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Confira no

Classimóveis
as mais recentes

ofertas

favanello Jóias
Incomparavelmente os

melhores preços

Conheça a nova loja de jóias no
endereço panorâmico de

Jaraguá do Sul.

Rua Reinoldo Rau 60 _:_ Edifício
Market Place- - 10 andar - Sala

101- telefone 371-5588

Aberturano sábado, 28 de outubro

_ Comerciantes denunciam
falta de licitação no terminal

Comerciantes da região próxima ao terminal
urbano de Jaraguá do Sul acusam a Prefeitura
de não realizar licitação públicapara a ocupação
'do prédio.

.

-v,

Eles denunciam ainda o favorecimento na

distribuição dos espaços destinados à implan-

ração de lanchonete.
Segundo o comerciante Luizmar Rogério

Stingher, uma das salas foi "reservada" ao filho
do .diretor do Samae,Nelson Klitzke.

Outradenúnciadiz respeito a obras realizadas
pela Prefeitura para terceiros. Página 9.

Vereador nega

criação do PSB
O vereador Gildo Alves

(sempartido) negou que esteja
articulando a criação do PSR
em Jaraguá do SulI

Ele, no entanto, disse que
pretende filiar-se a outro

partido. Página 4
.

Jovens são acusados
I

de arrombamento

Três jovens, com idade en-
.

tre 17 e 20 anos, são acusados
de terem arrombado cinco
veículos em Jaraguá do Sul.

PáginalO

Bicicletas epedestres são
obrigadas a enfrentar o perigo

na SC-413

INSEGURANÇA

Faltade acostamento

preocupamoradores

A falta de acostamento na

SC-413,naalturadaVilaFrei
tas, emGuaramirim, e a alta ve
locidade dos veículos/são os

principais problemas enfrenta
dos diariamente pelosmorado
res daregião.

Eles reinvidicammelhorias
na estrada para evitar os

graves acidentes. Página 9

Finados leva milhares aos cemitérios

o Dia de Finados reuniumilhares de pessoas de todos os

credos, que durante toda a quinta-feira passaram pelos 24
cemitérios da cidade. Página 7

Fotos: Edson Junkes/CP Animais marinhos em Iaraguâ do Sul. Extra

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
Duas Rodas
Industrial

UTI do Hospital
Jaraguá completa
um ano

PáginaS

Jaraguá do Sul quer
o bicampeonato
no fustsal nos Jasc
Página12
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Responsabilidade e obrigação
A denúncia feita por comerciantes instalados na áreapróxima

ao terminal urbano de Jaraguá do Sul (matéria que o Jornal
CORREIO DO POVO traz na página 8) requer do governo
providências imediatas para que o episódio não tome dimensões

e aspectos insuportáveis. Além das

acusações de favorecimento, as-
.

seguram que cláusulas do contrato
elaborado pela Prefeitura foram

ignoradas, comprometendo a le

galidade das ações. Muito mais do
que palavrórios, o caso exige
explicações convincentes.

Revoltados com a seqüência de
desacertos e de quebra de pro
messas, es comerciantes acusam a

Prefeitura de não realizar licitação ou
concorrência pública para a im

plantação de salas comerciais no

local.A administraçãomunicipal teria
ainda feito alterações estruturais nas
instalações do prédio para beneficiar
terceiros, descaracterizarido a

arquitetura original e desobedecendo orientações do Patrimônio
Histórico. Paira no ar das incertezas a dúvida, recomendando ao

bom senso, cautela eJUÍzo.
A confirmação da exploração de um espaço no local pelo

filho e pelanora do diretor do Samae, Nelson Klitzke, revela
que apolítica de compadrio ainda persiste, apesar dos discursos
encontrários. Tal cenário mostra que a tão prometida revolução,
decantada em prosa e versos durante a campanha, não,passa de
mistificação. Muitomenos nutre a esperança demodernização
na estrutura arcaica das administrações. O episódio soa como
celta fragilidade de lideranças, que não conseguem definirprojetos
senão os já tutelados.

Por que a administração municipal "reservou" uma das salas
do prédio para "ceder ao Klüzke"? Por que não hOUVE( licitação

.

ou concorrência pública para a exploração desse espaço? Com
que direito a Canarinho, empresa concessionária do serviço de

transporte no Município, subloca um imóvel público? São

questionamentos que terão de ser respondidos commuita clareza
e transparência. Caso contrario, o governo recém-eleito, COlTe o
risco de perder a aura da fidalguia e jogar na vala comum os

discusos da excelência.
Ao apontarpossíveis irregularidades na administração, o jomal

.

, . . "-
mostra que 9 governo e composto por pessoas comuns, IgUaIS a

todas as outras e sujeitas a erros. Além de que, o contribuinte
tem o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro de

seus impostos. O jornal tem a obrigação e a responsabilidade
, em informarseus leitores, evitando o lado frívolo e banal da

imprensa, Entre esconder os elTOS e informar os leitores, o Jornal -

CORREIODOPOVO optou pela segunda hipótese.
Não obstante, o objetivo não é condenar previamente a

administração, mas oportunizar o debate e as devidas explicações
de ambas as partes. Se o Legislativo ]\1unicipal não fosse tão

relapso e descompromissado com as causas públicas, talvez seria
o fórum ideal para definir o impasse. Entretanto, o embate terá
de ser resolvido mesmo diretamente entre os envolvidos.

Enquanto o imaginário popular insistir em viver o sonho de
\

cinderela, a política de resultados continuará sua pregação,
conquistando corações ementes.

1

Entre eseonden
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os erros e

leitores, a

Jornal':
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Para uma melhor qualidade de vida

Todos sabemos que é o

eleitor, dono do voto, quem elege
o representante do povo em

qualquer instância. Mas, mesmo
assim, todos os dias vemos

pedintes àporta de um gabinete,
mendigando o que é seu por
direito, e tendo de calar-se
diante de tantas injustiças
sociais. Estas injustiças crescem
a olhos vistos,.a passos largos,
a cada d ia que se aprox ima em

época de eleições.
Os favorecimentos ilícitos

como troca de favores, apa
drinhamentos, négocios es

púrios, ocultos, fraudulentos. O
eleitor deve estar atento àqueles
que, homem público, fere a

imagem de representante do

povo, corrompendo ou sendo

corrompido. Este representante .

não pode e não deve ter o aval

do povo. Ao limiar de um novo

milênio, deve-se erradicardeste
País os gananciosos e hipócritas
que abusam do poder que a eles

foram conferidos. A ma

turidade, tanto do eleitor quanto
do eleito, deverá nortear o

caminho como sendo à solução'

* Daniel Francisco da Silva Mendes

para os problemas que afligem
o nosso País.

Este ano é uma ano único.

Diferente de qualquer outro.
Pode até alguém dizer o con

trário ou dizer o óbvio: "Claro, é
dois mil!" Ou que não está nem

aí para isso! Porém, um bom

observador poderá notar que
existe no ar algo novo, sutil, mas
nem tanto. Há mais sorrisos,
abraços e apertos de mãos -

pode-se até pensar que seja
ação da "Era de aquário". Ledo
engano.

Gentilezas feitaspor alguns
que, surpreendentemente,
ninguém imaginaria capazes de
tal ação. Neste momento, pode,
se até pensar que ninguém
muda tanto e tão rápido sua

personalidade, não l? Deve, o
cidadão utilizar-se de certa

reserva ao ser abordado neste

ato. É 'nesta época que certas

pessoas Ingressam como

eventuais candidatos a cargos
eletivos. Aí, mostram-se

preocupados com temas que
envolvam comunidades, pessoas
fi municípios e encontram,

sempre, soluções em bares,

juntando-se à sua volta agre
'gados, em torno de mesas

etílicas, �té tarde da noite.
Houve um ternpo em que a

barbearia era ponto de encontro

dos "políticos". Os que não

queriam perder votos, ali
acorriam para saber as últimas
sobre o eleitorado.Tinharn no

barbeiro total confiança, ele era

um aliado.

Hoje, o eleitor está maís
confiante em si mesmo e está
ciente de seu papel como

condutor dos destinos da cidade.

Compreende.que ser político é

ter opinião e,defendê-la. Sabe

que, ao encontrar candidato

"simpático", deve-se pro\ura�'
conhecer suá vida pregressa. E

notório e inconteste que dentre

tantos lambaris encontramoS
traíras.

Sabendo escolher os me

lhores, estaremos melhorando
nossa "qualidade de vida".

* Professor e presidente
da Assocíaçãp de Poetas e

Escritores de Jaraguá do Sul

Artigos para Carla do Leitor. devem ser enviados para Rua Waller Morquardt, 1./80. As cartas devemconleJ�
no in áximo 3n linlias, COJ/I 70 loques, () endereço ou t elefone para contato, O jornal se reserva o direü" de

sintetit.ar o I".\'IO "fazer as COIT"ÇÖ"S ortográficos e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Hsdação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
.'

. Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Os lextos e colunas assinados são de re.\pOlls�hilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorll(lL
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o prefeito de Guaramirim, Antônio Carlos Zimmermann (PMDB),
tem agido com a habitual postura respeitosa com os adversários

políticos, colocando a equipe de governo à disposição para que a

comissão que assessora o prefeito eleito Mário Sérgio Peixer

(PFL), possa obter as informações que interessam ao futuro

governo. Inclusive, permitindo que sejam feitas alterações na Lei

de Diretrizes Orçamentárias e no próprio orçamento municipal.
Isso não é muitocomum nas administrações municipais, onde nem

sempre as mágoas e ressentimentos são tão bem assimilados ..

Exemplo disso vem do Oeste, onde a prefeita de COncórdia; Leni
Suzin Marini (PMDB), não tem aberto as portas ao Partido dos

Trabalhadores, deixando o prefeito eleito Neodi Saretta (PT)
contrariado e mandando a conversa de transição às favas.

Vice respeitado
O vice-prefeito eleito Adelino
Hauffe (PMDB) deverá ter

importante participação na

coordenação política do novo

governo de Corupá. O'prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
já conversou com Hauffe a

respeito e quer ele atuando, por
exemplo, bastante próximo do

Legislativo. Conforme
Tamanini, Hauffe é nome

"respeitado e de bom trânsito"
entre os vereadores.

Sugestões
O vereador eleito Salim José

Dequêch (PFL) não quer
ocupar nenhuma função na

futurá adrninistração de

Guararnirirn, reiterando que
prefere pleitear a indicação para
atuar como líder do governo na

Câmara de Vereadores. Mas

não deixa de apresentar
sugestões, como o aproveita
mento dos nomes de Lindalva
Reinke e de Lauro Fröhlich,
este último na Agricultura.

Dinheiro x votos

Ninguém duvida de que Valério Verbinem (PFL) fez bom trabalho
como vereador em Guaramirim, tanto que granjeou respeito

dentro do partido e chegou 'a ser cotado para ser o candidato a

prefeito, perdendo para Mário Sérgio Peixer na votação do
diretório do PFL. Aparentemente, com Verbinem aconteceu o

mesmo que com muitos outros nomes respeitáveis: o lastro

financeiro não foi suficiente para alavancar a reeleição.

Humildade
É visível a seriedade com que
os pefelistas estão encarando o

desafio de governar
Guaramirim. Na última reunião

do'partido, Hão cansaram de

recomendarhumildade ao
,

prefeito eleito.

Pesos pesado
O PFL de Guaramirim

registrou sobra de caixa Ge

R$ 104,00, no dinheiro
disponibilizado pelo partido
para a campanha política.

Isso confirma colaboradores

pesos pesado.

ENTREASPAS _

"Não vou assumir nenhuma secretaria. Prefiro governar
Guaramirim como vice-prefeito, sendo parceiro doDêgo."
(Vice-prefeito eleito José Joaquim Fernandes - PPB - antecipando
a posição em relação a futura adrninistração de Guaramirim)

Tamanini SÓ renova dentro da
Lei deResponsabilidadeFiscal
Prefeito de

,Corupá não �ará
nada que possa
ferir a legislação

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) só fará
alterações no processo de

renovação do governo municipal
em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal. De

acordo com o prefeito, nenhuma
providência será tomada nessa fase
de ajuste da' estrutura funcional

,
,

mesmo com os compromissos
políticos assumidos, seja na criação
de cargos ou na confirmação de

pessoas em funções no novo

governo (ele foi reeleito), que
possa ferir a nova legislação.

Tamanini considera a Lei de

Responsabilidade Fiscal, em vigor
desde março para as prefeituras,
"importante e benéfica para as

adrninistrações públicas", mas

reclamado curto período de tem

po que os prefeitos tiveram para

adaptação, principalmente por se

tratar de um ano eleitoral. Na pró
xima segunda-feira ele deverá

integrar-se à comitiva de prefeitos
catarinenses que estarão em

Brasília para reivindicar a tlexi

bilização da legislação para as pre
feituras, a exemplo do que acon

tece com os governos federal e

estaduais que têm prazo maior.
Além dessa questão legal, a

maior preocupação do prefeito de

Corupá neste momento, é com o

pagamento do' 13° salário dos
servidores municipais, que ele

pretende efetuar entre os dias 10 e

20 de dezembro. Em Brasília,
Tamanini também vai .solicitar

apoio do governo federal para a

realização de obras no município,
como a reconstrução da segunda

Edson Junkes/CP

Apoio: prefeito participará da viagem a Brasília, segunda-feira

ponte da localidade de Ano Bom,
que está sendo reivindicada desde;
1996, quando foi destruída por
uma enchente.

POLÍTICA -r-r- Tamanini disse
\

que vai tratar com "calma e cau-

tela" das questões políticas mais

i mediaras. Ele ainda não sabe como
ficará a nova estrutura de

di stri bu ição de secretari as e

diretorias municipais e qual será a

participação do PFL (aliado do

PMDB nas últimas eleições) nesse
contexto, mas reafirmou que

seguirá estritamente o que a

legislação permite.
- Vamos ver quem deu a cara

pra bater e quem suou a camisa
na campanha política, para agir da
forma mais justa possível -

enfatizou, acrescentando que
"neste momento os partidos
devem colocar os interesses de

Corupá acima das questões
político-partidárias."

É com essa expectati va que ele
pretende, inclusive, procurar o

presidente do PPB, José Norberto
Müller, para acertar audiência com
o Governo do Estado, com o obje
tivo de tratar de antiga reivindica
ção que é a recuperação da Rua

Roberto Seidel,'que dá acesso ao

Seminário. (MILTON RAASCH)·

_ Óe5C;r'C# '
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Dê o mundo para seu filho: dê a ele uma educaçãoMARISTA

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 aprovação

.!••••.

�
COLÉGIO MARISTA

SÃO Luís
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Gildo Alves nega articulação
\

para criar PSB noMunicípio

I·

Vereador disse,
no entanto, que
pretende filiar-se
a outro partido

I

� Jaraguá do Sul - o verea

dorGilda Alves (sem partido) ne
gou ontem que esteja articulando
a fundação do PSB noMunicípio,
mas confirmou a intenção de
filiar-se a um partido, tão logo a

reforma política proposta pelo
governo federal defina os novos

critérios das agremiações. Ele, no
entanto, deixou claro que a opção
partidária será por legendas de
centro-esquerda, "comprome
tidas com os ideais socialistas e

com as reformas estruturais
necessária ao País".

Sobre a possibilidade em

fi liar-se ao PT, Alves afirmou que
não tem interesse, apesar da

identificação com as propostas.
"Recebi convite de todos 6s par
tidos, mas vou cumprir a pro
messa de ficar sem partido até o

final deste ano. Tudo vai depen
der da reforma política, que deve
estar delineada a partir de mar

ço", declarou, revelando que in-

Arquivai CP: Edson Junkes

Projeto: Alves quer um partido compromissado com o social

tegra um grupo de pessoas que
discute a criação de um outro

partido. "Não pretendo ser dono

de nenhum partido, quero so

mar", discursou.
Na opinião, dele, o novo par

tido deve ser constituído por pes
soas compromissadas com as cau

sas sociais e, "principalmente, com

a moralidade adrninistrativa". "Não

podemos ser mais um partido, pre
cisamos estar unidos em torno de

propostas que realmente dê um

alento à popu lação, cansada de tan
ta roubalheira e incompetência",

.

sugeriu, acrescentando.no entanto,
que, no momento, a prioridade é a

eleição sindical do próximo ano.

Mulheres continuam· sendominoria na política
Brasília - Apesar do avanço

nas últimas eleições, onde .con
quistaram seis prefeituras de ca

pitais, dezenas de outras pelo inte
rior e milhares de vagas nas Câ
marasMunicipais, as mulheres ain
da são minoria na política. Apenas
314 foram eleitas prefeitas, numa
disputa que envolveu 5.529

municípios, cerca de 5% do total.

Os homens ficaram com 5.213.
Eles também dominaram as

eleições para as Câmaras de

Vereadores. Das 60.287 vagas

disputadas, 53.266 serão preen
chidas por homens, 88%. As

mulheres com serão apenas 7.001

vereadoras, 11,6%. Entre os -

eleitos estão ainda 29 pessoas que
não informaram o sexo, além de

um dos novos prefeitos não teve

a condição sexual informada. Os
dados são do TSE.

Na microrregião, nenhuma

mulher se elegeu-prefeito e, nos

Legislatives, apenas três foram
eleitas. No Município, houve

redução de três vereadoras para
duas, na próxima legislatura -

Maristela Menell e Lori ta Karsten,
ambas do PMDB. A outra parla
mentar eleita é Dolores Lunelli,
também do PMDB, ern'Corupá.
Nas cinco cidades, apenas Iara

guá do Sul teve candidata a

p!'efeito, Cecília Konell (PMDB).

- NÚMEROS - O PT con

quistoucerca de 25% dos votos

dos ruais de 26 milhões de votos

no seg�ndo turno, venceu 13 das
16 prefeituras disputadas. O
PMDB concorreu em nove e

ganhou em quatro, perfazendo 12

milhões de votos válidos, 4,9%.
Já o PSDB disputou oito e

venceu a metade, fez quase 12

milhões de votos, 4,6%. Mais à
direita aparece o PPB, que dis

putou em quatro cidades e venceu

em uma, com aproximadamente
2,5 milhões de votos, 9,4%. O
PFL ficou com 20%. Concorreu
em cinco cidades e só levou em

uma, Curitiba.

Há pouco mais um ano, o ex-vereador por Guaramirim, Lauro
Fröhlich, deixava a presidência do PFL do Município para filiar-se

ao PMDB, do prefeito Antonio Carlos Zimmermann, com a

promessa de integrar a chapa majoritária nas eleições deste ano.

Ao perder a indicação para o vereador Osvaldo Devigili (PMDB),
Fröhlich choramingou muito, mas permaneceu no partido,
porque as pesquisas de intenção de voto davam certa a

reeleição de Zimmermann.
Agora, um mês após a vitória de Mário Sérgio Peixer, o Dêgo (PFL),
o ex-pefelista faz rasgados elogios à antiga legenda e não esconde de

ninguém o desejo de retomar ao velho ninho.
É muito oportunismo!

Besteirol

Alguém precisa avisar aos
vereadores eleitos do PT de

Jaraguá do Sul que os impro
périos desferidos nas últimas
semanas em nada contribuem

para a democracia, muito
menos condizem com os

discursos em favor da ética e

do compromisso com a

moralidade administrativa. É
preciso ter coerência, conciliar
discurso e ação, evitando o

redículo do besteirol gratuito.

Feriadão
Um advogado de

Brasília entrou com

uma ação popular contra a

decisão do governo do
Distrito Federal em decretar

ponto facultativo ontem, para
emendar.o feriadão. Se todos

fizessem o mesmo, os privilégios
e as benesses regadas com

dinheiro do contribuinte seriam

evitadas, e o funcionalismo
público recuperaria um pouco a

credibilidade junto à população.

Barriga'
O médico Glênio Mota Rodrigues negou categoricamente que tenha

firmado contrato com o Flamengo para a instalação de uma

escolinha de futebol em Jaraguá do Sul. Segundo Rodrigues, houve
apenas um primeiro contato com a empresa responsável pela

franquia do clube.
- Diante das dificuldades em conseguirpatrocínio, desisti da idéia
- declarou, afirmando que não deu qualquer entrevista sobre o

assunto em nenhum órgão de imprensa; conforme foi publicado em

um jornallocal no dia 27 de outubro. "As informações publicadas
não partiram de mim", garantiu.

Magd
Quando o ex-ministro do
Trabalho no governo Collor,

. RogérioMagri, utilizou-se de
um carro oficial do ministério

para levar uma de suas cadelas
ao veterinário, muita gente caiu
de pau. Para justificar o absur

do, Magri disparou: "Cachorro
também é ser humano".

Versão
Há cerca de dez dias, o cachorro

da esposa do deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) foi
atropelado e levado ao hospital
para Raio-X. O caso criou um

qüiprocó danado, alguns tentam

ligar o caso a privilégios, mas
outros têm a justificativa na

ponta da língua.

�ADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o�oço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,NUf,\$ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

I

�3BREiTHAÜPT

rpcordp
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Décimo terceiro deve injetar
R$ 22,9 bilhões na economia

.),
Ie

São Paulo - A liberação do

130 salário pela Previdência So

cial e pelas empresas privadas e

estatais, apartir do dia 20 de

novembr6, deve injetar R$ 22,9
bilhões na economia até o final

do ano. A projeção é do Dieese
.

.

r

(Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Sócio

Econômicos).
Segundo o Dieese, esta sorna

corresponde a 2,17% do PIB

(Produto Nacional Bruto),
nacional, valor estimado com

base no volume de rendimentos
dos beneficiários do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social) e dos ocupados que

contribuem para a Previdência
Social.

Receberão o pagamento cerca
de 50,5 milhões de pessoas, das

quais aproximadamente 19,3
milhões (38,4%) são benefi
ciários da Previdência Social,
como aposentados e pensionistas. '

Outros 31,1 milhões, ou seja,
61,6% do total de beneficiados,
são contribuintes da Previdência.

Os trabalhadores da, ativa
receberão 77% do volume total a

ser pago, R$ 17,7 bilhões,
enquanto os beneficiários do
INSS ficarão com a fatia cor

respondente aos 23% restantes,
ou seja, R$ 5,3 bilhões. (AE)

o

n

o

r

r-- ��[f@��� �[p----------,
: O O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e EstudOS:
I Sócio-Econômicos) divulga estudo sobr� o 13° salário e o seu I
Ilmp,ac�o na economi.a. ?s técnicos da entidade, Wilson Amorim e

I Jose Silvestre de Oliveira comentam os resultados.
�

lo O governo divulga nos próxim�s dias 16 e 17, durante o

! Encontro Nacional dos Exportadores, que acontece no Rio de

Janeiro, as medidas de estímulo às exportações.
lo objetivo é reverter os fracos resultados da balança comercial
I brasileira. Além de medidas logísticas e financeiras, o pacote
poderá incluir redução da carga tributária a maior

reivindicação do setor exportador ainda em negociação.

O A Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores estão se

mobilizando para greve dos metalúrgicos na próxima terça-feira,
dia 7. \ categoria reivindica reajuste na data-base de 20% e os I
émpresários oferecem 6,5%. I,I

- I[) A Farnpese (Fede[ação das Associações de Micro e Pequenas I
EI��resas de S�nta Catarina) marcou para o dia 16 de dezernbo as I
elJçoes para a renovação da diretoria. IO novo estatuto da entidáde aumentoude sete para 110 número de I
Lei!LgQi I}E_ diretor�·....:.... ...J

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis- Caminhões·
Iretores- Serviços em Geral
370-4614

Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira
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Dedicação: médicos e enfermeira durante tratamento intensivo no Hospital Jaraguá

UTI Infantil do Hospital eMaternidade
Jaraguá comemora um ano de atendimento

Unidade'foi
construída com
recursos da
Malwee Malhas

Jaraguá do Sul - Passado'
um ano de sua inauguração, a

Unidade de Terapia Intensiva

(UT!) Infantil do Hospital e

Maternidade Jaraguá justificou,
plenamente sua i nstalação. Neste
período, foram atendidas na

unidade construída com recur

sos da Malwee Malhas, através
do industrial Wandér Wee.ge,
cerca de i 39 crianças sendo 81

das cidades da Associação dos

Municípios do Vale dohapocu
(Amvali) e 59 de outras regiões
de Santa Catarina e do Paraná.

Deste total, 75 atendimentos

foram para crianças com menos

de 28 dias de vida.

O médico Osmar César Cruz

destacou que para a equipe de

profissionais que trabalha na UTI

Infantil, a segurança em oferecer

uma assistência adequada à

criança gravemente enferma é o

principal diferencial da unidade.

"Contando com equipamentos de

pOI�ta para assistência a estes

pacientes, aumentou o poder de
resolução do hospital no

atendimento a uma série situações.
i ncornpatívei s com a antiga
realidade no hospital''. Antes de

sua instalação, algumas crianças
. .

\
ao serem transferidas para outras
cidades acabavam por vir a óbito.

NOVOS�EST�NTOS
- O Hospital e Maternidade /

Jaraguá, com apoio da Malwee,
largou rnais uma vez na dianteira

dotando seu Centro Cirúrgico do

Hospital e Maternidade Jaraguá
com equipamentos de tecnologia,
avançada, que possibilitem a

realização de cirurgias de alta

complexidade como a neuro-
.(

cirurgia, vídeolaparoscopia e

Tudo em Granitos e Mármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de (Oxx47) 370-8432

grandes cirurgias abdominais.
Além de oferecer maior seguran-

.

ça a profissionais e a comuni

dade, o Centro Cirúrgico passará
a ser reconhecido como referên
cia na região..

Os equipamentos adquiridos
pará o Centro Cirúrgico são: car

ri nho para anestesia, mesa orto

pédica, mesa de cirurgia de alta

complexidade, lâmpada de teto cl
três cúpulas, bisturi eletrônico
p ara coagulação, aspirador
cirúrgico, aparelho cardiotocó

grafo, oxicapnógrafo, instru

mental para cirurgias pediátricas,
monitor multiparâmetros I�odu
lar; HP - colorido, instrumental

cirúrgico para neurocirurgia,
bombas de infusão, instrumental

cirúrgico para otorrinolaringolo
gia, instrumental cirúrgico para

vídeolaparoscopia e aparelho de

vídeolaparoscopia. (OSMAR
PINHEIRO - ASSESSORIA DE

IMPRENSA DO HOSPITAL E

MATERNIDADE JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cl . a
.

e,malS umma a no . a
Vagas técnicas .

A Escola Técnica Federal; de Santa Catarina mantém inscri
ções para exame de classificação ao primeiro semestre de 2001
de 6 de novembro a 5 de dezembro. A taxa de inscrição, no valor
de R$ 20,00, pode ser paga no Besc. Os cursos oferecidos são
técnico têxtil e técnico em eletromecânica, tendo como pré-re-
quisito o EnsinoMédio.

'

Decoração será
inaugurada

! dia 17 de

novembro

Jaraguá do Sul- As ques
tões relacionadas à decoração
natalina de Jaraguá do Sul já es

tão sendo-viabilizadas pela CDL
(Câmara de Dirigentes Lojis
tas). Segundo ovice-presidente
da entidade, Sandro Moretti, o

que está sendo discutido é. a

parceria com a RBS pára pre
miar a fachada de residência e

loja comercial mais decoradas

da cidade. "Este ano a novida-�
de é que além do concurso de I

vitrines vamos promover o con
curso entre residências para tor
nar oMunicípro mais iluminado,
não apenas o Centro, mas os

bairros também", destaca.
Moretti diz que os três pri

meiros colocados serão premi
ados com valor em dinheiro de

R$ 500,00, R$ 300,00 e R$
200,00, respectivamente. "Os

, critérios -de avaliação estão re

lacionados às questões de origi
nalidade, harmonia, enfeite na

talino, colorido da iluminação,
entre outras coisas", conta.

A inauguração das luzes de

Natal vai acontecer dia 17 de

novembro, às 20 horas, no pal-

CORREIO DO POVO

Natal: decoração deste ano já começou a ser instalada, nas ruas

co da Praça Ângelo Piazzera,
( -

dcom apresentaçao e encena-

ção natalina e corais.
No total, foi investido R$ 150

mil na decoração natalina da ci

dade, sendo 50% verba da Pre

feitura, 20% dos associados da

CDL e 30% do Banco Real. A

cidade já tinha investido mais de

R$ 600 mi I em decoração, nos

/últimos anos, R$ 300 mil somen
te no ano passado, totalizando
mais de um milhão de lâmpadas.
A Prefeitura paga a conta da ilu

minação pública gasta 11O perío
do. (FABIANE RIBAS)

Seu filho está louco por um presentão de Natal?
Que tal um 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.

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

(jjessis)
INFORMÁTICA LTDA

Concerto

O Centro de Cultura Alemã promove domingo, às 20 horas,
na Recreativa Marisol, concerto com a banda alemã Original
Margraetler Blas Kapelle, a primeira que animou a Schützenfest
em Jaraguá do Sul. A entrada custa R$ 2,00.

De passagem
A Scar (Sociedade Cultura Artística) abre terça-feira, às

19h30, no hall de entrada do bloco E da Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul) a exposição itinerante "Jaraguá do Sul nos

500 anos do Brasil). No dia 14 de novembro, a exposiçãovai para
a Escola Municipal Renato Pradi - Caie.

Aniversário
O Shopping Center Breithaupt comemora hoje um ano de ins

talação em Jaraguá do Sul. Com 43 operações em funcionamen

to, o shopping chega a receber 370 mil pessoas por mês.

Concurso
A Receita Federal abre terça-feira inscrições para concurso

de auditor. Com 324 vagas no Brasil e salário inicial de R$ 3.614,00,
o concurso exige dos candidatos curso superior completo, em

qualquer carreira. As inscrições podem ser feitas em Florianópolis,
até o dia 22.

(

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC 9760---

* Civil * Comercial
* Tributário * Bancário

a 372-0582 . -

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguä do Sul

Pizzas
Pequena - R$ S,90
Crande R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Carzone -, R� 13,90

Prazer em
"atender bem.

Fazendo seu pedido de �a
pizza grande ou gigante

você ganha uma níinipizza
de banana nevada

-

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Todo o mistério da fauna marinha - de feras temidas como os
tubarões a animais exóticos que povoam o fundo domar

-cheqou a Jaraguá do Sul esta semana com o acervo itinerante
do Museu O MundoMarinho. Aberto ao público na quarta-feira,
no estacionamento G3 do Shopping CenterBreithaupt, o acervo
inclui 300 espécies de animais vivos ou taxidermizados
< , � \ •

•

(empalhados), que ficam emexposição até o dia 3 de dezembro.
,O biólogo Nei Gonçalves de Barros trabalha na formação do
museu desde 1979 e diz que optou por torná-lo itinerante para
que pudesse ser visto em cidades do interior, onde existem
pessoas que não conhecem o mar. "O museu foi registrado em

Santos, r;nas não existe motivo para fixá-lo lá, porque São
Paulo tem muita informação e acervo nessa área", explica.
Há 11 anos o material reunido viaja pelo Brasil, período em
que já visitou 55 cidades. Os animais mortos são doações de
pescadores e pessoas que os encontram na praia, e até de
bombeiros da região saotlsta, que conhecem o trabalho do
museu.

As 300 espécies de animais são divididas em cinco seções,'
invertebrados marinhos, peixes de alto mar, mamíferos, peixes
de litoral (encostas) e tubarões. Com todo esse material, visitar o
museu itinerante é ter verdadeira aula de biologia. A proposta de
Barros é exatamente esta. Em uma hora de visitação, ele faz 40
minutos de palestra sobre as espécies, revelando curiosidades
do mar e' seus habitantes. "As pessoas têm muitas informações
equivocadas sobre os animais marinhos, eu tento desmistificar
essa visão. Explico, por exemplo, que o tubarão não é aquele
animal de terror, assassino e malvado e que a baleia orca, co

nhecldacomo assassina, sequei é uma baleia, mas um golfi-
nho", ensina. L,
O diretor do museu agenda a visitação de escolas, em horários

determinados, para que possa coordenar a monitoria. Na última
cidade em que esteve, Chapecó, ele recebeu sete mil estudantes
em um mês, mas já chegou a receber 20 mil, no mesmo perío
do. Estudantes e escolas pagam R$ 1,00 pelo ingresso; demais
visitantes pagam R$ 2,00. LEIA MAIS À PÁGINA 3

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

Me.rgll\ne. na natureza.
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

I

1ItJi'1111� Estofados .

ti �� KRAUSE
/

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar betisstmos 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 Húfenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Home page: www.estofadoskrause.com.br

,Fotos: Edson ,Junkes/CP

oacervo inclui 300 espécies de animais vivos e taxidermizados
J

Requinte o seu Bom Gosto

Aceitamos reservas
para cessmentos, 1 a comunhão,
batizados, tormetums e festas

Jaraguá do Sul _ Sc
.

em geral.
Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Giovane [unkes com a namorada,Midore. Giovane,filho do pa
trão Cilo, não menos participativo, luta, trabalha, sofre e come

mora o dia a dia do eTG Do Trote ao Galope.Atrás dos caixas,
correndo atrás de umfornecedor, fazendo uma programação, lá
está o filho e afutura nora ajudando a mãe, Ivonete, a fazer acon
tecer a partefinanceira e burocrática do'evento.Mal sobra um

iempo para passear com a namorada no parque, masfa'iP' rodeio
é assim. Entre os gaúchos tem um dizer: "Rodeio bom é o dos

outros, no nosso, somente trabalho,"Obrigado, Giovane.

Agradecimento
Brincarécoisa séria

Agradeço, especialmente aos professores, pelos
elogios e manifestações pessoais recebidas sobre, a
matéria publicada" nesta página, dia 7 de outubro,
com o título "Brincar é coisa séria", em comemora-

, \

ção ao Dia da Criança. O objetivo desta página é:

divulgar e comentar eventos, transmitir e divulgar a
cultura, gaúcha, mostrar nossos valores e costumes,
e, também.fazer brincadeiras. Obrigado, isto fazmui- ,

to bem.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS os COURO
E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

TRADIÇÃO GAÚCHA
Marcon • Piquete Estampa de Taura

Baile do eTG Do Trote ao Galope. Mulher, mulhe
'res, prendas, chinocas ou outro adjetivo que jamais
definirá este misto de perfume, amor, pecado, graça e

beleza. Elas choram, recl�ma111 que está frio, depois
pOl'que está quente, uma quer doce no café, outra dá
de dedo no patrão e quer maionese, além da marga
rina. São belos rostos, aromas, temperamentos, coi-
sas boas e bonitas, que se o gaúcho pensar nas com

binações possíveis fica para titio, mas 2002 chegará
, e o rodeio de Vacaria será perfumado.

Sábado, 4 de novembro de 2�

/

E multa
Anemia Infecciosa
,Eqüin,a
A Companhia Integrada deDesenvol
vimentoAgricola deSanta Catarina

(Cidasc) está intensitiauido. cada vez

msis. a fiscalizaçãode transporte de
animais. Omédico veterináriodr, Fulvio
Goettenmostrana Leil0.366/9/; que
regulamenta o transportedeanimaiseseus
subprodutos. queéobngatÓJiooportedo
exame. certificaçãoZoosanitiria. dursnte
toda a trsjetoris e estada, e onão
cumprimento leva àmulta de300Utirs.por veiculooupropriedade.mais20Utirs,poranimeis. Eu estou
scompanhendoeste campanha da Cidascdesdedezembrodel999,esemprefoimuitotecilcoletarmeterisle
realizarasexames,porissorecomendoqueprocuremasautoridadessaniteriss desua odadeeregularize
suasituação,Oaw7primentodaleiéparaonossobemeaOdasc,pelosmenosdejaraguádoSule
Guaramirim,está/azendolW7óti[notrabalhodeoJienta'çiio,dispondo-searealizartrabaJhosemparcenas
com CrGs ePousadas. OMovimento Trsdidonsliste Csúcho. dejaragu_ádoSuleregião, agradeceà Cidasc
peloprontoegentiJatendimento.

Folos: Divulgação

/

r- -;--...,....-
--- - -

I,

paucho(a) de Idad�
I nova ·(1

ILone Spézia (4), Benjot (4), R09é-11rio Demarchi (5), Aline Torinélli

I (6), João Bosco Tirone (6), Nirce I
I Spézia (7), Willian Jorge Murara-

I'

Tata (8), Antenor Galvan (10),
I Luerdes Nones dos Santos - I
'I Dinha (10), Aguinaldo Spézia I
Júnior (11), Renato Samuel Lenzi

I (11), Thiago Garcia (13), Marcelo I
I Bine (14), Zenilde Spézia (14), I
L _y1arilene� �Tori� �);_ ..J

(>'---....,..-----"'\
I Agenda Gaúcha :I 10. a 12 de novembro - Rodela

II Crioulo - CTG BOiadeiros do

I Caneco - Rio Neqrinho I
I 18 de novembro - Baile com I
I
Walter Morais e Grupo Criado em I
Galpão - CTG Laço Jaraguaense II 19 de novembro - Domin.go no

I Rodeio - CTG Laço Jaraguaense I

I 24 a 26 de novembro - Festa I

I Campeira
- CTG Chaparral -I

Joinville
, )\..._ -\- - -'- - - - --

FALTAM
15 DIAS

WALTER
MORAIS

;: eTG LAÇO
JARAGUAENSE

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAR'EJOkV

CARNES
,��
I�

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desbravando

águas marinhas
Os animais mais curiosos no acervo

da exposiçãö O Mundo Marinh9 são
,

os tubarões, pelo medo que desper
tam na relação com os humanos,

.
.

mas há espécies mais inusitadas e

menos conhecidas no museu

itinerante. O albatroz, por exemplo.
A maior ave marinha do mundo, que
sobrevive em alto mar, nas correntes

oceânicas, sobrevoa o espaço tradi

cionclrnente povoado por peixes e

invertebrados.
O processo de taxidermização

(vulgarmente chamado de

empalhamento) é feito pelo próprio
diretor do museu, o biólogo Nei

Gonçalves de Barros. Nos aquários,
a maioria da população de animais
vivos é composta de invertebrados,
moréias, peixes e animais exóticos
de recifes de corais, que vivem sob
conchas e disfarces. "Geralmente
as pessoas conhecem o fundo do
mar somente pelos livros: Os
estudantes adoram descobrir cerno
os animais são de verdade",

saaos fazpalestra de acordo com ograu escolardos espectadores

comenta Barros.

Para tornar as informações
acessíveis aos visitantes, o monitor

faz palestras com graus de

\ complexidade diferenciodos.
falando linguagens que podem ser

compreendidas da pré-escola ao

terceiro grau.
A exposição, que fica no Shopping
Center Breithaupt até 3 de
dezembro, é a última deste ano. Na

A exposição fem exemplar do albatroz, ave que vive apenas em aHo mar temporada de verão, o acervo

percorre praias de Santa Catarina,
ritual que cumpre há cinco anos. "Já
visitamos todas as regiões do
Estado. Falta apenas o meio-Oeste",
conta o biólogo, que tornou-se
nõmade como o acervo.

Atualmente, ele e a família residem
em Porto Belo e planejam reunir
acervo para montar exposição fixa
na cidade, nos próximos anos.

Informações podem ser obtidas pelo
telefone (47) 369-4121.

Orquestra-alernã toca 110 'Vale
A Orquestra de Câmara .ca Fila'rmônica de Colônia (Junge Phillarmonie

Köln) faz concerto em Jaraquá do Sul dia to, às 20h30, na Igreja Evangélica
Luterana do Centro. Formada em 1976, por músicos dos mais importantes
conservatórios alemães, a orquestra faz temporada de apresentações no

Brasil. este mês. No programa, músicas de Antonio Vivaldi, Bach, Mozart
e Tschaikqwsky. Os' ingressos custam R$ 15,00 (R$ 10,00 para crianças).
Conhecida .pr,incipalmente na Alemanha e na França, a orquestra fez

mais de quatro mil concertos, desde 1981. Em 1989, decidiu reunir' todos
os membros participantes dos anos anteriores e criou orquestra sinfÔnica.

A Junge Phillarmonie Köln é essencialmente orquestra composta por

solist�s. Os -proqrarnas da 0fquestra de câmara são escolhidos para
entrarem em harmonta com Po acústica das igrejas e catedrais antigas,
lugares em queas apresentações são normalmente realizadas. As

composições são se

lecionadas entre dife
rentes períodos da
história da música,
principalmente do bar

roco, clássico e român
tico.

Como não dispõe
de subsídios e patroci
nadores, a única fonte
de renda da orquestra
provém dos ingressos
pagos pelos espec
tadores.

Entre as espécies, hápeixes de encostas e oufros que só se conhece dos livrosAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Patrocínio:

Jaraguá do Sul) 4 de Novembro de 2000

www.nageral.com

CAMPEONATO DE SOM (28 e 29/10)
O volume subiu, o Chopp & Club estremeceu, Jaraguá

do Sul parou com o 3° DB Drag. Veja as fotos:

CHOPP & CLUB (29/10)
Som de todos os tipos com o.DJ

Fernando na boate e uma
superagitação da galera!

AO VIVO PELA

DIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 4 de novembro de 2000
VeNde-se Peugeot Soleil ano
99, cor branca, 4 portas, im

pecável, 12.000km originais.
Valor R$ 12.500,00. Tratar
9973-5158.

InlM�� CENTRO DE EDUCAÇÃO
lmtú_lI1J MUSICAL

.

Aulas de:
'

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

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

Vende-se IpanemaGL 1.8,
ano 95, 4 portas, cor azul.
Valor R$ 7.700,00. Tratar
9963-3848, cl Leopardo.

Vendo até 8.000 telhas usa-

Vende-se ou aluga-se um
completo equipamento de

um Restaurante,
Galeteria, Costelaría e

Churrascaria. Preço a
baixo do custo. Tratar

pelo fone (Oxx41)442-
6620-Guaratuba-PR.
Favor ligar à noite, aos
domingos em qualquer

horário.

das e pintadas. Valor R$
70,00 omilheiro. Tratar 372-
0071.

Compro título do Baependi.
Tratar 9975-498J.

VENDE-SE

LANCHQNETE
I: MAC MALE

LANCHES,
DEFRONTE AO

COLÉGIO'
HOMAGO.

TRATAR 370-4075.

Vende-se 2 macacões de

couro paramotoqueiro, de
passeio. Valor R$ 1.000,00.
Tratar 371-4311, clGlaucia.

Vende-se cachorro Pastor

Vende-se sobrado misto
em Barra Velha, a 200
metros da praia, com 3

, quartos, sala, cozinha,
dois banheiros e churras

queira completa. Valor'R$
45.000,00. Aceito veículo
ou imóvel como parte do
pagamento. Tratar 370-
7441 ou 9973-5354.

Alemão capapreta por R$
100,00. Tratar 371-7324.

Aluga-se casa de alvenaria cl
3 quartos, próximo à Ferj,
Valor R$ 250,00. Tratar 370-

8649;c1José Benedito de

Souza.

Procuro casa para alugar em
Jaraguá do Sul. Tratar 275-
3798.

Aluga-se apto cl 2 quartos e

garagem. R. Emma R. Bartel,
444, ao lado Rec. Marisol.
R$ 250,00. Tratar 372-0967.

-

REFRIGERAÇAO II
AR CONDICIONADO

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece ..

Ao

• CAMARA FRIA
• AR-CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT

• INSTA�ÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

AMBIENTE CLIMATIZADO
Você e seu cl iente merecem senti r-se bem.

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

• PROJETO'
'"

• MANUTENÇAO

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

lFlt6cRfANrEQUIPAMENTOS PARA ESC.mÓm:o
\

20 anos atendendo Dem para atender sempre

- Móveis pa�i;I escrttórlo em geral Co,mp.utadoll1es
- Com,putado,res/impressoras \.

com ISO 9�O,O'2 para
- Fax - Máquina de cupom fiscal professoresse
- Relógios de !'Ronto '

p[ofissi.Qnais liberais.. Etiquetad�\�flS ��:;$canner em até 36 vezes,- Check ProQ,tQ.r- RetlltPprojetor
- CalculaClol!asf'Máquinas de escrever outros em até 16 vezes
-

Suprimentos[.iPt';i�ffo.rmática
. Monitores Sansung

- Pa,pelaria e acessôrlos em gera'l com preços imbatíveis
. . /

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Apartamento classe "A"

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

TROCA -SE - Terreno (murado) c/
371 m2 (Nova Brasília), por apar
tamento em Balneário Camboriú

ou ltapema.

VENDE: Alvenaria, c/117 1112, ter
reno c/ área 793 m2. Rua Rosa

Balsanelli, 134 (Amizade). Preço:
58.000,00 (Negociáveis).

(,'

VENDE - Alvenaria c/165 1112,
terreno c/371m2• Rua Toma: F. de

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

VENDE: Terreno cl 2.655,()() m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Práx.
Kolbach). Preço: R$ 130.()()(),OO,

m'Z.Lateral Av, Mal, Deodoro

(Centro), Negociáveis

VENDE - Terreno de esquina, c/
área 450 m2. Rua José Picolli
Estrada Nova (Prôx. Mercado
Brazão). Preço: R$ 16.000,()0.

VENDE - Terreno cl 4481112.

Rua Adolpho A A Ziemann. Pre

ço: R$ 24.00(),fJO.

VENDE: Terreno cl 833,00 m2.

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

\

VENDE - Alvenaria cl 60 m2,
terreno cl 600 m2. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder. Preço:
,R/$ 16.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jar�9l1á cio Sul - SC -CRt:CI 0914"l!,. ti 371-2117
,-' c. ,'._ , .. -

.

,.� ,.",... ,!,� -";"'" -
� ",- ':,- id,..• ...._. ,�;. �

ALUGA: Madeira, 03 dormitórios.
Rua Agostinho Valentim do Rosá
rio s/n" (Guaramirim). R$ 225,00 '

ALUGA - Sala comercial (novai c/
área aprox.Llü 1112 (ct meuuiino).
Rua Angelo Schiochet - Ed. Tuli-

pa. R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sala
}{j

Comercial
Rua Reitnold!()"
,Rau �) Cenftto.
,

] 'De''!:' 2"
��=��__,"� 'r.eiO,�)fW 1*i, �Pi;f:l.

',�===��.<lJIG�li!l1l�-"- ,.jVdlot""Õ)' .

fombinol.'

,Sala
:'(omerc;al
'RuowfReInoldo.
lRa;u léq: '(eoiro.

'

Área: '+/
A!450m2•
Valor a

G:ombinar .1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o
Engetee

o:
Engetee

E(!;
o-
Engetee

o:
Engetee

o:
Engetee

Engetcc

a-
:<..ngetec

�nge ec

a-
:<"ngetec

OPORTUNIDADES DA SEMANA:

ALUGA LOTES NO CENTRO
DA CIDADE

CENTRO - Rua Emil Burow,
272 - Próximo ao Beira Rio.
Casa com 4 quartos, 3 bwc,
garagem 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

./

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

Marechal, com excelente
vista do centro da cidade -

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

para residência.
Preço: R$ 55.000,00

cada lote

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.

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 PÉSSOA
Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37.000,00

I
�

,

:-ngetee

.�.
Engetee

o-
II �ngetec

!�,

�ngetec

o-
ngetec

:�
I �ngetec

i,IA.1I�
,I:ngetec

.�
ngetec

I��·! ngetec Engetee Engetee
!

Rua Joinvi-lIe - 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

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 Q com 700m2:

Pre o R$ 32.000,00, o 2Q 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)

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

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

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

, BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

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

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

até 50 parcelas de R$ 220,00 mensais.

Engetec

o.
Engetee "

B(!;
Engefee

B�

Engetec

o:
EngeteC

. . Engetec.

o.
EngdeC

o.
EngcleC

a.oo.oEngeteC Engetee Enge'ee EngdLC
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Compra. - Vende
Aluga e Administra
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,/

o
o
ia
t')
I"-

!-=
o
II:
D.

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

371-6600
371-0725

Rua João 'anuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo

\

2'Dö�rhifó�ios
- Churrasquei ra ng sacadaeil
.., êaragem.W!

"�"k"�/o:t :,"
o" i'\'

\;1,' .,"."

o Elevador de úlbma geração
o Portão eletrômco
o Salão de Festas
o Playground

,

oUídeo fone
o Central de gás
o BlclcletárlO

I

o localização Central

.. -.-- .. �.. _ ...... ".

ri

i

0.0 " � , � .. � ••••�.�••• � � m.m m �� ' N... ." �.� � , .. � __
//
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Ref. 013 - Casa alv.: 134m2, 2

quartos, dep.João Pessoa.

R$ 40.000,00.

Ref. 078 - Casa alv.: 140m2, 1

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

I'

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

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

próx. ao Juventus

; ,

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

Papp Barra.

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4 - Centro Coml, 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$
57.000,00 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, 2 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. 014 - Casa alv.: 248m2, 1 suíte,
2 quartos, + dep. Figueira, próx.

Indumak - R$ 120.000,00

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

R$ 100.000,00

Ret. 023 - Casa alv.: 170m2, 3·
quartos, + dep. Barra Velha.
Troca-se por carro ou terreno.

R$ 45.000,00

Ret. 016 - Casa alv.: 80m2, 3

quartos, + dep. Vila Lalau -

R$ 30.000,00

Ret. 018 - Casa alv.: 120m2, 2
casas no mesmo terreno. Lot.

Marquardt. Barra do Rio Cerro.

R$ 30.000,00

lu a
- 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" Próx.
[Prefeitura, fundos. R$ 270,00.

f

e

Ref. 009 - Apto: Edif. Isabela. 1 suíte,
2 quartos, + dep. R$ 65.000,00 qui
tado, ou R$ 35.000,00 +

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

para o asfalto. 24.885m2. Próprio
para indústria. R$r 75.000,00.
Ret. 013 - Casa alv.: 134m2., 2 qtos,
+dep. João Pessoa. R$ 40.000,00.
Ret. 040 - Casa alv.: 157m2, 3 qtos,

.

+ dep. Chico de Paulo. R$ 64.000,00

Ret. 003 - Casa alv.: 63m2, 2 qtos, +

dep., João Pessoa. R$ 14'.800,00
Ret. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

'

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

R$ 38.000,00
Ret. 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
Ret. 008 - Terreno: 539m2. Jguá
Esquerdo. R$ 25.000,00

Terreno: 330m2. Próx. Prefeitu

ra.R$ 18.000,00
Ret. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2. Chico �,� , �'

Paulo. R$ 16.800,00.
Ret. 043 - Terreno: 329m2• Lot.
Satler. Barra. R$ 11.500,00.
Ret. 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 n. R$ 140.000,00.

44.1 ,MX."
'"

� .. , __ v�,_,_,_t=MJ54ZL$mx".&tgg&,JitM&XX4.,J;;tQßMI!- "
1 "7WZY1& tt'W' tvW'1n _c--'r- C rrt1W$ wunem.

, ' ,

\1 C%4H , .. J.v' __ X _, .LM LX42UM ·,X.M@MUG4,,,, Ah.iitL..._�.-__ w.ki&4ZMJ=��S==;MÇQj%t2 21121MkJ&LZ iJ ON=5 ;4>.> dAMil _ .I.- LU , .' ;tttQ4k.$i CGC/14tm t4LPG;;;;;Q;@$&4,,\ v'..2, ,;G;;;;W4JLW/ßiMl tJ, t va, -w$MS JA

� 'H'P' tW&1!fNl{,"'" 'Th -'-rw"',,)- MKtßw-wú"w' !@&dMT Mir 'W'@T----C'-,-"r--''j''ifttine ?fretk W'VVMZ'$ tU-' 1! %kw"Ynrc' wMfP% fttnlE&reW@Y*Uü 1 "@rl hum �!We iI lfr)kd' 'li m "HP xv ,:mV)" % W" "VW? "i zn 1 @l
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Creci 1749-J 27S-34�12
REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. * Estacionamento próprio

Sobrado - Vila Rau -

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

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

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

� � � Apto-301 -

Nova Brasília
Edif.
Hortência, c/
3 dorm., 2

bwc, cozinha
cl armários
emb., semi
mobiliado
demais
cômodos.
Apenas R$
68.000,00.

-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
I'

IMOBILIARIAS LTDA.
NOSSA PAGINA NA INTERNET'

www.jaraguavirtual.com.br/imoveis/itaiyan.htm
ou nosso e-mail: itaivan@netuno.com.br

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE casa

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

carros, terre
no c/ 930m2•
R$110.000,OQ

VENDEICENTRO -

Rua Rodolfo Hufe
nuessler. Terreno

esquinaicomer
ciaI, ótima locali

zação, c/
357,BOm2, ótimo
para construçêoä
galpão.
R$ 48.000,00
(negociável)

VENDE - Sobrado em

a I v. /"lQJLº--::_Gua ra -

mirim c/ 360m2 - aeab.
de primeira, tudo c/
gesso., 1 suíte cl
closet 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
pI 4 automóveis.
Terreno cl 720m2,

____--,---'
aceita troca.

R$ 140.000,00.

________________....._, VENDA
- NOVA

BRASÍLIA - casa

alv. c/ 214m2,
suíte + 2 äorm,
salalcopa, cozi
nha cl armários,
sala estar jantar
c/ cortinas, dis
pensa, churras
queira c/ 2 vagas
de garagem. R$

� 110.000,00 (so-
'"'-""�'" 'wßO''''''� -

mente à vista,
aceita-se FGTS e

finan.).

-VENDE - Sobra
do - Amizade -

c/. 260m2• R.
Emílio Ham

burg, 2 suítes,
+ 2 dorm, 2
bwc» c/eece
das. Terreno
c/ 727m2•
Aceita imóvel
menor valor.
R$ 120.000,00

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

dorm., 1 bwc,
cozinha c/
armários,
telefone,
parabólica.
R$ 19.000,00 +

finane. Aceita
Apto. Ba.':

terrenos c/
600m2 cada,
por apenas R$
25.000,00
cada. Aceita
permuta casa

I

em Barra
Velha ou

Apto-103 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2

dorm. - sala
c/ secede,
mobiliado, c/
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts';
Finane.IPare.

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

� äorm., sala
TV, estar,
jantar,
lavabo, garg.

'--------'----------' pI :? autom.,
dep. empr., c/ bwe, despensa, tnsctne e

currasq. - R$ 140.000,00 nego

VENDE - CZERNIE
WICZ - Sobrado c/
250m2, suíte mas
ter c/ sacada, 2
dorm., 1 bwe, sala
estarlTV, cozinha,
lavanderia, lava
bo, garagem pl 2
carros, churras

queira, c/ piscina,
portão eletrônico +

interfone. Terreno

c/ 680m2, c/
jardim. A vista

R$ 250.000,00

VENDE
Vi/a Lenzi,
terreno no

Lot.

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel

valor)

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

sala cl lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
c1oset, hidromas
sagem +-.sauna, 2
äorm., c/ sacada,
piseine adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

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

VENDAS
APARTAMENTOS

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

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

churrasqueira., 2 vagas de garagem. 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 - suite, 2 quartos, c/garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de

Itapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suite + 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 c/.eloset, 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, condorrunio 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 300m2, suíte + 2 quartos, sala conj.,
dep. de empregada, garagem pl 2 carros. Terreno cl
700m2. R$ 140.000,00 - aceita apto ou casa menor valor.
1034 - Centro - cl 150m2, 3 qtos., bwc, salas, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 120.000,00 - Aceita apto.
central.
1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. R$ 180.000,00.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem pl 2
carros. Terreno cl 450m2. R$ 59.000,00
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de

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

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

ou terrenos.

1214 - Nova Brasília - cl 230m2, ct, suíte, 2 quartos - R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m2, suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 - Vila Lenzi - 270m2, suíte com closed, 2 quartos,
sala intima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2

carros, mobiliada, terreno com 930m2.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + financ.
1377 - Vila Rau - 90m2, c/2 quartos. R$ 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3 quar
tos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.
1984 - Corupá - cl 298m2, cl suíte + 2 qtos - R$115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m2 - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m2 - R$ 90.000,00
.

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

TERRENOS
2014 - Centro - 421 m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - R$ 85.00á,00.
2053 - Água Verde - 450m2. R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70). R$ 17.500,00
097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$ 160.000,00

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

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

Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., R_ Arthur Muller - terreno cl
escritório, sala conj. cl lareira, 668,65m2• Área construída de Apartamentos
dep empreg., churrasqueira e 34740 2 R$180 000 00 625 - Apto. cl suíte 1 + 1 qto - Rua João Sansan - Ilha da

iscina. R$ 200_000,00_ '-
' _m_.__._.__ '_'_...J .

Figueira - R$ 250,00.
�-"'_------'----�----'

629 - Apto cl 3 qtos + linha telefonia - Ed. Managotti -

Centro. R$ 300,00.
632 - Apto. cl suíte + 2 qtos, Ed. Talismã - Centro. R$
550,00.
634 - Apto. cl 2 qtos. Rua Exp. Cabo Hary Hadlich, 358 -

A partir de R$ 330,00.
636 - Apto. cl 3 qtos + dep. de empregada - Av. Mal
Deodoro da Fonseca. R$ 330,00.
639 - Apto. de frente cl suíte + 2 qtos - Ed. Jaraguá -

Centro - R$ 350,00.
646 - Apto. cl 3 qtos - Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira - Centro - R$ 340,00.
650 - Aptos. na Ilha da Figueira cl 2 qtos - R$ 300,00 e cl
3 qtos R$ 350,00.

-

659 - Apto cl suite + 2 qtos Ed. Carvalho - Centro - R$
550,00.

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.

lha da Figueira - sobrado cl 205m2
cl suíte cl cloed e hidromassa-
gem, 3 qtos, sala intima, sala

visita, adega, cozinha mo-biliada,
garagem pl 2 carros e casa antiga
cl 108m2, cl 3 qtos. R$ 180.000,00

Ilha da Figueira - 130m2, c/3 qtos,
. 2 bwc, sala TV, copa, cozinha.
Terreno cl 450m2. A$ 65.000,00

2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/6.760m2• R$ 70.000,00.
2221 - Cond. Azaléia - 1.018,17m2 - R$ 30.000,00
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m2 (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m2(13 x 34) - R$ 17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m2 - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m2 - próximo Forum - RS
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2• loteamento Real Park.

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

581,85m2 - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2456 - Três Rios do Sul - área de 2.500,00m2 - R$
25.000,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2.- R$
22.000,00. »:

2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/49.872,00m2 - R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 -

R$ 35.000,00
. 2990 - Schroeder - cl 700,OOm2 (20x35) - Rua Amazonas,
murado, cl água e luz. R$ 13.000,00 - Aceita carro.

LOCAÇÕES
Casas

606 - Casa alv. cl 3 qtos - Rua José Marcelino Muller,
90 - Vila lalau - R$ 420,00.
611 - Casa alv. c/3 qtos. - Rua EJSp. Cabo Hary Hadlich,
358 - Centro - R$ 400,00
612 - Casa alv. c/2 pisos tendo: suite + 2qtos (1 deles

mobiliado) + casa antiga. R$ 1.000,00.

.Salas comerciais
663 - Salas comls - Próx. Samae - a partir de R$ 190,00.
664 - Sala comi. 'CI 50m2, Rua Exp. Cabo Hary Hadlich,
358 - Centro - R$ 250,00.
666 - Sala comi. cl 200m2 + bwc - Rua Bernardo
Dornbusch - R$ 400,00.
667 - 2 salas comls. no centro de Guaramirim. R$ 300,00
(cada).
668 - Sala comi cl 60 m2 - Rua Barão do Rio Branco -

Centro. R$ 280,00.
669 - Sala comI. Centro Comerial Vasel - Rua Walter

�arquardt. R$ 290,00.
677 - Sala comI. cl l20m2 - Rua Preso Epitácio Pessoa -

Centro. R$ 400,00.
684 - 3 salas comls, sendo: 1 cl 120m2, R$ 600,00, e as

outras 2 cl 55m2 R$ 350,00.
686 - Sala comI. cl 38m2 - Centro Comercial Maiochi -

Reinaldo Rau - Centro. R$ 180,00.
687 - Sala comi. 110m2 + mesanino cl 20m2 - Av. Mal.
Deodoro da Fonseca. R$ 1.800,00.
691 - Sala comI. 300m2, terreno medindo 1.500m2 - Rua

Preso Epitácio Pessoa - Centro. R$ 600,00.
697 - Sala comI. cl 70m2 - Rua Barão do Rio Branca -

Centro - R$ 250,00. _

Galpoes
804 - Galpão de alv. cl 700m2 - Rua Irmão Geraldino -

Vila lalau. R$ 1.500,00.
806 - Galpão cl 150m2 + mesanino de 50m2 - Rua 13 de

Maio - Czerniewicz - R$_750,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-79311trPABX

CENTRO - Rua Anita Garibaldi

E-mail-imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
.·ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

-

LANÇAMENTO
Res. ANITAGARIBALDI

O apartamento dos seus sonhos

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

Total - 392m2 FINANCIAMENTO DIRETO

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - é�ntro - Jaraguá do Sul
,

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125 m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

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

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

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 cl parte pago)

FIGUEIRA - Terreno c/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 no negócio)

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

casa até R$ 5"5.000,00)

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. c/70m2 - 1 suíte +

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

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

em até 12 vezes

CENTRO - Casa mista (ponto comercial)
Rua Marina Frutuoso, 422 R$ 65.000,00.
Troca pl casa em Florianópolis - continente.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ENDEREÇO CER�O DO ELHORE'S PRODUTOS PARA SEU LAR!

°KP,C''HEN� 'r-.", ", ,,','j ��'" ít��� •'� cozinna»

3,73-0325
9975/0781

- Persianas - Vidros temp'erados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

-4;1;'6-
,

Rua AthanásiQ Rosa, 1645 - Guaramirim

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

INSTALAÇÕES: CENTRAIS TELEFÔNICAS
MICROCOMPUTADORES E TELEFONIA RURAL

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

pintura na construçãe civil

I�l)
t') "11i1; 1,0"'\)',11\L I.J- ::e,v<\d

!J''§-4,�;()k2

376�1106
, '

* Meia-cana "Molduras"Corticeiras
• Soncos c/ luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

II

====:lifJ�� (OXX���e1;��618
Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

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

Regina

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

Rua Francisco Hruschka, 1125 - São Luiz -

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

Qr§ql(n�ntQ! $tllU' eQm,pJQmi�Q,
_ (47) 275-3184
... 9975-3105

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

Fábrica: Rua Jorge Mayer/e. 192· Joinvllle· SC

�iSDEÃL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

LUNELLI
I .IU'iiiiIN.........

I S E R V·I ( O S P R E D I A I S
.

,-'__-

=Móvels
.

t Acessórios
t Produtos

TECN�Cf'ltHA .. ,'

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

/

Imunizadora I

. rara01lá (047)371-1558
: ,. b- (047)975-1771
i DEDETIZE SUA CASA ou INDÚ,STRIA (com baixo teor tóxico) I

i
.

Somos registrados no Conselho Regional de 'r'
Química com 25 anos de experiência comprovada II

·l, ........ /�'� � � �I;I i Rua Antônio Gesser, 40 - Bàirro Czerniewicz (defronte posto de saúde) I:
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMfROMISSO/-

--- '-. ,.... -_'.'-�- - -..--- -_- r

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

.

Jaraguá do Sul - SC

- - -

i�íK -s S"1r'Lajes Premoldadas Ltda,
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários .rnodelos - Lolotos sextavadas - Lajotas quadradas

íiitilM'�'A'"DE"I'R'E')iRA'
'

F'iLtO"'·'R')iD",·\ LIT!D",A,
�

.' i ,\ I 'I ' " I ' ,) " I ' ) ,\ :; I • I 1') I I 'ri I. !. I ...
. I

i' ��ne��ia��n'to�� ���e��: �� �er�l, claixaria�:;a��i�:s'p:ra c:be:�rai,
· i, \.

Fax (0**47) 371-7818
,", • .,..,,;p"'_iV,m'»":0,»:;

...»«:m:«":W;:;;;;<�:�»·';";,."i:it'�Mv;;:;,.,,,%;<<<��.,�;,.W'.. ..4#,W.<)'i<>,�,»>�,�,;:;i..tmf;;;:."'�:i:i�i"'�� ...
Itaúba - Peroba """'''''''\ Financiamentos: y/;/',.* Assoalhos' - .Forros "'''\

.

··�"..c.�#",Çambará - Pin':l",�"«�'of.,.".""/i Caixa Econ'ômica - Construcard t",>,�,,, Divisórias - Portas,,,,,,,'i\<ß'i
. ·�I<"��{«:':"'�$>,"':'>'::::'<�<'':':;:�«::>'<�'''>'«\«'��:'�''';:::��.�(.�,-:«�.{':;.,:>.. ,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �'''*'>'1'''''''>\''>:'_''';<:«%''���-::::'''''««:>''':''''':'»>l<��»:;'"««:��::.')�'<.-e:::..,�,<,<,:<;:{::':':���:::--0}:,�,,?>,>.,.::::!(,<)ß'"
,

'''----
___:_R_u_a-'-A:_d_ol_f_P_u_·t�tj_e_f,_4_4_4_-_B_a_f_f_a_d_o_R_1_'&_M_'_o_lh_a_/�T_e_l_.(_4_7_)_3_70_-_7_3_93_-_Ja_f_a-=g_u_á_d_o_Su_l ____
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'Parecer Comercial
Vende - Adminlstrc'

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

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

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

COO 360 - Casa em alvenaria - ]

quartos, sala, cozinha, hanheiro,
lavauder ia, garagem - Ilha da Fi-

gueira, - R$ 50.000,00

COO 285 - Casa em alvenaria
medindo 181,00m2 - 3 quartos, 3

salas, copa/cozinha, banheiro,
lavanderia, dispensa, área de fes
tas com churraqueira, cozinha e

banheiro, garagem para 3 veículos
- Vila Nova - R$ 70.000,00

COO 373 - Casa em alvenaria - 4

quartos, 3 salas, 2 hanheiros, 2

dispensas, cozinha, área de serviço
- Bacpendi - próximo a rodoviária

- R$ 95.000,00
'EDIFÍCIO MORADA DO SOL

Cobertura medindo 250.00m2 de área útil.
I suúe master, I suíte, I ou 2 quartos. sala de iantar, sala de estar, sala de TV,
copa. cozinha, 2 banheiros sociais, dispensa. ·Iavanderia. área de feslas com

churrasqueira. área de festas ao ar livre, dependência de empregada, 2 vagas de

garagem, sacada - reto rebaixado em gesso - piso cerâmico nos 4 banheiros,
cozinha e áreas ele festas - piso laminado ele madeirá - porteiro elerrônicov
vídeo porteiro - central de gás - elevador - R$ 200.'000.00, Financiamento
direto com a imobiliária

COO 372 -

Sala comer

ciai medin

do 45,00m2
Edifício

Market

P(ace - I"

andar de
frente p ar a

a Rc ino ld o

Rau - H$
38.000,00

, Edifício Gonzaoa '

l.ocatizado ii r!w Mar/in SIOII esquino COI/I rua 'edro Gonrugu. no"bairro
Vi/a Nova, CO/l/ acabamento de a/iii padrão: piso laminado de /l/ac!eira 110

saiu e quurtos. acabamento em gesso e piso cerâmico de primeira qualidade
I/U cozinha e banheiros. além de vidros temperados nas janelas e portas.

I suite , 2 quartos. 'BWe. cozinha. copa, sala, churrasqueiru. lavanderia,
varanda. ( área útil: 1/5,0011/2)
/ suite. / quarto. BWe. cozinho. copa, sala, churrasqueira, lavanderia.
varanda, ( área útil '95,00/1/2)

Prédio com /2 (II/dares. Elevador. Play Ground. Área de festas, Parabott
CII, Vídeo porteiro. POr/cio eletrônico. Sacada 1'0111 Entrega

3 anos. coberta Privativa, Financiamento

COO 361 - Lanchonete dentro da

rodoviária de 'Jaraguá - ponto,
estrutura e estoque - R$ 30.000,00
- Aceita-se veículo ou parcela-se.

COO 356 - Casa em alvenaria - 3

quartos, sala, copa, cozinha, ba
nheiro, garagem + 2 casas nos

fundos - Vila Lenzi -

R$ 75.000,00

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582CRECI W 572-J

VOCÊ QUER MORAR EM UMAS DAS REGIÕES NOBRE DA CIDADE??? GUARAMIRIM - OTIMO
TERRENO NA BR-280 (CORTI
CEIRA), cl 115m2 de frente para o

asfalto, metragem total de 58.000m2
- R$ 100.000,00 (aceita aparta
mento em Jaraguá ou S=amboriú)

CENTRo.-ÓTIMAOPORTUNIDADE
- TERRENOCOMERClAL_NO

CENTROPA CIDADE CIUMACASA
DEMADEIRA - R$ 80.000,00 (aceita
troca por apartamento em Balneário

Carnboriú)

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. EO. PICOLU - 3 dorm. cl 2 bwcs, c(garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - EO. SANTA TEREZINHA. 2' dorrn., cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - EO. SAN MIGUEL - 3.dorm. - cl garagem + terraço -

R$290,00
'

04 - VILA NOVA - APTO. EO. AMARILYS - suíte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
05 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorm. cl garagem pl 2 carros -

R$ 350,00
06 - CENTRO - APTO - EO MAXIMUM CENTER - suíte + 2 dorm. + dep. - cl garagem -

R$ 500,00
07 - CENTRO - APTO - EO. HASS - 3 dorm. + dep, empr. - cl garagem - R$ 380,00
08 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
09 - CENTRO - APTO - ED. MAXIMUN CENTER - suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$
450,00
10 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - suíte + 1 dorm., cl garagem - R$ 280,00
11 - CENTRO - APTO - EO. ITAUA - 2 dorrn., cl garagem - R$ 280,00
12 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$' 300,00

.....,..'... ,-

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

R$ 650,00
02 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorm. - cl garagem - R$ 150,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX, MEC. RABOCK) - 2 dorrn, - cl garagem -

R$ 325,00

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE!!!
Sobrado em alvenaria (Lindo) cl 345m2, 2 suítes cl closet + 2 quartos,
dep, empregada, cozinha cl armários sob medida, 3 salas, área de

serviço, garagempl 4 carros, piscina, churrasqueira - Terreno cl
área de 900m2, toda murada, alarme e portão eletrônico. Valor R$
250.000,00 (próx. farmácia, mercado e etc.). Próx. Rádio Brasil
Novo. Obs: (aceita no negócio apartamentos com 2 ou 3 quartos)

LOCAÇÃO - SALAS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 200,00
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.LUC3A. - A.DNlINISTRA.

- Cobertura nQ 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.

- -
-r-t- - - - - -

--I
J APTOS .

1

CONSTRUIDOS i
1
1
1
1
------------,

R. EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

APTOS EM

CONSTRUÇÃO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nQ 102, cl

181 ,60m2 (cl 2 v,agas 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 Amaryllis,
Vila Nova - Aptos novos

com sacada, churras

queira, 1 vaga de gara
gem - suíte + 1 quarto e

demais dep., R$
54.000,ÖO - 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

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

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

quartos e demais dep. cQm 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 LeoRoldo

Malheiro, Centro: - Apto nº
204 e/suite + 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.

CREC11873-J

CASAS E. APTOS
A VENDA

� Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. _ Rua
Frederico Curt Vasel, 455 _

R$ 95.000,00.
•. Casa em alvenaria cl
181,00m2; sendo 120m2 (su
íte + 2 quartos, bwe social,
sala e cozinha) + edícula de

61,00m2 (lavanderia, dispen
sa, churrascaria e garagem) -

Rua Guanabara 529, Cz e r

niewiez, 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 Ch i o d i n i R$
38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala,
coztnha, 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. Fa

gundes, 45 - R$ 54.000,00
(entrada + assumir financia
mentos CEF).
• Casa em alvenaria c]
212,00m2, num terreno cl
420,00m2 _ Rua Luiz Spézia
10.1, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo _ R$ 120.000,00.
• Apto. com 3 quartos e de
mais dep., Rua .Bernardo
Dornbusch, 590, Vila Baependi
_ R$ 55.120,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m 2 _ Rua Luiz
Píeolli _ R$ 50.000,00 _ Acei
ta sítio Jaraguá do Sul oú região.
• 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 m-)
Estrada Nova, Rua Urubiei,
J 18 _ R$ 39.000,00
• C,asa de madeira no Lo

teamento Juventus, 3 quar
tos, sala, cozinha, área de

serviço. R$ 19.000,00 ..

• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais

dep. Terreno cl 480m2 _ �ua
Atanasio Ros'a, 376 _ Centro
_ Guaramirim.

\

• Terreno cl 2.655,o.o.m2 _

Rua Preso Epitáeio Pessoa,
próx. ao Kohlbach _ R$
130.000,00.
• Terreno cl 63o.,Oo.m2 _ Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel ou área
construída.
• Terreno cl 780,o.o.m2 _ Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo _ R$ 35.000,00.
• Terreno cl área total de

2.000,00m2 (5 totes) _ Rua

Júlio Tissi, Nereu Ramos _

Valor total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos ct área total de

'

6.7o.7,o.Om2 _ Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guami-ranga
_ R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de

102.752,00m2 _ Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto
Cidade II _ R$ 250.000,00.
•. Terreno cl 4o..Oo.O,00m2 _\ ,/

Barra do Rio Molha, a 500
metros 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

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,OOm2 _

Rua Fritz Hasse Centro _

R$ 85.000,00 ..

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto c] 2 quartos _ !=d.
Eriea _ R$ 300,00.
• Apto cl 1 quarto _ Ed. Eriea
_ R$ 250,00.
• Galpão Industrial com

7S0,00m2 de área construída
_ Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Salas comerciais em diver
sos locais.
• Aptos no Resid. Amaryllis,
Rua Ângelo Torinelli, Vila Nova

(P locação), suíte + 2 quartos
e demals dep., sacada c/chur
rasqueira, garagem e box para
depósito _ R$ 350,00.
• Aptos. novos cl su íte + 1

quarto e demais dep., (1 loca

ção, prédio com salão de festas,
1 vaga de garagem e box para
depósito) _ Rua Padre Pedro
Franken _ R$ 380,00.
• Casa em alvenaria cl
160,00m2, 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 cl 1 quarto ou 2 quar
tos e demais dep. _ R. José,
Emmendoerfer, 1533 _ R$

,

300,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J
EDIFICIO KLEIN - Localização
central - Apto de 1 suíte, 2

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem privati
va, churrasqueira na sacada,

salão de festas com churrasquei
ra, salão de festas com

churrasqueira, playground,
portão eletrônico. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Pronto para morar.

CHave

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.
,

EDIFÍCIO MATHEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto com 3
quartos,demais dependên-

Edif. Mattedi cias, garagem, churras-
queira.plav ground, portão
eletrônico. Pagamento:

entrada + 24 parcelas direto
com a construtora. Pronto

para morar.

Imobiliária Menegotti Ltda.

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

churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a

construtora.

I

�IM081LIARIA

MENEGOTTI
CRECI N" 550-J

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

NHA, WC, LAVANDERIA,
ESTACIONAMENTO COBERTO

ALUGUEL: R$ 200,00

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

GARAGEM, GÁS CENTRAL, 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

Ref. 350-
Sobrado Jaragua
Esquerdo com 02

..
qtos, demais

dependências,
com planta de
ampliacao de
conclusao.

R$ 25.000,00.
Troca-se por

chacara.

Apto
Edificio

Amarylis -

Vila Nova
com 01

dependencias.
Troca-se

Sala comercial Edificio
Chiodini com 84,00m2,
vende-se ou troca-se.

Rua Barão do Rio Branco, 553 - 'Sala 1 - Jaraguá do Sul

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

LAVANDERIA '; ALUGUEL:
R$ 200,00

R. ONELIA HORST � VILA
LENZI - DEP: 2 QUARTOS,
SALA, COpA/COZINHA,

WC, LAVANDERIA, GARA
GEM - AL.UGUEL:

R$ 250,00

FONE: (047) 3,71-0031

l'IIItI

LOCAÇAO
SALAS:

AV. MAL DEODORO DA
FONSECA - CENTRO -

COM 130,00M2
ALUGUEL: 570,00

R. CABO HARRY HADLICH
- CENTRO

COM 40,OOM2
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.

ITEODORO IMÓVEIS
Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.

Ligue 371·3724
Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2,000,00 como

distribuidor independenteCorretor - CREeI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul

•·-...-.---.-...•. -.-w
I •
I' FONE: (0**47),.

: ��bt�,�êB,�· 376-0015 :
I .mmoomp!!urMmm!n.mmraw!!!!I!!!1!!�>OOw.llmltlm!!lUl1mllUmmmUmuu!mMlªmmmw!!mmwmmmnw!I!!ll!!U._�OOl!a_� I
I VENDE •
I TERRENOS •
I Terreno C/397,50m2, Rua Constantino Rubini, na Barra- R$ 18.000,00 •
I Terreno C/325,00m2, lot. Miranda, lotes n 2 6 e 7, R$ 9.000,00· cada em três parcetas. •Terreno c/595,OOm2(13,50x44) Rua Camilo Andreans R$ 25.000,00

I Terreno C/368,00 rnz, Jardim Hruschka u, bairro�. R$ 5.000,00 + 30 x RS 300,00 •
I Terreno c/51 0,00 m2, Residenciallmperador, Bairro�· RS 15.000,00 •
I

Terreno c/l.091 ,20m2', Residenciallmperador, RS,16.000,00
SITIOS. •

I Chácara c/20.000,00m2, c/ água para lagoas, 50% área plana, com casa alvenaria de 1 00,OOm2, localizada •
I

na Tifa Javali, Rio Cerro- It, distante 1 ,5km do astatto- R$"40.000,00· aceita troca porcasa na Barra e

carro até R$ 5.000,00. •
I Sítioc/lI1.265,00m2 edifica�o com um galpão de madeira com 140,00m2, moinho com roda d'água, •
Ilocahzado na Estrada Hibeirão Aurora, RIo Cerro II, distaute doasíalto 3 km· R$ 15.000,00· acena

•terreno (Iate) ou parcela.

I' CASAS •
I

Casa de alvenaria c/75,00m2.laje, 01 quarto. sala, cozinha, BWC, lavanderia, abrigo para carro, locali- •zada a RuaJoão Maass, Jaraguá 99, pelo preço de RSI5.000,00 + 18 prestações mensais de RS 246,00.

I Casa de alvenaria cl200,00m2, 1 suíte + 3 quartos sendo suíte e quartos c/armários embutidos, escrí- •
I tório, garagem para dois carros, dependência clBWC, lavanderia, despensa, churrasqueira, piscina, •terreno c/552,75m2(16,50x33,50), Rua Pe. Aloisio Boeing, na Barra.' R$ 95.000,00· aceita apto. c/dois
I quartos, garagem como parte de pagamento. •
I Casa mista c/60,OOm2, terreno com 718,OOm2, localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova- R$ 45.000,00· 50% •entrada saldo parcelado até 20 vezes.
I Casa de alvenaria c/70,00 m2, 03 quartos. garagem, churrasqueira e mais um puxado em construção.
1 mistacll5,00 m2, murada, RuaJoão Maass, lote 51, lot. Ouro Verde- R$ 19.000,00 •APARTAMENTOS:
1 Apartamento cl 96,OOm2, 2 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarella, área •
1 nobre, na Barra- RS 33.000,00 •
I Apartamento

cl 87,36m2, 02 quartos, sendo um suíte, copa. sala, cozinha, lavanderia, garagem,
•terreo, Rua Bahia, n 2 170, próximo do centro- aceita terreno ou casa como parte pagto. RS

140000,00
LOCAÇÃO:

.

•
I Sala comercial C/34,62 m2, Rua Reinaldo Rau, esquina GuilhermeWeege. Centro- RS180,00 (Primeiro •
I mês de aluguel grátis) •
I Sala comercialc/72,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra- R$ 220,00 •Salacomercial c/l00,00 m2, Rua Pastor A. Schneider, 1412, na Barra- R$270,00
I Apartamento c/ 03 quartos, 02 BWC, 02 vagas de garagem e demais dependências, Rua João Picolli, •
I 165·R$3oo,00

1
Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua WalterMarquardl. 2820· R$ 320,00 •
Apartamento c/ 0,3 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 759 _ R$.

1230,00 (disp. 05111) .•
'

I
Apartamento c/ 02quartos, garagem e demais dependências, Rua Joaquim A. Giralla, 210· R$ 250,00
Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio Busarello, 324· RS 270,00 •
I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo Rubini, 1053· R$ 280,00 •
I Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Camilo Andrealta, 201 • RS 230,00

•
I

Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 1187· R$
� .
I Apartamento c/ 02 quartos, gar�gem e demais dependências, Rua Amandus Rengel, sln 2. RS 150,00

•(dlsp. 14/11)
I Casa de alvenaria c/ 03 quartos, 02 BWC, garagem e demais dependência, Rua JoãoJ. Ayroso, 3816' •
I 8'330,00

_.
I

Casa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua 522, n 2 72 • R$ 250,00
Casa de madeira c/ 03 quartos e demais dependências, Residenciallmperador· R$ 230,00 •
I Casa de madeira cl 02 quartos e demais dependências, Rua BerthaWeege. 767 (Fundos)- RS 180,00 •
I

Casa mista c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Abramo Pradi, 212· R$ 1 ßO,OO
Casa de alvenaria c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Padre Aloisio Boing, sln 2, na Barra- R$ •
124000, •
I

Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, murada, Rua 25 de Julho, 1457, Vila
Nova· R$ 270,00 •
I Terreno c/400,58 m2 (15,00m2 defrente), na RuaJosé Narloch, São l.uís- R$120,00 •
I TerrenoC/l.044,50 m2 (28,00 x 37,30), Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra- RS230,00

I
Terreno cl4.690.00m2,ou área menor, Rua Feliciano Bortoni esquina Angela Bortolini, na Barra-R$.
�

.

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

I
TERRENOS

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

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL cl :l.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
II - R$ 12.0()(),()O (Cada)

VENDE - TERRENO cl 510m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,O{).

I
VENDE- TERRENO cn86,37 - Rua João Batista Rudolf
- Loteamento Versalhes - R$ IS.()()O,()().

VENDE - TERRENO cl 1.260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.()()(),{)().

CASAS

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

alv. cl 64m2 em consto Lote n" 88 AP III - R$ 18.000.00.

VENDE - CASA ALVENARIA cl 1501112 Loteamento

Ana Paula II - R$ 30.000,00.

112 água no Loteamento Liocloro Rodrigues - R$16.000,()().

I
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

Zanghelini - R$ ZR.()()O,()() (Aceita carro no negócio).

I

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II

Ouro Verde
Sãõ Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

1

Informativo
Imobiliário
AIJS

I
I

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
SUPERIOR EM CIÊNCIAS

IMOBILIÁRIAS

I
Os cursos seqüenciais tem bases legais na

Lei n° 9,394/96
O Curso Seqüencial de Ciências Imobiliári

as é reconhecido pelo MEC
Tem carga horária de 1600 horas/aula

Duração de 400 dias letivos
Não necessita de vestibular, ou processo

seletivo
O curso terá um período de 02 anos

Será realizado de Segunda a Quinta-Feira
na FERJ- Centro Universitário Jaraguaense
As disciplinas do Curso poderá ser usada

para eliminar disciplinas de cursos de gra
duação que venham a ser feitos posterior-

mente,
Tem a vantagem de atender um segmento

especifico, no caso, ramo imobiliário

I
É destinado:

I

Para profissionais já atuantes, que dese

jam credenciamento e/ou atualização
profissional

Para profissionais atuantes e credenciados
mas a devida formação de nível superlor,

Para pessoas que buscam ingressar na pro
fissão,

Para pessoas que não tem ou não conclui
ram curso superior

Egressos do ensino médio que pretendam
dar continuidade aos estudos em nível su

perior,

Maiores Informações Fone: 275-0051 com

sr. ARSANJO.

A.I.J.S,

Imobiliária Garcia Vende
275-0019CREeI1541-)

A SUA CHANCE PARA SE
LIVRAR DO ALUGUEL!!!

Cód. 0130 .. Lotes cl área acima de

450m2, com toda infra-estrutura, livre
de enchente, próximo a colégio, mer
cado, pontos de ônibus. Sito � Rua
Guilherme Bauer, Bairro Centro Norte,
próximos ao parque fabril da Marisol

SIA, em Schroeder.'Valor R$ 4.000,00
negociáveis.

APARTAMENTOS NOVOS - Cód, 0061 - Apartamentos cl 75m2, contendo 2 quartos.,
1 suíte, sala, cozinha, bwc, lavanderia + 1 vaga de garagem. Sito no Edifício Sôniaí
Magali, Rua Pe.Alberto R, Jacöbs, Bairro Vila Lenzi. Valor R$ 45.000,00 à vista.

Rua João Planinscheck, 302 - Jara uá do Sul - SC
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo terreno com 450
metros quadrados,

localizado no Loteamento

Champagnat.
Treter 275-1561
comNeuro

Vendo ploter a jato de tinta

para impressão de

desenhos, marca 'xerox
2230ij. Imprime em preto e

branco e colorido.
Valor R$ 6.000,00.
Tratar 372-3124

Vendo título do baependi
R$ 400,00 à vista.
Tratar 370-11�6

com Marisa

Vendo casa de alvenaria
com 2 quartos, sala,

cozinha, banheiro, área de

serviço e garagem, terreno
todo murado, com jardim e

calçada, casa semi-nova.

R$ 40.000,00.
Tratar 372-3124 -

Bairro Estred« Nova

Aluga-se sala comercial,
RueProtessor Enrich
Guesser - Vila Lalau.
Valor R$ 300,00
Tratar 275-0051

Ref. 625 - CENTRO - apartamento com

70,00m2, 3 dormitórios, cozinha, sala,
bwc, garagem, área de serviço e sacada

gde. Rua: Leopoldo Janssen, Ed. San
Miguel - R$ 46.000,00

com 75.00m2, 1 dormitório, bwc, sala de

estar, cozinha, garagem. Terreno com

700,00m2. Rua: Hercílio Bertoldi, s/n? -

R$ 35.000,00

(

SÃOLUIS
A ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

comunica que O período de inscrição para o Exame de Classificação
referente ao primeiro semestre de 2001, será no período de 06 de

novembro a 05 de dezembro na Agencia Central do Sesc.
A taxa de inscrição é de R$ 20,00.

III Casa Okm, nova, em alvenaria com suíte, 2 dormitórios, garagem com churrasqueira e �

-� �
... demais dependências, laje. Terreno com 325,00m2 - R$ 36.00á,00 . falta acabar parte. 3
� �

�'
..

�
LOTES NO BAIRRO SÃO LUISAPARTIR DE UM SALÁRIOMÍNIMO MENSAL.'

�
c: Rei. 275 - SÃO LUIS - Casa em alvenaria com 186.00m2, com 5 dormitório, sala, 3

� bwc' s (sendo 1 inacabado), cozinha, área de serviço e garagem para 3 carros. Terreno
O

com 350,00m2. Rua Vitor Vitkoski - R$ 36.000,00 , ;
'Q

�

A Unidade de Ensino Descentralizada de Jaraguá do Sul, localizada
na Av. Getúlio Vargas, 830 - centro, ofer�ce os Cursos:

Técnico Têxtil (Duração 1 ano e 112 ) e Técnico em Eletromecânica
(Duração 2 anos). Tendo como pré-requisito o Ensino Médio.

� LOCAÇÃO,� ReI. 2100 - ÁGUA VERDE - Casa em alvenaria c/3 dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de
U

serviço. Rua Henrique Nagel - fundos � R$ 270,00. �
Re!. 2503 . CZERNIEWICZ - Apartamento cl sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e ==

garagem. Rua Jorge Czerniewicz, 889 - R$ 355,00. �
� ReI. 2705 - SÄO LUIS - Sala Comercial cl 30m2, com bwc e grades. Rua João Franzner, 388 -

.� R$ 151,00.

.5

.§
�

Os candidatos interessados na isenção da, taxa deverão retirar o

questionário sócio-econômico no período de 06 a 09 de novembro do

corrente, no setor de Registro Escolar,
no endereço anteriormente mencionado.

Maiores informações pelo fone 275-0911.

ReI. 2706 _ SÄO LUIS - Sala Comercia! cl 50m2• Rua Francisco Hruscka, 106 - R$ 200,00 .

Vende • Aluga • Administra • Comp'�a • Vende • Aluga

* 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 c/392,00m2 - Chico
de Paula - R$ 75.000,00 (Aceita carro cl parte do negócio). '

* Cód. 367 - Duas casa de madeira 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 churrasqueira,
terreno medindo 580,00m2 - Três Rios do Norte - R$ 38.000,00 (Troca
por imóvel e/ou veículo até R$ 8.000,00)
* Cód. 493 - Bonita casa de alv. nova cl 100,00m2 contendo três quartos,
bwc, salas de estar e jantar, copa-cozinha, despensa - Ilha da Figueira
R$35.000,00 Negociável. Aceita troca carro ou caminhão
* Cód. 363 Sobrado na praia de BarraVelha cl 98,00m2 contendo três

quartos, dois bwc, copa-cozinha, área' de serviço, sacada e uma vaga de

garagem, terreno medindo 195,00m2 - R$ 25.000,00 (Aceita imóvel de
menor valor ou veículo e moto)
* Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321,75m2na praia de Barra Velha -

R$ 10.000,00
.

* Cód. 478 Chalé Suíço cl 120,00m2, três quartos, dois bwc, sala, copa,
cozinha, área de serviço, varanda, sacada, churrasqueira e lareira. Fica

movéis sob medida. Terreno ci 752,00m2. 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, ct. três quartos, bwc, sala,
cozinha, terreno medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000,00
* Cód. 494 - Casa de alv. cl 116,00m2 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 329,00rt_2,con!en_do urna

casa de madeira de 44,00m2 cl dois quartos, bwc, copa-cozinha, área de

serviço. Villa Lalau· R$ 28.000,00

CENTRAL DE VENDAS

W 371-8799RANCHO
IMOVEIS

Barão do Rio Branco, 411'
Centro

JARAGUÁ DO SUL

W 373-0283
Umaparceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoi moveis:com .br

•••••• Cód. 473- Casa Gle alv. cl

196,00m2, contendo uma suíte,
dois quartos, bwc, sala de estar,
jantar e tv, bar, copa-cozinha,
área de serviço e garagem.
Terreno cl 548,62m2. Vila Rau -

R$ 48.000,00. (aceita imóvél em
Enseada ou Jaraguá do Sul bem

.
Iocalizado)

I. I

Cód. 491 - Casa de madeira cl

80,OOm2, três dormitórios, bwc,
sala, copa, cozinha, área' de serviço
e garagem, terreno medindo
324,OOm2. Três Rios do Norte - R$

Cód. 484 - Sobrado de alv. cl 265,00m2, quatro quartos, três bwcs, 11.000,00 de entrada + ,

sala, copa-cozinha, área de serviço, varanda e sacada! churrasqueira financiamento
e garagem. Area do terreno cl 700,Opm2_ Anil Paulla II - 'R$
78.000,00
(Aceita troca por veículo, QU casa em Enseada ou Jaraguá)

QUER ALUGAR SEU IMÓVEL? NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!
VENHA DIRETO AO NOSSO ESCRITÓRIO, POIS TEMOS

CLIENTES CADASTRADOS. LIVRE�SE DE INADIMPLÊNÇIA,
COM UMA ADMINISTRAÇÃO CORRETA E SEGURA.

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

}

* * * * * *

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TER�ENO CENTRO

CASA MISTA ÁREA DE ]40,00 M2, 06 CASA EM ALVENARIA 170,00 M2, 03 375,II(IM2. R$ 55.000,00
QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊN- QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊN-
CIAS, BAIRRO CHICO DE PAULO. CIAS, BAIRRO CZERNIEWICZ. TERRENOAMIZADE

R$ 30.000,00.
.

R$ 70.000,00. 644,OOM 2. R$ 18.000,00

ir (0**47)
372-2903
9973-36�3COR��TOR IIVJÓVEIS
SOBRADO EM BARRA

VELHA 190,00 M2, 01
SUÍTE E 03 QUARTOS.

R$ 70.000,00

TERRENO VILA RAU

326,00 M2. R$ 9.0()O,OO

TERRENO VILA RAU

318,00 M2. R$ 7.500,00

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

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: robersoneanetuno.corn.br

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

Ref. 152 - SOBRADO FIGUEIRA - Ref. 136 - FIGUEIRA - 3 quar-Sobrado alvenaria cl 200m2• Térreo 2
kitinetes cl garagem, churrasqueira. tos, bwc, sala, cozinha. Rua

Terreno cl 380m2. Rua José Theodoro Avelino F. de Borba - R$
Ribeiro, 5.494. R$ 55.000,00 35.000,00.

�-----------------------------

VENDE

�05 - JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 17.000,00

10S - FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos + casa mista c/2 quartos R$ 27.000,00

1
09-CHICO-DE PAULO -Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada : R$4S.000,OO
110 - VILA LENZI - Alvenaria,'190m2, 3 quartos, sala, cozinha, com laje : R$ 70.000,00
125 - FIGUEIRA - Alvenaria, 162m2, suíte, 2 quartos, alto padrão R$ 95.000,00

1�6 - BARRA - Mista 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 39.000,00

1
S - 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

115 - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, c/laje , .. R$ 32.000,00
6 - VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 30.000,00

APARTAMENTOS \

�LANOVA - 2 quartos, sala, cozinha, garagem,bwc, novo.R$ 15.000,00 + finan. R$ 250,00 pl mês, pronto pImorar
AEPENDI - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, garagem.R$ 28.000,00 + finan., aceito carro, estuda proposta

��ENZI - Vende Fábrica de Laje - Galpão 140m2 e Terreno com 2.092m2 R$ 8.5.000,00
VIe" "O

- Vendo terreno cl 962,50m2, na Rua ProcópioGomes, cl prédioComercial e residencial de 24Om2.R$ 220.000,00
IRAs-Terreno c/ 23.000m2 (63x300) frente pl asfalto R$160.000,00

FIG' LOCAÇÃO .

.

FIGUEIRA - Casa alvenaria, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 220,00
FIGUEIRA - Casa alvenaria, 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira R$ 220,00

UEIRA - kitinete com ga'ragem - Rua José Theodoro Ribeiro :R$ 330,00

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FIUOU' AO DISK
,..

� INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

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

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

*

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

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

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

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

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com:br

Jornal

/

,

CORREIODOPOVO
PABX: 370-7919

Comercial: 370-8654
At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura:
370-0816/275-0105

�\[�11 m�At1ij I
Empreendimentos Imobiliários

Rua Expedicionária Gumercindo da Silva,
nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, CO
ZINHA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
• PORTÃO ELETRÔNICO
• SALÃO DE FESTAS

TAMENTO

• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO POR APAR-

• CHURRASQUEIRA

II

LOCASLIZADO NA VILA LALAU - PRÓX. WEG,

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TI!DO O QUE VOCÊ
PRECIS1\ PARA MORl\R BEN!

CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIESC
SESI

SESI - Serviço Social da Indústria
Centrá de Ativtäeaee de Jaraguá do Sul

SESI

Serviço de

Alimentaçãot,
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidadé são resultados

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

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário

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

de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de
.'

trabalhadores.
Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

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

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jarag",á do Sul - SC

IV CAMPEONATO DOS COMERCIÁRIOS
11 DE NOVEMBRO A. 02'DE DEZEMBRO 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: 23/1 O A 03/11 , NO SESC

TAXA DE INSCRiÇÃO
Futebol de Salão R$ 20,00 (equipe)
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
Jaraguá do Sul· SC

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 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).
HORÁRIO: Sábados e domingos (08:00h. às
12:00h. e das 13:00h. às 17:00h).
PRÉ-REQU'ISITO: Maior de 21 anos e possuir
Carteira de Habilitação 8, C, D ou E:

INSCRIÇÕE_S ATÉ: 09/11/2000
'

VALOR DO CURSO: R$ 80,00
VALOR DA INSCRiÇÃO: R$ 20,00
SENA! de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

<SENAI .. CE'�PJarag,ll�id91Sul,
Rualsidoro Pêdri, 263 - Rio Molha - CEP 89259�590':EÓn�lFax: .4.7737

.E-mail: jaragua@sen�i ..scjnd�br

• 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

abrangente de telemarketing,
especificamente em Vendas pelo Telefone,

aplicando melhor seu potencial e sua

capacidade de trabalho para obter eficiên
cia e eficácia nas vendas pelo
telefone. APRESENTAÇÃO

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

.

• Para ouvir bem ao telefone;
• Seja um profissional do telefone;
* Exercícios de simulação sobre telefonema

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

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA:, 15�h9ras/alJ.la
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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ROTA

com tomate

.

. �

Funcion}j,unto ao Hotei:::Barra-ve'h� Wille

4A®�!?bSi�dl�ª,,::s;��M@'m;��ª,?�"1i..s"Ei1.1
";

"'��>'''-'''''''''
v�'»<_"-""0 "''''�''''W.'''''''''M,_"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,:,,m«,,,'-·';;;;

Ingredientes
- 200g de massa folhada

- 170g de atum (1Iata) sólido em água
- 300g de tomates-cereja cortados ao meio

- 2 colheres (sopa) de mostarda
- 60g de queijo parmesão ralado

- 100 mi de creme de leite fresco
- 2 ovos

- 1 pitada de -;'oz moscada CORREIO DO POVO
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Farinha de trigo o quanto baste para polvilhar

Modo de preparo
Polvilhe uma superfície com farinha de trigo e abra a massa com

o rolo. Unte a assadeira, coloque a mosse no fundo e na lateral da
forma, fure a massa com o garfo, cubra com papel manteiga e

despeje o feijão cru. Leve ao forno pré-aquecido a 180°c por
10 minutos. Retire o feijão e o papel mcnreiça. Espalhe a
. mostarda e metade do queijo ralado no fundo da massa.

Distribua o atum, de maneira uniforme e os tomates
cortados. Numa vasilha, junte

os ovos e o creme de leite e misture bem com o garfo
até obter um creme homogêneo. Tempere com sal,
pimenta e a noz moscada. Despeje o creme na

forma, polvilhe o restante do queijo ralado e leve
ao forno por mais 40 minutos ou até dourar.

Sirva quente.

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 - Centro - Jara

�.a.,E.J�!m��ANCHONETE
371-7133 I 9992-2164

J

Atendemos diat:iamente para. almoço
com ºuf�, e jantar àJa carte e tencnes:
Toda quarta-feira e sábado videokê

'27:5-2923
disk-brega

Rua Reinoldo.Rau, 60 - Sala 14 - Edifício Market Place - Jaraguá doSul- sc

ts
•

1 i gue ,3707919para anunciar,

Aceitamos reservos poro festas'

,
Lanchonete diariamente,�5:00h

H

"5 da 50vadedades". Jantar de Segund' ,: ,i;;,Almoço, ma a a sexta.felrar;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se sítio com 27.oo0m2, com

casa de madeira com 50m2, 2

lagoas, pomar, 5.000 pés de
palmeira real, estrada por todo

terreno. Localizada no Rio Branco,
Guaramirim, Preço R$ 18.000,00.
Tratar 275-2294, cl Luca. Creci

7.146.

ponto comercial de alvenaria,
localizado na VilaRau, próximo
Assembléia de Deus. Tratar Av.

Getúlio Vargas, 26, fundos, cl sra.
Diva.

Vende-se terreno na antiga Ti ta

dos Pereira, 5:1.000m2, Rua

Henrique Marquardt, após gruta,
2 nascentes de água. Valor R$
35.000,00. Aceita-se carro semi
novo. Tratar 371-7341, cl Sandra.

Vende-se estufa com suporte para
14 bandejas e capacidade p/40kg,
acompanha 5 badejas. Valor R$

300,00. Tratar 371-8273.

Vende-se apto geminado no

Condomínio Águas Claras, próx.
à Feri. Valor R$ 9.000,00 entrada

+ financiamento pela Caixa
Econômica, prestações de R$
114,00 ao mês. Tratar371-9757

ou 370-7933, cl Salete.

Vende-se terreno com 470m2 (próx.
Centro). Rua Alfredo Schumann,
preço R$ 20.000,00. Tratar275-

2294, c/Luca. Creci 7.146.
Vende-se casa em Barra Velha,

sobrado misto, cl 3 quartos, sala,
cozinha,2 bwc, churrasqueira
completa. Valor R$ 45.000,00,
aceita. veículo ou imóvel como

parte do pagamento. Tratar 370-
7441 ou 9973-5354.

Vende-se terreno de 1.200m2 no

Rio da Luz, a 700 mts da Ceval.
Valor R$ 10.000,00, a negociar.
Tratar 376-1484, cl Astrid,

Aluga-se sala comercial na Rua

Francisco Hruska. Valor R$ 200,00.
Tratar275-0051.

Troca-se I casa de alvenaria + I

FONE: 371-3349

ALUGUEL

DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLO'S FERREIRA, 184

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

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

EDITAL Nº 22.995 de 25-10-2000

Cópia recebida do cartório de Blumenau, neste Estado

JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA E TlANE SZEREMETA

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Bom Retiro, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua José Vicenzi, 172, nesta cidade, filho de Jaime Chaves de Souza e Elterlina Henrique de Oliveira
Souza.

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Arthur Grahl, 701, Blumenau, nesteEstado, filha de Olivio Alves Szeremeta e Azenirda Szeremeta.

EDITAL Nº 22.996 de 25-10-2000

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado
MAURELIO JOSÉ WITKOSKI E SILVANA SILVA REITER

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Bernardo Dornbusch, 2.306,
nesta cidade, filho de Alidio Witkoski e Rosalia Okonski Witkowski.

Ela, brasileira, natural de Palotina, Paraná, domiciliada e residente na Rua João Tozini, 97, Corupá, neste
Estado, filha de Silvio Reiter e Leonora Reiter.

EDITAL Nº 23.000 de 26-10-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
AVERALDO FLORIANI E EDELTRAUT RUDIGER

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Rio dos Cedros, neste .Estado, domiciliado e residente

na Rua Erwino Menegotti, 39, nesta cidade, filho de Alberto Floriani e Adelaide Floriani.

Ela, brasileira, viúva, diarista, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Ba
rão do Rio Branco, 2.738, Schroeder, neste Estado, filha de Frederico Rudiger e Ema Strelow Rudiger.

.

EDITAL Nº 23.003 de 27-10-2000

SANDRO Luís EWALD E DAISY MOHR

Ele, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Angelo Rubini, 550, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Sérgio Luiz Ewald e Cristina Alaide

Bortolini Ewald.

Ela, brasileira, solteira, estilista, natural de Seara, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Arduino

Pradi, 800, São Luiz, nesta cidade, filha de Horst Mohr e Isonia Mohr.

EDITAL Nº 23.004 de 30-10-2000
NILSON VILSON BUZZI E .LUCIANA MAFRA

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Benedito Novo, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Victor Rosenberg, 482, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Alceste Buzzi e Maria Buzzi.

Ela, brasileira, divorciada, comerciante, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Victor Rosenberg, 482, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Aldo Beny Mafra e Dirce Amorim Mafra.

EDITAL Nº .23.005 de 30-10-2000

Cópia recebida do cartório de Boa Vista - Joinville, neste Estado

EDERSON EVARI$TO JANTSCHE KATIANI CORDEIRO

Ele, brasileiro, solteiro, programador, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Emma Rupel Bartei, 55, nesta cidade, filho de Vitor Henrique Jantsch e Renilce Maria Evaristo

Janlsch.

Ela, brasileira, solteira, programadora, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Guilherme Werner, 383, Santo Antônio, Joinville, neste Estado, filha de Augusto Manoel Cordeiro e

Lucinda Maria Cordeiro.

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

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

Academia Boa Forma - R. Reinoldo Rau, sin° - Nesta;
Adelina Maffezzolli ME - R. José Theodoro Ribeiro - Nesta;
Adilson Paraná - R. Garibaldi, Loteamento Saibreira, lote 63 - Nes

ta;
Alceu Oldenburg ....,. R. Bertha Weege/fundos Bar Frico - Nesta;
André Luiz Dunkel' - R. Joinville, 2.499 - Nesta;
Angular Fotografia e Vídeo Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1.693-
Nesta;
Angular Fotografia e Vídeo Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1.693-
Nesta;
C.A.M. Fernandes Repres. Ltda, - R. Roberto Zimermann, 1.426-
Nesta;
Danielle G. de A. Costa- R. Rio de Janeiro, 766 - Nesta;
Emerson Tchmola da Silva - R. José Maestri, sin° - Nesta;
Etirnax Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1.023 - sala I - Vila Lalau

Nesta;
Evandro Egberto Kern - R. Expedicionário Fidelis Sthinghen, 184-
Nesta;

,

Galvaniza ao Batisti Ltda - R. 850, sin° - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Gerson Krueger - R. Francisco Hruscka, sin° - São Luis - Nesta;
Gilson Luis Cacenot Pinto - R. Walter Guimer, 186, próximo Bar do
Dinho - Nesta;
Gilson Luis Cacenot Pinto - R. Walter Guimer, 186, próximo Bardo

Dinho - Nesta;
Gilson Luis Cacenot Pinto - R. Walter Guimer, 186, próximo Bardo
Dinho - Nesta;
Harni Iton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - Nesta;

Huang Chi - R. Ouo Meyer, 66,-- Nesta;
Huang Chi.....,.. R. Ouo Meyer, 66 - Nesta;
lsaias Franca - Nesta;
João Carlos Ferreira - R. Joinville, 3.747 - Nesta;
José Carlos Klein - R. Afonso Nicoluzzi, sin° - Nesta;
KM Brasil Automação Industrial- Rod. BR-280, n° 2.000 - Nesta;
Lindaura Taufenbach - Nesta;
Lindaura Taufenbach - Nesta:
Luiz Carlos Pedroso - R. GuilhermeWacherhagen, 583 - Nesta;
Luiz Fernando Gonçalves - R. Guilherme Weege, sin° - Nesta;
Maria Aparecida Michel da Luz da Cruz - Av. Mal. Deodoro da Fon

seca, 97 - Nesta:
Maria Aparecida Michel da Luz da Cruz - Av. Mal. Deodoro da Fon

seca, 97 - sala 7 - Nesta;
Maria Salete dos Reis _:_ R. Albano Schmidt, 1.016 - Nesta;
Mei Industrial LIda. - Rod. SC-416, Km 17,3 - Nesta;
Natali Com. de Equip. pl Informática Ltda.-ME - R. Reinoldo Rau, 246
- Nesta

Raquel Klitzki - Estrada Garibaldi, 843 - conhecido como Jaraguá
Nesta;
Renova Indústria cÍe Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 -

Schroeder;
Romildo Woisky - R. Barão do Rio Branco, 77 - apto 02 - Nesta;
Romi Ido Woisky� R. Barão do Rio Branco, 77 - apto 02 - Nesta;
Rui.Cleber Bukoski Karoleski - R. Marechal Floriano Peixoto, s/no
Nesta;
Samir Antonio Scoz - ME- R. Elisa Volkmann Mass, sin° - Lote Ouro
- Nesta:
Temperados Jaraguá Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 704 - Nesta;

Temperados Jaraguá LIda. - R. Bernardo Dornbusch, 704 - Nesta;

Temperados Jaraguá Lida. -'-- R. Bernardo Dornbusch, 704 - Nesta;

Tulipa Negra LIda. - Portaria Bradesco - Nesta;
_

Valdecir Gonsalves Fernandes - R. EstradaGaribaldi, próx.lgreja Sao

Pedro - Nesta;
Vera Cruz Duarte - R. Roberto Ziemann, 128 - Amizade - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU �e
recusaram a aceitar a devida intimação, faz' por iriterme-
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no pra�o
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razao
por que não o Jaz, sob a pena de serem os referidos pro
testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 01 de novembro de 2000.

I1ton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOTRE (28/10)
NOITE DAS BRUXAS

odos os tipos de monstros passaram .pela
re, desde drácula, bruxas, até palhaços! Não'

acredita? Então olhe!

o, ÀS 15 HORAS, LOCAL:, NOTRE
EM AÍ:
tnois novo lançamento do grupo N@ Ger@I, o Studio ao
Vo Nageral.com, feito junto à Studio FM!
rata-se de um programa semanal, realizado num local de

r�nde concentração de pessoas, onde serão real izadas

tcadeiras/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!
.

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: PingüimBar
No final de semana e feriados naNotre, Chopp
& Club e Café Confusão.

'''::-'':\f&%'{Hf{mM

SUPERNOV,(5
,Maurício Manieri compõe música
tema do próximo filme de Xuxa
O cantor Maurício Manieri foi escolhido
para gravar a músicQ.+tema de PopStar, o

mais novo filme de X'Uxa. A música,
homônima, foi �Qm�o�fapelo próprio

cqntor, Além dísse
'

arcado para a

í1Q quinzena de lêtnçqmento dê
.'

seu CD ao vivo, 917 (!i 'na início do mês
ne Olympia, em Sã" �auI9. Ot:arro-chefe
do álbum será a música Primavera, que
em breve começará a ser executada nas

.

rádios,

Demi" Moore., "� 'NIce Willis
finalmente divorciam

�pós dois anos ção, os atores
BIi'l!ce Willis é De iholmente se,

divo�ciaram na ai ano. Os dois
foram casados por X� anos e têm três
filhas. Desde aseparàção, Willis foi
visto com a espanhola Maria Bravo, mçs
segundo os tablóides norte-americçmos, o

romance também já teria terminado.

'MicrQsoft diz que hackers
invadira. cl rede

CNN - .4 fATa, �1;1I1Giou que
hackers invadiram õSf:compy1'aöores da
compenhio' no que seu porta-voz, Rick
Miller, chamou, na noite de quinta-feira,
de "um deplorével.ato de espionagem

.

industrial". O porta-voz não quis
.

comentar que áre,as da rede de
computadores fôram viqJadas, quais os

. objetivos específicos:çJos hackers ou os

possíveismotivos.

JABAGu.A, ,lElfTER
�l!�'l�

AC��
14 anos. 14:30 - 16:45"' 19:00 e 21:1

GlNE 2
OOWBOYS DO ESPAÇO

Livre. 15:00 - 1'7:45 - .e 20:30

qI" 3

TODO lVCUNDO

�IBARATO

Av. Mal. Floriano, 35

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

� Av. Mal. Deodoro da

\� Fonseca, 1699
II! \� Fone: 371-7847

__""",\ Jaraguá do Sul- SC

DIREÇÃO
�
r:::

Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372-3306o..

C -'i).,Jaraguá do Sul- SC� a I

r() Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

, ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.

, ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

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

Fones: 371-7209/371-6158
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



21/10 Emelly Tonini

22/10 Amilton Fachini

22/10 Paloma Schervinski Pereira "

. , \ .

22/10 Guilherme Felipe Bueno " »

23/10 Everaldo Krizinski Junior,
� ,

, .

24/10 Jhenifer Luana Borges de Lima'

24110 Richard Machado Farias

24/10 Larissa do Rosario

'J 24/10 Sarah Mazzola Vargas
25/10 Bruna.Verclno
27/10

'

Maikelli Aparecida Rodrigues "

27/10 Lucas Natan Althaus
" "

27110 André Jordí Volkmann

_6·C_O_RRE_I_OD_O_PO_V-,--O_I�-------CP CRIANÇA '

Embelezando nossa

coluna, a fofura
Giovanna de

Figueiredo, que
completa 8 meses dia

10/11, filha de Alfeu e

Débora de Figueiredo

A gatinha Rafaella
Karina Andrade,
filha de Geralito e

Ledirce Andrade
(leia-se Ito Som e

Luz), completou 5
anos ontem

Sábado, 4 de novembro de 2(!2Q
• • • • • ti • • • • • ef;f;"".

�
..}....;w. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

•
' 'I

· ,

atinha Laís Inara Luciani, de Guuramirim, com o

colonista social aqui do CP, Albino Flores, antes de

mudar-se com a.familia para a distante Marabá/PA,
completou 3 aninhas dia 23/10, e reuniu seus «ocos

amiguinhos para comemorar a data. Em breve, com OS

papais, Ney FCarla, e a maninha, Lara, vêm matar aS

saudadeldurante as férias no litoral ca ·neI1Se.
. "

Parabens.

-Z Z �z Z

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
"

Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED. UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cursos do Sine ainda têmvagas
Apesar da procura ter sido

grande nos últimos dias, o Sis

lema Nacional de Empregos
(SINE) mantém algumas vagas
abertas em cursos nas regiões
de Blurnenau, Joinville e Jara

guá do Sul. As inscrições são

gratuitas e devem ser feitas nos

pOSlOS do SINE ou, nos muni

cípios que não ti verem sede do

SINE, no escritório da Epagri.
Os cu rsos com vagas aber

las são os seguintes:
Blumenau - Educação Am"

biental, Novo Perfil para Se

cretárias, Saúde Alternativa,
Excelência no Atendimento Co

merciai, Formação de Ven

dedores, Gerência de Empresas
no Comé rc i o , Promoção de
Vendas, Panificação/Balconista,
Excelência no Atendimento

Hotelaria, Excelência no Aten

dimento Panificação, In

formá ti ca Apl icad a ao Co

mércio, Metrologia Básica,
Corei Draw.

Barra Velha - Artesanato

(Reciclagem Artesanal, Latas,
Vidros, Papel), Artesanato (Tee

Desenvolvido através de

parceria entre Secretaria Estadual
da Família, UNISUL e Centro

Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ, o projeto Tecendo Cida
dania terá o quarto módulo deste
ano realizado no auditório da

UNERJ em Jaraguá do Sul nos

dias 6 e 7 de novembro. O en

Contro contará com à participação
decursistas de vários municípios
da microrregião que já de

senvolvem trabalhos voltados à

capacitação dos articuladores em

Embalagens, Aprov. Conchas e

Macramê).
Corupá - Adrninistração do

Lar, Custos e Noções Básicas
de Matemática, Psicologia
Educacional p/ Ens. Fund.,
Artesanato (Folhas de Bana

neira, Pintura), Metodologia de

Ensino e Projeto.
Guaramirim - Artesanato

(Folha de Bananeira, Milho),
Chocolate' Caseiro e Em

balagens, Reciclagem Arte

sanal.

Jaraguá do Sul - Técnicas

em Bordado a Máquina Caseira,
Técni-ca Artística de reapro
veitamento materiais recicláveis

(Resíduos de Madeira, Malha,
Metal), Cooperativismo, In
formática adaptada p/ defi
cientes, Informática adaptada
p/ Terceira Idade, Digitador.

Massaranduba

Artesanato (Casca Arroz, Folha

Bananeira, Madeira, Prod.

Locais).
Schroeder c Trabalho em

Equipe - Dinâmica de Grupo,
5' S ..

Livro foi

lançado na 3a

Jomadade

Educação

CentroUniversitário

apresentalogonnarca
A Reitora do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul, Professora
Carla Schreiner, apresentou à

imprensa, no dia 25 de outubro, a

logomarca do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul - UNERJ. Criada

por Fabrício e Cesar Dobner, a

logomarca simboliza, através de uma
espiral, a evolução no núcleo

universitário de Jaraguá do Sul e SUa

região. Linhas retas em forma ele cur

sor complementam o grafismo,
representando a busca da Instituição
pela precisão. tecnológica e por um

ensino de alta qualidade.

A reitora explicou que o pro
cesso de escolha começou em

agosto e resultou 'na apresentação
de 34 trabalhos. Seis siglas, esco
lhidas por uma comissão avaliadora,
foram colocadas em votação entre

os acadêmicos, professores e

funcionários do Centro Univer
sitário. Dentre estas, foi selecio
nada a sigla de autoria da aluna Fa

biana Kroll. A divulgação da nova

logomarca, que teve votação
unânime, está sendo feita através de
outdoors, cartazes, jornais e da

Internet.

Centro Universitário realiza
cursos em parcena com o

Conselho daComunidade

A Secretaria de Justiça e

Cidadania do Estado de Santa

Caiarina, o Conselho da Comu

nidade e a PrefeituraMunicipal de

�araguá do Sul celebraram con

vênio em outubro para a im

plantação de um programa de

educação e treinamento para os

apenados do Presíelio Regional de
Jaraguá elo Sul.

O resgate social dós detentos

se dá através elo projeto Âncora,
desenvolvido pela UNIVALI, que
firmou parceria com o Centro
Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ para a realização de 22

cursos que visam elesenvolver as

habilielades profissionais elos
eletentos para que, após terem

cumprido suas penas, possam ser

absorvidos pelo mercado de

trabalho.
Os eletentos iniciaram no final

de outubro uma série de cursos ele

qualificação profissional, através
de recursos do FAT - Fundo de

Amparo ao Trabalhador. Conforme
a juíza Hildernar Meneguzzi de

Carvalho e oPresidente do Conse

lho, Nilton Roque Zen, os cursos

se inserem na proposta de reinte

gração dos apenados, para que ao

retornar ao convívio da sociedade

tenham uma profissão e possam
desempenhá-la com dignidade. O
modelo de parceria em Jaraguá do
Sul é inédito no Estado e no Brasll.

Os cursos a serem realizados

são os seguintes: cozinheiro, tece
lagem, produção de doces e

geléias, produção de velas

artesanais e giz de cera, corte e

costura, direitos humanos e

cidadania, artesanato em geral,
pintura e recuperação de paredes,
reciclagem de papel, supletivo de

ensino bás ic o , artesanato em

tecido e informática básica.

Projeto Tecendo Cidadania
temmais uma etapa

O livro de literatura infantil "Um

mergulho nas águas do Itapocu",
culminância do Projeto de Pesquisa
"A inlluência ela mata ciliar na qua
lielaele ele viela em Jaraguá elo Sul",
das ex-acadêmicas Clauelia Cavalleri,
Deise de Souza, Márcia Tavares e'

Patrícia Beltramini, sob orientação elo
Professor do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- UNERJ, Ingo Paulo
Robl, fOJfançaelo no elia 26 ele outubro

.

no Sindicato do Vestuário de Jaraguá
do Sul elurante a realização ela 3a.

Jornaela de Educação.
O lançamento roi marcado por

uma performance teatral realizaela

pelos acadêmicos do Curso ele Pe

dagogia que alertaram sobre o

processo de degradação provocaelo
por acúmulo de sujeiras e despejos
de dejetos in natura no leito elo rio.

Unerj sediará
mostra itinerante /'

"Jaraguá do Sul nos
500 anos do Brasil"

Políticas Públicas para agirem ele

forma integrada e participativa.
Nesta oportunidade, o Projeto

Tecendo Cidadania apresentará
algumas propostas avaliadas ao

longo do ano, visanelo o aper

feiçoamento nas relações entre os

municípios e o Estado de forma
inovadora e tecnicamente es

truturada para que, tanto re

cursos quanto as diretrizes po
líticas, estejam elirecionadas a

atender às reivindicações da

população.
.

O Centro Universitário de Iara

guá elo Sul- UNERJ irá sediar entre

os clias 6 e 10 ele novembro, no hall

do auelitório, aMostra Itinerante "Ja

raguá cio Sul nos 500 anos do Brasil",
promovicla pela Sociedade Cultural

I \

e Artística de Jaraguä elo Sul- SCAR

e por artistas plásticos ela cidade.

O projeto Mostra Itinerante

pretende levar. através elas obras de

arte, a cultura aos estudantes,

professores e funcionários do

Centro Universitário de Jaraguá do
Sul-.UNERJ. A mostra ficará aberta

elas 8 às 12 horas e elas 14 às 2t horas

u
Centro Universitário

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o 'sim' de Zélia e Dieter
Um dos eventos/s�iais mais marcantes deste ano 2000 foi o enlace de

Dieter Janssen e Zélia Breithaupt, na sexta-feira (27), na Igreja Matriz São

Sebastião, ornamentada com as mais belas flores para o momento muito

especial. O toque elegante e diferente da noite ficou por conta da: recepção,
no Clube Atlético Baependi, lindamente decorado com lírios brancos, onde
os convidados foram brindados na chegada, antes do jantar, com uma

mesa de queijos e champanhe, criando um clima descontraído que
permaneceu a noite toda ao som da Banda Stagium �O, de Florianópolis,
acompanhado pelo grupo Violinos da �a. Luxo!!!

Foto Áurea

Os recém casados Zélia e Dieter com os pais dele, Enno e Pérola Kuchem
becker Janssen, e os pais dela, Janice Hafermann e Bruno Breithaupt

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

Atendimento para
festas em geral.

Fone 275-0980

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

.

vida, vão ficar diferentes.
Jantar Dançante num ambiente

requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

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

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

-,

sa Noite
Mares do Sul
No dia 11 de novembro, Ja

raguá do Sul terá mais uma

grande festa no Clube Atlético

Baependi. Uma tonelada de frutas,
"drinques tropicais, muita música e

gente bonita serão as principais
atrações da promoção. Tudo isso
animado pelos grupos musicais
Art Manha, de Jaraguá do Sul, e

Cartão Postal, de Araranguá. Ven
da de mesas e ingressos na secre

taria do clube. Imperdível!!!
-

A festa vai acontecer na beira das piscinas do aristocrático Clube
Atlético Ba�pendi

Flávio Ueta

Os casais Ana e

Eduardo Agne
(Macarrão) e Eleni e

,

Rodrigo Thieme
uniram o útil ao

agradável (trabalho e

diversão) durante a

12a Schützenfest

Flaviane, Marcelle,
Tamira e Suelle são as

bonitas atendentes da

Bijoux Prêt-à-Porter,
reinaugurada em

outubro, no Shopping
Center Breithaupt

Flávio Ueta

Kâtia Sringari, Tânia
Mara Fodi, Fernanda
Luisa Chiodine e

Scheila Cristina Fodi
formaram animado
grupo duranie a

Schützenfest deste ano

�-411!:!!
-.;';-� ",,���

-

.

. -'�:?:.'
> •

.. '''''-''''
. .",i' Floricultura

FIorisa
)

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

<,

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

Calçadão
371-5800

.

Corupá
375-1948

Mania de vend�r barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

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

Rituais de Finados: a tradição da queima de velas émantidaprincipalmente pelos catôlicos

Familiares visitam cemitérios
(

celebrando Dia de Finados'
Barra do Rio Cerro e durante o

dia de ontem celebrou quatro
cultos, em cemitérios diferentes.
Ele ressalta que a diferença entre
os evangélicos luter-anos e o

católicos é que os primeiros não

rezam pelas almas, mas

acreditam que os mortos estão na

mão de Deus e pregam a

ressurreição. "Nós intercedemos

pelos vivos, como processo
terapêutico, para que saibam
enfrentar o sofrimento que é a

perda de uma pessoa querida",
explica. /

Diante das cruzes, centenas

de quilos de velas foram

queimados, num ritual que inclui
flores e orações. As irmãs Ana

Altenburg, 81, e Vanda Hardt, 83,
cumprem a rotina de visita ao

cemitério do Centro há mais de

30 anos, portando dezenas de
galhos de crisântemos. Ana

reside em Blumenau. Vanda, em
Joinville. As duas têm os pais
enterrados em Jaraguá do Sul. "A
gente vem três vezes por ano, no
Dia das Mães, no Dia dos Pais e

no Dia de Finados", conta a irmã
rn ais nova. A idade não é

empecilho para elas. "Somos

jovens, se a gente fosse velha não

daria para fazer isso", brinca Ana.
NO INTERIOR - Nos

cemitérios mais distantes do

Centro, a rotina de Finados é a

mesma. No Rio da Luz I, as

inscrições das lápides indicam

que a parte antiga do cemitério
existe desde a primeira década do
século. Nesse local, túmulos
desmoronados deixam aspecto
de abandono. "Todos os túmulos

"da parte nova recebem visitação.
Na parte antiga, as pessoas estão'
enterradas há muito tempo, por
isso está abandonado", explica a

visitante Lurdes Strelow, que tem
a mãe enterrada no local.

Diferente da maioria das

cidades brasileiras, Jaraguá do

Sul não tem casos conhecidos de
I

• _

peregnnaçao a túmulos

milagrosos. "Não conhecemos

nenhum caso dessas crendices

aqui", constata o pastor Jansch.

(LiSANDREA COSTA)

Data tem sentido,
diferente'para
católicose
protestantes

Jaraguá do Sul - Os

católicos rezam pela salvação das

almas; os protestantes, pelo
consolo dos familiares. Mesmo
com significados di ferentes, o Dia
de Finados reuniu milhares-de

pessoas de todos os credos, que
durante todo o dia passaram
pelos 24 cemitérios doMunicípio.
Padres e pastores celebraram as

respectivas crenças com missas
e CLillOS em diversos cemitérios
da cidade.

- O Dia de Finados para nós
é o anúncio da ressurreição como
esperança para a vida e a

comunhão no consolo da luta -

, explica o pastor Ralf Karl
Jansch, que atende a região da/lio da Luz I: abandono e inscrições alemãs naparle antiga do cemitério

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

DI: Marío Sousa jl:

ij. 2,.�netuno.com.1x� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS tTOA.

HORORtO Df ATfNIDIMfhlTO: SfG. A SfX.
1:000s 12:00 I � 3:00lEJs 11:30

j. ,,'

SEJß100S
8:00 Os 11:00

'("

Atel1demesI4todo�.·· ()s. tipos.

de C6I1\íêmios." .

Fone/Fax ·371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São JoséAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Questão: proprietário da lancluJizete Parada Obrigatória diz que paga R$ 700,00 de aluguel à Canarinho
I

Comerciantesapontamerros na
.......

,�

locação de salas no terminal
Instalação de
lanchonete é
considerada

<_ irregular

.laraguá do Sul - Comer
ciantes da região da estação de

transporte, conhecida como

terminal urbano, estão revoltados
com a instalação, de lanchonete

no interior do prédio, consi
derado patrimônio histórico do

Município. Eles denunciam que
não houve licitação ou con

corrência pública para a im

plantação de duas sal as co

merciais no local e que não po
deria haver mudanças nas

instalações, por tratar-sé de

edifício histórico. De acordo com
as declarações, o prefeito Irineu

Pasold havia garantido aos

comerciantes, antes das eleições,
que a lanchonete não seria
instalada.

Uma das salas é utilizada

como banca de revistas e loja de
conveniência. A outra, motivo da

revolta dos vizinhos, é lanchonete
e conveniência, propriedade de

fi lho' e nora do diretor do Sarnae

(Serviço Autônomo de Água e \
Esgoto), Nelson Klitzke. "O
Décio Bogo (diretor da Viação
Canarinho) e o Breda (Luiz
Roberto Breda, gerente) me

disseram que alugaram o espaço
para a banca, mas que a outra sala
o prefeito já tinha reservado,

porque ia cedei' pro Klitzke.

Depois o prefeito me prometeu
que não ia colocar lanchonete. Eu
fiz campanha pra ele, agora ele

faz isso conosco", reclama.
Um dos proprietários da

lanchonete Parada Obrigatória,
instalada no terminal, Paulo José
Klitzk e, nega que tenha feito
acordo com a Prefeitura. Diz que
negociou diretamente com a

Canarinho, de quem locou a sala

por R$ 700,00 mensais. Ele -

confirma que está instalado no

local há cerca de três meses e,

há pouco mais de duas semanas,

passou a vender também sal

gadinhos. "Eles estão revoltados

porque eu faço concorrência,
mas estou dentro d a lei, não

manipulo alimentos aqLli dentro,
compro tudo pronto", defende
se,

ci antes querem saber porque
caminhão do Município levou pia
até o local, que depois foi ins
talada na lanchonete, também por
funcionários da Prefeitura, "E se

o prédio é patrimônio. como eles
tem direito de mudar as ins

talações')", questiona o pro

prietário de' lanchonete, Elmo

Klabunde. Ele, também quer saber

que direito a Viação Canarinho tem
de ganhar aluguel em cima de

prédio público.
I

Respondendo pela Canarinho,
Breda diz qtle desconhece esses

-,

fatos e que prefere não se ma

nifestar. Os diretores da empresa
estão em viagem no Mato Grosso

'do Sul. Na PreFeitura , a re

portagem não encontrou nin

guém g�le pudesse esclarecer a

situação, já que a denúncia foi
feita na quarta-feira ii, tarde. O

telefono celular do prefeito estava

desligado. (LiSANDREA COSTA)

Se a Prefeitura não tern nada

a ver com o acordo, os comer-

j

Elmo Klabunde: questiona direitos da Canarinho de alugarprédio público

Cláusulas de contrato
embasam denúncias

O contrato elaborado pela
Prefeitura para utilização do

prédio estabelece, no primeiro
item: "Ficam vedadas inter
ferências, de qualquer natureza
que reduzam ou rriodifiquem a

estrutura original da Estação de

Ônibus, da Praça dos Ex

pedicionários, e dos prédios his
tóricos, sendo que qualquer
proposta de interferência pela
permissionária deverá passar pela
análise e aprovação do SPAT -

Serviço de Patrimônio Argui
tetôríico''. O quinto item do con
trato prova que os comerciantes
têm razão quanto ao ccmércio
de salgadinhos no local: "So
mente poderão ser comercia- \,

lizados no local produtos 'secos
e não perecíveis, vedada amani

pulação de quaisquer alimentos
que gerem lixo orgânico".

Os comerciantes não se

conformam que não tenha

havido licitação para uso do

prédio público. A região da

estação de ônibus tem agora dez

lanchonetes, num espaço

aproximado de 500 metros

quadrados. "A gente acha que o

sol nasceu pra todos, mas dentro

de pFédio público tem qu"/é haver
licitação porque todos nós
tínhamos interesse- nessa

lanchonete", diz' Stingher. A
familia dele possui comércio na

'Rua Padre Pedro'Franken há40
anos. O,<casal Alcides e Rosália
Odeli também não se conforma,
"A minha filha foi pedir pro
Geraldo (Werningl:taus, ex-

'.J,

prefeito) espaço pra colocar
banca de revista. Eie respondeu
que ali era um prédio histórico,
ninguém podia mexer. Mas filho
de gente que trabalha sna

Prefeitura eles podem colocar
ali!' Quer, dizer que só é

patrimônio histórico pra-nós?",
diz, indignada.

'�

Outro proprietário de

lanchonete, Célio Planincheek,
considera a concorrência desi

gual. Proprietário de fábrica de

sucos, eie não conseguiu au

torização para colocar carrinÄo
na estação de ônibus. "Nem a

Prefeitura nem a Canarinho
assume a responsabilidade. A

Canarinho diz que. a sala é da

Prefeitura. A Prefeitura diz que
é a Canarinho que aluga. Isso não

está certo", opina. (LC)

Estação: afamilia deAlcides eRosália Odeli queria espaçopara ballen
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vila Freitas quer segurança para os pedestres na SC-413
Excessode
velocidade e falta
de acostamento
säo os problemas

Guaramirim - Os morado
res da Vila Freitas, na chamada

Serrinha de Guar._a_mirim, ao lado

da SC-413, estão preocupados
com a falta de segurança para os

pedestres e ciclistas na rodovia.
Parte do trefho não tem espaço
de acostamento suficiente desde

que foi feito o alargamento com a

construção da terceira pista,
dificultando a passagem no local. ,

O presidente da Associação de

Moradores, Luís Freitas, 42 anos,

que sempre residiu no bairro, diz
que a comunidade perdeu a conta

das vítimas de atropelamentos na

serrinha.
A última ocorrência trágica foi

registrada no início desta semana,

quando o estudante Marcos Gui

zoni, de 12 anos, atravessava a

pista para chegar ao ônibus que o

levaria ao colégio no centro da

cidade e foi atropelado por um
caminhão. Jovens, adultos e

crianças adultos já perderam a vida
no trecho de aproximadamente
três quilômetros, entre o acesso

para a Ilha daFigueira e o declive

da VilaBrürniller, devido a faltade
melhores condições de segurança.

Conforme Freitas, as maiores
dificuldades ocorrem nos dias

úteis, quando o movimento de au-

Sábado
15hOO - Matriz
19hOO � Matriz!

17h30 - Rainha da Paz
I7h30 - São Luiz
19hOO� São Benedito

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

rassLIli�ogàdOS Associados
OABtsC 3437-B

Edson Junkes/CP

Dificuldade: pedestres e ciclistas transitam com risco na rodovia
• A

tomóveis e caminhões em direção
a Massaranduba fica bastante in

tenso e muitos motoristas impri
mem velocidade excessiva. Freitas
não sabe exatamente que tipo de

providência pode ser tomada, pois
a pista é sinuosa e apresenta
elevações perigosas no local,
apesar de o asfalto ser de boa qua
Iidade. Na opinião dele, a Polícia
Rodoviária Estadual poderia co

laborar, agindo com rigor para coi
bir os abusos dos motoristas.

Outros problemas são a má lo

calização da parada de ônibus uti Ii-

MISSAS

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Fé: viver a vida a partir de Deus.

CASA DAS TINTAS

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

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

zada pelos moradores da vila, co
locada numa curva e onde inicia a

elevação, ponto em que geralmente
os motoristas aumentam a ace

leração. "E preferível caminhar
mais uns 200 metros para chegar
na parada, do que pegar o ônibus
com riscos", reclama Freitas.

PROyIDÊNCIAS - De acor

do com Luís Freitas, até agora a

população da vi Ia não articulou
nenhum movimento mais con

seqüente para pedir providências,
mas a morte do aluno Marcos

Guizoni, esta semana, causou

comoção entre os moradores, que
estão dispostos a por fim nesta

situação. O assunto está sendo

discutido na Associação de Mo

radores e na diretoria da co

munidade religiosa para definir as
providências que serão tomadas.

Uma dificuldade é, a falta de

representatividade política da vila,
que não tem nenhum represen
tante direto ná Câmara de Verea

dores. "Os moradores sempre
votam dispersivamente, para can

didatos do centro da cidade", ex

plicou Freitas. (MILTON RAASCH)

Guaramirim faz preparativos para o "Natal emFaniilia"
Guaramirim - A Aciag

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola ele Guaramirirn),
através da Diretoria de Comércio,
juntamente com a Prefeirura,
Rotary Club e o Conselho de Lí

deres Comunitários realizam

preparati vos para promover no

período de 24 de novembro a 22

de dezembro, o "Natal em Fa

mília." Trata-se de iniciativa

conjunta que pretende promover
o embelezamento da cidade para
as feslas de final de ano. e-esti
mular as vendas no comércio,
além de oferecer atrati vos para o

público.
A Diretoria de Comércio da

Aciag realizou diversas reuniões
nas últimas semanas para definir
os preparativos. Entre as provi-

dências.já foi solicitado à Prefei
tura para que colabore na instala

ção da iluminação especial de

Natal. A intenção dos organizado
res é proceder na noite de 24 de

novembro, a inauguração das i lu

minações decorativas das vitrines
dos estabelecimentos comerciais,
e da ornamentação natalina

especial que será feita com apoio
da Prefeitura.

Durante praticamente todo o

mês de novembro serão ofereci
das atrações ao público, como ati
vidades culturais e recreativas,
com distribuição de cestas bási

cas de alimentos através da Ação
Social e eventos com � partici
pação do Papai Noel. Essa pro
gramação deverá se prolongar até
o dia 22 de dezembro.

O lançamento do "Natal em

FamÍlia'c'ês.� previsto para o

próximo dia 6 de novembro,
com a realização de um coque
tel e distribuição do foulder do
evento. O foulder está sendo

elaborado eservirá para a divul

gação comercial das empresas
participantes do acontecimento.
Mais de 30 empresas anuncia
rão no foulder, que deverá ser

distribuído para cerca de 6,5
mil residências.

Haverá também divulgação
atra vés de serviço de som em

.

veículos. Uma das atrações
dirigidas ao público infantil será
o Trenzinho Kriguinha, que·
percorrerá as pri nci pai s ruas da

cidade, contribuindo para criar,
ambiente festivo na cidade. (MR)

O povo sofria no exílio, "entre eles há cegos e aleijados".
Um novo gesto deDeus, "tornei-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 PQ'IO, 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 teffé.
ApOio:

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105'
Ed, Florença - l° andar. '

�nes: (047) 371�1910 e 275-3125

'-----��--------------------------------------�

SBJA COMPETITIVO NES-tE:'MER(jAD�Q:�éLGBALIl:ADO
. FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal-éü -CEP89251-470 -Fone: (047)371-1511IFax: (047) 372-1820······
Jaraguá do Sul- sc- Home'Pãge.www.cassuli.cöm.br -lHnail:cassu1i@cãssuh,cbm:br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cumprido mandado de
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Jovens arrombam cinco
veículos em saída de boate

Ferreira e Santos
foram autuados
em flagrante por
furto qualificado

Jaraguá do Sul - Cinco
veículos foram arrombados
na madrugada de quinta-feira,
nas proximidades da Dan
ceteria Café Confusão, lo
calizada na Rua Max Whi

lhe lm, Bairro Baependi. Estão
sendo acusados dos arrom

bamentos, o menor M.L., 17

anos, Nelson dos Santos, 18

anos, e Júnior Cesar Ferreira
Belo, 20 anos. A primeira
vítima a registrar queixa foi
o desenhista, Patrick Anthony
Deretti, 20 anos, que, ao

chegar até onde estava es

tacionado o seu Fiesta, placa
LYS-3029, percebeu que o

mesmo havia sido arrombado.

,
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o vidro do carona estava

quebrado e foi furtado um

aparelho de CD do carro, que
não foi recuperado.

Os policiais civis Márcio

Cecatto, Jonas Bonifácio e

Humberto Gonçalves foram

para o local e perceberam o

menor em atitude suspeita,
juntamente com os maiores
de idade. Depois de detidos
confessaram o arromba

mento, o que possibilitou a

recuperação dois aparelhos de

CD, dois estojos com

aproximadamente 30 CDs,
além de uma carteira com

documentos de uma das
vítimas. Além de Deretti,
registraram queixa q,e arrorn-.

barnento, o estudante Walter
Pinter Júnior, 20 anos, a se

cretaria Djane Cristina Hein

zen, 20 anos, Ricardo Alexan

dre Schram e Higor Rafael

Gneipel, 19 anos. Todos pa-

rticipavam de festa na dan

ceteria, inclusive os arrom

badores.
- Bebemos dernais e, em

seguida, decidimos arrombar

os veículos - contou o me

nor. Os três diziam-se arre

pendidos, em especial Júnior
Cesar Ferreira, afirmando que
a atitude havia servido de

lição. "exageramos na bebida
e perdernos a cabeça. Agora
devemos pagar pelos nossos

atos, e assim que sairmos da

cadeia, esquecer tudo e

trabalhar".
Ferreira e Santos foram

autuados em flagrante pelo
delegado Ilson José da Silva,
por furto qualificado e, se

forem condenados, podem
pegar de 3 a 8 anos de prisão.
O menor de 17 anos foi ou
vido em ato infracional e

entregue para seus pais.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

prisão em Guaramirim
Guaramirim - As polícias

Militar e Civil de Guaramirirn

cumpriram mandado de prisão na

quarta-feira contraWalta Coelho,
41 anos. Ele foi preso em cum

primento de mandado de prisão
preventiva da 2a Vara de São Fran

cisco do Sul. Coelho era procu
rado pela Polícia Federal desde
junho deste ano, quando foi

expedido mandado de prisão
preventiva, que foi decretado no

processo de tráfico de entor

pecentes em virtude de recente

apreensão efetuada na cidade de

. Araquari.

Segundo a delegada de Gua
ramirim, Jurema Wulf, a prisão
foi possibilitada através de de
núncia anônima que informou
que o procurado estava residindo
em Guaramirim, para fugir a ação
da Polícia Federal. Ficou com I

provado que Coelho residia há
três meses no Município, e pas
sava o dia inteiro fora, só reto.

nando a noite, ou de madrugada,
por isso os policiais fizeram '

campana para realizar a prisão,
Walta Coelho foi encami

nhado para o presídio de Jaraguá
do Sul. (AO)

/

� OFIC�r:t����NICA
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

,

JARAGUÁ DO SUL Rua. Reinoldo Rau, 433 - (47) 371-5564
GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 1578 - (47) 373-1016
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Apenas um jogo pelo amador

Amanhã será disputada apenas uma partida pelo Campeonato Amador
lua. da I' Divisão, Aliança e Ponte Preta. O· jogo acontecerá nas

são categorias titular e aspirantes, a partir das l4h45, no Rio Cerro II.

de Otillle de Rio Cerro já garantiu a vaga antecipadamente, enquanto
lOU aPonte Preta depende garante a classificação com uma vitória contra

ldo oAliança, ou empatando esta partida e a última contra o Tupy, em
ção Schrobder. Se perder os dois jogos, precisará torcer por tropeços
Im. de Vitória ou Alvorada, na última rodada.

há
las. Aspirantes definidos

Dr. Na categoria aspirantes, os classificados estão definidos: Vitória,
d AvaL Alvorada e Tupy. Somente o Vitória tem posição garantida,a,

am enquanto a última rodada apontará a-posição e os confrontos das

O
semifinais. Neste domingo, Aliança e Ponte Preta se enfrentam,

-

. I

TIl.
SBm chances de classificação nesta categoria.

�uá Choro no TJD
Segundo o presidente da Liga Jaraguaense de Futebol, Rogério
lomazelli, temjogador que chora no julgamento da 'Junta de Justiça
Desportiva da Liga, para "tentar" ludibriar os julgadores e receber

penas mais brandas. Foi o caso da última sessão de julgamentos,
"ojogador apronta em campo e dá uma de santinho no julgamento",
disse Tornazelli. Os casos ruais graves julgados foram do goleiro
Ademir Kaades, do. yuarany, que agrediu o árbitro Marinelson Pires,
sendo punido em suspensão por um ano, Outro jogador da equipe,
lngornar Krueger, também agrediu o árbitro e pegou 60 dias.

Homago e Canguru conquistam títulos

Encerrou-se na semana passada o campeonato de Futsal nas

calegorias Fraldinha e Pré-mirim, organizados pela Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão. O Hornago ficou com o título na categoria
Fraldinha, com o Canguru ficando em segundo lugar e São Luís
em terceiro. No Pré-mirim, o título ficou com o Colégio Canguru,
em segundo Usinagem, de Joinville, e em terceiro AMAK.

GD) 9J)v�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
�V, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Dupla jaraguaense é campeã
da Copa Norte de Vôlei

A dupla já iniciou
preparativos para
as disputas da
etapa especial

Jaraguá do Sul - A dupla
de vôlei de praia da ADJ/FME/

Divina/Marisol, Cezar e Sandro,
conquistou o título de campeã da

Copa Norte de Vôlei de Duplas,
no último sábado. O título foi

conquistado graças à segunda
colocação na quarta etapa do
tornei o, di spu tado na quadra
recreativa da Marisol. A dupla
esteve modificada nesta etapa,
com Cezar de Oliveira e Fabrício

Radaelli, que substituiu Sandro

Eger, que estava machucado.
Sentindo um pouco a falta de en

trosamento, a dupla perdeu a final
da etapa para Ricardo Friedman/
Márcio Lernke, da Zanotti Elás
ticos. Em terceiro lugar ficaram
Dhiancarlo Marangoni/Rogério
Roweder, também da ADJ/FME/
Divina/Marisol.

Os demais resultados da etapa
foram: categoria Mirim mascu

lino: 1 ° lugar, Ricardo/Tiago; 2°
lugar, Evandro/Luís e, terceiro

lugar, Ricardo/João. Categoria In�
fanto masculino: 'I ° lugar, Eduar
do/Rogério; 2°, AndersonlDiogo
e, terceiro lugar, Ricardo/João.
Categoria Infanto feminino: 1°

lugar, Joice Panstein e Maika'Laz- -

zaris e; 2° lugar, Daiane/Regiane.

Os demais campeões da com
petição: Mirim masculino: Evan
dro santos/Cláudio Araldi; 2° lu
gar, Gustavo e, 3° lugar, Ricar
do de Castro/TiagoWeber. Infan
to masculino: 1 °

lugar, Evandro
Santos/Cláudio Araldi; 2°, Gus
tavo e, 3°, Ricardo de Castro/Tia

go weber, Infanta feminino: 1 °

lugar, Joice PansteinlMaika Laz
zaris; 2° lugar, Kátia Bertoldi/
Caroline Tironi e, 3° lugar, Daiane
Marquardt/Regianne de Paula.

A dupla campeã no masculi

no, Cezar e Sandro, iniciou nesta

semana os preparativos para as

disputas da etapa especial da

Copa Norte, marcada para 16 de

dezembro, no Sesi, em Jaraguá
do Sul. (AO)

EquipeMirim disputa etapa do estadual de Volei
Jaraguá do Sul- A equipe

Mirim da ADJ/FME/Divina/
Marisol estará-em Joinville, de 6
a 8 de novembro, quando dispu
tará a tercei ra etapa do Campeo
nato Estadual de Vôlei da cate

goria. Os jaraguaenses terão co

mo adversários a FME/Joinville,
CME/Morro da Fumaça, Adiee/
Florianópolis, Colégio Cônsul

Carlos Renaux, de Brusque, e
-,

Barão/Ceval, de Blumenau.

Ocupando o terceiro lugar
na competição até o momento,

DAlTERRA MANUTENCÃO
HIDRÁULICA LTOÁ.

DESENTUPIMENJO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa O'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manuten'ção em PVC�

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

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

I DISQUE: 9104·4311
� 372·

�2036
Dr. Kleber Li1lo�·j?ablo

CRO-SCS270

Centro • Clerniewicl

a ADJ/FME/Di vi na/Mari sol tem

grandes chances de garantir a

classificação para a etapa final,
que serã realizada de 17 a 19
de novembro, em Brusque, e

brigar pela primeira medalha

deste ano em âmbito estadual.

A avaliação é do técnico Cezar

de O I i vei ra, lern brando que o

time conta com cinco atletas da

categoria Pré-mirim, que
conquistou o título do Festival
Pré-Mirim da Liga Norte. O
treinador acrescenta que esta

mesma equipe estará no

próximo dia II, em Joinville,
onde participa �a final da Copa
Norte, en frentando FME/

Joinville, Barão/Ceval, de Blu
menau, e o Colégio Santos An

jos, também de Joinville.
INFANTO - A equipe In

fanto da ADJIFME/Divina/Ma
riso] realiza dois amistosos nos

dias 9 e 14 de novembro, contra
a Zanotti Elásticos, de Jaraguá do
Sul, e participa da Copa Divina
de Vôlei, que acontece no dia 15
do mesmo mês, no ginásio de

Esportes do Colégio Divina Pro
vidência. Estes compromissos
têm como objetivo preparar' o ti
me para a final da Copa Norte

Infanto, marcada para os pró
ximos dias 18 e 19, em São Bento

do Sul. (AO)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

"-

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

COZtHIaA 'Ha"�'''.Àt,
SARIELLY

Almoço e'Jcntnr de Segundo o Sexto
Entrego em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições poro Empresas

, .3 7O .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis
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Futsal quer o bicampeonato

JARAGUÁ DO SUL, 4 DE NOVEMBRO DE 2000

Estadual de Pára-pente terá
etapa neste fim de semana

/

Organizadores
,esperamo
presençade
50 pilotos

Jaraguá do Sul - Será

disputada neste final de semana,

dias 4 e 5, a 4a etapa do Campeo-
.

nato Catarinense de Pára-pente,I
em Jaraguádo Sul, com presença
de aproximadamente 50 pilotos.
A largada dos vôos será doMorro
das Antenas, a partir das Ilh30.
O presidente do Jaraguá Clube

de Vôo Liv're, Airton Tasca, ex

plica que "a definição do percur
so depende do tempo, por "isso
antes do início das provas, a co

missão organizadora se reúne

para a definição". Depois desta

etapa acontecerão mais duas, em
Santo Amaro da Imperatriz e

Pomerode.
As chuvas registradas em to

do o Estado nas últimas semanas

obrigou os organizadores a can

celarem algumas etapas. O título

de campeão ainda está indefinido

Divulgação

Campeonato: largada dos vôos será doMorró das Antenas

com "vários pilotos lutando pela
.

conquista, inclusive dois jaragua
enses, Fernando Pradi e Edenir

Vigini", disse Tasca .•Após três

etapas do catarinense, a classifi
cação é a seguinte: 10 lugar: Ar
thur Bernardo, de Blumenau, -,

com 3.716 pontos;
20 lugar: Ricardo Moritz, de

Florianópolis, com 3.174 pontos,
e 30 lugar: Edenir Vigini, de Jara
guá do Sul, com 3.105 pontos

O pára-pente tem conquista-

do muitos adeptos em todo o Es

tado, com interesse inclusive da

participação nos Jasc. "Alguns
pilotos participaram dos Jasc em

Brusque, com provas de de

monstração. Nossa expectativa é
de a partir do ano que vem, o

pára-pente faça parte oficialmen
te dos jogos", acredita Tasca. A

etapa do Catarinense de Pára

pente contará com a participação
especial do suíço André Rute.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Mesa-tenistas jaraguaenses disputamCopaBrasilnoRS

I

,
I

Jaraguá do Sul - Estará
sendo disputada neste final de se
manana cidade de São Leopoldo,
RioGrande do Sul, a CopaBrasil
de Tênis de Mesa. Jaraguá do Sul
estará representada por quatro
mesa-tenistas da escolinha da

Fundação.Municipal de Esportes,
na categoria Mirim, Guilherme
Heerzog Shuenck, 1 } anos, e

Emanuela Aparecida Krüger, 12
anos e, no Infantil, Charles Peters

I

e Andráia Lima da Silva, 13 anos.
O técnico da equipe jaragua

ense, Marcos Albino, lembra que

o melhor resultado de todas as

participações de jogadores
jaraguaenses nesta competição foi
a terceira colocação conquistada
por Guilherme Shuenck, na etapa
de Piracicaba/Sl', em junho deste
ano. "Ele e Charles competem
pela terceira vez na Copa Brasil,
enquanto que Eamanuela e An

dréia fazem sua segunda par
ticipação", acrescenta o trei
nador.

De acordo com Marcos Albi

rio, os excelentes resultados'
obtidos por estes atletas nos

Jogos Escolares e Joguinhos
abertos os credenciaram para a

!

Copa Brasil. "Este desempenho
deles em torneios estaduais é

conseqüência da experiência que
adquirem participando de eventos
nacionais", avalia o técnico,
acrescentando que este torneio já
faz parte da preparação dos mesa
tenistas para os Joguinhos
Abertos do próximo ano. Para ele,
este é o caminho para a formação
dos jogadores que representarão
o Município nos Jasc, futura
mente. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul - O time de

Futsal de Jaraguá do Sul está em
busca do bicampeonato dos Jogos
Abertos do Estado, que acontecem
até' hoje, em Brusque. Com

campanha invicta, ontem à noite
Jaraguá do,Sul enfrentou Palmitos,
na semifinal. No outro confronto,
São Bento do Sul enfrentou Blu
menau. Os jogos não haviam, ter
minado até fechamento da edição.
'Em caso de vitória, Jaraguá do

Sul decidirá o título dos Jasc a

partir das 11 horas. Ano passado,
a equipejaraguaense decidiu o título

com SãoMiguel do Oeste, elimina.
do da competição.

Na próxima edição o Jornal
CORREIO DO POVO apresenta.ní
balanço da presença da delegação
de Jaraguá do Sul na competição,

A equipe de Palmitos é a no.

vidade na competição, tendo tirado
Criciúma e Brusque, cidade sede,

.
das semifinais. Palmitos derrotou
durante os Jasc a equipe de São
Bento do Sul e empatou com São

Miguel do Oeste. Os times estão
classificados paraas semifmaisdo
estadual da Divisão Especial. (AO)
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I conhecer Jaragua Motos I
I A únicamoto. I
I 4 tem o;��-r;:::..::'=:--' O :eu �inheiro ,vqle muito, I

a
p -=----:::>. entao nao se deixe enganar.

I �oto e 1 '!EMIF'{{1JtJj Venha até a Jaraguá Motos, I
tempo -_ faça seu TEST DRIVE Recorte

I só pra e escolha já a sua Yamaha anúncio I
I
você. 125 O Km. Com ela seu

e deposite na

Iurna da
dinhero vale 20')'0 a mais do loja e concorra a

que a 125 da concorrência. um capacete e I
YBR 125E A moto que rende uma camiseta Imuito pais por muito menos! Yamaha. Sorte i

Tambémaceitamossuacarta 09/12/2000 I
de crédito!

II, Nome: '

-------------------------------------------

I Endereço: Fone: I
'I Rua: Walter'Marquardt, 1669 - Fone: (47) 370-7700 - Jaraguá do S\ll - SC I
L J

Som, Alarmes, Kits originais, Baterias, Peças, e

,Serviços para Motores de Partida, Dínamos, ,

Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em Geral

"Líg«&e;v�4w;ar ,IWw-ro- em; ,\@I emprW&-(}Wr�J
*- Na compra de sua bateria ganhe a aplicaçêio d�
anti-zinabre

'" Baterias a partir de R$ 35,00
'" Extintor R$ 7,50
(pr:�i!�sde R$ 90.00 INSTALADO)

Rua Olivio Domingos B&ugnago s/n, Bairro Vila Nova
Defronte Lanchonete Varandão
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