0003-�6, declara que pro
testou indevidamente o nome do Sr. ELE
MAR BAUMANN por falta de pagamento.

-,

Tratar-se de um erro, já devidamente corri-

gido, e nada deve à nossa empresa, cujo
débito total foi pago à vista em 18/05/2000.
Esta declaração tem a finalidade de retra
tação, com o nosso pedido dedesculpas,
bem como lamentamos pelo transtorno e

mal entendido gerados em torno do nome e
.

\

da pessoa do Sr. ELEMARBAUMANN.

.C_HacAÇÄO
MUSICAL

........

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

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCILAMAS DE CASAMENTO
\

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro. Civil do 10 Distrito de .Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 22.979 de 19-10-2000
GILSIMAR FABIANO DA SILVEIRA E ELISANGELA KARINE VASEL HONORIO

Ele, brasileiro, solteiro, orçamentista, natural de Apucarana, Paraná, domiciliado e residente na Rua
José Narloch, 1.625, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de Expedito Amaral da Silveira e Marile·na

Fabiano da Silveira.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Alfredo

Max Funke, 56, nesta cidade, filha de Valmor Honçric e Tania Raquel Vasel Honório.

EDITAL N9 22.981 de 19-10-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramirim, neste Estado
EDERSON APARECIDO DA SILVA E ANDREIA APARECIDA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na Rua
Adolfo Tribess, 350, nesta cidade, filho de Milton Mazzinghy da Silva e Ma�ia Salete Prestes da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guararnlrim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Martin, Zech, Guaramirim, neste Estado, filha de Pedro João da Silva e Maria João da Silva.

EDITAL N9 22.989 de 23-10-2000

Cópia recebida do cartório de Barracão, Paraná
JANDIR DO PRADO E MARILEI FRAGOSO DO NASCIMENTO

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Verê, Paraná, domiciliado e residente na Rua Ilda Fridel Lafim, 876,
nesta cidade, filho de João Maria do Prado e de Esméria do Prado.

Ela, brasileira, solteira, natural de Barracão, Paraná, domiciliada e residente em Linha Boa Esperança,
Bom Jesus do Sul, Paraná, filha de João Antonio Fragoso do Nascimento e Alzemira Correa de Jesus

do Nascimento.
'

EDITAL N9 22.990 de 23-10-2000
MILTON VOELZ E FABIANE MARCARINI

Ele, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, natural de Jarl!lguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos; nesta cidade, Who de Sirilio Voelz e Mafalda Ouarantani Voelz.

Ela, brasileira, solteira, telefonista, natural de Jarl'!guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Hermann

'Schulz, 217, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Ulisses Marcarini e Olga Marcarini.

EDITAL N9 22.991 de 24-10-2000

Cópia recebida do cartório de Guaramlrlm, neste Estado
VALMOR ZANELLA E BIANCA LANA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Coronel Vivida, Paraná, domiciliado e residente na Rua
,

Artur Eggert, 398, Vieiras, nesta cidade, filho de Luiz Zanella e Helides Maria Zanella.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de Araquari, neste Estado, domiciliada e residente em Vila

Freitas, Guaramirim, neste Estado, filha .de Ademar Lana e Solange lzaura Lana.

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

EDITAL
PATRICIA�AVARESDACUNHAMELLO, 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
I

contra:

Agropecuária Centenário - R. AugustoWunderwald, 2318 -

Nesta;
Angela SuzanaWenningkamp - R. Tomaz Francisco de Goes,
150 - Nesta;
Deisi Marguid Muller - R. Pastor Alberto Scheider, 832-
Nesta;
Edivan Petrikoushi - R. 397, n° 10 - VI. Nova - Nesta;
Edson Roberto Vegini - R. Coronel Procópio Gomes Oliveira
- Nesta;
Elisabete Liesemberg - R. José Theodoro Ribeiro, 427 - Nes
ta;
Elizeu Trindade VazME� R. José Narloch, sin° - TifaMartins,
Ana Paula - Nesta;
Ernesto Bublit - Estrada Pedra de Amolar Baixo, 5000 -

Corupá;
Extreme Táxi Aéreo Ltda. � R. Dr. José A. dos Santos, 261
- Nesta;
FH Construtora e Incorporadora Ltda - R. 1.500, n° 200 -

.Edifício Ana Cristina - Nesta; .,

Gercassa Ind. Com. Vest. Ltda. - BR-280 Km 63, n° 5249 -

sala 12 - Nesta;
,

Gilberto Edson Ramos - R. Angelo Rubini, 15 - Nesta;
Gilmar Voltolini elou Dolores Voltolini - BR-280, n° 87 - Nesta;
Grafhite Papelaria e Presentes - R. Princesa Isabel, 238 -

Nesta;
Ind. e Com. de Roupas Mac Mar Ltda. - R. GermanoMahnke,
499 - Corupá;

,

JG Comércio de Vidros - R. Marechal Deodoro, 401 - Nes
ta;
José Eduardo Agne - R. Jorge Lacerda, 169 - ap 301 - Nes

ta;
Lindolfo Mathias - R. Rio Cerro I - Nesta;
Luiza Figueredo Risso - R. Padre Aloizio Boeing, 398 - Nes
ta;
Manoel Antenor Phillips - R. Leopoldo.Janssen, 37 - Nesta;
Moldutrans Ind. e Transp. Ltda. - R. Amandus Rengel, 55 -
Nesta;
Oficina e Latoaria e Pintura Rincos - R. Estrada Nova -

Nesta;
Osmar Eichenberg - R. Elpidio Martins - Vila Lenzi - Nes
ta;
Pascoal Joalheiros Ltda. - R. Giovani Vicente, 12 - Nesta;
Pré Moldados Agha Ltda. -;- R. 907, n° 120 - Lot. - Nesta;
Salete Maria Baumer _:_ R. Rio de Janeiro, 582 - Czerniewicz
- Nesta;
Sonia Maria Bonomini - R. Wardt Maquadt, 360 - Nesta;
Supermercado GumzLtda. - R. Gustavo Gumz, 548 - Rio Cerro
- Nesta;
Xavier Auto Peças de Roberto F. X. - R. Barão do Rio Bran
co, 465 - Centro - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por íntermédío do presente Edital, para que os

mesmos compareçam neste Tabelionato ria Rua:

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

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

Jaraguá do Sul, 2S de outubro de 2000�

Ilton Hoffmann

Tabelião Substituto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BLITZ

A LOJA QUE PROMETE SER A MAIOR EM SOM DE

-MENDONÇA, VEJA:

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

Café Confusão.

SEXTA É NO PINGUIM:que temos 'à, presença de
o você. Sempre cl,isposto
ar tudo de freIl!te.
do e. desejando o melhor
ara tódos.
ITlOS prei�raêlos';gaIâ
a situaçâó C9mO essä.
rande '.ll'I!,�gô" Amigo ql!e
uitaJaJ,tSJ-. e, CQll\i,. ce.çtéza"
es mUlto. É com "'essa�

,.'

lavras quê queremos
gFande �Im... ,. igo.....

que....••..:.'.:.v
..

ocê
m m0ment� cóIrio'este só
ue você continuará Sendo
uito especial.
seus }p,ais e irtpãos força
r nessa caminhada, com
que U'ßl d:ia nós.. todos nos

mes em �lgum lugar.
AMIGOS DO QG

/10, ÀS 15HS', LOCAL: CAMPEONATO DE SOM

TODA SEXTA-FEIRA, N@ GER@L NO

PINGÜIM, COM FOTOS EXCLUSIVAS!

tnais novo lançamento do grupo N@ Ger@I, o Studio ao
Vo Nageral.com, feito junto à Studio FM!
ata-se de um programa semanal, real izado num local de
�nde concentração de pessoas, onde serão realizadas

ltln�adeiras/gincanas com o público presente no local

,ercalado com flashes ao vivo pela Studio FM e ao vivo

: a Internet, pelo site: www.nageral.com. com fotos e
..cados na hora!
�augUração dia 28, às 15 horas, no Campeonato de Som!

--

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

Av, Mal. Deodoro da

Fonseca, 1699
Fone: 371-78'l7

Jaraguá do Sul- SC

DIREÇRO
�
:z:::

Rua Mal. Deodoro da� .

Fonseca, 1452�
Fone/Fax: 372-3306Co

C'. -'. ..!\!.'...•..'

Jaraguá do Sul- SC� . a...

() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
'

Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

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

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A princezinha Ana Paula Pradi Leutprecht completou 1 aninho dia

24/10,. Os pais e os avós desejam muitas felicidades

Os belos

Louise e _

Arturo

Andreaita, .

filhos de

Edemilson e

Cirley Lenzi

Andreatta,
.'

enfeitando
nossa coluna

CLrNICA� �
Dr. Herberto .Meldau

PEDIATRA

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

Convênios

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,
SINDICATà DAALlMÉNTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado. 28 de outubro de 2000 FERJ CORREIODOPOVO-7

PrêmioMéritoUniversitário 2001

A Fundação de Ciência e

Tecnologia de Santa Catarina

(Funcitec) alterou este ano os

critérios de avaliação do Prêmio
Mérito Universitário. A pre

miação, destinada aos estudan

tes das Instituições de Educa

ção Superior do Estado pelo seu

desempenho, será conferida

através de critérios de avalia

ção internos de cada instituição.
O aluno do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul que for
classificado em primeiro lugar
pela Comissão Avaliadora, for
mada por professores e funcio

nários da Instituição, receberá
uma viagem para participar em
um evento na área de biossocial

que acontecerá em Virgínia, nos
Estados Unidos.

Poderão participar do Prê

mio os acadêmicos de Ar

quitetura e Urbanismo, Letras,
Administração, Ciências Con

tábeis, Tecnologia em Mecâni

ca e Pedagogia que estejam'
cursando a segunda metade do
seu curso e que tenham exce

lente desempenho acadêmico

(média igualou superior a 8).
Estes candidatos serão subme
tidos a uma prova unificada no

dia 19 de outubro e o resultado

deverá ser conhecido até o dia
26 de outubro. A viagem está

prevista para o primeiro semes

tre do próximo ano.

"Quem dá as ordens?"
Quem deu a ordem?
Em muitas situações de nossa vida não fazemos esta pergunta,

e tampouco, nos importamos a que propósito se presta o cumpri
mento desta ordem e

,

Vivemos sobre a pressão avassaladora da injustiça e da falta de

humanidade, e damos o mínimo de importância para as conseqüên
cias que nossas atitudes irão representar.

Como cidadãos, que somos, de que forma exigimos e lutamos

pelos nossos direitos?
Aceitando simplesmente as ordens?
Fico indignado ao perceber que simplesmente não sabemos quem

dá as ordens e, muito quando sabemos quem as ordenou desco

nhecemos seu verdadeiro propósito.
Seriam estas ordens respostas as ansiedades dos que acreditam

na dignidade da pessoa humana, promovendo obern estar de todos
sem preconceitos e outras formas de discriminação, .ou seriam tão

somente tentativas camufladas para obter o poder e o controle ser

vil daqueles ao seu jugo?
Digo servil pois acabamos sempre por aceitar as imposições do

"senhor feudal" que controla a tudo e a todos em seu "feudo;'.
De que maneira teríamos e seríamos uma sociedade mais justa e

equilibrada?
Apenas cumprindo ordens?

Antecipo-me ao julgamento dos quais irão dizer: - "Outro revol
tado".

Não creio ser unicamente revoltado, contudo inconformado, pois
não aceito o atual estado das coisas. Acredito e acolho a responsa
bilidade de ser um acadêmico de Direito responsável e envolvido
em mudar e transformar para melhor a sociedade em que vivemos.

Deveras também preciso saber quem deu a ordem para questio
nar que propósito final ela terá.

Certamente se tais propósitos não visarem à construção de uma

sociedade livre, justa e solidária, onde os direitos fundamentais a

vida, a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, a segu
rança, a liberdade estejam visivelmente assegurados, tal ordern não
terá utilidade alguma e será desnecessária.

O que continua são as perguntas:
- Quem deu a ordem?
- Para quem serve?
- Por quais direitos iremos lutar?
- A quem iremos defender?

Artigo elaborado à Disciplina História do Direito e do Pen
samento Jurídico, Ministrada pelo Professor Airton Sudbrack,

sobre o filme "O dia em que Dorival encarou o guarda".
Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 2000.0dair Fabiano Bosse

- Acadêmico do Curso de Direito -

2afase do Centro Universitário de Iaraguâ do Sul- FERJ
bossefotografotêzipmail.com.br

SemanadeContabilidadecontribuiupara
aperfeiçoar complementação acadêmica

A Semana de Contabilidade

2000, promovida pelo Departa
mento de Ciências Contábeis do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul, foi considerada sucesso

total pelos organizadores. Com
o objetivo de aperfeiçoar a

complementação acadêmica dos

estudantes, a Semana contou

com .a participação de três

palestrantes que apresentaram
.temas atuais que buscam atrair a

atenção do contabilista para o de
senvolvimento pleno de sua pro
fissão.

O Presidente do Conselho

Regional do Estado de Santa

Catarina, Juarez Domingues Car
neiro, evidenciou a necessidade'
do profissional contábil conside
rar-se como um empresário e,

desta forma, saber vender os

seus serviços. Para Carneiro, o

contabilista deve investir no

marketing pessoal, em treina
mento e atualização constante.

O Professor Antônio
Diomário de Queirós, ex-Reitor
da Universidade Federal de San
ta Catarina, destacou que a con

tabilidade está tomando novos

rumos, bem diferente da tradici
onal que lida apenas com o

registro dos fatos. Para ele, a

Cresce a demanda pelos cursos do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul

A procura pelos cursos de

graduação oferecidos pelo
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul cresceu em relação aos

anos anteriores. Esta semana a

Instituição divulgou que 1.027
candidatos estarão prestando
exames em Jaraguá do Sul. No
CentroUniversitário estão sendo
oferecidas 504 vagas em 12

cursos, os quais são: Adrninis

tração - matutino e noturno,

Administração/Comércio Ex

terior - noturno, Administração/
Marketing - noturno, Arquitetura
e Urbanismo - vespertino,
Bacharelado em Sistemas de

Informação/Informáti ca

noturno, Ciências Contábeis -

noturno, Direito - matutino,
LetraslLicenciatura em Língua
Portu-guesa e Inglesa - noturno,
Letras/Secretariado Executivo -

noturno, Pedagogia - noturno,

Tecnologia em Automação

Industrial- noturno e Tecnologia
em Mecânica noturno.

Segundo Genésio Vegini,
Assessor de Planejamento, em
2001 o Centro Universitário terá
um total de 3.400 alunos, re

presentando um cresci-mento de

164% nos últimos 5 anos.

A Coordenadora Local do

Vestibular, Marisa Pradi Floriani
Garcia, informou que a partir do
dia 20 de novembro, estarão.
sendo divulgadas todas as

informações sobre os blocos e

as salas onde serão prestados os

exames. "O vestibular está mar

cado para domingo, dia 3 de

dezembro, coma primeira prova
sendo realizada das 8h às 12h. A

segunda prova acontecerá das

14h às 18h. Os resultados do
'

Vestibular ACAFE 200 I deverão

ser divulgados até 27 de

dezembro", concluiu a coor

denadora.

Biblioteca adquire novos exemplares
A Biblioteca Padre Elemar

Scheid, do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul, adquiriu neste

segundo semestre 1.783 novos

exemplares, exclusivamente para
os cursos de Arquitetura e Urba
nismo e Tecnologia em Mecâni

ca. Segundo a Coordenadora da

Biblioteca, Terezinha da Graça
MoreiraOreano, as aquisições fo
ram feitas par� atender ao pare
cer da Comissão do Conselho

Estadual de Educação que virá ao

Centro Universitário para avaliar
os dois cursos. Com estas aquisi
ções, a biblioteca passa a ter

.

24.693 volumes e 15.340 títulos,

sem incluir os periódicos.
Terezinha também adiantou

que as novas instalações da bibli
oteca deverão estar prontas ain
da em dezembro deste ano e que
a mudança para o novo prédio
deverá acontecer nos meses de

janeiro e fevereiro.

Destaque também para a fun

cionária da biblioteca, Cristhiane
Voltolini, que conseguiu notamá
xima com o trabalho "Marketing
em Biblioteca" durante a apre

sentação à banca do Curso de

Administração. "Foi um trabalho
desenvolvido com base na biblio
teca do Centro Universitário.

contabilidade gerencial preocupa
se fundamentalrnente em prepa
rar as informações para que es

'tas possam ser utilizadas pelos
gestores das empresas.

O Vice-Presidente do Conse
lho Federal de Contabilidade,
Daniel Salgueiro Silva apresen
tou um dos temas. mais

polêmicos da atualidade: Lei de

Responsabilidade Fiscal. Silva,
um dos autores do Guia de Res

ponsabilidade Fiscal, comentou
algumas das exigências que a lei
determina aos gestores públicos,
entre elas a divulgação das con
tas públicas à sociedade.

Alunas
--

expoemno

shopping
As alunas do Curso de Ce

râmica do Programa de Edu

cação Permanente, promovi
do pela Coordenação de Ex

tensão e Relações Comunitá
rias do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, estão expon
do seus trabalhos no segundo
piso do Shopping Center

Breithaupt. A exposição pode
rá ser vista até o dia l°de no

vembro, durante o horário de

funcionamento do shopping.
A exposição reúne cerca

de 50 peças entre castiçais,
vasos, decorações de Natal,
travessas, fIores e plantas,
além de uma bicicleta em ma

deira.

Coral do Centro
Universitário
recebe o Coral
o Coral do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul recep
cionou no último sábado o coral
daUniville, de Joinville, dentro
do programa de Integração de
Corais Universitários. A apre

sentação dos joinvilenses acon
teceu no teatro do Centro Cul
tural de Jaraguá do Sul. Segun
do a maestrina Roseli Liara

Krobot, o coral do Centro Uni-
. versitário deverá se apresentar
nos festejos natalinos na região
durante o mês de dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Horst Baürnle

Os 20 anos da

Menegotti Industrial
, No último dia 15, a Menegotti Industrial Ltda. completou 20 anos de
atividades. A data foi comemorada pelos diretores, funcionários e

familiares no sábado (21), no Pavilhão A do Parque de Eventos. A

confraternização contou com desfile das marcas das empresas Colcci e
Nine to Pive,homenagens, jantar e, fechando a noite, com todo requinte,
um belíssimo show com a Família Lima.

Horst Baümle

EM GRANDE ESTILO: Família Lima ,deu toque especial ao evento

O diretor Operacional da
Cohab/SC, Ademir Izidoro, será
cumprimentadíssimo hoje pelos
familiares e seu vasto círculo de

amigos pela idade nova. Parabéns!

Casal
Alberto
Pacheco da
Rosa e Maria
Terezinha é
sucesso no

.

ramo

comercial de

[araguâ do
Sul com as

Lojas Status,
Desfile, Beto
Esporte e

Modas Albert

Maria Gonçalves

BODAS DE OURO
Sandra, Antônio Carlos, Humberto,

Luiz Fernando, nora e netos

distribuíram convites ao largo círculo
de parentes, amigos e admiradores do
. casal Henrique e Diomira Wolf, para

assinalar as Bodas de puro, que
acontece neste 28 de outubro de

2000. Celebração e recepção
acontecem às 20h30, no Clube

Atlético Baependi. O ilustre casal é

originário de famílias pioneiras das

regiões de Garibaldi e Rio dos Cedros,
além de benfeitor e responsável pela
longevidade do CORREIO DO POVO,

que se sente honrado em

cumprimentar o distinto casal, com
votos de renovados anos de feliz vida

conjungal.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

IÀ Floricultura

Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

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

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

I

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

A Apae será a entidade
beneficiada neste final de
semana com o 10 Rodeio
Crioulo de Guaramirim,
realização do Clube dos
Cavaleiros da Região Norte.
Além das inúmeras atrações,
haverá no local (BR-280-
Pavilhão de Eventos) completo
serviço de bar, não faltando o
tradicional churrasco.

Osnildo Bartel, presidente
da Apae de Guaramitim

Henrique Wolf e Diomira wolf
celebram hoje Bodás de Ouro

""-I�.�
��.'.'

o

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

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

GERAL - 7

prazo previsto. Dois especialistas
do Rio Grande do Sul já foram

designados através de portaria do
Ministério da Educação para
fazer a avaliação do projeto.

De acordo com Raulino, to
das as obras e aquisições para a

equipagem do campus, do mais

recente projeto de ensino su

perior da região, em fase de

instalação, estão sendo feitas

com o objetivo de garantir a quali-.
dade necessária à aprovação
imediata. Ele explicou que a

definição das datas para a reali

zação do concurso vestibular da

Fameg só será possível após a

emissão do parecer pela comis
são doMEC. Mas ele acredita que

Contissão doMEC inspeciona campus da Fanieg eßl novembro
Inve�timentos vão

r'

chegar a R$ 600
mil, segundo
coordenador

Guaramirim - A comissão

de avaliação que vai inspecionar
o Campus da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Guaramirim),
no quilômetro 60 da BR-280,
deve estar na cidade entre os dias

20 e 25 de novembro. A infor

mação é do professor Balduíno
Raulino, coordenador do projeto,
que está empenhado em concluir

as obras do campus dentro do

CtJztH'A .IH�"�'rtAt
SARIELLY

.

Prazo; definição da data do vestibular da Fameg será possível depois da avaliação do MEC
';

o Projeto da Sevita (Sociedade
Educacional do Vale do Itapocu)
conseguirá êxito.

O investimento deverá chegar
a R$ 600 mil, entre instalações
físicas e aquisição de equipamen- .

tos e mobiliário, além de livros

para a formação da biblioteca. A

área onde a Fameg está sendo

instalada tem 24 mil metros' qua
drados, com quatro mil metros

quadrados de construções. A
Fameg vai oferecer os cursos de

Ciências Contábeis, Análise de

Sistemas Gerenciais (Informá
tica), Pedagogia e Administra

ção, esta última desdobrada em

Recursos Humanos eMarketing.

A equipe de docentes já está

definida, namaioria formada por
profissionais de outras regiões,
que deverão ser substituídos, na
medida em que houver dispo
nibilidade de professores com

I

mes,trado e doutorado na própria
Região do Vale do Itapocu.
(MILTON RAASCH)

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

'------------
• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de cam;:;ainha
• Frentes coloridas removíveis

• Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico
• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha, carbono e azul
• Peso: 96g

• ·199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modem embutida
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

'calendário
• 35 tipos de campainha

L:'.Jn,CSSO"WC!184

• Display gráfico
• Placa de fax-modem embutida
• Interface e navegação mais fáceis

Cores cobre, champagne, azul e preto
Vibra alert e flip ativo

• Identificação por grupo de chamadas

.P"
d

ra
..

• 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

_T__E=LE=f=O;:..:.N:,::IA:...:E:...:,I;:..:.N:..;:fO::;.:.R::.:..;M,:;..:Á:.:.;TI:..::CA;...:.__ Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro � Jaraguá do Sul - SC
1 .
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Mattos: continuidade naspropostas da atualgestão 'Fogaça: interesse em renovar subseção local

OAß apresenta candidaturas
à presidência local e estadual

• f;"

Adriano Zanotto
tem o apoio das
duas chapas
locais

Jaraguá doSul-A subseção
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) locallançou ontem.ao
meio-dia, no restaurante da AABB,
campanha de apoio à eleição da

chapa Cidadania, que concorre à

presidência da OAB em Santa Ca

tarina. Os dois candidatos à pre
sidência da subseção de Jaraguá
do Sul, advogados Paulo Mattos e

Altevir Antonio Fogaça Júnior,
apóiam a candidatura de Adriano
Zanotto no Estado. A eleição vai
acontecer no dia 16 de novembro.

Zanotto pertence ao grupo que
dirige a OAB em Santa Catarina,

presidida por Jeferson Krav

chichin. Pretende investir ná
atualização do profissio�al, diante
.da tecnologia do mundo glo
balizado e dar continuidade ao tra

balho de conscientização ética da

classe. "Precisamos implementar
cursos e capacitação para atualizar
nossos profissionais, porque hoje.
os grandes negócios acontecem

pela Internet. Se não estivermos

atentos, vão nos sobrar apenas
restos de processos", defende.

Fiscalizar a postura profissional
é outra bandeira que o candidato

pretende dar continuidade. Nos
três anos de mandato da atual

gestão, foram excluídos da OAB
catarinense 30 advogados. "Tive
mos o primeiro processo do País
de exclusão de advogado por

incapacidade", conta. Ele concorre
Com João Leonel Machado Pereira.

Os dois candidatos à pre-

(jj_essis1
INFORMÁTICA L1DA

Seu filho está louco por um presentão de Natal?
Que tal um I computador novinho para ele?

Nós temos 'várias opções à sua escolha. Venha
visitar nossa loja ou solicite a presença de nossos

representantes. Confira você também.

* Suprimentos
*, Programas de automação

t * Móveis para escritório
* Assistência Técnica

* Exclusividades Globo"Multimídia ,

Rua Pastor Ferdinando Schluenzen, 160 - Cx. Postal 417 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: dessis@netuno.com.br

Fone/Fax: (0**47) 371-7842 / 275-0435 / 275-0584

sidência da subseção local

defendem o fortalecimento do

advogado. Paulo Mattos repre
senta a situação na chapa Equi
líbrio, e planeja atuação estreita
com o poder Judiciário para
agilizar soluções de processos,
assim como a efetivação da Vara .

Federal. Ele diz que a OAB vai
continuar fazendo trabalho de

formação de cidadania, através da

edição de cartilhas que são

distribuídas às escolas, onde
constam direitos e deveres dos

cidadãos.

AltevirFogaça quer renovação
na atual diretoria. Esse é o nome ,

da chapa que ele encabeça e que

promete trabalhar por menos

morosidade da Justiça, melhor
atendimento dos cartórios e

aumento das varas. Jaraguá do Sul
tem cerca de 200 advogados aptos
a votar. (LiSANDREA COSTA)

�n Cp········:······································· .. ··· ..

U"\J@lí�� '.

Sorteio de bicicleta
Encerra amanhã no Shopping Center Breithaupt, com o sorteio

de uma bicicleta, às 20 horas, a mostra "História da Bicicleta", que
faz parte do acervo do Museu da Bicicleta, de Joinville. A exposição
contém mais de 200 peças, miniaturas e originais, fotos, textos e

ilustrações e foi trazida a Jaraguá do Sul pelo Sesc (Serviço Social
do Comércio).

Saúde
A Federação Unimed de Santa Catarina reuniu ontem, em Joinville,

as diretorias das oito novas cooperativas médicas criadas no Estado
e que começam a operar como prestadoras de planos de saúde.
Entre elas, está a cooperativa de Jaraguá do Sul, que já reúne 109

médicos cooperados e atende cerca de dez mil c,lientes.
.

'

Censo 2000
O IBGE concluiu esta semana o Censo 2000 em Jaraguá do Sul

e região. Até o dia 15 de novembro, a Comissão CensitáriaMunicipal
vai se reunir para apreciar os números do censo populacionaL Se

não houver nenhum problema, eles serão divulgados à imprensa,
nesse período. Antes de enviar o material para Curitiba, onde será
feita a leitura ótica dos resultados, o IBGE tem prazo médio de mais
dez dias para receber reclamações de moradores que acreditem não

terem sido recenseados. Quem tiver dúvidas, pode se dirigir aos

postos ou solicitar informações através das prefeituras.

Alternativas
O Programa Integrar (Formação e Requalificação Profissional)

convida a comunidade jaraguaense para a atividade "Venha descobrir
um novo jeito de trabalhar". O programa quer fornecer à população
alternativas no combate ao desemprego. No cronograma, constam

dicussões sobre "Trabalho em equipe", "Sem patrão" e "Criatividade
e bons resultados", O evento acontece às 14 horas, na Igreja
Evangélica Luterana de Três Rios do Norte.

átt�
""�"�

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
}

* Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermana, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Grande - R$ 10,90
Gigante, - R$ 13,90
Calzone�': R$ 13;90

Prazer em
'atender bem.

?tPJII6a-�
3'71.."55'

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipi�za

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gapa se estrutura em nova sede
Jaraguá do Sul - Como

ONG (OrganizaçãoNão-Governa
mental), o Gapa-Já (Grupo de

Apoio à Prevenção da Aids de Jara
guá do Sul) não tem direito a apoio
doMunicípio. Esta foi a explicação
dada pelas secretarias de Saúde e

Família à entidade para justificar
que o grupo precisaria encontrar

nova sede, já que o prédio da antiga
Scar (Sociedade Cultura Artística)
foi evacuado. para o início das re

formas necessárias à instalação da
vara da Justiça Federal. Sem
dinheiro e sem apoio doMunicípio,
o Gapa-Já está de casa nova.

Mudou-se para a Vila Lenzi (Rua
Victor Rosemberg, 272).

- Todas as ONGs encontram a

dificuldadeda faltade apoio, noBrasil.
Mas isso não vai impedir que
realizemos o nosso trabalho -,

.

defende o presidente do Gapa-Jä,

Sílvio Luiz Pereira. Ele encami
nhou solicitação à Câmara de Verea

dores, mas o repasse de recursos

só é possível depois de um ano de

atividade, quando o grupo pode ser

considerado entidade de utilidade

.
pública.

O aluguel de R$ 200,00 será
uma despesa a mais no orçamento
do grupo, que assiste 40 portado
res do HIV. Os recursos devem
vir do cronograma de promoções.
No dia lOde novembro, acontece
baile no Parque Municipal de
Eventos; ainda em novembro, o
grupo!vai instalar bazarpermanente
de roupas e objetos usados, na

própria sede.
Com auxílio de empresas da ci

dade, o grupo imprimiu adesivos
de solidariedade à filosofia do Ga

pa. Esse material será trocado por
colaborações, em pedágios. (lC)

Sábado
IShOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial .

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

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

CASA DAS TINTAS

Matri� - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

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

rassUli�ogadOS Associados
OAB'SC 3437-B

Edson Junkes/CP

Aprovação: detentos dizem que além de aprender atividade querem preencher o tempo

Apenados iniciam cursos de

aperfeiçoamento no presídio

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

ções da comunidade. Além da van

tagem de aprender profissão que

poderão desenvolver quando
saírem da prisão, os apenados
contentam-se em poder ocupar o
tempo. "É bem melhor que ficar
no cubículo (cela) e o que vier nós
vamos fazer", diz Moacir Petri, '27.

NA COZINHA - A profes
sora Olinda Schreiner confessa

que sentiu-se apreensiva para

desempenhar a tarefa de ensinar

apenados. "Mas eles são muito
educados e aplicados, é uma escola
normal", constata. Ocurso de Culi
nária tem duas turmas, com carga
total de 100 horas-aula. "Estou en

sinando a comida do dia-a-dia e

depois vamos fazer também pratos
sofisticados", diz a instrutora. Mas
a maioria garante que já sabia pelo.
menos fritar ovos. "Eu estive inter
nado numa clínica de narcóticos e

trabalhei seis meses na cozinha",
conta Tibério Massaneiro Júnior,
24 anos, I istando pratos sofis

ticados que sabe fazer.
O colega Petri faz planos de

auxiliar a mulher FJa cozinha,
quando sair da prisão. Para reduzir
a pena, todos montam prendedores
de roupa para a empresa Tritec.
De cada três dias trabalhados, eles
ficam um a menos no cárcere.
(LISANDREA COSTA)

Ensino básico e
cursos técnicos

começam a ser

aplicados

do FAT (Fundo de Amparo ao. Tra

balhador), visa a instrução e o

aperfeiçoamento dos detentos.
Está prevista a execução de 22

cursos, desde o supletivo de ensino
básico até pintura e restauração de

paredes, artesanato e informática,
coordenados por Rosemeire Vasel,
da Divisão de Extensão e Relações
Comunitárias da Unerj. "A maioria

aqui tem o primeiro g�au incom

pleto. O que nós vamos incentivar
mais é a escolaridade porque é a

melhor forma para garantir que
eles não voltem pra cá.", frisa o

diretor do presídio, Ivo Ronchi.

Enquanto o pavilhão de traba

lho, construído através de convê
nio com a empresa Tritec, não fica
pronto, os detentos vão aprender
em sala de aula construída no inte

rior do presídio, através de doa-

MISSAS

Domingo
07hOO- Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Fé: viver a vida a partir de Deus

o povo sofria no exílio, "entre eles há cegos e aleijados".
Um novo gesto de Deus, "tomei-me um pai para Israel", muda
tudo: "Exultai a alegria por Jacó", pois eis que eu os trarei do

país do Norte", da Babilônia. Pessoas cercadas de fraqueza,
sensíveis as dores do povo, fazem as coisas de Deus acontecer
na terra. Jesus é o amor divino acontecendo ao cego "à beira do
caminho".

Querer tal acontecimento dinamiza a vida: o cego "jogou o

manto, deu um pulo e foi até Jesus" ..Ter Jesus como Mestre,
passar a segui-lo, é começar a ver, é ter fé.
Apoio:

. Jaraguá do Sul - Jair Fer

reira, 38� cumpre pena de 31 anos

no presídio regional, por homi
cídio. Há cerca de três meses, ele
é um dos auxiliares de cozinha que
prepara a comida dos detentos.e

da direção da casa. Esta semana,

iniciou curso de culinária junto
com outros 15 apenados, dentro
do programa de aperfeiçoamento
desenvolvido através de parceria
com Unerj e Univali.

O projeto, pago. com recursos

N Veículos e Auto·E,létrica .

Pa ra-Automóveis· Caminhões·
Iratores- Serviços em Geral
370-4614

SEJA COMPETITIVO NES�tE:�MEReAl)o�G:c0BÃLIZADÖ- - --.- :----
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l AÇA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO

- .... �� ._ ......� ,-- _ .....

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 --GEP89251-470 -Fone: (047)371-75H/Fruc(047) 372-:-1820 --

Jaraguá do Sul - SC - HömefPage:-www�cassuli.cÕÕl.br-;. e;:mail:cassu1i@êässu:1i.com.bt
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 28 DE OUTUBRQ DE 200010 - GERAL

Edson JunkeS/cp

Casan colhe amostras e apura

contaminação no Itapocuzinho
Empresa
suspeitade
indústrias da
região

indústrias estabelecidas no bair

ro, mas nunca conseguiu as pro
vas necessárias. Geralmente a

fiscalização da Fatma demora

muito para se deslocar de Join
ville e, com isso, a coleta das

amostras fica comprometida.
No incidente de ontem, o

funcionário que atende na

Estação de Tratamento cons

tatou a poluição por volta de

7hlO e imediatamente comu

nicou o fato à chefia em Gua

ramirim. Às 8h30, a gerente
Marilene já havia informado a

.

gerência regional da Fatma

sobre o ocorrido, providen
ciando ela mesma, em seguida,
para que fossem .,recolhidas
amostras da água.

Até por volta das 16 horas,
o escritório da Casan em Gua

ramirim ainda tinha confirmação
da presença da fiscalização da
Fatma.

A gerência da Casan tam

bém recorreu ao auxílio da

Polícia Militar de Guaramirim

para ter o amparo necessário
nas buscas de amostras, mas o

acornpnhamento na coleta

acabou sendo feito por dois

policiais militares de Jaraguá do
Sul, devido àjurisdição sobre o

Bairro João Pessoa. Marilene
diz estar cansada com a repe

tição esporádica do problema,
sem quenenhuma providência
mais efetiva seja tomada.

- Há 16 anos, sempre é a

mesma coisa. Há cada inter

valo de poucos meses são des

pejados efluentes no rio e nada
fica comprovado, em prejuízo do
trabalho da Casan, e colocando
em risco à saúde da população
-, desabafa.

Os funcionários que respon
dem pelo funcionamento da

Estação de Tratamento estão

orientados para paralisar as má
quinas do sistema de captação
ao menor sinal de contami

nação, para evitar os resíduos.

A Casan deverá aguardar pelos
resultados das análises da água

.

e, posteriormente, comunicar os
fatos ao gerente da empresa em
Joinville, OdirNunes, solicitando
providências.(MILTON RAASCH)

Guaramirim/Jaraguá do

Sul � A gerente do Pólo Re

gional daCasan,Marilene Costa
Machado, percorreu ontem boa

parte do Rio Itapocuzinho, na
tentativa de apurar respon
sabilidades sobre mais um caso

de despejo de resíduos indus
triais no curso d'água, que.a em
presa utiliza para abastecer a

cidade deGuaramirim, Marilene .

retirou amostras de água de

valetas existentes nas pro
ximidades das indústrias Elian
Malhas e Bebidas Kienen, no
Bairro João Pessoa; que desem
bocam no Rio Itapocuzinho,
para serem analisadas nos la

boratórios da Fatma (Fundação
do Meio Ambiente), em Join
ville. I

Marilene decidiu recolher as
amostras por ser a única ma

neira de obter com rapidez o

material pata ser analisado e

que poderá comprovar se as

empresas estabelecidas no, bair
ro têm responsabilidade no ca

so. Segundo ela, há tempos a

Casan suspeita de que os re

síduos, que esporadicamente
aparecem no Rio Itapocuzinho,
sejam efluentes gerados por

Esforço: Casan saiu em busca de água em valetas usadaspor indústrias

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa que solicitou junto à FATMA

Licénça Ambiental Prévia (LAP) visando
licenciamento ambiental para requerer

Guia de Utilização futura para extração de

Saibro, referente Processo DNPM

815.586/94, localizado no Município de
GuaramirimjSC.

CULTIVE
",Ci.G,UMELOS

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311
� 372·2036

� 371·4311

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5210

r A empresa CARLOS CESAR
I

WONSIEWISKI - ME informa que
solicitou junto à FATMA Licença

Ambiental de Operação (LAO) para
extração de Argila Vermelha, referente
Processo DNPM 815 ..360/99, localizado

no Município de Gueramirim/Sô.Centro • Czerniewic�
/

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

�o .�nehmo.com.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às .11 :00·

'·or

Atendemos todos 0$ tipos
de Convênios -.

FonejFax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presa dupla acusada
de tentativa de.assalto

Jaragaá do Sul - Dois ho

mens foram presos acusados de

tentativa de assalto. Trata-se do

pintor MarceloPadilha, 21 anos,

com passagem por receptação no

5°Distrito de Florianópolis, e o es
tudante Thiago Willian, 18 anos.

A dupla tentou assaltar o caixa de

supermercado Cléberson Luiz

Wolf, de 18 anos, na Rua Marina

Frutuoso, quando ele saía do tra

balho. Segundo o caixa, "saí cor
rendo do trabalho para pegar o

DALTERRA MANUTENCÃO
,

,

HIDRAULICA lTDA.

DESENTUPIMENTO
,

Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas· Telhados
Manutenção em PVC

..
Rua: Urubici, 31 21 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

ônibus, quando um deles me se

gurou (Padilha), me fez encostar

no muro dizendo que era da polí
cia". No momento em que um dos
assaltantes fazia omovimento para
"me mostrar alguma coisa, como
se fosse uma arma, consegui fu
gir e entrar numa loja que estava

perto e telefonamos para a polí
cia". Uma viatura da PM passava
próximo ao local e em seguida
prendeuMarcelo Padilha e Thiago
Willian, que foram encaminhados
àDelegacia de Polícia onde foram

autuados por tentativa de roubo.
A dupla reside na cidade de São
Francisco do Sul.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Aposentado cai no conto do bilhete
Jaraguá do Sul - o apo

sentado Nicolau Judacewski, 52
anos, caiu no conto do bilhete

premiado no início da tarde de

quinta-feira. Conforme relato
inicial do aposentado para a Polí
cia Militar, retomava a pé para
casa, na Rua Barão do Rio Bran

co, quando foi abordado por um
homem de aproximadamente 50

anos, pedindo informações. Em
seguida, apareceu uma mulher

que lhe ofereceu um bilhete pre-
.

miado de US$ 2 mil, mas que o
,

aposentado teria que pegar num

endereço repassado pelos golpis
tas. Judacewski pagou R$
970,00 pelo bilhete, recebendo o

endereço, que não foi encon
trado..

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa que solicitou junto à FATMA

renovação da Licença Ambiental de
Operação (LAD) para extração de

Argila Vermelha, referente Processo
DNPM 815.106/99, localizado no

Município de GuaramirimjSC.

� OFICINA M,ECANICA� BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
, nos seguintes serviços:

- Toda linha de escapamentos.

Já na Delegacia de Polícia,
Nicolau Judacewski, registrou
que foi assaltado pelo casal, e

provavelmente um terceiro ho

mem, que estava num carro não

identificada por ele. O apo
sentado registrou que caminhava

pela Barão do Rio Branco,
quando um homem lhe pediu
informações. Ao parar, surgiu
uma mulher morena escura,
'cabelos longos encaracolados,
que sacou de um revólver, que
estava numa pochete, dizendo
que era um assalto. A mulher

pediu para que o aposentado
ficasse calmo. Tiraram R$
477,00 do bolso de Nicolau

Judacewski, e perceberam que
ele tinha um cartãomagnético da

Caixa Econômica Federal. Se

gundo relato do aposentado na

delegacia, amulher perguntou se

tinha saldo na conta: e ele res

pondeu que sim. O assaltante o

acompanhou até a agência ban

cária, e mandou-o sacar R$
500,00, senão o mataria. O apo
sentado obedeceu e, sozinho,
entrou na agência sacando o di

nheiro, retornando e entregando
ao assaltante que o esperava.
Depois foram para o local aonde
estava a mulher, que ficou com

o dinheiro. Depois disso, a mu

lher falou para o aposentado ir

embora, virando a esquina sem

olhar para trás. Em seguida
sumiram com o dinheiro de

Judacewski. (AO)

Silenciador
Traseiro para Uno

R$ 28,00

Amortecedor
Dianteiro para Gol

R$ 47,50

KIKAR

Silenciador
Traseiro para Corsa

R$ ·26,00
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Mais de 150 atletas disputam
hoje a minimaratona do Sesc
Provapretende
difundir o esporte
comohábito
saudável

inscrições podem ser feitas

neste sábado, das 9 às 13h30,
na Praça Ângelo Piazera. O

custo da inscrição é de um quilo
de alimento não perecível.

A responsávelpelo setor de

Projetos e Eventos Esportivos do
Sesc, Isabel Alessi, explica que
a "finalidade da minimaratona é

comemorar o Dia do Comer

ciário (30 de outubro, segunda
feira), e difundir a prática de

corrida de rua como hábito

saudável à melhoria da quali
dade de vida aos comerciários

e a comunidade em geral".
Serão oferecidos troféus aos

primeiros colocados- em cada.

categoria, e ao primeiro comer

ciário e comerciária que cruza

rem a linha de chegada. Do se-

Jaraguá do Sul- O Sesc

(Serviço Social do Comércio)
realizará hoje a Ia Minimaratona

\ 2000, esperando contar com a

presença de 150 corredores.
Serão 16 categorias, sendo no

infantil, de 10 a 15 anos e per
curso de 3 quilômetros; adulto
feminino, percurso de 5 qui
lômetros, e, adulto masculino,
com percurso de 10 quilômetros.
As provas terão início às 14

horas, com largada e chegada
na Praça Ângelo Piazera. As

gundo ao quinto lugares, me
dalhas.

A partir das 9 horas de hoje,
serão desenvolvidas várias
atividades na Praça Ângelo Pia
zera, local da partida e chegada
dos atletas. Segundo Isabel,
"teremos atividades na área de

lazer, cama elástica, basquete de
rua, perna-de-pau, chinelão,
pintura facial,massa demodelar,
pintura com guache e giz de

cera.jogós demontas e videokê.
Na saúde, verificação de pres
são arterial e peso", informou.
Também estão previstas para o

palco da praça apresentação de

jazz e modalidade livre, com o

Colégio São Luís, e Roda de

Capoeira, com aAcademia Cor

po eMente. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363/ 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

Campeonato entre Escolinhas
Jaraguá doSul- Será dis

putada neste sábado, a partir das
9 horas, a segunda rodada das se
mifinais do Campeonato entre

Escolinhas de Futebol. Depois de
duas transferências, devido às

chuvas, o presidente daLiga Jara
guaense de Futebol, Rogério To
mazelli, acredita no tempo bom

"para conhecermos os finalistas
do campeonato", disse. Os jogos
acontecerão no Estádio João

Marcatto, Bairro JaraguáEsquer
do. Naprimeira rodada das semi
finais, apenas um empate foi re
gistrado, 3 a 3, entre Aliança e O

Pequeno e a Bola, na categoria
Juvenil.

O presidente daLiga de Fute
bol explica que "esta fase é na

melhor de três pontos. Os vence
dores da primeira rodada jogam
pelo empate hoje para irem à final.
Aos perdedores só resta a vitória.
Neste caso, teremos prorrogação
e, se necessário, pênaltis", des
tacou. A arbitragem dos jogos
será de Raulino Persch, Rafael
Ramos, Jair Marcelino, Maicon
daRosa, LuisAntônio dos Santos,
Paulo Funke, Charles Moesch e

José A. de Andrade. (AO)

���-------�----------,
1 conhecer laragua Motos I
1 A única moto ' I

- .... _ rc--------;;I O seu dinheiro vale muito
14 tempos_._,� então não se deixe engandr. I
1 :'oto e 1 !I�!M!pIfjJÊI Venha até a Jaraguá Motos, I

. tempo faça seu TEST DRIVE
Isópra," eescolhajáasuaYamaha anúncio I
1
você. \

125 O Km. Com ela seu.
e deposite na

Iurna da
dinhero vale 20')'. a mais do loja e concorra a

que a 125 da concorrência. um capacete e I
YBR 125E A moto que rende uma camiseta Imurto pnispormuito menos! Yamaha. Sortei

Também aceitamos sua carta 09 (12/2000 I
de crédito!

I1 Nome: _

1 Endereço: Fone: I
1 Rua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 370-1700 - Jaraguá do Sul- se I
L J

1
1
1

Som, Alarmes, Kits originais, Baterias, Peças, e

Serviços para Motores de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em Geral

"Lp €V va.m.or4ootr wwcarrO-ett1Il«atetnprfllil;OtNr�'
.". Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de
anti.!.zinabre

.". Baterias a partir de R$ 35,00

.". Extintor R$ 7,50 .

(, pr:�i!:sde R$ 90.00 'INSTALADO;
Rua Olivio Domingos Brugnago sln, Bairro Vila Nova

Defronte Lanchonete Varandão
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