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Soluções inteligentes para a indústria de alime��os

Massaranduba completa hoje
3� aniversário de emancipação
A Capital Catarinense do Arroz chega ao

39° aniversário de emancipação político
administrativa com população de 13 mil
habitantes e 9,4 mil eleitores. A economia,
baseada na produção de arroz irrigado (a
marca anual é de 1 milhão de sacas), passa

por processo de diversificação, com a

produção de feijão, banana, peixes, aves,

bovinos, suínos e hortaliças. A população
busca novas fontes de renda, através da
atividade industrial (produçãomoveleira) e do
turismo rural. Páginas 6, 7 e 10

Edson Junkes/CP Bombeiros
constatam que existem

três colméias sob a ponte

INCIDENTE

Abelhas atacam

trabalhadores
Enxame de abelhas atacou

mais de 15 pessoas que pas
savam por ponte da Ilha da

Figueira, próxima ao Posto

Behling. Página 13

Floriani vai apoiar
rmcroempresas
o vereador eleito por

Jaraguá do Sul Paulo Floriani
(PPB) disse que vai priorizar o

Edson Junkes/CP A Capital Catarinense do Arroz investe na diversificação das atividades econômicas

. .

apoio a micro e pequenas
empresas doMunicípio. Ele é

autor do projeto que pretende
. instalar indústrias na região de
Nereu Ramos. Página 4

Mulhermorre

atropelada por trem
A auxiliar de cozinhaZeila

Ramos daCruz, 36 anos,mor
reu atropeladapor trem, quinta
feira, no Centro deJaraguâ do
Sul. Ela teve a perna decepada
e fraturasmúltiplas. Página 14

Maiores informações:
Rua D o Gehrfn , 135 - Cen - Fone 371-7511 / Fax 275-1820
E-mail: cassuliesadvcorn.br/com édriana

I Duas Rodas
Industrial
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Outra vez o 'jeitinho'
.

A pressão feita pormais de 700 prefeitos em Brasília e as

declarações dos presidentes do Senado, Antônio Carlos

Magalhães, e da Câmara dos Deputados, Michel Temer,
permitem prever o destino da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nascida como uma medida
'moralizadora nas administrações
públicas, a lei deverá percorrer os
mesmos caminhos de tantas outras

que não "atendem" as exigências de
meia dúzia. Caso se confirme a

proposta da "flexibilização", a farra
com o dinheiro público continuará
impunemente.

Os prefeitos querem adiar a

entrada ,em vigor do Artigo 42 da lei
para janeiro de 2001. O/que, na
verdade, acaba transferindo para o
[mal domandato dos futuros prefeitos

. apossível condenação prevista. Eles
vão mais longe, além do perdão,
querem R$ 5 bilhões parãtapar os

I

rombos orçamentários. Alegam que
herdaram dos antecessores dívidas com o INSS e com folhas de

pagamento em atraso. O medo reside na possibilidade em ser

enquadrados também na Lei dos Crimes contra as Finanças
Públicas.

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios,
Paulo Ziulkoski, insiste na falta de tempo para se adaptar.
Reclama, com certa razão, que o governo federal e os Estados
terão dois anos e setemeses, enquanto que osmunicípios só sete
meses para os ajustes. Pode ser, mas a maioria são dívidas

levianas, atrasos no pagamento de parcelas vencidas, folha de

pagamento inchada pela praga do empreguismo, do nepotismo.,
além da gastança despropositada na campanha eleitoral.

Sancionadapelo presidenteFernandoHenrique emmaio deste
ano e complementadapelaLei dos Crimes fiscais, foi saudada

i
.

como um primeiro e providencial passo para contero festival de
desperdício com o dinheiro público e para tentarmoralizar as

administrações. Todavia, corre o risco de ser emendada pelas
conveniências, transformando-se numa colcha de retalhos sem
nenhum sentido. O governo, porem, promete endurecerejá avisou
que não há recursos para atender as reivindicações, o que é um
alento.

Entretanto, a única voz discordante ao refrão reivindicatório é
do líder do PT, Aloízio Mercadante, que' rechaçou a idéia,
classificando-a de casuísmo. "Querermudar agora é tirar abomba
armada e jogarpara daqui a quatro anos. É o jeitinho brasileiro",
disse. Mas o governo promete endurecer; garante que não há
recursos no orçaIl1ento nem sobras de caixa para atender os

prefeitos. Talvez não consigam o empréstimo pretendido, mas
sim aprotelação da lei, mantendo abandalheira oficial.

/

Há um princípio de concordância aos protestos dos prefeitos
no Congresso Nacional. Alguns parlamentares, já de olho nas

eleições de 2002, sucumbirão às chantagens dos chefes dos
executivosmunicipais que ameaçam trabalharcontra acandidatura
de quem for favorável àmanutenção da lei. A julgar-se pela
inconsistência da defesa da lei, o jeitinho brasileiro serámais uma
vez convocado para resolvero impasse, oportunizando o festival
de maracutaias e a falta de compromisso com a coisa pública

O mundo para todos
* Cristóvam Buarque

Durante debate, nos Estados Uni- de um dono, ou de um país. Queimar a
dos, fui questionado sobre o que pensa- Amazônia é tão grave quanto o de-
va da internacionalização da Amazônia. semprego provocado pelas decisões
O jovem fez a pergunta dizendo que es- arbitrárias dos especuladores globais.
perava a resposta de um humanista e Não podemos deixar que as reservas

não de um brasileiro. Foi a primeira vez financeiras sirvãrn para queimar países
que um debatedor determinou a ótica inteiros na volúpiadaespeculação. Antes
humanista como o ponto de partida para mesmo da Amazônia, gostaria de ver a
uma resposta. De fato, como brasileiro internacionalização dos grandesmuseus
simplesmente falaria contra a in-

, ,domundo.OLouvrenãodevepertencer
temacionalização da Amazônia Por mais apenas à França.
que nossos governos não tenhamo devi- Cada museu do mundo é guardião
do cuidado com esse patrimônio, ele é das mais. belas peças produzidas pelo
nosso. 'gênio humano. Não se pode deixaresse

Respondi que, como humanista, patrimônio cultural, como o patrimônio
sentindooriscodadegradaçãoambiental natural amazônico, seja manipulado e

que sofre a Amazônia, podia imaginar a destruído pelo gosto de, a um proprietá-
sua internacionalização, como também rio ou de um país. Não faz muito, um
de tudo omais que tem importânoia para milionáriojaponês decidiu enterrarcom
a Humanidade. Se a Amazônia, sob uma ele um quadro de um grande mestre.

ótica humanista, deve ser i nter- Antes disso, aquele quadro deveria ter
nacionalizada, internacio-nalizemos sido internacionalizado.
também as reservas de petróleo do Durante o encontro em que recebi a
mundo. O petróleo é tão importante para pergunta, as Nações Unidas reuniarrro
o bem-estar da humanidade quanto a Fórum do Milênio, mas alguns
Amazônia para o nosso futuro. Apesar presidentes de países tiveram di-

disso, os donos das reservas sentem-se ficuldades em comparecer por cons-
,

no direito de aumentar ou diminuir a trangimentos na fronteira dos EUA. Por
extraçãode petróleo e subirou não o seu isso, disse que Nova York, como sede

preço.Osricosdomundo,nodireitode das Nações Unidas, deveria ser

queimar esse imenso patrimônio da internacionalizada. Pelo menos Man-

Humanidade. hattan deveria pertencer a toda a

Damesma forma, o capital financeiro Humanidade. Assim c?mo Paris, Veneza,
dos países ricos deveria ser inter- Roma,Londres,Riodelaneiro, Brasília,
nacionalizado. Se a Amazônia é uma Recife, cada cidade, com sua beleza
reserva para todos os seres humanos,
ela não pode serqueimada pela vontade

especifica, sua história do mundo, deveria
pertencer ao mundo inteiro.

Se osEUA querem internacionalizar
a Amazônia, pelo risco de deixá-Ia nas

mãos de brasileiros, internacionalizemos
todos os arsenais nucleares dos EUA.

Até porque, eles já demonstraram que
são capazes de usar essas armas,

provocando umadestruiçãomilhares de
vezes maior do que as lamentáveis
queimadas feitas nas florestas do Brasil.

Nos seus debates, os atuais cano

didatos à Presidência dos EUA têm

defendido a idéia de internacionalizar as
reservas florestais do mundo em troca

dadívida Comecemos usando essadívida
paragarantir que cada criançado mundo
tenha possibilidade de ir à escola.
Internacionalizemos as crianças tra

tando-as, todas elas, não importando o

país onde nasceram, como patrimônio
quemerece cuidados domundo inteiro.
A indamais do gue merece a Amazônia.

Quando os dirigentes tratarem as

crianças pobres do mundo como um

patrimônio da humanidade, eles não

deixarão que elas trabalhem quando
deveriam estudar; quemorram quando
deveriam viver. Como humanista, aceito
defendera internacionalização domundo.
Mas, enquanto omundo me tratarCOmo
brasileiro, lut:M�i para que a Amazônia
seja nossa. Só nossa.

* Professor da UoB, autor do livro
"A cortina deOt!lV" e ex_,govem.ador
doDistrito Federal pelo PT
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Chico Schwammbach
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MILTON RAASCH

o prefeito eleito deMassaranduba, Dávio Leu (PFL), aproveitou o

discurso feito durante a solenidade de posse da nova diretoria da

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba, quinta
feira, na Sociedade Tiro ao Alvo, para denunciar o estado de abandono

em que se encontra a SC-474, que liga oMunicípio com a BR-IOI,
passando por São João do Itaperiú. Leu defende que o trecho tenha o

mesmo tratamento de urgência na busca de investimentos que as '

lideranças que participam do Eixo de Desenvolvimento da Região Norte
'

.

do Estado (compreendendo Joinville, Guaramirim e Jaraguá do Sul)
estão dando para a ligação de Guaramirim com Joinville, através da
Estrada BrüderthaI. Entre os convidados presentes na sole�idade

estava o presidente da Facisc, Roberto Breithaupt.

o feitiço virou
Lideranças pefelistas de

Massaranduba, como o prefeito
eleito Dávio Leu e o vereador
Almir Trevisani, cobravam
durante a semana o cancelamento
dos auxílios que a Prefeitura
concedia no vale-transporte e

sobre o valor das mensalidades
dos estudantes que freqüentam
faculdades em cidades

próximas. O prefeito.Mário Sasse

(PMDB) alega contenção, mas os

adversários insistem em

lembrar que na campanha eleitoral
eram justamente eles que
estavam sendo acusados pelo
PMDB e PPB de intencionar a
medida.

Displicência
Com bastante freqüência,

algumas lideranças políticas da
região mantêm os telefones

celulares desligados,
dificultando os contatos com as

mesmas. De prefeitos eleitos a

colaboradores menos' graduados
deixam esse tipo de contato

obstaculi'zado. É bom lembrar

que não é só o trabalho da

imprensa que fica prejudicado,
mas também muitas pessoas que

precisam conversar com suas

lideranças por um ou outro

motivo. Ostentar celular e deixá

lo emudecido "pegamal" para
quem tem responsabilidade com

o setor público.
Campanha

O Conselho de Líderes Comunitários de Guaramirim informa que o

sorteio do computador e do kit multimídia, através da Loteria Federal,
que estava previsto para hoje, acabou sendo transferido para o

próximo dia 9 de dezembro. O adiamento foi motivado pelo reduzido
número de cautelas vendidas. A renda dessa promoção será

inteiramente revertida para a compra de equipamento� para o Hospital
Santo Antônio.

ENTREASPAS _

"Na verdade, o presidente da República tem desprezado
es prefeitos brasileiros, não tem dado a mínima. E nós

merecemos isso por tê-lo reeleito presidente. "(Prefeito da

Guaramirim e ex-presidente da Fecam, Antonio Carlos Zimmermann,
decepcionado com o resultado das reivindicações feitas em Brasília,
para a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal).

"Seria preciso saber quem vai colocar o guizo no gato.
TOdo mundo tem vaidades e ambições justas e humanas.
Nomundo político é assim." (Ex-ministro daFazenda Ciro Gomes,
pré-candidato do PPS à Presidência da República em 2202, sobre a

Possibilidade de união entre ele, o governador de Minas Gerais, Itamar
Franco, e o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva)

CORREIO DO POVO POLíTICA- 3

Confirmação: prefeito eleito (quarto da direita para a esquerda) c0!1' o vice e os futuros secretários

Dêgo anuncia nomes que irão
compor a equipe de governo
Primeira reunião
de trabalho
acontece

terça-feira

Guaramirim - o prefeito eleito
Mário Sérgio Peixer (PFL), o Dêgo,
anunciou ontem à tarde os nomes
dos futuros titulares nas secretarias
e demais setores do novo governo
municipal. Conforme estava previsto,
a divulgação aconteceu durante ato

organizado pela coligação Acerta

Guaramirim (pFUPPB) naCâmarade
Vereadores. Dêgo quer a equipe
imediatamente engajada para iniciar
o mandato já em pleno ritmo de

trabalho, a partir de I de janeiro. A
primeira reunião do prefeito com o .

secretariado já está marcada para

, terça-feira.
O empresário B.]asio Mannes

(PFL) será à secretário do
Desenvolvimento Econômico, a

principal novidade na reorganização
da atual estrutura administrativa do

Município. A pasta de Mannes

tratará dos assuntos nas áreas de

indústria, comércio e serviços e

acumulará o turismo. O médico José
Constâncio de Albuquerque (PFL)
assumirá na Secretaria de Saúde e

Bem-estar Social e será responsável
também pelo gerenciamento do

Hospital Santo Antônio, que ainda

não tem provedor confirmado.
Estava sendo cogitado para a

provedoria o nome de Osvaldo

Oechsler,mas não ficou confirmado:
Na Administração e Finanças

atuará Jair Tomelin (PPB), que já foi
secretário no governo do ex-prefeito
Víctor Kleine (PSDB) e�centemente
coordenou o trabalho realizado pela
Comissão de ífransição de governo.
Na Secretaria de Esportes, Lazer e
Eventos foi confirmado Luís

.
li

Antônio Schiodini (PPB), filho do

professor Esmeraldo Schiodini. Luís
Antônio é formado em Educação
Física. A pasta da Educação e

Cultura será ocupada porMaria Inês
Correia Fernandes, esposa do vice

prefeito eleito José Joaquim
Fernandes (PPB).

O vereador Valério Verbinem

(PFL) responderá pelo Planejamento

e Urbanismo. Verbinem não

consegui u a reeleição e está

concluindo o primeiro mandato no

Legislativo. O técnico agrícola
Alcibaldo Germann (PPB) será o

Secretário de Agricultura e Meio

Ambiente, e nos Transportes e

Obras foi confirmado o nome de

Lauro Fröhlich (atualmente sem

partido, mas em vias de filiar-se ao

PFL). Conforme previsto, cada um

dos partidos contará com quatro
secretarias, no esforço da coligação
em buscar o equilíbrio de forças,
segundo o prefeito eleito.

O radialista Albino Flores teve o

nome confirmado na Assessoria de

Imprensa da Prefeitura, função que,
em princípio, funcionará vinculada à

chefia do Gabinete do Executivo,
cujo titular será Luiz Carlos Pereira.
A formalização do futuro setor de

serviço de imprensa naPrefeitura não
será incluída rios projetos da reforma
administrativa, que o atual prefeito,
Antonio Carlos Zimmermann,
enviará à Câmara de Vereadores, e

dependerá de novo ato admi
nistrativo no ano que vem.

(MILTON RAASCH)

. _ ÓeSC;f'Ci .
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Dê O mundo para seu fi/ho: dê a e/e uma educação MAR/STA

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 dQS maiores índices de aprovação

•••••!.

&
COLÉGIO MARISTA

SÃO Luís
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Floriani promete despertar
,

o 'espírito empreendedor'

Jaraguá do Sul- o vereador,

eleito Paulo Floriani (PPB) disse que
sua afuação na Câmara Municipal
será pautada na busca por recursos,

t�nto financeiro quanto tecnológico
e operacional, às micro e pequenas

empresas. Ele é um dos mentores do

projeto que pretende incentivar a

instalação de novas indústrias na

região de Nereu Ramos, onde,
segundo ele, tem 28 propriedades
disponíveis, potencial energético,

-

mão-de-obra especializada, comuni
cação e estradas para o escoamento

da produção. Projeto: Floriani quer industrializar a região de Nereu Ramos
- Fui eleito defendendo o in-

Vereador eleito
, tem projeto poro
implontorempresos
em Nereu Ramos

centivo a micro e pequenas empre
sas, grandes geradoras de emprego,
porque sou representante de uma

região onde não existem indústrias,
apesar da infra-estrutura oferecida.
Omeu objetivo é despertar o espírito
empreendedor do cidadão, apostan
do na geração de emprego e renda
noMunicípio-, afirmou. Ele rebateu
as críticas de que a região é preferen
cialmente residencial. "Não po
demos pagar esse ônus. Precisamos
investir na produção. Jaraguá do Sul
é reconhecido como pólo industrial
que produz com qualidade, não

Edson JunkeslCP

podemos perder esse referencial",
discursou.

Sobre a atuação pOlítica,OFlorian i
disse que vai apoiar o governo nos

projetos de interesse da comunidade.
"A experiênciamostra que é preciso
estar ao lado do povo. Pretendo par
ticipar das reuniões das associações
de moradores para conhecer as

reivindicações e tentar viabilizá-las
naCâmara", revelou, lembrando que
é o único vereador eleito, morador
na região compreendida entre o

Centro, passando pelaVila Lenzi, até
Nereu Ramos.

Floriani evitou comentar a eleição
para a presidência da Câmara,
limitando-se a dizer que a bancada

governista, com 12 dos ] 9 verea

dores, elegerá o futuro presidente.
"A necessidade se encarrega de

definir as prioridades", ensinou.
Secretário da Câmara entre 1993/9(
Floriani volta ao Legislative, quatro
anos depois, eleito com 887 votos.

Em 1996, foi candidato e não se reele

geu, obtendo 749 votos, uma queda
de 41 % em relação à eleição anterior,
quando recebeu 1.269 votos.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Fusão poderá atrapalhar planos de Pavanello
Jaraguá doSul-A articulação

entre PFL e PPB para uma possível
fusão, aproveitando omote da refor
ma política, poderá atrapalhar 6 proje
to do presidente municipal do PFL,
vereador Alcides Pavanello, em dis

putar uma vaga à Assembléia Legis
lativa em 2002. Embora não tenha
declarado oficialmente a disposição
em concorrer ao Legislativo estadual,
é cotado como provável candidato
da legenda. Ele não confirma a

candidatura, mas também não nega.
O presidente do Diretório do

PPB, José Carlos Neves, o Gê, afir-

mau que o partido lançará candidato
a deputado estadual. Gê aponta co

rno possíveis candidatos ele próprio,
e o diretor daCohab, Ademir Izidoro.
Gê garantiu que o partido não abrirá
mão da candidatura em favor de

outra legenda, mesmo que coligado.
"Para deputado federal a tendência
é apoiar a reeleição do Vicente (Vicen
te Caropreso - PSDB), mas a depu
tado estadual, o PPB terá candidato",
reforçou.

Depois do PDT e do PTB, que
ensaiam se fundir para enfrentar o
risco de restrição aos pequenos

partidos, PPB e PFL voltam a discutir
a aproximação. No início da semana,
o candidato derrotado do PPB à pre
feitura paulistana, PauloMaluf, reu
niu-se com o vice-presidenteMarco
Maciel (PFL)� e manteve conversas

com o presidente nacional da legen
da, senador Jorge Bornhausen, e

com presidente do Senado, Antônio
Carlos Magalhães.

Para os dois partidos, que saíram
das eleições sem grandes motivos

para comemorações, encontros co

rno este servem para mostrar que a

direita continua ativa. (MC) ,

rpcordp

A obrigação em denunciar irregularidades administrativas no setor

público está prevista em lei federal.
De acordo com o Artigo 6°, da Lei Federal 7.347, de julho de 1985:

"Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a
iniciativa doMinistério Público,ministrando-lhe informações sobre

fatos que constituem objeto de ações civil e indicando-lhe os

elementos de convicção".
No papel é tudo muito bonito, mas na prática nada disso funciona,

O cidadão comum sequer tem conhecimento de possíveis
irregularidades, também não quer saber, o servidor, quando sabe, não
denuncia, preferindo guardar as informações para serem usadas no

futuro. Já oMinistério Público, com raríssimas e honrosas exceções, faz
vistas grossas.

Roupasuja
Peemedebistas de Jaraguá do Sul

prometem aproveitar a
oportunidade do encontro e

tentar lavar toda a roupa suja
acumulada desde meados da

campanha eleitoral
deste ano. Fontes garantem que,
diante de líderes nacionais, farão

um relato "minucioso" da

situação' no Município.
Serão precisos muito mais do que

afagos e promessas para aplacar
as vaidades.

Encontro
Na próxima quarta-feira, dia 15, .

Joinville sedia o Encontro

Regional do PMDB, convocado
pela direção estadual da

legenda. O evento contará com

a presença de líderes nacionais
do partido. Na oportunidade, o
senador Pedro Simon, que foi
lançado como pré-candidato à

Presidência dá República pela
seção gaúcha, terá a

candidatura carimbada pelos
peemedebistas.

Constatação
. O presidente da Câmarade Jaraguá doSul, Afonso Piazera (PSDB),
afirmou que não irá pedir à CCO (Comissão Central Organizadora) da
Schützenfest as respectivas notas fiscais das despesas apresentadas:

- Nunca fizemos isso. Acredito totalmente no balancete a ser

apresentado -, afirmou.
A declaração confirma o pouco caso e a falta de compromisso do

Legislativo Municipal, órgão responsável pela fiscalização dos

recursos públicos, para com a coisa pública.
NaItáIia
O vereador Adernar Possamai

(PFL) reclamou, com razão, da
nota publicada neste espaço,
informando que ele estava pes
cando no pantanal mato-gros
sense, juntamente com os cole

gas Alcides e Carione Pavane11o,
também do PFL. Na verdade,
Possamai estava na Itália. Mas

em período parlamentar.

Brincadeira
Desde meados do mês passado, o
projeto que concede R$ 230 mil à
Associação de Clubes de Caça e

Tiro do Vale do Itapocu entra na

ordem do dia da Câmara de

Jaraguá do Sul, mas não vai à

votação. Parece que a Mesa

Diretora está avaliando a reação
dos parlamentares para colocar

em votação.

[ADDIMakler]
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
'

Saiha que trahalhamos semprepensando na
sua segurança e tranqüilidade.

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

f,�Uf,Rf,Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

��BREiTHAUPT
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I
lo O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, informou

Ique conseguiu do Ministério da Agricultura garantia de

Irepasse de recursos para desassorear os rios Jaraguá e

IItapocu. A promessa é resultado da peregrinação do

:prefeito e do deputado federal Vicente Caropreso aos

Iministérios, em Bras�ia.

:0 Pasold, disse ainda que Jaraguá do Sul será beneficiado com

Iverbas do Ministério da Saúde para o Projeto Centro Vida. No

IMinistério da Educação, os políticos jaraguaenses conseguiram
Irecursos para implantar o Centro Tecnológico e para ampliações
Inas escolas municipais.
I
10 Entretanto, o dinheiro mais festejado são do Ministério

Idos Transportes, além dos recursos para a retirada dos

[trilhos ferroviários do Centro - obra orçadaem cerca de

IR$ 45 milhões -, Jaraguä do Sul deve receber outros R$
1350 mil para asfaltar as estradas do Rio Molha e do

IGaribaldi.
I
lo A Secretaria de Administração e Finanças de Jaraguá do
ISul começou a notificar cerca de três mil contribuintes em débitos
Icom o IPTU (Imposto PredIal e Territorial Urbano), entre] 996
Ie 1999.

.

los inadimplentes têm 30 dias para procurar o Setor de Tributa:ção

Ida Prefeitura para quitar o débito, que poderão ser parcelados.

!O O governo prepara um aumento de aproximadamente

15% no preço da gasolina. O percentual e o novo valor do

llitro devem ser divulgados no início da- próxima semana.

L� �

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

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

N Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões
Iretores- Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Empresas têm até o dia 27 para
regularizar situação na Jucesc
Das 570 mil, mais
de 200 mil não

procederam
arquivamento

Jaraguá do Sul - Apro
ximadamente 140 mil empresas
do Estado que há mais de 10 anos

não procederam a nenhum

registro de ato na Jucesc (Junta
Comercial do Estado de Santa

Catarina) devem estar inativas ou

operando de forma ilegal. Para
fazer um balanço e cancelar o

registro das empresas em si-

tuação irregular a Jucesc con

cedeu prazo aos empresários até
o di a 27 de novembro para

regularizarem sua situação.
Seguindo determinação do

Artigo 60 da Lei número 8934,
de novembro de 1994, aJunta
Comercial de Santa Catarina
iniciou em setembro deste ano

operação para determinar às

empresas do Estado que há 10

anos ou mais não procedem
qualquer tipo de arquivamento
junto à entidade que pro
movessem sua regularização sob

pena de terem seu registro
cancelado e perderem a proteção
ao nome empresarial.

De acordo com o levan-

tamento feito pela Junta Co

mercial, das 570 mil empresas

inscritas, mais de 200 mil não

procederam qualquer registro de
ato há 10 anos ou mais. Dessas,
105 mil já foram canceladas na

primeira etapa do programa, em
15 de março deste ano, e cerca

de 140 mil, da segunda etapa..
serão canceladas a partirdo dia
27 próximo.

Para evitar que oregistroseja
cancelado após o dia 27 de no-

o vembro, os empresários devem

-"providenciar a protocolização na

Jucesc de instrumento de Comu

nicação de Atividades, Para

.lisação Temporária de Atividades,
ou Alteração Contratual. (AE)

Philco lança nova linha de televisores
SãQ Paulo - A Philco está

lançando no Brasil a linha de

televisores Realflat, de 29 e 32 po
legadas, com telas totalmente

planas. A novidade, que chegou ao

mercado nacional esta semana,

oferece imagens reais sern

distorções, com menor incidência
de reflexos de luz e maior nitidez
de imagem e cor. A linha Realflat,
fabricada em Manaus, com

.

tecnologia nacional, exigiu in
vestimentos de R$ lO milhões.

De acordo com o vice-pre
sidente da Philco, Cláudio Vita,
também presidente do conselho'da
Eletros (Associação de Eletroele-

\ trônicos), a venda de televisores
com tela plana representa entre

12% e 15% do total da empresa,
ainda abaixo do percentual do

mercado norte-americano, que é

de 25% da vendas.
- Os televisores chegam ao

mercado brasileiro com preços
mais acessíveis do que os da
concorrência. Os nossos preços
variam de R$ 1.459,00 até R$
2.999,00, além disso, a linha
Realflat traz recursÇ>s,como game
para testar sua memória SAP o

(segundo programa de áudio),
closed caption (sistema de le- .

genda), som estéreo surround,
proporcionando distribuição do

som pelo ambiente, relógio com

despertador e controle remoto

simplificado com teclas iluminadas,
-, explicou Vita.

Segundo ele, a nova linha de

televisores são aparelhos de última
geração € trazem recursos adi-

CGZtHIaA ,IH�"�'rtAt
-SARIELLY
Almoço e Jentor de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas.

Tudo em Granitos eMármores
Pias - Cozinhas � Túmulos - Soleiras

cionais como oMultiPIP, com oito

tipos e até 13 janelas, Freezer
(congelamento de imagem), Strohe
(que permite a divisão da tela em

'16 imagens e coloca na tela uma

seqüência de movimentos) e o

Door Vision (janela para câmara
de segurança), que possibilita
monitorar quem se aproxima da

porta da casa ou prédio. "Nesses
aparelhos o som é realçado pelo
reforço de graves e agudos
existentes", lembrou.

O Realflat tem entrada de alta

resolução para DVD, saída de
áudio e vídeo composto e saída

para fones de ouvido. O modelo
de 32 polegadas possui também
tela Widescreen, em formato de

cinema 16:9, proporcionando
maior campd de visão.

CORREIODOPOVO'

370-7919
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Economia: cidade investe no comércio, na indústria e no turismo rural, para diversificar atividades

Massaranduba completa hoje
aniversário de emancipação

(1)(SULARROZ) Sempre acreditamos "" Massaranduba, estamos aq�i há_37 anos.

Comemoramos Juntos os 39 anos de emancipaçao
político/administrativa do município, parabenizando seu povo.

Com o início do Novo Milênio, quando renascem as esperanças de retomada do crescimento
do município, cresce também nosso 'orgulho de ser massarandubense.

História da cldode '

remonta ao início
da colonização,
em ,1870

Massaranduba - oMuni

cípio de Massaranduba come

mora hoje o 39° aniversário de

emancipação poIítico- adminis
trativa. A fundação da cidade,
hoje conhecida como a Capital
Catarinense do Arroz, deu-se
em 11 de novembro de 1961. A
história da colonização deMas
saranduba remonta ao ano de

1870, com a chegada dos pri
meiros imigrantes alemães, que
se instalaram nas localidades

conhecidas como Campinha e

Patrimônio.

Neste mais de um século de
'

existência, do início da coloniza

ção até a chegada do novomilê
nio, o Município acumula uma

Sularroz Industrial Ltda

história rica em fatos e na busca

do crescimento econômico. A

formação étnica mesclou-se
com a germânica, a partir de
1908, quando chegaram colonos

italianos e poloneses e, mais tar
de, também açorianos, O pri
meiro censo realizado na comu

nidade indicava que, em 1920, a
população já estava em 6,2 mil
habitantes.

A população atual é de 13

mil habitantes, com 9,4mil eleito
res. A economia, calcada no

princípio na produção de arroz

irrigado, hoje está diversificada.
Massaranduba produz' feijão,
banana, peixes, aves, bovinos,
suínos e hortaliças, além de man
ter a indústria e o comércio bas
tante ativos. O Município tam

bém está bastante apto a desen
volver o turismo rural, exploran
do atrativos como propriedades
rurais e recantos naturais de

grande beleza.
RIZICULTURA - Das

1,6 mil famílias de agricultores

existentes em Massaranduba,
l , I mil cultivam arroz irrigado.
Isso dá bem uma idéia da

importância da cultura do arroz
no Município. Freqüentemente,
a produção anual supera a mar

ca de I milhão de sacas. A pro

dução de semfntes de arroz

também é bastante ativa, cerca
de 15 mil sacas por ano. No en

tanto, insuficiente para atendei'
a demanda local de sementes,
de 30 mil sacas/ano.

As crises cíclicas que atin

gem a rizicultura não têm desa
nimado os produtores rurais, que
continuam investindo na pro
dução, embora em alguns perío
dos as dificuldades sejam bas
tante consideráveis. Como nesta,

safra, que inicia a partir de ja
neiro,já bastante comprometida
pelo mercado, que não está sen
do promissor, em termos de re

muneração para os agricul
tores, em função da saturação
da oferta de arroz, aliada a ou

tros fatores. (MILTON RAASCH)

População busca nova fonte
de renda através do turismo
A população deMassaranduba

esta acreditando cada vez mais no
turismo rural. A beleza das grandes
extensões de arrozais e os inúme

ros pesque-pagues, pousadas e re
cantos naturais, distribuídos em

todo o interior doMunicípio, refor
çam a vocação para a atividade tu
rística. A Pousada Sete Lagoas, na
localidade de Ribeirão Gustavo,
pertencente ao ColégioDivina Pro
vidência, a nove quilômetros do

centro da cidade, é um desses

locais.
A pousada oferece apar

tamentos mobiliados, restaurante,
piscinas, churrasqueiras e instala

ções para atividades de lazer e

prática esportiva. De forma seme-

Ihante, diversos outros proprietá.
rios estão investindo na melhoria
da infra-estrutura turística, no que,
futuramente, poderá tomar-se um

roteiro para a compra de alimentos
caseiros, produtos típicos, artesa

nato, pescaria, prática esportiva e

programas recreativos.
A Prefeitura providenciou,

durante o ano, a elaboração do
Plano de Desenvolvimento Turfs

tico, que está sendo concluído
com o apoio dos alunos da Facul

dade' de Turismo, de Itajaí. Outra
providência foi a formação do
Conselho Municipal de Turismo,
que funcionará como órgão deli

berativo e de definição da política
de desenvolvimento para o setor.

.

o- t"etftJ:C;�:
V���J

Atividades: Pousada Sete Lagoas fica a nove quilômetros do centro

ARROZ AGULHINHA TIPO I

,�IN]
SABOR & SAúDE
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Comissão busca informações
para a transição de governo
Massaranduba - A co

missão que buscará informações
sobre a situação da administração
municipal, nos diversos setores,

para fins de orientar o governo
que tomará posse a partir de I de

janeiro próximo, já está cons

tituída e prestes a iniciar ati

vidades. A informação é do-vice

prefeito eleito Fernando Reinke

(PSDB), que coordena o grupo
de trabalho. A comissão já foi au
torizada pelo prefeitoMário Sasse

(PMDB) a procurar as repar

tiçqes públicas municipais para os
contatos necessários.

O prefeito eleito Dávio Leu

(PFL) encontrou-se com o atual

prefeito há dias atrás para discutir
o assunto. A busca de infor

mações será concluída até o dia
22 de novembro, quando a co- ,

missão deverá reun-ir-se no

vamente para extrair as con

clusões e elaborar o relatório que
será entregue ao prefeito eleito.
Reinke convidou a ex-candidata
avereadcra Viviane Pereira para
buscar informações na área da

Saúde; Danilo Detof e Tito Stolf
para a Educação; Hilário Fritske

verificará a Administração e

Finanças; Zeferino Kuklinski'na
parte dos Transportes e Obras, e
Roberto Leu, no Planejamento.

Para acompanhar os assuntos
do/Legislativo, a coligação
convocou os quatro vereadores

eleitos, Almir Trevisani, Abílio
Zanotti e ValdemarMoser, todos
do PFL, e Ildomar Bomkoski, do
PSDB. O. vice-prefeito esteve

reunido quarta-feira à noite com

o grupo para distribuir as tarefas.

Quando todo o material obtido já
estiver reunido, será preparado o

relatório final, com a colaboração
- de Jackson Pereira.

_Reinke não confirma, mas

dentre os integrantes dessa co

missão poderão sair nomes para
a composição do futuro governo.
A coligaçãoPFLIPSDB pretende
instalar cinco secretarias, em
substituição às diversas diretorias

hoje existentes. Três secretarias
terão nomes do PFL como titu

lares, uma ficará com o PSDB e

a outra será ocupada por uma

pessoa da comunidade, cujo no

-me ainda não está confirmado. ,

(MR)

Verificação: Reinke esp�ra informações sobre a Prefeitura

Fotos: Edson Junkes/CP

Melhorias: nova diretoria deverá fazer a reforma das instalações da Associação Comercial

Acíam elabora plano de ação
para os próximos dois anos

./

Planoserá
baseadoem

� diagnósticodo
funcionamento

Massaranduba A

Aciam (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Massa
randuba) programou para o

próximo dia 24 de novembro

uma reunião com todos osasso
ciados para elaborar o plano
estratégico de trabalho, que será

executadoaté o final da gestão,
nos próximos dois anos. A

reunião deverá iniciar às l3h30

e estender-se até às 22 horas,
período em que a entidade vai

recolher sugestões e discutir

propostas, segundo o presidente
SérgioMurilo da Silva.

A diretoria quer orientar a

elaboração do plano estratégico,
baseada em diagnóstico (Ben-.
chmarking) feito pela Fundação
Empreender, que avaliou as

condições gerais de funciona-
.

mento e desempenho' das asso
ciações comerciais em todo o

Estado. O levantamento colo

cOl� a Aciam entre as associa

ções mais organizadas e de me

lhor qualidade na prestação de

serviços, mas também apontou
deficiências, como a necessida
de de aumentar as alianças e

parcenas.
É justamente nesse aspecto

que a diretoria quer ampliar a
atuação, antecipa o presidente,
explicando que deverão ser au
mentados os serviços em

combinação com outros órgãos
e servi-ços, em benefício dos

associados. Corno, por exemplo,
na realização de cursos, trei-

namentos e palestras. Inclusive,
�stá sendo agendadauma pales
tra do vice-governador do Esta
do, Paulo Bauer, sobre as ações
governamentais voltadas para o

desenvolvimento do Estado.
SEDE PRÓPRIA

Outro tema obrigatório do plano
estratégico, conforme Sérgio
Murilo, será a questão da sede

da entidade. A diretoria colo
cará em discussão se inicia a

construção da sede própria ou

se providencia a reforma das

atuais instalações (ao lado da

Prefeitura), cedidas pela admi

nistraçãomunicipal. O prédio foi
cedido por termo de comodato.

A intenção é também ampliar as
instalações para que possam

abrigar um consultório médico,
possibilitando o atendimento aos

associados, dependentes e

funcionários. (MR)
I

Parabenizamos' Massaranduba e sua gente,
pela passagem dos seus 39 anos de .

emancipação polltlce.
Homenagem

e,âmara de Vere�do-res de Massaranduba
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DISK CAÇAMBA

Fone: (0**47) 372-0300 rrhl111��, }L@�
(0**47) 433-1733

KIFERRO Comércio de
Ferro e Aço Ltda.

(0**47) 371-1803�
AERO CARJa.
(0**47) 371-0363

AI»ãlJ;.;"
DIFUSO - Distribuidora

de Parafusos Ewald Ltda.
Fone (0**47) 371-0010
Fax (0**47) 371-7686

RÁlicA
ÉbORA

(0**47) 275-0062
ESQUADRIAS DE ALUMiNIO

16""LTDA.
Fone: (0**47) 275-0728
Fax: (0**47) 275-3745

· Pro III••'{1J1€J�'1J. 'Yllganteem Qualidade"
.

(0**47) 371-7719 Fone/Fax(0**47)371-7575

(0**47) 370-0101
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(0**47)' 371-0041

(0**47) 433-1093

lIua up. Antônio.Carlos Ferreira, 851
Jaraguá do Sul, SC
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(0**47) 370-0047
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cultura - lazer - entretenimentora
NE R oc

Do impressionismo ao abstrato, a
obra de Maria Helena Feldens passeia
por diversos estilos mantendo a

paleta impressionista nas cores, que
garantem nuances suaves mas

permanecem brilhantes. Detalhes do
trabalho da artista podem ser

observados, até o dia 30 de
novembro, em exposição no Espaço
Cultural do Sesc, aberta na quinta-

. feira. São dez obras, amostras de
óleos sobre tela, aquarelas e trabalhos
abstratos.
Maria Helena - que preside a Ajap
(Associação Jaraguaense de Artistas

Plásticos) -,-- pinta há 20 anos e define
se como artista eclética. Mantém-se
fiel às cores que escolheu para marcar

sua obra, mas pesquisa todas as

possibilidades que os materiais de seu

tempo permitem. "Eu sempre
procurei me reciclar porque o artista
tem que estar aberto às coisas que Criação: autora defende que gostar de arte é questão. de hábito. e oportunidade
surgem", defende. Ela tem dezenas
de exposições no currículo e este ano

De ollwsfoi escolhida para integrar o livro
Brasil 500, editado por Rui Alves e

Gerusa Maia, em Belo Horizonte. Na
obra, os organizadores selecionaram
obras de artistas brasileiros e dos

países colonizados por Portugal para ido abertoretratar esse período da História. e ouv ' I,",. .

'1,",
Além da exposição, o Sesc realiza, nos � "
dias 20 e 22, oficina com a artista. "As

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O moior e melhor Parque Aquótic.o de Jara.gud do ,sul.
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crianças têm oportunidade de
descobrir como funciona o processo
de criação, conversar com o artista e

conhecer sua obra", explica o

coordenador da Divisão-de Cultura,
Sérgio Pedrotti. Ele diz que esta é

uma tentativa de desmistificar a arte

como elemento elitista, trazendo-a
para perto da realidade das

crianças. É a aplicação da arte

educação a crianças de 3a série,
convidadas através de escola do

Município.
Instituição e artista acreditam que

através das crianças, os pais podem
aprender a conhecer e valorizar a

arte. "As crianças são maravilhosas.
São verdadeiras esponjas e têm

aquele olhar artístico necessário ao

observador para que entenda a

obra", comenta Maria Helena. Ela
defende que gostar de arte é

questão de hábito, oportunidade e

sensibilidade. "As crianças têm esse

dom maravilhoso de moldar os pais,
através delas, todos aprendem,

basta que se tenha olhos e ouvidos
abertos."

O que mais encanta as crianças é o

processo de transformação dos
materiais em arte. Para que elas

possam praticar o ofício, são
utilizados materiais atóxicos, como

giz e guache, durante a oficina.

TmIiiEK EKR:4USE
Requinte o seu Bom.Gosto

Venha conhecer o nosso snowroom e apreciar belíssimos móveis
de terro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunas, cadeiras, meses äe jantar, banquetas... que

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

Home page: www.estotadoskrause.com.br

Mergu\he na nah..reza.

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Campeã
HipismoClássico

Melissa Vargas, filha do empresário Ildo Vargas, sagrou-se vice-campeã
catarinense no Hipismo Clássico, categoria Proprietário, em competição
realizada na cidade de Blumenau, no último dia 6. Melissa competiu pela
Sociedade Hípica [araguä, mas, no próximo final de semana, estará inte

grando a equipe catarinense de hipismo no campeonato brasileiro, prova,

que será realizada na cidade dê Porto Alegre. .

Parabéns, Melissa, Jaraguá do Sul, orgulhoso da filha, agradece o título, e
deixo aqui livre o espaço para divulgar o esporte dos nossos irmãos

gaúchos. Boa sorte em Porto Alegre.

FALTAM

7 DIAS

WALTER

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E: ARTIGOS DE COURO

ELÃ EM GERAL

, ,; .Fo�eI:Fax: (0**47) 371-0330
e-mail�ç:asacampeita@terra.com.br

NOVO ENÓÊREÇO ; Rua GuilhermeWeege, 2:2 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

...
CARNES'

I�

Sábado, 11 de novembro de 2.@9.

Jonas B. de Souza, inuestigador da Polícia Civil de [araguá do Sul, acompanha a

tradição gaúcha hámuitos anos, e, agora, leva para os rodeios o pequeno Guilherme e

a gatíssima Fernanda Rafaela. Detentor de voz ímpar, sempre faz bom uso desta

graça divina para incentivar a tradição gaúcha, visando a amizade e o bom exemplo
para as famílias.As porteiras do movimento tradicionalistagaúcho estão abertas

para pessoas que primam pela ordem e bons costume,s. Obrigado, Jonas.

Rodeio
em Rio

Negrinho

Jonathan Vasquez,
Guaramitim.gran

de entusiasta da

tradição, é um bom

exemplo dos jo
vens que animam
bailes e rodeios.

Aproveito este

espaço para reco
nhecer e registrar
o trabalho realiza
do pelos professo-,
res de Dança Gaú-
cha de Salão, tra
balho que levou

centenas de jovens
para um lazersa

dio e bonito.
Co lab:Marli
Ziemermann

r----------,

jGaúcho(a) de Idadej
I nova I
I Aqutnaldo Spézia Júnior J
I (11), Renato Samuel I
I Lenzi (11), Thiago Garcla-l
I (13), Marcelo Sine (14), I,
I Zenilde Spézia (14), I
I Marilene H. E. Torinlli 1
I (19), Vanderlei Kienen 1
I (21), Haraldo Tadeu 1
L __ Ra.!![ino J.?§l__ ..J

DEMARcmCARNES

r--...:...------i
I Agenda Gaúcha :110 a 12 de novem bro - RodeiOII Crioulo - CTG Boiadeiros do Caneco

1- Rio Negrinho
' I

18 de novembro - Baile com w�lterlI Morais e Grupo Criado em G.alpao

I CTG Laço Jaraguaense I
19 de novembro - Domingo' nOII Rodeio - CTG Laço Jar.a!ijuaE?nse
124 a 26 de novem bro - Fe�tal
Campeira - CTG Chaparral - J�inVlliel130 de novembro - Quinta-f.elra da

I Tradição Gaücha "Especial" - erGI
Caço Jarag�::_n::._ )

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC
(

Evrnail: demarchicarnes@ netuno.com .br

CTG Boiadeiros do Caneco

MORAIS

eTG LAÇO
JAJl�GU�EflSE '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fantasia de cinema

s.@ado. 11 de novembro de 2000

Estudantes representam atores da época clássica do cinema

Vestidos de Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Katherine Hapburn e Doris

Day, estudantes de 1 ª série do Ensino Médio do Instituto Educacional

Jangada contaram a história do cinema clássico, retratando período que foi,
de 1930 até o início dos anos 70. Representando Chaplin" o mais famoso

personagem do cinema-mudo; Marilyn, a sex-simbol mais
famosa da História do cinema; Katherine Hapburn, a primeira mulher a usar

calça em frente às câmeras; e Doris Day, a menina má do cinema, os

estudantes lembraram a magia e o encanto da 7ª arte emsua fase áurea. Não
faltaram referências a Clark Gable e aos clássicos E o Vento Levou e

Dançando na Chuva.
Num quarto escuro, espectadores corajosos puderamouvir histórias do
cinema de terror. Para as crianças, o grupo reservou espaço à história do

cinema infantil. "Também pesquisamos a história do Oscar, como ele surgiu
� quem foram os artistas mais premiados", conta a estudante Thaiana Peixer,
16. Além de história, o estande de cinema permitiu que alguns espectadores

p,udessem visitar o cinema real, através d; ingresso sorteados entre os

visitantes.

Inventores do novo milênio
Toda forma de invenção - científica,
cultural e até esportiva - explorada
pela criatividade de crianças e

adolescentes. O 11 º Macet

(Movi,mento de Arte, Ciências,
Esporte e Talento), do Instituto

\
Educacional']angada, revelou
inventores e pesquisadores aplicados
em dois dias de mostra, realizada
quinta e sexta-feiras. "Invenções do
Milênio" foi a temática escolhida para
esta edição do evento, que resgatou
desde a descoberta do antibiótico até
os meios de comunicação e de

transporte.,
Cada turma desenv�lveu pesquisa
sobre tema orientado por professor e
pelo menos uma invenção:
"Pesquisamos temas que
homenageiam grandes inventores e

resgatam o benefício que trouxeram

para a humanidade e ao mesmo \

tempo incentivamos que os alunos
criassem alguma coisa", esclarece a

coordenadora de ensino Vivian
Roberta Schroeder. Participaram da
mostra estudantes da Educação
Infantil até o 2º ano do Ensino
Médio. Para estimular as invenções,
os alunos foram divididos em

categorias, de 1ª a 4ª, de 5ª a 7ª e de
8ª a 2ª do Ensino Médio, que
competem entre si. O Jangada tem

540 alunos.
Logo no primeiro estande, alunos de
5ª série desvendaram a história do"
rádio. "Nós descobrimos quep maior

colecionador de rádios da América
Latina morava na nossa cidade, é o
senhor Kohlbach, que já faleceu",
ensina o monitor Rodrigo Zocatelli,
11 anos. Eles levaram para a mostra

\

j

ExPe-r-:-im-,-en-t-o-s-c-i---1:�ntíficos ensinaram e mostraram novidades aos alunos

diversos modelos de rádio (inclusive
dois cedidos pela viúva do
colecionador jaraguaense, lhe
Kohlbach) e até relíquias, como a fita
de transmissão do jogo final da Copa
de 1958, em que o Brasil sagrou-se
campeão e revelou Pelé ao mundo.

,
"Essas experiências ensinam muito.

Eles se envolveram bastante e

entenderam que o rádio ainda é o.

veículo de comunicação de maior

abrangência no Brasil", testemunha o

professor de História, Cláudio Piotto.
A pesquisa dos alunos garantiu
variedade entre os estandes. Da

máquina de costura ao moderno CD,
diversas invenções que o homem
aperfeiçoou para facilitar
o trcilialho ou garantir o lazer foram
lembradas. E os inventores do novb
milênio revelaram-se cientistas

inusitados em experimentos como
"guarda-chuva com calha", que
impede que o usuário se molhe;
aparelho para lustrar óculos, adaptado
através de motor e tubo de vitamina;
e chuveiro com xampu. Esta última

invenção foi criada p<?r alunos da 1 ª

série do Ensino Médio e

denominado "chuveiro de praia".
"Acoplamos um recipiente
de xampu e canalizamos. É ideal para
facilitar a vida de quem

chega da praia precisando de uma

ducha, antes de entrar em casa",
'

explica o aluno André Lagedo, 17
anos.

O 11 º Macet foi aberto à visitação
dos familiares e do público em geral.
No fechamento de cada dia do ,\

evento, alunos fizeram apresentações
de palco.

A mostra tampém teV-e experiências inusitadas como guarda-c�uva com calha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Patrocínio:

NOTRE (1/11)
SHOW POP BAND

Novamente, O grupo joinvilense arrasa na

boate. Superlotada, agito não
faltou ao som da Pop Band, confira:
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SMURFS (8/11)
Quarta-feira é

\

noSmurfs!
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SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
. DESESPERE!

COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

WWW.NAGERAL.COM
(SEM O ".BR")

A

I

AO VIVO PELA

A impressão que marca!

370-79190370-8649

I DIRETO DO

Lariibó�
,reteria

. ,I
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 2000

Vende-se Lanchonete na Rua 371�5715, cl Vilson.
WalterMarquardt, completa,
cl telefone, ótima clientela Vendo casa de alvenaria cl

formada, preço a combinar ou 75m2, laje, quarto, cozinha,
troco por automóvel. Tratar bwc, lavanderia, abrigo pl
após às 16 horas no telefone .carro, murada cl cerca e por-

IIMI� CENTRO DE EDUCAÇÃO
lmtúrJ1J MUSICAL

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

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

tão. Rua João Mass (Bertha
Weége). R$ 14.000,00 + 18

prestações de R$ 246,00, ou
R$ 18.000,00, à vista. Tratar
370-8773, após às 19:00 no

376-0923.

VENDE-SE
LANCHONETE II

MAC MALE II
. II

LANCHES,
DEFRONTE AO

,

COLEGIO
II

HOMAGO.
TRATAR 370-4075.

Vendo Chácara cl 65 mórgos,
cl casa em estilo enxaimel,
várias lagoas de peixe, árvores
frutíferas e cl escritura. Valor

R$ 32.000,00, aceito carro.

Tratar 371-6112.

Vende-se no Vieiras, próximo
aWeg II, terreno cl 420m2, cl
casa grandemista, escriturada.
Valor R$ 16.500,00,
parcelada. Tratar na Rua dos

Escoteiros, 114.

Excursão
Aparecida - Rio de Janeiro -
Santos e Campos do Jordão .

Saída:,25/12/00
Retorno: 30/12/00

Contato pelo telefone: 371-5817, ou na

Rua Irmão Leandro - Vila Lenzi, próximo
ao viaduto, falar com Bárbara.

·BBLI'IlIO
-

REFRIGERAÇAO II
AR CONDICIONADO

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece.

"-

.• CAMARA FRIA
• AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT

• INSTALAÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

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

Tel/Fax: 47 275-2004 CeI.: 9975-0528
.

e-mail: belfrio@netuno.com.br '

• PROJETO
'"

• MANUTENÇAO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE - Terreno cl448 m2.

Rua Adolpho A A Ziemann. Pre

ço: R$ 24.000,00.

VENDE: Apto. 01 suíte + 02 dor
mitórios. Ed. Gardênia - Apto.
308 - BI. 02 (Centro). Preço:

R$ 45.000,00

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

Balsanelli, 134 (Amizade). Preço:
R$ i8.000,00 (Negociáveis).

VENDE: Casa alto padrão cl área
500 m2, terreno cl 630 m2. Rua

Das Azaléias (Negociáveis)

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

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

VENDE: Terreno cl 833,00 m2.

RuaAmazonas (Centro)
Preço: R$ 85.000,00

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

VENDE - Apartamento classe "A"
(mobiliado). Ed. Carvalho - Cen

tro. Preço: R$ 110.000,00

VENDE: Terreno cl 2.655,00 mê.

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

TROCA-SE - Terreno (murado) cl
371 m2 (Nova Brasüiat, por apar
tamento em Balneário Camboriú

ou Itapema.

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

Eggert, 763 - Schroeder. Preç-o:
R$ 16.000,00

, .�-

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

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

.

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

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jaraguá do Sul - SC -CRECI 0914-J ti 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ref. 078 - Casa alv.: 140m2, 1

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

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

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

próx. ao Juventus

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

quartos, dep.João Pessoa.

R$ 40.000,00.

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

Papp Barra.

Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4 - Centro ComI. Carlos Vasel - Jaragu'á 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

Ret. 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

Ret. 014 - Casa alv.: 248m2, 1 suíte,
2quartos, + dep. Figueira, próx.

Indumak - R$ 120.000,00

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

R$ 100.000,00
.

Ref. 023 - Casa alv.: 170m2, 3
quartos, + dep. Barra Velha.

.

Troca-se por carro ou terreno.

R$ 45.000,00

Ref. 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$ 30.0qO,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.

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.
Ref. 020 - Terreno: Rio Cerro. Frente

para o asfalto. 24.885m2• Próprio
para indústria. R$ 75.000,00.
Ref. 013 - Casa,alv.: 134m2, 2 qtos,
+dep. João Pessoa. R$ 40.000,00.
Ref. 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$ 12.800,00
Ret. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

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

,R$ 38.000,00
Ref. 036 - Terreno: 399m2. Centro.
R$ 32.000,00
Ref. 053 - Terreno: 338m2. Vila Nova.

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

Terreno: 330m2• Próx. Prefeitu
ra.R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2. Chico de
Paulo. R$ 16.800,00.
Ref. 043 - Terreno: 329m2, Lot.
Satler. Barra. R$ 11.500,00.
Ref. 005 - Chácara:216,665m2,
casa alv.: 2 suítes, 2 quartos, 2

salas, copa, cozinha sob medi

da, +dep .. Casa para caseiro.
32.800 pés de banana, galpão

. de '150m2, telefone e parabóli
ca. Rfo Cerro n. R$ 140.000,00.
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o:
Engetee

o-
Engetee

a.
Engetee

o:
Engetee

�
Engetee

tJr/
Engetee

a
Engetee
�,'
�
Engetee
�/
A.V
Engetee

�tvtv�
Engetee Engetee Engetee Engetee Engetee

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, I'avabo social, cozinha e despensa, qto e bwc de

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

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

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

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

Preço 350.000,00 em condições a combinar

E.

11:
EngetcC

CkCk1J:
Engetee Engetee EngefC ,

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

Excelente terreno com 600m2 (15x40), por apenás 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

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)

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
,

JOÃO PESSOA / VIEIRA
Terreno com SOmts de frente para o

asfalto (BR-SchroederjJaraguá),
totalizando +- 2.S00,OOm2. Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

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

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

até 50 parcelas de R$ 220,00 mensais.

EngetcC

a
EngetcC

ii
1J:
EngetcC

a
EngetcC
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Cornpra - Vende

Aluga e Adrninistra

Rua João Ianuárto Ayroso, 53 I - Sala 2

Início Iaraguá ESQuerdo

Segunda a Sexta-Feira
08:30 as 12:00 .'
13:30 às 18:30
Sábado 08:00'as 12:001

371-6600
371-'0725

Ref. 1009 - VILA LENZI - Ed. San Gabriel -

Apto com 3 dorrn., sala estar/jantar com

sacada e demais dependência. R$ 48.000,00
,

Ref. 1007 - BARRA - R. Dephina Demarchi Pradi
- apto. 2 dorrn., cozinha, lavanderia, banheiro,
1 va,ga de garagem. Entrada R$ 8.000,00 Feto

Caixa Econômica R$ 21.000,00

Ref. 2039 - BARRA RIO CERRO - R. Jair

Baumgartel - casa alv. 163m2, 3 dorrn., sala
estar/jantar, banheiro, dep. empregada,
área festa com churrasqueira e banho

Terreno 777m2. R$ 56.000,00

Ref. 2046 - VILA NOVA - R. 25 de Julho
casa alv. 200m2, 3 dorrn., sala, cozinha e

demais dependência. R$ 75.000,00

Ref. 2035 - CHICO DE PAULA - RJoaquim Fco
de Paula, 279 - casa alv. 200m2, 4 dorrn., 2

bwc, sala jantar/ sala tv, cozinha, lavanderia,
churrasqueira. Terreno 527m2. R$ 87.000,00

Ref. 1016 - BAEPENDI - Residencial Bartel -

Apto 100m2, 1 suíte, 2 dorrn., piso térmico,
ficam móveis banheiro, dorrn., 1 vaga garagem.

R$ 43.000,00
'

Ref. 1013 - AMIZADE - Cond. Amizade - apto
c/ 2 dorrn., garagem e demais dependências.

R$ 31.000,00. Pode ser financiado

Ref. 2040 - JOÃO PESSOA - R. Felix
Kuskowski - Casa alv. 93m2, Tdorm., sala,

cozinha, garagem e demais dep. ficam móveis
cozinha embutida e persianas. R$ 35.000,00

Ref. 3033 - VILA NOVA - R.Eusébio de Pai.
Terreno 940m2. R$ 46.000,00

Ref. 2042 - JGUÁ ESQUERDO - R. Adolorato Pradi
- sobrado alv. 260m2, 1 suíte, 3 dorrn., sala estar/
jantar, cozinha sob medida, escritório e demais

.

dependência. Terreno 399m2• R$ 99.000,00

Ref. 2041 - JOAO PESSOA - Próx. Luiz Kienen
- casa alv. 120m2, 3 dorrn, sala, cozinha, Ref.3037-JGUÁESQUERDO-R.Luizchiodini
banheiro, lavanderia e garagem. R$ 39.000,00 - Terreno 510m2 ;_ R$ 7.000,00

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

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

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

quartos, + dep. Jaraguá
'

Esquerdo - R$ 23.000,00,
próx. ao Juventus

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

quartos, dep.João Pessoa.

R$ 40.000,00.

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

Papp Barra.

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

Ref. 043 - Casa alv.: 314m2, suíte, 3

quartos, 3 bwc., churrasqueira, plscina,
+ dep. Lot. Papp - R$ 125.000,00

Ref. 008 - Casa alv.: 80m2, 2 quar
tos, sala, copa, + dep. João Pessoa.

R$ 16.500,00

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. 030 - Casa de alv.: 120m2,
suíte, 2 quartos, + dep. Jaraguá

Esquerdo. R$ 50.000,00.

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

Ref. 040 - Casa alv.: 157m2, 3

quartos, 2 bwc, + dep. Chico de
Paulo. R$ 64.000,00.

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

R$ 45.000,00

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

quartos, + dep, Vila Lalau -

R$
\

30.000,00

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

Marquardt. Barra do Rio Cerro.

R$ 30.000,00

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.

e

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

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

para o asfalto. 24.885m2• Próprio
para indústria. R$ 75.000,00.
Ref. 081 - Terreno:' 750m2 - Centro.

R$ 200.000,00.
Ref. 065 - Terreno 12.200m2, lateral
Rua Joinville. R$ 160.000,00.

.

Ref. 056 - Terreno 1.000.000m2. R$
70.000,00.
Ref. 001 - Casa Mista: 140m2, 2

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

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

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

R$ 27.000,00
Ref. 048 - Terreno: 758m2. Figueira.
R$ 26.500,00
Ref. 010 - Terreno de esquina: 670m2•
Próx. Rodoviária. R$ 55.000,00.

Terreno: 330m2. Próx. Prefeitu
ra.R$ 18.000,00
Ref. 032 - Terreno em esquina
comercial: 462m2• Chico de
Paulo. R$ 16.800,00. '_. . c'

Ref. 019 - Terreno: 450m2• Vila
Lenzi. R$ 19.000,00.
Ref. 005 - Chácara:216,665m2,
casa alv.: 2 suítes, 2 quartos, 2

salas, 'copa, cozinha sob medi

da, +dep. Casa para caseiro.
32.000 pés de banana, galpão
de 150m2, telefone e parabóli-:
ca. Rio Cerro II. R$ 140.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Creci 1749-J 27
-

ITAIVAN REPRESENTAÇOES
,

,

IMOBlllARIAS LTDA.
NOSSA PAGINA NA INTERNET:

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

* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

Vende - Sobrado -

Vila Lenzi - cl 192m2
- Térreo: sala comI.
c/ 32m2, cozinha, haI
de entrada, bwc,
lavanderia. Superior.
4 darm., bwe, sala,
sacada toda ao redor
da casa. Terreno c/
450m2• R$ 103.000,00.
Aceita casa de menor

valor Jguá do Sull
raia

nuessler. Terreno

esquinaicomer
ciaI, ótima locali

zação, c/
357,80m2, ótimo
para construção d
galpão.
R$ 48.000,00
(negociável)

...- --'-.....,
VENDE casa

alv. cl 198m2
- João Pessoa
- 1 suíte + 2

, dorm., 1 'bwc,
sala de estar,
jantar, lavan
deria, salão
de festas,
garagem.
R$ 53.000,00,
aceita imóvel
de menor

valor.______..."......."",,.,,,...-..._, Apto-301 -

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

VENDE-Casa
'etv. c/ 210m2 -

BARRA Lot. Papp
- 1 suíte cl close
elmóveis +2
darm., cozinha c
mobília, bwe so
cial, sala estarl
Til,. área de servi
ço, salão de fes
tas c/ ehurras-

VENDE - Sobrado em

elv : NOVO - Guara
mirim c/ 360m2 - eceb.
de primeira, tudo cl
gesso" 1 suite cl
closet c/ banh., hidra
mass. + sacada + 3
äorm. c/ 2 sacada, bwc
social, sala estar

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

-'-"'""""'"'"""--' aceita troca,

R$ 140.000,00.

Apto-l03 -

'dif. Isabella
cl 1 suíte + 2
äorm. - sala

cl seceäe;
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane·IPare.

VENDE-APTO
CENTRO - Ed.
Maguilú - Apto
24 - Bloco A. 1

äorm., 1 bwe,
cozinha cl
armários,
tetetone,
parabólica.
R$ 19.000,00 +

finane. Aceita
Apto. Ba.';

,-- ...,
VENDA - sobrado
cl 33Qm2 - NOVA
BRASIL1A - apto.
cl suíte + 3 darm,
2 salas c/vseceas,
cozinha, lavande
ria, sistema água
quente à gás + 3
salas comi. tér
'reas, garagem pI
2 automóveis cl
churrasqueira. R$
150.000,00, aceita
imóvel em Floria

c,;;=:;_:;;_;_,;;_;;;-J-----------r.... nápotis, próx.
Universidade.

VENDE-SOBRA
DO - Vila Lenzi cl
258,76m2, cl suí
te c/ eloset + 2
dorm., 1 bwe,
sala estarljanta
ampla, hall, bi
blioteca, lavabo,
cozinha, área de
serviço + depósi
to, varanda cl
churrasqueira e
bwe, garagempI
2earros.
R$160.000,00
(negociáveis).

VENDE - CZERNIE
WICZ - Sobrado cl
250m2, suíte mes-:
ter cl saeadà, 2
darm., 1 bwc, sala
ester/Yv, cozinha,
lavanderia, lava
bo, garagem pl 2
carros, churras

queira, cl piscina,
portão eletrônico +

.intertone. Terreno

c/' 680m2, cl
jardim. A vista

R$ 250.000,00

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

'-------'---------.... pI ? autom.,
dep. empr., cl bweõ despensa, ptscme e

eurrasq. - R$ 120. 00,00 nego

SOBRADO -

Centro cl
347m2, cl 2
resido + sala
comi. cl 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
darm. e dep. -

gar. 4 carros -

.enerqie soter -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor vaiar)

VENDE - VILA,

NOVA, próx.
Prefeitura - 2
terrenos cl
600m2 cada,
por apenas R$
íZ5.000,00
cada. Aceita

,

I,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS
APARTAMENTOS

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

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

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

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

garagem. R$ 65.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
180,000,00.
3111 - Barra - 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 33.000,00. /

3311 - Res. San Gabriel - 3 qtos, bwcm garagem - R$
22.000,00 + financiamento

'

3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00
financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto cl
suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.

" 3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 75.000,00.
'

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

antiga. R$ 180.000,00.
1052 - Água Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem p/2
carros. Terreno c! 450m'. R$ 59.000,00
1098 - Baependi - 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de

TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasqueira. R$ 85.000,00.
1123 - Barra - c/1 00m2, cl 3 quartos. Terreno cl 420m2•
Próx. Posto km 7. R$ 65.000,00.
1198 - Barra - 150m', suíte + 2 qtos. R$ 85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 15àm', cl suíte + 2

qtos. Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1178 - R. Guanabara - 200m', suíte + 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 230m', cl suíte, 2 quartos - R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m', suíte + 3 qtos .. 'R$ 59.000,00,
1320 - Vila Lenzi - 270m', suíte com closed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2

carros, mobiliada, terreno com 930m'.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + financ.
1377 - Vila Rau - 90m', cl 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 298m', cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m' - 3 ,qtos,_2 bwc, terreno com

1.250m' - R$ 90.000,00

TERRENOS -

2014 - Centro - 421 m' - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1 .245 m' - R$ 60.000,00.
2053 - 'Água Verde - 450m'. R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m' - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m' (18,32x20,70). R$ 17.500,00
2077 - Amizade - 448m' - R$ 27.000,00.
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' - R$160.000,00
2112 - Barra - cl 468m' - R$ 15.000,00.
2122 - Barra'- Res. Salier - 350m' - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00

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

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

PLANTA0: 9973-9093

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

cozinha mobiliada, garagem pl 3 carros.

R$ 150.000,00.

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

iscina. R$ 200.000,00.

R. Arthur Muller - terreno cl

668,65m2. Área construída de

347,40m2. R$180.000,00.

2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2221 • Cond. Azaléia - 1.018,17m' - R$ 30.000,00
2222 - Jguá Esquerdo - 425m' - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x '27) , R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581 ,65m' (18,50 x 20,50) - R$ 27.000,00
,2318 - Res. piermann - 442.00m'(13 x 34) - R$17.000,00
2358 - Vila Nova - cl 338m' - R$ 29.000,00
2360 - Vila Nova - CI 719,20m' - próximo Forum - R$
39.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m'. Loteamento Real Park.

R$ 45.000,00.
2362 - Vila Nova - local alto cl 646m' - R$ 16.000,00.
2373 - Vila 'Rau - cl 350m' - R$ 18.000,00
2374 - Vila Rau - cl 337m' - R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Meneqotti - esquina cl

581,85m' - R$ 23.000,00
.

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

R$ 35.000,00

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 Exp. Cabo Hary Hadlich,
358 - Centro - R$ 400,00
612 - Casa alv. cl 2 pisos tendo: suíte + 2qtos (1 deles

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

Apartamentos
622 - Apto. cl 3 qtos., Rua Joinville - R$ 290,00.
625 - Aptó, cl suíte 1 + 1 qto - Rua João Sanson - Ilha da

Figueira - R$ 250,00.
631 - Apto. cl 2 qtos, na lateral da Marechal Deodoro -

R$ 300,00.
634 - Apto. cl 2 qtos. Rua Exp. Cabo Hary Hadlich, 358 -

A partir de R$ 330,00.
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Marechal Deodoro -

A partir de R$ 180,00.
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 cl2 qtos - R$ 300,00 e cl
3 qtos R$ 350,00.
659 - Apto cl suíte + 2 qtos Ed. Cárvalho - Centro - RS

550,00.

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

-

Centro. R$ 280,00.
'

669 - Sala comI. Centro Comerial Vasel - Rua Walter

Marquardl. R$ 290,00.
677 - Sala comI. cl 120m' - Rua Preso Epitácio Pessoa

-

Centro. R$ 400,00.
684 - 3 salas cornls, sendo: 1 cl 120m' R$ 600,00, e as

outras 2 cl 55m' R$ 350,00. '

685 - Sala comI. cl 45m' - Rua Jorge Lãc'erda' - Fi$ 180,00.
686 - Sala comI. cl 38m' - Centro Comercial Maioehl

-

Reinoldo Rau - Centro. R$ 180,00.
687 - Sala comI. 110m' + mesanino cl 20m' - Av. Mal.
Deodoro da Fonseca. R$ '1.800,00,
691 - Sala cornl. 300m', terreno médindo 1.500m' - Rua

Preso Epitáeio Pessoa - Centro. R$ 600,00.
697 - Sala comI. cl 70m' - Rua Barão do Rio BrancO

-

Centro - R$ 250,00.
G I

�

apoes '.
804 - Galpão de alv. cl 700m' - Rua Irmão Geraldlno

-

Vila Lalau. R$ 1.500,00.
806' - Galpão cl 150m' + mesanino de 50m' - Rua 13 de

Maio - Czerniewicz - R$ 750,00 ..

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371-7931tlPABX

Rua Anita Garibaldi (Centro) -

1 por andar, 3 garagens, 3
suítes. Áreatotal de 392m2

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2 -

� suíte + 2 quartos - Rua Max Doering
- 198. R$ 75.000,00 (Próx. ao PAMA)

E-mail-imoveis@netuno.com.br

Sala Comi. cl 140m2• Rua
Joinville - Próx. Líder Club.

Preço: R$ 300,00.

CHAMPAGHNAT - Terreno cl
. 448m2. Rua 782 -lote 14 (esqui

na). R$ 26.500,00.

FIGUEIRA - Terreno c/ 15 x·30 = 450m2.
.

Rua 915 - Lot. Divinópolis.
R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

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

R$ 43 000 00 pelos dois

• COMPRA
• VENDE
• ALlJGA
• ADMINISTRA.

CRECI1741-J

Casa alv. cl 4 quartos, 3
garagens. Rua Emil Burow,
272, próx. Beira Rio. Preço:

R$ 600,00.

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar
tos, 2 vaga garagem, fundação para +.
80m2. R$ 21.000,00 (Aceita carro no neg.)

I

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

casa até R$ 55.000,00)

SANTA LUZIA c 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

Ponto Comercial - Panifica-
dora Pão Quente. Rua Rei
noldo Rau, ao lado do Posto
Mime. Preço: R$ 2S.00º,OO
(com todas as instalaçoes)

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

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

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

em até 12 vezes

CENTRO - Casa mista (ponto comercial) Rua
Marina Frutuoso, 422 R$ 165.000,00. Troca pi
casa em Florianópolis, Continente.

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1andar),. 2
quartos cl garagem, piso de madeira e fica
cozinha sob medida - R$ 53.000,00 (aceita

troca por casa)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHIOCHJ;_T
373-0325
9975/0781

CALHAS

;li'lr;,\�:,1t6ôrtõe$;Elelfönicqª"}i
em fio,e.'interfones :

.

.

• Execução de Projetos
• Forros Reboixamento de teta
• Meia-cana "Malduras"Corticeiras
• Sancas c/ luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

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

-;;'46-
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim O;f�qmElAtQ; SElIU CQmpJQmk��Q;

___ (47) 275-3184
... 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco öces, 118· Jaraguá do Sul· SC
Rua Minas Gerais, 1134· sala 05· Jolnville - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Jolnvllle - SC

lEt�lTDA
Venda 'e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

Rua Fritz Barte/� ri" 400 - Sala 05

Baependi -, Jaraguá do Sul - SC

Tel. (47)379-2281/9979-3251
Rua Rodolfo Schmidt, 148 - Massaranduba

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,Luminária,Pedra de Rio,
Pedra Madeira, Brita Branca, Rajada e revestimentos em gerai
Não- cobrc;t.tnOy fve:t:€v' 0.1' wt.cl.1tor-lWpreçov do:Y'�
1<e:t:cdho-Gibped.ra.Seio- T� (�lA'J1,O-�)

Lcyí.rthcv 11,5>&23,01<$ 9,00ml
Ccu;o- 1<$ 9,50ml ARIlIGOS

DE PESCA

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

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

pintura na construção civil
Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Corai / Dacar

• Piscinas em
fibra e vinil
• Banheiras .

• Móveis
• Acessórios
• Produtos

�iDEAL
Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aouecedcres
à Gás e consertos em Geral

(I)
LUNELLI
M' "',,0,.&111111'.

SERViÇOS PREDIAIS

Imunizadora
��Jaraguá

� (0**47) 371-1558
.. (0**47) 975-1771��I'','I .

I

TEL.: (0471275-2825
FAX: (047) 371-1360

DEDETlZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (Com baixo teor tóxico)
.

Stmmr�r�M'C�R�d,e;
QUÚ1úaVeo»v2 5 CtI'\Or d,e;�eriêncú;v comprovcuicv
�

. ,..

� �#&�1l&,�', '�j ::!:.\:- :&�m!Wk\4
.'. J \. ':\ �\ f... ..� ..• .r »..

. 275-3123
275-3544

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro Czemlewlez - (Defronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

R. Bernardo Dornbusch, 590
Viia Baependi

Jaraguá do Sui - SC '

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

fax. (O*�47) 371�7818 w"m"""Wit;Öb;��;;;�b;«�"">k"",,,,,,>,,,\ financiamentos:
""""�%Cambará - Pinus "��""",,fi Caixa Econômica - Construcard

�;'.:!(:��fuw:>.o:!-�«�.w::;«::'%�;:;:�::'':>."-::�::'�::':'"�::''l:»-:::,»,,,,,;,�;,�,,<,��::�«�'''�;�:"0:'1���<�,'Y.'".,
..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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, plavqround,
portão eletrônico. Entrada +

parcelamento direto com a

construtora. Pronto para morar.

cn:íve

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.
EDIFÍCIO MATHEDI II

Aproveite última unidade,
ótima localização, apto com 3
quartos,demais dependên
cias, garagem, churras

queira,play ground, portão
eletrônico. Pagamento:

entrada + 24 parcelas .dlreto
com a construtora. Pronto

EDIFICIO
MÔNACO.
Loca lização
centralle 2
quartos, salão
de festas com

churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a
co nstruto ra.

Ref. 350-
Sobrado Jaragua

.> Esquerdo com 02
qtos, demais

dependências,
com planta de
ampliacao de
conclusao.

R$ 25.000,00.
Troca-se por

chacara. t

suite,02
qtos,
demais

dependencias.
Troca-se

por casa.

Sala comercial Edificio
Chiodini com 84,OOm2,
vende-se ou troca-se.

\

Imobiliária Menegotti Ltda.
IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-1

COO: 5122 - R.CEL
, ,

PROCIPIO GOMES DE OLI-
VEIRA -CENTRO. DEP: 02

QUARTOS,SALA,COPA/CO
ZINHA, BWC, LAVANDERIA,

,
.

GARAGEM, AREA DE LAZER,
SALÃO DE FESTAS, PORTÃO

"

ELETRONICO.
VALOR: R$ 35.000,00

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 � laraguá do Sul

COO: 5:129 - R. J-OÃO DOU
BRAWA ....: CZERNIEWICZ COM

622,OOM2. VALOR:
R$ 27.000,00

r

COO: 5130 - RJOSE
EMMENDOERFER - NOVA

BRASÍLIA COM 10.000,OO'M2.
VALOR: R$ 160.000,00
COO: 5131- R .. EPITÁCIO
PESSOA - CENTRO COM

833,SOM2 (FRENTE 21,30M)
VALOR: R$ 70.000,00

'",

COO: 5141 - R. JOAO
PLANINSCHECK / ESQUINA

(COM 27S,OOM2
VALOR: R$ 30.000,00

COO: 5127 - RESIDENCIAL
, HELENA - VILA RAU COM

300,OOM2
VALOR: R$10.000,00

COO: 5128 - R. OLIVIO DO
MINGOS BRUGNAGO - VILA
NOVACOM 4.176,.oOM,2
VALOR: R$ 400.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI187�-J

"ENDE - �LU�� -�DIVIINISTR�

- 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.

--'--------1
APTOS 'I

CONSTRUiDOS :
1
1
1
1
1
----------,

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42'1 - SALA '103.� FONE: 37'1-88"14 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_EIR

APTOS EM

CONSTRUÇÄO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nQ 102, c!

181 ,60m2 (cl 2 vagas de

garagem) - Entrada de
52,741 Cub's

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

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

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada, churras

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

demais dep., R$
54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

R$75 000 00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

I Marechal)
- Aptos. nQ 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., c/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,OO (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

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto, esquina com

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

quartos e demais dep. com 2

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

- Apto. nº 703/1003 cl suíte + 1

quarto e demals dep. c/ 1

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

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

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo

Malheiro, Centro: - Apto nQ
204 c/suíte + 1 quarto e

demais dep. - Entrada de

R$ 35.000,00 + assumir

parcelas de R$ 1,763 Cub

(R$ 892,98) até final de
obra.

CASAS E APTOS
AVENDA

• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

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

R$ 95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2
cl 3 quartos, 2 bwe, 3 salas,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem (ter
reno cl 600m2), R. Marechal
Castelo Branco, 8.280 - R$
43,000,00 (Negociável).
• Casa em alvenaria ct

,

181,00m2, sendo 120m2 (su
íte + 2 quartos, bwc social,
sala e cozinha) + edícula de
61,00m2 (lavanderia, dispen
sa, churrascaria e garagem) -

Rua Guanabara 529, 'Czer

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 Chiodini - R$
38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala,
cozinha, bwe, área de servi-

_ ço, 1 vaga de garagem (Pré
dio cl salão de festas e chur
rasqueira, portão e portaria
eletrônica) ,- R. Pedro A. 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
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120,000,00.
• Apto. com 3 quartos e de
mais dep., Rua Bernardo

Dornbusch, 590, Vila Baépendi
- R$ 55.120,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50,000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Apto. cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada e demais

dep., 2 sacadas e 1 vaga de
garagem, (área total de 185
m2 e área útil de 153m2) -

Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Schioehet - R$ 65,000,00.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Ter
reno cl área total de 342 rn-)
Estrada Nova, Rua Urubiei,
'118 - R$ 39,000,00
• Casa de madeira no 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 - Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 rn? -

Rua Espírito Santo - R$.'
65,000,00
• 2 terrenos com 1.237,50m2

cada - Rua 638, Lot. Píeolli - Vila
Rau - R$ 22,000,00 (cada).
• Terreno cl 1.245,00m2 -

Rua Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach .- R$ 130.000,00.
• Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel ou área
construída.
• Terreno-c/ 780,00m2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 35.000�00.
• Terreno cl área total de
2.000,OOm2 (5 lotes) -' Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guami-ranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de
102.752,OOm2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto
Cidade II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 40.000,OOm2 -

Barra do Rio Molha, a 500 rne

tros da gruta - R$ 50.000,00.
• Terreno cl 62.500,OOm2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00
• Sítio com galpão de 600m2

, e depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próxi
mo à Serra de Pomerode -

R$ 120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto c] 2 quartos - Ed.
Eriea - R$ 300,00.
• Apto cl suíte + 1 quarto e

demais dep., com churras
queira na sacada - Rua Ân
gelo TorineIli, 78 - R$ 300,00.
• Apto cl 1 quarto - Ed. Eriea
- R$ 250,00.
• Galpão Industrial com

750,OOm2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Salas comerciais em diver
sos locais.
• Aptos no Resid. Amaryllis,
Rua Ângelo Torinelli, Vila
Nova, com suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/chur
rasqueira, garagem e box para
depósito - R$ 450,00.
• Casa com 3 quartos e

demais dep. - Rua João Pla
niseheek, 685 - R$ 250,00.
• Casa em alvenaria ct
160,pOm2, 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 quartos
e demais dep. - R. José
Emmendoerfer, 1533 - R$
30000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Terreno' cl 397,50m2, Rua Constantino.

Rubini, na Barra - R$ 18.000,00
I Terreno cl 325,00m2, lot. Miranda, lotes n Q 6

I e 7, R$ 9.000,00 - cada em três parcelas.

I Terreno cl 595,00m2(13,50x44) Rua Camilo
Andreatta R$ 25.000,00
I Terreno cl 368,00 m2, Jardim Hruschka II,

I bairro São Luís - R$ 5.000,00 + 30 x R$ 300,00

I
Terreno cl 51 Q,OO m2, Residencial Impera-
dor, Bairro São Luís - R$ 15.000,00
I Terreno c/1.091 ,20m2, Residencial Impera
I dor, R$ 16.000,00

,

I '

SITIOS

I
Chácara cl 20.000,00m2, cl água para lago-
as, 50% área plana, com casa. alvenaria de

I 100,00m2, localizada na Tifa Javali, Rio Cer

Iro - II, distante 1,5km do asfalto - R$ 40.000,00

'1
- aceita troca por casa na Barra e carro até
R$ 5.000,00.
I Sítio cl 11.265,00m2 edificado com um

I galpão de madeira com 140,00m2, moinho

I·
com roda d'água, localizado na Estrada Ri
beirão Aurora, Rio Cerro II, distante do as

I falto 3 km - R$ 15.000,09 - aceita terreno (lote)

lau parcela.

I CASAS
Casa de alvenaria cl 75,00m2, laje, 01 quarto,

FONi:: (0**47)
Barra

,.
I
�"

A imobiliária da Barra 376-0015I "

1IIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllll.�:��OOffi@ll�lIl1�lIl1]1l1®ll1�lIlII�l��ll®��
sala, cozinha, BWC, lavanderia, abrigo para
carro, localizada a Rua João Maass, Jaraguá
99, pelo preço de R$ 15.000,00 + 18 prestações
mensais de R$ 246,00.
Casa de alvenaria e/200,00m2, 1 suíte + 3 quar
tos sendo suíte e quartos elarmários embuti
dos, escritório, garagem para dois carros, de

pendência e/BWC, lavanderia, despensa, chur
rasqueira, piscina, terreno cl

552,75m2(16,50x33,50), Hua Pe. Aloisio Boeing,
na Barra. - R$ 95.000,00 - aceita apto. eldois
quartos, garagem como parte de paçamento.
Casa mista e/60,00m2, terreno com 718,00m2,
localizada à Rua Júlio Pedri -Vila Nova - R$
45.000,00 - 50% entrada saldo parcelado até 20

VENDE
TERRENOS

vezes.
Casa de alvenaria cl 70,00 m2, 03 quartos, ga
ragem, churrasqueira e mais um puxado em

construção mista cl 15,00 m2, murada, Rua
João Maass, lote 51, lot. Ouro Verde - R$
19.000,00

AP�RTAMENTOS:
Apartamento cl 96,00m2, 2 quartos, gara
gem e demais dependências, Rua Egídio
Busarello, área nobre, na Barra - R$ 33.000,00
Apartamento cl 87,36m2, 02 quartos, sendo
um suíte, copa, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, térreo, Rua Bahia, n Q 170, próximo
do centro - aceita terreno ou casa como

parte pagto. R$ 40.000,00

Imobiliaria Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIN°572-J

LOCAÇÃO :.
Sala comercial cl 34,62 m2, Rua Reinoldo Rau,
esquina Guilherme Weege, Centro - R$ 180,00
(Primeiro mês de aluguel grátis)
Sala comercial cl 72,00 m2, Rua Pastor A.

Schneider, 1187, na Barra - R$ 220,00
Sala comercial cl 100,00 m2, Rua Pastor A.
Schneider, 1412, na Barra - R$ 270,00
Apartamento cl 03 quartos, 02 BWC, 02 vagas de

garagem e demais dependências, Rua João
Picolli, 165 - R$ 300,00
Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais

cependências, Rua Walter Marquardt, 2820 - R$
320,00
Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 759
- R$ 230,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Joaquim A. Girolla, 210 - R$
250,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio Busa,rello, 324 - R$
270,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Angelo Rubini, i 053 - R$
280,00
Apartamento cl 02. quartos, garagem e demais

dependências, Rua Camilo Andreatta, 201 - R$
230,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

dependências, Rua Pastor Albert Schneider, 1187

- R$ 220,00
Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

. dependências, Rua Amandus Rengel, sln Q
•

R$'150,00 (çlisp. 14/11)
Casa de alveraría cl 03 quartos, 02 BWC, gara
gem e demais dependência, Rua João J.

Ayroso, 3816 - R$ 330,00
Casa de alvenaria cl 03 quartos, garagem e

demais dependências, Rua 522, n Q 72 - R$
250,00
Casa de madeira cl 03 quartos e demais de

pendências, Residencial Imperador - R$ 230,00
Casa de madeira cl 02 quartos e demais de

pendências, Rua Bertha Weege, 767 (Fundos)
- R$ 180,00
Casa mista cl 02. quartos, garagem e demais

dependências, Rua Abramo Pradi, 212 - R$
180,00
Casa de alvenaria cl 02 quartos e demais de

pendências, Rua,Padre Aloisio Boinq, sln Q, na
Barra - R$ 240,00
Casa de alvenaria cl 02 quartos, garagem e

demais dependências, murada, Rua 25 de Ju

lho, 1457, Vila Nova - R$ 270,00
Terreno cl 400,58 m2 (15,00 m2 de frente), na.Rua José Narloch, São Luís - R$ 120,00
Terreno cl 1.044,50 m2 ( 28,00 x 37,30 ), Rua.
Angelo Rubini, esquina Rua 750, na Barra - R$.230,00

/.

Terreno cl 4.690,00m2,ou área menor, Rua.
Feliciano Bortoni esquina Angela Bortolini, na I
Barra - R$ 200,00

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

VOCÊ QUER MORAR EM UMA DAS REGIÕES NOBREDA CIDADE???

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE!!!

Sobrado em alvenaria (Lindo) c-! 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)

I

j I
I'
I

t
i

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLLl - 3 dorm. cl 2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - ED. REVIERA - 2 dorm, + 2 bwc - cl garagem - R$ 330,00
04· - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorm, cl garagem - R$ 400,00
05 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 darm. cl garagem pI 2 carros -

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

R$ 500,00 \
.

07 - CENTRO - APTO - ED. 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. FLORENÇA - 1 dorrn., cA garagem - R$ 250,00
10 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - suíte + 1 dorm., cl garagem - R$ 280,00
11 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$ 300,00

LOCAÇÃO - CASAS ,.

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

R$ 650,00 I

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

R$ 325,00
04 - SÃO LUIS GONZAGA - CASA ALV. (PRÓX. CAIC) - 2 dorm. - cl garagem

-

R$ 260,00
.

LOCAÇÃO - SALAS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 - Rua Relnoldo Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SALA COM. CI 32m2 - Av. Mal. D. Fonseca (prédio Senac) -

R$ 280,00
03 - CENTRO - SALA COM. CI 75m2 - praça (antiga Prefeitura) - R$ 440,00

CENTRO-ÓTDdAOPORTUNrnDADE
- TERRENOCOMERCIALNO

CENTRODACIDADEC/UMA:CASA'
DEMADEIRA - R$ 80.000,00 (aceita
troca por apartamento em Balneário

Camboriú)

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 Camboriú)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo Fiat Palio ano 97, mo
tor 1.0, duas. portas, limpador/
desembaçador do vidro ;tra
seiro, 4 pneus novos, película,
carro inteiro e com som. Valor

R$ 10.500,00. Tratar
372-3124.

Vendo Fusca 83, c/motor no
vo e pintura nova, cl vários a

cessórios. Valor R$ 2.800,00.
Corbranca. Tratar 371-9375.

Vendo uma caminhonete F-

1000, cabine dupla, diesel,
ano 89. Valor R$ 22.000,00.

,

Aceito troca demenor valor.
Tratar 371-50,32 ou 9975-

2643, c/Míriam.

Vende-se Voyage ano 81,
commotor novo e lataria re-

TEODORO IMÓVEIS
Uma ótima opção na compra
ou venda de seu imóvel.

Ligue 371-3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul

cém feita. Preço R$ 2.800,00.
Tratar 372-2803, c/ Marcelo.

Vendo Ploter ajato de tinta

para impressão de desenhos,
marcaXerox 2230ij. Imprime
em preto e branco, e colorido.
Valor R$ 6.000,00. Tratar

(047)372-3124.

Vendo Casa de alvenaria com
dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço e

garagem. Terreno todomura

do, comjardim e calçada,
casasemi-neva. Valor R$

40.000,00. Tratar 372-3124,
BairroEstradaNova.

Vende-se geladeira à gás,
semi-nova, duplex.

R$ 700,00. Tratar 371-7341.

CONVOCAÇAO
A Associação de Moradores da
Caixa D'água '(AMORCA), vem pelo
Presente convocar a toda comuni-
dade para Eleição da Nova Diretoria,
que se realizará no dia 12 de Novem
bro de 2000, às 09:30 horas no Salão
da Capela São Pedro Apóstolo, Bairro

.Oaixa D'água.

Sociedade Desportiva e Recreativa
AMIZADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade, desta

, Cidade convoca todos os seus associados quites com a

tesourÇl,ria, para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
dia 18/11/2000, às 1'4:30 horas, em\ primeira convocação
Ou às 15:00 horas, com qualquer número de associados
presentes para deliberarem sobre a seguinte Ordem do

"
Dia:

/

1 ° - Aprovar orçamento para o ano'2001;
2° - Fixar anuidade para o ano 2001;

3° - Assuntos diversos,

Jaraguá do Sul, 06 de novembro de 2000.

Edmar Porath
Presidente

Informativo
Imobiliário'
AIJS \

1 VENDE-lliR����!�?U�04 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - lliRRENO COMERCIAL cl 3.600m2 - Frente

s- Feira - Dia 23.11. 00.
14:00 as 18:00h - Credenciamento
20:00 - Solenidade de abertura - Cine Mussi
20:30 - Coquetel no Laguna Tourist Hotel

para a Rua Bernardo Dornbusch.
I

1
1�9-º-E--n-co--n-tr-O--d-O-S-C-O-r-r-e-to--�res de Imóveis de Santa

Catarina de 23 a 25 de no

vembro em Laguna.

1
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

VENDE - Dois lliRRENOS - Loteamento São Cristóvão
" - R$ 12.000,00 (Cada).

VENDE - lliRRENO cl 510m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,00.

1
VENDE-lliRRENOcI386,37 - RuaJoão BatistaRudolf

'I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl I ,260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$4S.000,00.
'

"

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

11
alv. cl 64m2 em consr, Lote n° 88 AP III - R$ 18.000,00.

VENDE: CASA ALVENARIA cl 150m2.

LO,teamento /

Ana Paula" - R$ 30.000,00.

112 água no Loteamento Liodoro Rodrigues - R$16.000,00.

s- Feira - Dia 24.11.00
08:30 Palestra 01 - A Ética na Política

Celestino Secco, sec. de Estado da

Administração.
10:00 Coffee-break
11:00 Palestra 2 - S.F.H. - Aser Cortines
Diretor de Hab. da Caixa
11 :30 Debates

112:00
Alm-oço i

14:00 Palestra-S - Internet - René de Paula
Jr. - Agência Click
15:00 Debate
15:30 Coffee-break
16:00 Palestra 4 - Direito Real - Prof.
Manoel Silvano
17:00 Debate
17:30 Dep: Federal Vicente Caropreso -

1
Emenda a Lei 4.777
18:30 Debates
19:00 Encerramento do dia.
21 :00 Jantar nos restaurantes da praia de

Laguna
, 22:30 Baile

...��..��..���.

VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

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

,

' Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

São Cristovão II
Residen�ial Flomboyant
(Condomínio fechado),
Residencial Firenze1

Sábado - dia 25,11.00
09:30 Palestra 5 - Motjvação - Clarice Leal.
11 :00 Aprovação da Carta de Laguna
11 :45 Encerramento
12:30 Almoço no clube de campo
14:00 Livre.

Imobiliária Garcia Vende'
275-0019CRECI1541-)

"'ffi';1'i;�k�"W.m.�M�;WWJli��ÁREA P/PONTO COMERCIAL,%l'
ETC, ETC, ETC... ,q

,

j,}
Cõd. 0048 - Terreno urbano cl

1.200m2 + edificação de alvenaria cl
100m2, localizado na Rua João
Planinscheck, defronte Sindicato

Metalúrgicos. Valor R$ 70.000,00.
I Negociáveis.
i,·':tó;à"t:-y'··''!-- Wi@i-iág;;:_i��w,W&tm- ifWt2:�.«:'I!li,ffiWhl?A1W.iJlm1!F

I

�) "�""
.

.
,�

�. �
'*'

� ,

< < rrum:[�,:i:��r" l'Xff$>,V'�{·vnt11l"<�WW$W.$4�'::<""'W':,;:<:!ilWW'':,.�W%WtV@tWi:)t.,..$,
NA VILA LENZI - Cõd. 0061 - Casa alvenaria 100m2, contendo 3 quartos, sala, n
cozinha, 2 bwc, lavanderia, garClgem, localizada na Rua João André dos Reis (fundos I.do Est�dio João Marcatto), Bairro Vila Lenzi��alor R$12�000�!>2�'#lí�_I1&t�

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se casa de alvenaria com

160m2, terreno com 608m2 (esquina).
Rua 25 de julho, próx. ao Posto

Mime. Preço R$ 55.000,00. Tratar
275-2294, com Luca. Creci 7.146.

Vende-se reboque para o transporte
de cavalos. Valor a combinar. Tratar

9973-8059, cl Adolfo.

Vende-se mini chácara com casa em

alvenaria, com 60m2, em terreno de

2.500m2, próx. Ciluma, Barra do Rio
Cerro. Preço R$ 18.000,00. Tratar
275-2294, com Luca. Creci 7.146.

Vende-se terreno de área industrial de

Guaramirim, em frenteBR-280. Área
de 2.780m2• Preço R$ 20.000,00.
Aceita troca por caminhão ou

automóvel: Tratar 9973-8059, cl
Adolfo.

Vende-se terreno com 420m2• Rua
781 (lateral BR-280). Preço

R$ 10.000,00 (negociável). Tratar
275-2294, com Luca. Creci 7.146.

Vende-se 2 terrenosno Centro, lateral
da RuaMarechal Deodoro da

Fonseca, ótima localização, cl 375m2
cada, valorR$ 55.000,00 (cada).

Tratar9975-2164, cl Junior.

Vende-se casa em alvenaria com

150m2, em terreno com 450m2• Rua

Carlos Chustes. Preço R$ 45.000,00.
Tratar 275-2294, com Luca. Creci

7.146.

Compro terreno de aproximedamente
2.500m2, que fique próximo do
asfalto. Valor a combinar. Tratar

370-8128, cl João ou Ruth.

Vende-se terreno com 544m2

(14,50x37,50). Rua484, próx. Igreja
São Judas. Preço R$ 14.000,00.
Tratar 275-2294, com Luca. Creei

7.146.

Precisa-se de sala comercial para.
alugar no calçadão ou na Avenida
Getúlio Vargas, cl 40m2• Tratar

376-0049.

Aluga-se.Apto com 2 quartos +

garagem. Rua Emme Bartel, 444, ao
lado daRecreativaMarisol. Valor

R$ 250,00. Tratar 372-0967.

Vende-se 2 macacões de couro para
motoqueiro, de passeio. R$ 1.000,00.

Tratar 376-1484, cl Astrid.

alvenaria com 250.00m2, área cl

churrasqueira, piscina, dormitório
nos fundos, área de serviço cl bwe,
cozinha cl móveis embutidos, sala

de TV, 3 dormitórios, bwe social, sala
de estar cl piso em desnivel, sala de

jantar cl bar, cozinha, garagem.
Terreno cl 450m2• Rua Henrieh

August Lesmann - R$ 78.000,00

Ref. 602 - V - apartamento com

111,00m2, 3 dormitórios, cozinha, sala
de estar e jantar, bwe, garagem, área

de serviço. Rua Pedro Avelino

Fagundes, sIno - Ed. Vitória Régia -

apto 104 - bl. A - R$ 20.000,00 + R$
29.000,00 (financiamento)

)I,

f
:5'

_ N';
SAO LUIS . ª;

.:: Casa Okm, nova, em alvenaria com suíte, 2 dormitórios, garagem com churrasqueira e

.

II

� demais depençlências, laje. Terreno com 325,00m2 - R$ 36.000,00 - falta acabar parte.

.1
e Ref. 275 - SÃO LUIS õ Casa em alvenaria com 186.00m2, com 5 dormitório, sala, 3 �
Q" bwcs (sendo 1 inacabado), cozinha, área de serviço e garagem para 3 carros. Terreno

g com 350,00m2 Rua Vitor Vitkoski - R$ 36.000,00
(,)

LOTES NO BAIRRO SÃO LUISAPARTIR DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL

�
:r

�
� ReI. 2503 • CZERNIEWICZ • Apartamento cl sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e

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

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

)o

.s R$ 151,00. ,S

.ii: ReI. 2706· SÃO LUIS - Sala Comercial cl SOm'. Rua Francisco Hruscka, 106 - R$ 200,00. 'ii

LOCAÇÃO

Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799 \

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283

ranchoimoveis.com. br

Umaparceria correta.
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Cód. 473- Casa de alv. cl
196,00m2, contendo uma

suíte, dois quartos, bwe,
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 imóvel em
Enseada ou Jaraguá do Sul
bem localizado

:7-::--------,

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

quartos, dois bwe, lavabo sala de estar e jantar, cozinha, churrasqueira e duas vagas
na garagem. Terreno cl 392,00m2 - Chico de Paula - R$ 75.000.00 (Aceita carro cl parte
do negócio).
* Cód. 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, bwe, 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 362,501'112 - Amizade - R$ 13.000,00
* Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,00m2, três quartos, bwe, 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 elou veículo até R$ 8.000,00)
* Cód. 493 - Bonita casa de alv. nova cl 100,00m2 contendo três quartos, bwe, 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 veiculo e moto)
: êé8: �R c�aree��ß *C��®dr{,�,2t�is'ircr6f1Rcm:allbf!e�r�aY9,I%pã,���i90.o�a de

serviço, varanda, sacada, churrasqueira e lareira. Fica movéis sob medida. Terreno cl

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, cl três quartos, bwe, sala, cozinha, terreno
medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000;00
* Cód. 472 - Sala comercial cl 43,99m2, terreno cl 329,00m2 contendo uma casa de
madeira de 44,00m2 cl dois quartos,' bwe, copa-cozinha, área de serviço. Villa Lalau - R$

28.000,00
* Cód. 500 - Casa de alv. cl 150m2, três quartos, bwe, sala de estar e jantar, cozinha,
despensa, área de serviço, varanda e garagem. Terreno cl 450,00m2. Schroeder I - R$
25.000,00 (Aceita troca por imóvel em Jguá ou Guaramirim.)
• Cód. 801 - Casa de alv, cl 31,50m2 contendo-um quarto, bwe, copa-cozlnha, área.de .

serviço e varanda. Terreno medindo 458,78m2. Sehroeder I - R$ 12.500,00 à vista ou R$

9.000,00 de entrada + finane., (Aceita carro como parte de entrada).

Cód. 494 - Casa de alv. cl 116,00m2,
quatro quartos, bwe, sala, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e

garagem. Área do terreno cl 368,55m2.
Três Rios do Nortel - R$18.000,00
(Aceita veiculo como parte da entrada

)�������������������������������.ROCURE-NOS.

Cód. 491 - Casa de alv. cl 80,00m2,
dois dormitórios, bwe, sala, copa
cozinha, área de serviço e garagem,
terreno medindo 800,00m2.
Schroederl - R$ 25.000,00 Negociá
vel (aceita veículo como parte de

******

QUER ALUGAR SEU :J:M5vEL? NÓS
DIRETO NJ I.IDSSO ESCRI'IÚRIO,

VENHA
CA-

TEM:)S A SOLUÇÃO!
FOIS TEMlS CLIENI'ES

lNADI:MPI..OCIA,
E SEDURA.

lJIISI'RAIXlS •

CCM UMA

LIVRE-SE DE

ArMINI5TRAÇÃO CORRErA

RANCHO IMÓVI;;IS - CRECI 820-J * * *

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

* *

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Procura-se casa para alugar
no Bairro daFigueira ou
proximidades. Contato em

horário comecial pelo telefone
370-4135.

Vendo terreno de 5.000m2
localizado na rodovia SC-
413, Km 6, de fronte a

lanchonete Italiano, noBairro
I Rio Branco, na cidade de

Guaramirim-SC Tratar: 370-
4499 ou 372-4362.

'

Vende-se apartamento com 1

suíte, 2 quartos, sala c/saca
da, cozinha, lavação, 1 vaga
de garagem, com interfone,
portão eletrônico, no Czer-
niewicz, prox. ao ColégioAl
berto Bauer, maiores informa
ções, telefone 3�1-7344 ou

275-1967.

Vende-se Sobrado em cons

trucão ou troca-se por carro
oumoto. Tratar c/ Sergio:

371-8554.

Wr._..:::_:..=_:�I"-··�
COR�êTOR IIVIÓVEIS

Vende-se Apto c/ 2 quartos,
sala, coz., banheiro, ar.serv.,
sacada, garag., 96m2, arma
rias de cozinha e ar. serv, da

Berlim, banheiro com armaria,
e espelho, Vent. de teia, etc.

Bairro Amizade. R$
.

39.000,00. Tratar c/Mario: .

370-0122.

Vende-se Terreno de

1.200m2, na Rua João Planin
check, aceita troca ou nego
cia. Telefone: 371-9056.

• (0**47)
372-2903
9973-3623

SOBRADO EM BARRA
VELHA 190,00 M2, 01
SUÍTE E 03 QUARTOS.

. R$ 70.000,00

TERRENO VILA RAU

326,00 M2. R$ 9.000,00

TERRENO VILA RAU

318,00 M2. R$ 7.500,00

TERRENO CENTRO

CASA MISTA ÁREA DE 140,00 M2, 06 CASA EM ALVENARIA 170,00 M2, 03 375,00M2. R$ 55.000,00
- QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊN. QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊN.
CIAS, BAIRRO CHICO DE PAULO. CIAS, BAIRRO CZERNIEWICZ. TE·RRENO AMIZADE

R$ 30.000,00. - R$ 70.000,00. 644,00M 2. R$ 18.000,00

Rua Roberto Ziernann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá'do Sul - SC

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

Ref. 152 - SOBRADO FIGUEIRA -

Sobrado alvenaria cl 200m2. Térreo 2

Tiki�inetes cl garagem, churrasqueira.
erreno c/380m2• Rua. Jose Theodoro

Ribeiro, 5.494. R$ 55.000,00

Ref; 136 - FIGUEIRA - 3 quar
tos, bwc, sala, cozinha. Rua
Avelino F. de Borba - R$

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

VENDE
105 - JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro .. � R$17.000,00
108 - FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos + casa mistà cl 2 quartos R$ 27.000,00
109 -CHICO DE PAULO - Alyenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada R$ 45.000,00

ilO - VILA LENZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, sala, cozinha, com laje R$ 70.000,00

125 - FIGUEIRA - Alvenariá, 162m2, suíte, 2 quartos, alto padrão R$ 95.000,00

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

138-VILA LALAU - Alvenaria 120m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, gflragem R$ 58.000,00

141-nFAMARTINS - Alvenaria, 70m2, 2 quartos, sala, cozinha (tinanciada) R$18.000,00

145 - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje R$ 32.000,00
16 - VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem R$ 30.000,00

�
APARTAMENTOS

B
LANOVA - 2 quartos, sala, cozinha, gar'agem,bwc, novo.R$ 15.000,00 + tinan. R$ 250,00 plmês, pronto pImorar
AEPENDI - 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, garagem.R$ 28.000,00 + finan., aceito carro, estuda proposta

�LENZ! - Vende Fábrica de Laje - Galpão·140m2 e Terreno com 2.092m2 R$ 85.000,00

VIa O-\..I=ndo1:Errenocj962,50m2,naRuaPn:x:ópioGomes,cjprédioComerdaleresidendalde240m2.R$220.000,OO
RAs-Terrenocj 23.000m2 (63x300)frenreplasfalto , R$160.0oo,00

LOCAÇÃOFIGUEIRA - kltl t
'

Th d íb
.

$ 20 OI me e com gara em - Rua Jose eo oro RI eira R O, O

Vende-se terreno de 12x40,
commeia água de 3x5. Tratar
c/Toninho. Endereço: próxi
mo ao Bar do Gaúcho, na
Vila Amizade, em Schroeder

Água Verde. R$ 63.000,00.
Telefone: 371-5459.

Vende-se casa emBarra Ve
lha cl 90m2,mobiliada, aceito
carro. Telefone: 371-1321.

Vende-se propriedade com
duas casas de alvenaria, com
entrada individual, no Bairro

"

Vende-se terreno no Lot.
Roeder porRê 3.800,00.
Telefone: 371-6894.

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE RUOU AO DISK

INFORMAÇÕES?
Então não perca tempo.'Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações
é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com
a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua
empresa quando necessitar de seus produtos ou serviços. E,
portanto, um investimento de retorno garantido. A publicidade
recomendada para os tempos de -hoje.'
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS

*

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

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.' I

* 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

,

O COLEGIONOVA ERA está com as

inscrições abertas para seleçãode professor de
todas as áreas, no período de 13 a 17 de

novembro/2000.
Em horário comercial, na secretaria do colégio
na rua Marechal Deodoro, calçadão, Trazer

, curriculum Vitae.

�\[*,ll m rlTéK1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA "
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,

� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

• APTOS COM 0'2 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
• PORTÃO ELETRÔNICO /

• SALÃO DE FESTAS
• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO POR APAR-

LANÇAMENTO:
RESIDENCIALROCHEDO

• CHURRASQUEIRA
TAMENTO

LOCASLIZADO NA VILA LALAU - PRÓX. WEG
II'
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TIlDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

.' CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCß EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter M,arquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Jaraguá do Sul - se

FIEse
.

SESI

SESI - Serviço So,cial pa Indústria
Centro de Atividades de Jaraguá do Sul

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

SESI

Serviço de

AlimentaçãoT 1.

.

O SESI é uma das empresas pioneiras em afendimento às

refeições ao trabalhador. _/

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

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

trabalhadores. /

Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na s�a empresa.

FALECONOSCOATRÁVÉSDO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27

SESC CONTRATA PROFES-SOR(A) DE

DANÇA PA� 2001
O Sesc Jaraguá do Sul necessita, com urgência de

professoría) de:
- Dança de Salão

- Street Dance
- Jazz

- Ballet Clássico
.

- Dança do Ventre

- Dança Folclórica

Requisito básico: Graduação em Educação
Física. Informações: (47)371-9177.,

)
.

Interessados enviar Curriculum Vitae para:
SESC Jaraguá do Sul- Setor de Cultura - R. Preso

,

Epitácio Pessoa, 1.273 - Jaraguá do Sul -

CEP 89251-100
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
rei: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

SE FIEse
SENAI

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕESABERTAS�ARA:

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-'REQUISITO: Maior de 21 anos e possuir
Carteira de Habilitação 8, C, D ou E.
VALOR DO CURSO: R$ 80,00

.

VALOR DA INSCRiÇÃO: R$ 20,00

I 25 anos de atividades.

Televendas
- 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 talemarketinq,
especificamente em Vendas pelo .Teletone,

aplicando melhor seu potencial e sua

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

EMíLIO MUNOZ MOVA
Administrador especializado em

comportamento do consumidor,

Administração de vendas

pela FGV/São Paulo e pós-graduado em

Marketing pela Escola Superior de

Propaganda e

Marketing de São Paulo, Atua como

consultor de Empresas nas áreas de

marketing, vendas
e treinamento há mais de 10 anos,

PROGRAMAÇÃO
• Conceitos básicos de marketing e

telemarketing;
• Funções do telemarketing;
• Poder do telefone;
• Vendas por telefone:
- Vantagens da venda por telefone;
- Venda ativa;

.

- Venda receptiva;
• Atendimento à clientes: uma nova força
de ve�das;

. ,

• 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:

7 Elaboração do "script":

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA:. 15 :noras/auja
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
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Macarrão
Pantaneiro

BUFÊ LIVRE
R$ 3,30 mulher

Ingredientes .

- sOOg carne de sol verde (comprada em

casa de produtos nordestinos)
- 3 dentes de alho socados

- SO mi de óleo
.

- 1 cebola picada
- 1 colher (càfé) de pimenta do reino

- 1 colher (sopa) de massa de torrrate
- sOOg de macarrão tipo espaguete�_:Ft"BIJ:"m_
- Sal a gosto 11{}r/�"'�;I)}Jl}JIlS

Rendimento: 6 pessoas
AAodo de preparo

Corte a carne seca em pedaços médios e tire o sal na água
quente. Numa panela, coloque o óleo, o alho, a cebola e deixe
dourar. Coloque a carne e deixe fritar, mais ou menos uns

30 minutos, pingando água de vez em quando para não
ressecar. Acrescente a pimenta do reino e a massa de
tomate. Coloque o macarrão picado junto com a carne e

deixe fritar bem. Coloque, aproximadamente, 2, litros
de água fervendo ou até cobrir o macarrão. Deixe
secar a água com a panela destcmpcdc. Desligue

o fogo e sirva imediatamente.
Informação: A carne verde é uma carne

mais escura que fica ao ar livre, mas é
consumida fresca. Não chega a

Aceitamos reserva para festas

U'IUIt
JU,STAURANTE R$ 380 homem&LANCHONETE '

Feijoada todosos sábados
371-7133 I 9992-2164

.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Apto 801 no Ed. 240m2 e sobra de lote plmais Valor R$ 35.000,00, aceita
Isabella, 2 quartos + 1 suíte, um edifício, a 100metros do carro. Tratar 371-7341.

bwc, cozinha, lavanderia, sa- mar. Aceito hotel, carros e

cada. Prédio cl piscina, salão outros imóveis. Tratar
de festas e sala de ginástica, (41 )442-6620.
garagem pl 1 carro. Área to-

tal de 132m2• Valor R$
65.000,00. Aceito troca por
casa. Tratar 371-4747 ou

372-1785, cl Paulo.

Vendo casa de alvenaria c)
140m2, valorR$ 60.000,00,
ou R$ 30.000,00 de entrada
+ carro e terreno, e ainda

parcela-se, ou R$ 55.000,00
à vista. Tratar 373-1039, a

casa fica no centro de
Guaramirim.

Vende-se Terreno com

400m2, loteamento Bartel,
próx. aoMotel Mistérios,
Valor R$ 12.000,00. Tratar
370-2223,clClaudemir.

Vende-se completo equipa
mento de um restaurante, ge
lateria, coste�aria e churras
caria. Tratar (41 )442-6620,

Guaratuba, Paraná.

Vendo, troco ou alugo casa
comum apartamento I.

conjugado, com barracão de

Divido apto., cl valor de R$
160,00, pl cada. Apto. cl 3
quartos no Centro. Tratar
370-7722, cl Luciano.Vende-se Terreno cl

53.000m2, antigaTifa Pereira,
logo após Gruta Nossa

Senhora Perpétua Socorro.
Troco freezer vertical por

horizontal. Tratar371-7341.

Sindicato dçs Empreacdos nç, Comércio
,

de Jarcgua .do S�I
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os empregados no comércio,

associados ou não, dos municípios de Joroquó do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaranduba, pertencentes a base territorial

desta Entidade, para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 21 de Novembro de 2000, às 19:00 em primeira
convocação na sede social do Sindicato dos Empregados no Comércio de

Jaraguá do Sul, sita à rua Frederico Bortel. nº 140 nesta cidade de
Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Apreciação e deliberação sobre as propostas de horário natalino,
proposto pelas Entidades patronais e econômicas regionais.
2. Apreciação e deliberação de contraproposta se houver, a ser

apresentada as Entidades pofronois e econômicas regionais.
3. Poderes a diretoria do.Sindiccto firmar convenção coletiva para
prorrogação do horário de trabalho com as Entidades Sindicais e

econômicas representativas.
4. Poderes a diretoria do Sindicato firmar acordo por empresa caso

malograrem as negociações com as Entidades Sindicais e econômicas

regionais.
5. liberação de dirigente sindical.
Não havendo número legal de associados presentes para instalação da
Assembléia a hora acima mencionada, a mesma realizar-se-à as 19:30

horas do mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de
.

associados presentes.
Jaraguá do Sul, lOde novembro de 2000

Ano Mario Roeder
Presid'ente

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

EDITAL N2 23.013 de 03-11-2000
WILSON WULF E ROSIANA DANCKER

Ele, brasileiro, solteiro, ajudante de motorista, natural de Jaraguá' do Sul, domiciliado e residente na

Rua Alvíno Stein, 881, São Luís, nesta cidade, filho de Ingo Wulf e Alzira Wulf.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Alvino Stein, 881, São Luiz, nesta cidade, filha de Heinz Dancker e Romilda Guckert Dancker.

EDITAL N2 23.017 de 03-11-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado

SOLANO.DIRCEUVOGEL E ANGELINA KLEMANN

Ele, brasileiro, -solteiro, agricultor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Manoel
Francisco da Costa, nesta cidade, filho de Arno Vogel e Renata Sievers Vogel.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Schroeder, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Duque de Caxias, Schroeder, neste Estado, filha de Alberto Klemann e Erica Lange Klemann.

EDITAL N2 23.018 de 06-11-2000
ALMIRO MEIER E ROSANE KANNENBERG

Ele, brasileiro, solteiro,. operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Bertha

Weege, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Alvino Meier e Adela Tigs Meier.

Ela, brasileira, solteira, talhadeira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Bertha

Weege, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Afonso Kannenberg e Ursula Kannenberg .

.

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

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

Adernar de Souza ME - Efetiva Malhas- R. Walter Marquardt,
,818 - Vila Nova - Nesta;
Antonio de Paula - R. Benjamin Gerardi, 371 - Vila Carolina

Nesta;
Aurimar Olavo Filipp - R. Braço Ribeirão Cavalo, sin° -;- Nesta;
Carmelino Bressanini � R. José Theodoro Ribeiro, sin° - Nesta;
Gilmar de Souza da Silva - R. Lauro Buzzi, 14 - Nesta;
Ind. e Com. de Conf. Red. Point - Rodovia BR-280, Km 56, n°
12.750 - Nesta;
Indústria Têxtil Astro Ltda. - R. Horácio Rubini, sin° - Centro
- Nesta;
Jean Carlos Gonçalves - R. 776, n° 200 - Nesta;
Marcia Schunke - R. 798, sin° - lote 50 - Nesta;
Marcos Aurelio Albino ___: R. José Theodoro Ribeiro, 2.922 - Ilha
da Figueira - Nesta;
Marcos Aurelio Albino ---;- R. José Theodoro Ribeiro, 2.922 - Ilha
da Figueira - Nesta;
Marcos Ferreira da Silva - R. Marechal Castelo Branco, 5.623
- Schroeder;
Maria Conceição Galbi - R. Berta Meger, 1.402 - Barra Rio Cer

ro - Nesta;
Maria da Glória Amaral - Av. Jaraguã do Sul, 617 - Costeira-

Nesta;. ....

Metalúrgica MI Mohr Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 90
- sala 03 - Centro - Nesta;
Metalúrgica Ruon Ltda. - R. Pedro Paulo Streit, sin° _:_ Nesta;
Moldutrans Indústria e Transportadora - R. JGS, 472 - Rio Cer

ro I - Nesta;
Nova Indústria Serigrafia Ltda. - R. Luiz Marangoni, 361 -

Nesta;
Pedro Urbanski - R. Wolfgang Weege, 1.116 - Parque Malwee
- Nesta;
Pequeno Gigante Comércio e Conf. Ltda. - Av. Pref. Waldemar

\ Grubba, 2.474 - sl. 01 - Nesta;
Pequeno Gigante Comércio e Conf. Ltda, - Av. Pref. Waldemar

Grubba, 2.474 - sl. 01 - Nesta;
Pradelino F. Ramos - R. Hilda Fedler Laffin, 245 - Nesta;
Pré Moldados Agha Ltda. - R. 907, sin° - Nesta;
Priston Com. e Representações Ltda. - R. Feliciano Bortolini. 45
- Nesta;
Recanto do Sabor Ind. Com. Art. pl Sor. - R. Exp. Cabo Ha�ry

Hadlich, 160 - Centro - Nesta;
Roberto Carlos Daniel - R. Guilherme Wackerwagen. 641 -

Nesta;
Wankler Com. Enf. pl Festas Ltda. ME - R. Duque de Caxias,
546 - Nesta;
Xavier Auto Peças de Roberto F. X. - R. Barão do Rio Branco,

465 - F. X. - Nesta;
Josirnara Sanches - R. Ernesto Schultz, sin° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou �e
recusaram a aceitar a devida intimação, faz por interme·
dio do presente Edital, para que os mesmos c_omp�re"
çam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n° 78, no

,

prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, d�r
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referi"
dos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 08 de novembro de 2000.

BEL. Patricia Tavares da CunhaMello
Tabeliã Designada
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Patrocínio:

CHOPP & CLUB (4/11)
SUPERBOATE

da equipe Watt Som, o Chopp & Club

'rou de cabeça para baixo, veja:

STUDIO AO VIVO NAGERAL.COM
"UMA FESTA DURANTE A TARDE"

COM DJ FERNANDO'I DE JOINVILLE, E AO VIVO
PELA 'STUDIO FM

II
,II

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

Café Confusão.

Av.Mal.Deodoro, 406

I' FONE: 371-2847
�--------------------------�

-

SUPERNOVAS

Maurício Manieri compõe música
tema do próximo filme de Xuxa

O cantor Maurício Manieri foi escolhido

para gravar a música-tema de

PopStar, o mais novo filme de Xuxa.
Além disso, está marcado para a 1 ª

quinzena de novembro o lançamento '

de seu CD ao vivo, gravado no início
do mês no Otympla,: em São Paulo. O
carro-chefe do álbum será a música
Primavera, que em breve começará a

ser executada nas rádios.
Demi Moore e Bruce Willis
finalmente se divorciam

Após dois anos de separação, os
atores Bruce Willis e Demi Moore
finalmente se divorciaram na última
semana. Os dois foram casados por
13 anos e têm três filhas. Desde a

separação, Willis foi visto com a

espanhola Maria Bravo, mas segundo
os tablóides norte-americanos, o

romance também já teria terminado.
Terra Networks tem perdas de
US$ 85 milhões no trimestre

O portal Terra Networks anunciou dia
27 de outubro ter registrado perdas de
US$ 85 milhões no terceiro trimestre
fiscal deste ano. Os rendimentos
somaram US$ 50 milhões, o que

significa um crescimento de 185% em

comparação ao período equivalente
de 1999, e de 28% em relação ao

segundo trimestre fiscal de 2000.

JARAGUÁ OElVTER

OINE 1
TOLERÂNCIA

18 anos. 15:'00 - 17:15 - 19:30 e

21:45
CINE 2
ACELA

14 anos. 14:30 - 16:45 - 19:00 e

21:15
CINE 3

14 anos. 14:45 e 17:00

SHOWBAB
14 anos. 19:15 e 21:30

:I(IBARATO
Vestindo Toda a Família

Av. Mal. Floriano, 35

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

I

III () Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CENTERRSOM

eD's - DISCOS - FITAS

Ora. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Mon,teiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

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

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Essa gracinha de criança é o Thiago
Lass, que completa hoje 1 aninho de
vida. Parabéns dos pais, Sali e
Laerson Loss, e do tio Rene /

A gatinha Amanda J. Zacko Koch
completa hoje 4 anos

manhã a primeira
Eucaristia Jackson A. de GasP1i'
com os parabéns dos pais, AleIxo e

Roseli, e dos irmãos, Alisson e,
/ .

Jaqueline. Os convidados serão
recepcionados na Recreativa
Flelst ann & Royal

. ,

o gatinho Bruno Alves Fischer, filho J

deMario Fischer e Andréia Alves�
nossa companheira aqui do CP, sera

batizado hoje. Os papais,
orgulhosos, desejam que Deus o

abençoe!

gina Vieira nasceu no dia :pata
alegria dos orgulhosos pais, Ademar e Mare it:a, e

do irmão, Tiago Henrique, que segura a irmãzinharJ1ajoto

Dr. Herberto Meldau
)

PEDIATRA

CLíNICAd7anZa' Wecdá

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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AConstituição Cultural a partir
da Imigração Alemã para Ü'Brasil

Quando penso a imigração, busco indagar a existência de uma racionalidade que esta
questão envolve. No entanto, naquele momento, o sentimento que movia os imigrantes era
asubsistência do indivíduo ou da famnia. Também houve uma forte influência por parte de D.

Leopoldina, filha do Imperadór da Áustria, que exercia grande influência na Europa. Sua
influência, neste sentido, se deu em função da grande crise desta região e por causa da
ascensão na questão industrial.

A determinação que D. Pedro I teve neste 1 Q grupo de imigrantes influenciou emmuito

para a vinda de outros. Neste contexto, duas situações tiveram impulso.
A primeira delas envolviaos grupos sociais envoltos na grande crise que se encontrava

a Europa. Vivendo em säuaçãoce miséria, tais grupos chegavammesmo até passar fome.
Se indagarmos que questões norteavam seus pensamentos naquelemomento, creio

queconcluiremos que a questão da prosperidade não se encontrava presente.lsto somente
acontece quando temos conhecimento da situação que está a nossa frente ou então que nos
envolve. Uma vez que se buscava apenas viver e que não havia outras possibilidades de
escolha, muitas pessoas acabavam por desembarcar no Brasil até mesmo acidentalmente.

Com exceção de algunsmais afortunados e possuidores de conhecimento, como era a
snuação do Dr. Hermann Blumenau (e agora é bom clarear que falo somente da etnia

germânica) que voltou ao seu país e concluiu seus estudos antes de retornar ao Brasil, a
situação que envolvia as pessoas era de desconhecimento.

Tenho pensado constantemente tentando descobrir se esta questão não acompanhou os
descendentesdos imigrantes que naquelemomento, se propuseram a trabalhar para tentar
vokarà terra que deixaram. Não teria ficado esta situação no chamado inconsciente coletivo?

Digo isto porque apesar de terem uma relação aproximada aos escandinavos, vejo que
osgennânicos, pormanterem uma ligação com as pessoas de origem latina, tomaram-se -.

maisbrandos emaleáveis. Desta forma tomaram-se "mais próximos", isto é, não tão duros
como todos os vêem.

A segunda situação, a qual me reporto a partir de agora, refere-se às Companhias
Colonizadoras. Naquela época, tais companhias necessitavam subsistir e, além disso,
tinham como função tomar o espaço em questão habitável, a fim de impedir a entrada dos
invasores, que no caso do Sul, eram os espanhóis.

.

É preciso clarearqueo Imperador D. Pedro II trouxe os italianos para que substituíssem
amãode obra escrava que acabara com a abolição da escravatura através da Lei Áurea, em
1888.

Neste sentido, podemos perceber que tanto uma quanto outra etnia não sabiam por que
imigravam a não ser que era por uma-questão de sobrevivência, como já escrevi, e de
decisão de terceiros.

Carlos Cezar Hoffmann
Pesquisadorno CentroUniversitário de Jaraguá doSul

Aula Inaugural do Mestrado em

Engenharia de Produção
Será realizado no dia lade novembro, a aula inaugural do curso deMestrado
em Engenharia de Produção, oferecido em convênio entre o Centro
Universitário deJaraguá do Sul (UNERJ) e a Universidade Federal deSanta
Catarina-UFSC.-Local: Auditório-:-UNERJ-,BlocoE/Programação:
19h - Sessão Solene de Abertura do Curso - Aula Inaugural - Tema:
"A pós-Graduação como Vantagem Competitiva", Professor Dr. Nélson
Casarotto Filho - Dr. pela Universidade Federal de Santa Catarina em

Engenharia de Produção� 20h - Coquetel/20h30min - Início das aulas

Itin

Centro

Universitário

participa de
Seminário de

Iniciação
Científica na
UFSC

Um trabalho do Centro Uni
versitário de Jaraguä do Sul
UNERJ, fomentado pelo Proin

pes, irá participar nos dias 23 e

24 de novembro no campus da

Universidade Federal de Santa

. Catarina, em Florianópolis, do
10° Seminário de Iniciação Cien
tífica. O projeto, "Criação e im

plantação de laboratório de
• I

aprendizagem. em educação ma-

temática", foi realizado pelas
acadêmicas Roseli Rosá Maba,
'Tércia Millnitz Demathé, Elisa-
beth Oechsler e Roseni Pradi Flo

riani, contando com a orientação
dos professores Ivaristo Antonio
Floriani e Suely Scherer.

Dois trabalhos fomentados pelo
Proinpes do CentroUniversitário
de Jaraguá do Sul- UNERJ, com
características de atendimento e

impacto sobre a comunidade, irão
participar do seminário de extensão
das ins-tituições do sistema Acafe

que irá acontecer entre os dias 23
e 24 de novem-bro no campus da

UNISUL, em Tubarão.

Um dos trabalhos escolhidos,
"O papel da educação na promoção
da saúde e sensibilização ambien

tai", do acadêmico Agostinho

WalmorJoséMarques, vencedordoPrêmio Mérito Universitârio 2000

Acadêmico do Curso de
Letras conquista prêmio
MéritoUniversitário

O acadêmico Walmor José

Marques, da oitava fase do
Curso Letras Licenciatura foi o
vencedor do Prêmio Mérito
Universitário 2000 no Centro
Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ� Marques participou
com 13 outros acadêmicos dos
testes de Língua Inglesa e

Fernando Zimmermann, com
orientação da Professora Anadir
Pradi Venruscolo, foi apresentado
no último dia 6 de novembro, na
Escola de Ensino Fundamental

VitorMeirelles, na comunidade de
Três Rios doNorte, localidade que
servi u de base para sua for

mulação.
-

O OUtro trabalho que estará

participando, com a denominação
de "Análise de sistemas constru

tivos alternatives, para futura

comparação de custos com os

Centro Universitário
Jaraguá do Sul

Redação, além da análise do
currículo. A Comissão Ava

liadora foi formada pelos pro
fessores Ademir Valdir dos
Santos e Vania Maria Amaral
da Silveira, além da funcionária
da Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias, Eliane
Regina Pereira Pasold.

Projetos participam de seminário de extensão
das instituições do sistemaAcafe

existentes, em casas populares uni
familiares em Jaraguá do Sul", dos
acadêmicos Crhistian RobertFrie
drich e André Luis Schossland, foi
orientado pela professora Ana

ReginaCeratti Pinto Luebke. Este
trabalho foi selecionado em virtude
do grande interesse demonstrado

pelos profissionais da área de

construção durante a apresentação
efetuada em setembro, quando foi
realizado o I Congresso de Inicia

ção Científica do Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul-UNERJ,.

ii

1'1
ii

II
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a ado, 11 de novembro de 200iJ

aflores@netuno.com.br

o prefeito lrineu

Pasold, durante a

última entrevista

coletiva, recebeu
a surpreendente e /
simpática visita
da Miss [araguá
do Sul, Isabel
Leithold. Foi um
verdadeiro
"colírio" para a

moçada da

imprensa. Por

alguns instantes
cessaram todas as

perguntas ao
.

prefeito. Por que
será???

Deu Brasil
na Indy!!!.

Gil de Ferran, 32 anos, ganhou no final
de semana o campeonato de Fórmula

Indy. O piloto brasileiro finalmente

espantou o azar e confirmou a fama

que cultiva desde os tempos em que
acelerava um. kart: a de ser um piloto
muito talentoso. Chegou em terceiro

lugar nas 500 Milhas de Fontana, na
Califórnia, o suficiente pqra lhe

garantir o campeonato. "Esperei a vida
inteira por isso", dizia no pódio.

� Floricultura

Florisa

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

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

+-'"LiCt·ln{T�� wól.f{.�Lto- e/

i/l1.t(7(·nt"i/t e/�n Ce-ti>Vl.f�

r

O campeão
mundial
Gil de
Ferran e o

comuni
cador [oe
Junior, da
Studio FM,
durante a

Rio 200,
etapa
brasileira
da

competição

Giseie Fátima Zoz.
funcionária da filial

Schroeder da Marisol,
recebeu no último sábado o

título de Rainha Vestuarista
2000 'das mãos de Daniele

Priebe, a rainha do ano
passado. Quinze candidatas

participaram da promoção
que marcou os 34 anos do

Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário

de Jaraguá do Sul, no
Parque Municipal de Rainha Giseie Fátima Zoz e as. Princesas

Eventos. Joana Beatriz Luckt e Fabiane Gretter

Rainha do

'Vestuário

s- Noite Mares do Sul
Acontece hoje o evento mais aguardado das últimas

semanas em Jaraguá do Sul: a 5" Noi teMares do Sul, no
Clube Atlético Baependi, a partir das 22h30, com animação
das bandas ArtManha, de Jaraguá do Sul, eCartão Postal,
de Araranguá.Muita animação, gente bonita, clima tropical,
uma tonelada de frutas emuito mais esperam por você!

Viagem
Viajam neste 'sábado para
Nova York, Los Angeles e

Nova Jersey, em visita a seUs

clientes, o diretor da Michigan
Botões e Ciluma AlimentoS,
Aleiro Cozzarin, a esposa, Ana
Maria, e o gerente nacional de
vendas, José Carlos Silva. No

retorno trazem a bagageIJl
recheada de novidades!

R. Reincido Rau. 728r sala 7
. Telefone: 275..2120

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Mania de vender barato

Neste domingo,
Luciana Beber

completa 17 anos.

Recebe beijos e o

desejo de muitas

felicidades de

suas amigas.
Natali

Schmõckel,
Fernanda Alves,

[uliane Bauer,

[anaina B.

Follmann e

Dayane prüsse

Erramo!

A data de
aniversário de

Laurita Weege é

dia 7111, e não
7/10 eorno foi

publicado na

edição passada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
clube diz que o dinheiro
arrecadado no evento é
destinado para melhorias do
local. "Terá partes cobertas, em
caso de mau tempo, mas
acredito que a chuva seria

apenas detalhe."
O valo);'

.

gresso antecipa;(lJ;�
para sö .� R$ 10,00, e.para
não sÓ@ÍP!3I<$ 20,00. Quem

. deixar u�a comprar na última
hora vaj.;j;>agar R$ 15,00 (sócios)
e R$ 25,00 (não sócios).
Diersch:n"abel informa que, no
dia do baile, a secretaria do
clube estará atendendo até às 17

horas para yenda de ingressos,
que serão cbmercializados ainda
com. valor de antecipado. "Mas é
bom não deixar para a última

hora, pode ser que não sobre",
comunica. (FABIANE RIBAS)

If'fillfll@:
�@**4e')
ab;�l"l��

InstaladoraElétrica
CONTILtda.

(0**47) 275-4000

"'�!!InSUL
(0**47)

275-2205

rcro
�
�
ee
r-
I

Q
r
�

Bordados
Rua WalterMarquardt, 744 - (0**47) 370-8200

Rua Bernardo Dornbusch, 2630- (**47) 372-1798
Eletrotécnica Eliane Ltda.

(0**47) 275-0071 (0**47) 372-3739

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EOOC!\CAO
Ensino: biblioteca auxilia alunos em suas atividades de pesquisa

o CUf!;O de Pedagogia com

pletará o primeiro ano de funcio
namento em março do ano que
vem, e a avaliação do primeiro se

mestre de funcionamento é

positiva. O curso, instalado em

convênio com a Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaen
se), garantiu oportunidades de

habilitação em pré-escolar e séries
iniciais para 36 docentes, que
dificilmente teriam acesso ao

ensino superior, s� a extensão não

tivesse sido viabilizada em

Curso superiormelhora o ensino

Massaranduba.
A secretária municipal de

Educação, Maria Régia Fadul,
relata, satisfeita, que as instalações
precisarão ser ampliadas na Escola

INFORMÁ'17CA LT1>A Fone: (0**47) 372-0136
E-mail: infoclick@dessis.com.br

�ua Reinoldo Rau, SOO - sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul/S�__ .. _

7

Básica Municipal Pedro Aleixo,
onde o curso foi instalado. Isso,
conforme ela, confirma a impor
tância dessa que é a primeira ini
ciativa no campo do ensino su

perior, viabilizada noMunicípio. A
iristalação do curso contribuirá
diretamente para maior qualifi
cação dos docentes e, por conse

qüência, do próprio sfstema local
no ensino fundamental.

Para os professores da rede

municipal de ensino, a impor
tância da instalação da faculdadeé
inestimável. Para muitos deles,
acabou o inconveniente dos des
locamentos diários para cidades

vizinhas, para concluir a formação
superior.(MR)

Super pv01nOÇã&
po-nto- CO"WtI = fpW-VV 48oe

(

A cada R$ 10,00 em compra você ganha um cupom
o qual concorrerá a super promoção ponto com com

sorteio dia23/12/00 às 17 horas na Infoclick.
Promoção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

Na você encontra tudo em informática
suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,

e assistência técnica especializada

(j)essis)

Dávio aponta as alternativas
de crescimento para a cidade
Prefeito eleito
vai ativar o
Conselhode
Desenvolvimento

Massaranduba - o prefeito
eleito pretende ativar o Conselho
de Desenvolvimento Econômico,
organismo que terá a função de
fomentar o desenvolvimento de

Massaranduba, que hoje padece
com a falta de oferta de opor
tunidades de trabalho para a

população. Dávio Leu destacou a

iniciativa durante o jantar de posse
da nova diretoria da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

Massaranduba, quinta-feira à noite,
na sede da Sociedade Atiradores.

O conselho deverá funcionar
em estreita colaboração com a

Aciam, que será a coordenadora
do funcionamento do mesmo. Leu
defende a posição de que o Poder
PúblicoMunicipal deverá trabalhar
engajado com os empresários na

busca do desenvolvimento do

Município. Segundo ele, certamen
te a representatividade será bem
maior se houver essa interação, nas
audiências e movimentos voltados

Prefeito eleito: crescimento depende de medidas adequadas

Massaranduba.
Leu apontou ainda diversas

outras alternativas para promover
o reaquecimento da economia e o

desenvolvimento doMunicípio. Ele
defende, por exemplo, a conclusão
da SC-474, que liga com a BR-

101, passando por São João dó Ita
periú. Isso desafogaria grande par
te do tráfego na BR-280, em fun

ção de que, atualmente, muitos
motoristas, procedentes do Vale do
Itajaí e das regiões do Planalto Cen
traI e do Meio-Oeste, passam pela
rodovias BR-470 e SC-413

que a legislação seja abolida, nada·
disso. O que nós queremos é ape
nas um prazomaior para nos adap
tar às novas exigências", disse.

Sasse mostrou-se decepciona
do com a possibilidade de a legisla
ção vigorar retroativamente a

outubro último. Os prefeitos ha
viam solicitados prazo maior, esta
semana, no Congresso Nacional.

- Se isso acontecer, será de
\ .

pouca valia para os municípios,
porque as Prefeituras estão

obrigadas a atender os compro
missos assumidos pela ordem

cronológica; e, dessa forma,
restará pouco tempo até o final do

ano, para colocar as contas em

para chegar a Guaramirim, e

depois ao trevoda BR-lOI.
INDÚSTRIAS - Outras

providências, conforme Leu, será
o desenvolvimento de obras de

infra-estrutura para a fixação de

novas empresas, como os in·

vestimentos na ampliação dos

sistemas de telefonia, água e

energia elétrica, além da criaçãode
meios mais freqüentes de lo

comoção da população rural para
a cidade (possivelmente via

transporte coletivo), com a

finalidade de aumentar as vendas

para o crescimento-econômico de (Blume-nau-Massaranduba), no comércio. (MILTON RAASCH)

Trabalho eperseverança marcam
,

essa história. �

Mário Sasse diz que não vai deixar dívidas
O prefeito Mário Sasse disse

que está fazendo todo o esforço
possível para entregar a adminis

tração municipal, com a situação
em dia, sem dívidas e com a estru

tura funcional sob controle. Duran
te esta semana, Sasse esteve em

Brasília, apoiando, na condição de

presidente da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapo
cu), o movimento deflagrado pela
ConfederaçãoNacional deMunicí
pios, que solicitou a flexibilização

/

da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Conforme Sasse, Massarandu

ba é exemplo típico do que os

prefeitos estão reivindicando. "Não
estamos pedindo dinheiro, nem

ordem -, argumenta Sasse.

ARROCHO - Por força do I
arrocho imposto pela legislação,
Sasse já determirou todo tipo de

contenção na Prefeitura, cortando,
inclusive, alguns benefícios como

o pagamento dos auxílios finan·

ceiros no transporte e mensalida·
des para alunos que freqüentam
faculdades em cidades vizinhas.A
medida incidirá sobre os meses de

novembro e dezembro. O prefeito
também fez um apelo para que oS

devedores do IPTU .(Imposto
Predial e Territorial ,Urbano) e

loutros tributos inscritos na dívida
ativa procurem atualizar OS

pagamentos. (MR)

PARABÉNS, MASSARANDUBA,
pelo seu 3�o aniversário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Instalada TVAssembléia na
Câmara de Jaraguá do Sul
Jaraguá do .Sul - Em sole-

;P nidade realizada na noite da última

quinta-feira, na Câmara de Verea

dores, foi instalada no Município
a TVAL (TVAssembléia Legis
lativa). O evento reuniu lideranças
políticas empresariais do Estado

como o presidente da Assembléia

Legislativa, Gilmar Knaesel, os

deputados estaduais Ivo KoneJl e

AdelorVieira, o prefeito Irineu Pa
sold, o presidente da Facisc (Fede
ração das Associações Comerciais
eIndustriais de Santa Catarina),
Roberto Breithaupt, secretários
municipais e vereadores.
De acordo com Knaesel, a

TVAL faz parte da política de

oemocratização da informação e

abertura à sociedade. "O objetivo
é informar o catarinense sobre as

atividades desenvolvidas nos

s legislativos estaduais, tanto na

Assembléia Legislativa quanto nas

câmaras de vereadores", explicou,
aorescentando que a programação
será dividida entre telejornais,

, informativos, entrevistas e ma

lérias culturais e científicas de
inleresse comunitário, nos moldes
daTVSenado.

.

A TVAL iniciou as atividades
I

no final de outubro do ano pas-

sado. Inicialmente as transmissões
foram apenas para Florianópolis,
por intermédio de duas operadoras
de TV a cabo locais. Em agosto
deste ano, passou a ser transmitida
em Blumenau; em setembro, foi a
vez de Balneário Camboriú e, em

novembro, Joinville e Jaraguá do

Sul. "A intenção é estender a

transrnissão da TVAL a todos os

15 municípios dotados r de

operadoras de TV a cabo", adian
tou Knaesel, garantindo que. as
câmaras municipais podem usar o

espaço toda vez que entender
necessário.

- Quando a Câmara de

Jaraguá do Sul quiser, poderá
ocupar o espaço da Assembléia

Legislativa, bastando apenas
comunicar com antecedência o

evento a ser transmitido -,
confirmou, informando que, até o

final do ano,TVAL funcionará com·

programação gravada, mas assim

que a transmissão por satélite

começar, passarão a ser transmitida
ao vivo. HA TVAL opera duas
horas por dia, através de um

looping, com possibilidade em

ampliar a programação de acordo
com a necessidade", afirmou.
(MAURíliO DE CARVALHO)

Paulo Bauer avalia resultados
da 'Operação Norte Seguro'
Joinville - o governador em

exercício Paulo Bauer (PFL) estará
amanhã noMunicípio para acom
�anhar o andamento da Operação
NQrte Seguro, deflagrada na sexta
feira passada pela Secretaria
Estadual de Justiça e Cidadania. O
COordenador da campanha, se

cretário Paulo Cezar Ramos de

Oliveira, acompanha o gover
nador, que vem avaliar os resul
lados obtidos na primeira semana
de funcionamento.
AOperação Norte Seguro tem

COll1o objetivo combater a cri
minalidade no Norte do Estado e

deve se estender por 30 dias,
C f

•

On orme decreto que estabeleceu
a operação. Foi criada ainda o

Gespi (Grupo Executivo de Se

gurança Pública Integrada),
composto pela Polícia Militar e as

secretarias de Governo, Segurança
Pública, Justiça e Cidadania,
Fazenda, Saúde, Desenvolvimento
Social e Família, além da Pro

curadoria-Geral do Estado eDeter

(Departamento de Transporte e

Terminais).
O Gespi será o responsável

pela implementação demedidas nas
áreas de Vigilância Sanitária, ações
fiscais, controle de documentos de
veículos e pessoais, cumprimento
de mandados judiciais, controle de
substâncias entorpecentes e de

atendimentos de urgência e

emergência.
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garantir que as pessoas que vão

formar o comitê conheçam a

temática para saber como melhor
gerenciar a bacia, 'para que
tenhamos água de boa qualidade,
dentro do plano de desen
volvimento sustentável", diz. O
número dos participantes nas eta

pas de formação vem diminuindo,
mas Maria Tereza garante que isso
é positivo. "É sinal de que apenas
as pessoas interessadas estão

ficando".
Paim iniciou as atividades

explicando a importância da

gestão dos recursos hídricos. "A

gestão só é necessária quando se

tem um conflito. O nosso conflito
é a escassez e a qualidade da

água", explica o professor, que
ajudou a formar todos os comitês

hidrográficos do Rio Grande do
Sul. A poluição provocada pelas
indústrias, pelos dejetos humanos
e por resíduos de defensivos

agrícolas é o principal problema
na questão da qualidade da água.
Problema que também se

Edson Junkes/CP

I'
II
r

Paim: formação é importante porque membros dos comitês serão multiplicadores

Amvali continua discussões
sobre bacia hidrográfica

Objetivo é dar
formação aos
membrosdo
comitê

Jaraguá do Sul- A Arnvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) realizou ontem,
no auditório do Sesi, etapa que
deve ser a última no processo de

formação dos membros que vão

compor o Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu. O
professor da Unisinos e pre
sidente nacional dos comitês de

gerenciamento de bacias hi

drográficas, Paulo Paim, fez mi
nicurso sobre gestão dos
recursos hídricos, falando sobre
instrumentos e processo de for

mação dos comitês de bacias.
A secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora,
defende que o processo de for

mação é fundamental, antes que
se defina o comitê. "Precisamos

Exames com alta
confiabilidade em

,
.

manifesta na bacia do Itapocu. O
professor defendeu que os

membros do comitê devem co

nhecer bem essa problemática e

os conceitos que o assunto

envolve porque serão multi

plicadores para o resto da so

ciedade.
I

- A água é a infra-estrutura
ao desenvolvimento sustentável
da humanidade, ao mesmo

tempo em que é o principal
insumo ao processo produtivo,
é o problema ambiental mais

grave no Brasil -, define Paim.
Na segunda parte do minicurso,
ele falou dos ins-trumentos de

gestão propostos pela legislação
e do papel dos comitês.

Entre os espectadores do
. minicurso, estiveram represen
tantes das empresas, do poder
público e de entidades. De acordo
com Maria Tereza, isso garante
o percentual necessário de repre

sentação da sociedade para a

formação do comitê.

(LiSANDREA COSTA)

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr. Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital Säo José'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Motivação: coordenadores acreditam que festival pode incentivar novos talentos

Femudi apresenta paródias de
músicas do repertório nacional
Estudantes fizeram
versàescom
conteúdos vistos
em sala 'de aula

Jaraguá do Sul - A pri
meira edição do Femudi (Festival
de Música do Divina), realizada
na manhã de ontem no Ginásio

de Esportes do Colégio Divina

Providência, inaugurou em
I

Jaraguá do Sul a prática do

festival de paródias, comum em

outras cidades do Brasil.

Participaram ] 3 concorrentes,
alunos do Ensino Fundamental e
Médio da instituição, com

músicas do repertório nacional e

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104:.4311

• 372-2036
371-4311

Dr. Kleber Lisboa
Araújo CRO-SC 5270

Centro - Czerniewicz

letras que abordam temas dos
conteúdos trabalhados em sala de
aula.

A coordenadora de atividades

complementares, Maria do
Carmo de Souza, explica que a

intenção da escola era aproveitar
os conteúdos desenvolvidos nas

disciplinas e desenvolver o gosto
pela música. "Cada série criou
várias músicas. Os alunos mesmo
escolheram a melhor para
concorrer no festival", conta.

Participaram do processo de

composição e apresentação das
músicas 120 alunos. Maria do
Carmo acredita que, 'com esse

tipo de atividade, o colégio possa
descobrir e desenvolver talentos
musicais.

Seis alunas de S" série
utilizaram a música "Vai ter que

rebolar", gravada por Sandy &

Júnior, para falar sobre terra,

ecologia, natureza e planetas.
"Falamos das coisas que apren
demos em Ciências", conta a alu
na Sofia-Cardoso, 11 anos.

Os vencedores do festival

foram, em 10 lugar, o 10 ano A

do Ensino Médio, com a paródia
"Aquela equação" (versão da

música Equação, da banda

Raimundos); em 20 lugar, ficou
o 20 ano A com a paródia
"Shakespeare pra mim" (versão
de Aquarela do Brasil); em 30

lugar, classificou-se a 7" série A
com a paródia "Uh! Vamos
concordar" (Fat Family).

O primeiro lugar ganhou
troféu e medalha; o segundo e o

terceiro lugares ganharam meda

lhas. (LISANDREA COSTA)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizpido
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

� Cp·· .. ························· .. ··· .. · .. ·· .. ·· .. · .. ·· ........ · .. "

U"\J{�If�� ,

Audição da filarmônica
Recentemente formada, a Orquestra Filarmônica de Jaraguádo

Sul faz sua primeira audição pública quarta-feira, às 17h30, noteatro
(ainda inacabado) do 40 pavimento do Centro CuItura!. Sob a regência
do maestro Daniel Bortolossi, a orquestra (formada de instrumentos
de corda, sopro, madeira e percussão), apresentará programa de
uma hora, com músicas inéditas em Jaraguá do Sul, como obras de

Haydn e Khatchaturian.

Bolsas de estudo

A Ferj recebeu ontem, através do governador em exercício, Paulo
Bauer, a sétima parcela do recurso concedido em forma de bolsas

de estudo a alunos carentes das instituições de ensino superior. A
solenidade aconteceu às 19 horas. O recurso repassado à Ferj equivale
a R$ 33.211,92 e deve beneficiar 220 alunos.

Aula inaugural
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) realizou ontem,

às 19 horas, a aula inaugural do curso de Mestrado em Engenharia
de Produção, sob o tema "A pós-graduação como vantagem
competitiva". A aula foi ministrada pelo professor Nelson Casarotto

Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina.

Vagas
O Setor de Cultura do Sesc Jaraguá do Sul está selecionando

profissionais para atuar em cursos e oficinas nas áreas de teatro

(graduados em Educação Artística, com habilitação em Artes

Cênicas); dança de salão (Graduados em Educação Física); dança
contemporânea (graduados em educação física); street dance

(graduados em Educação Física); jazz (graduados em Educação
Física); balé clássico (graduados em Educação Física); cursos de

decoração/artesanato; oficinas de Literatura (graduados em Letras).

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Comercial* Civil
* Tributário * Bancário

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

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Orande R$ 10,90
Oigante - R$ 13,90
CalzGne R$ 13,90

'h;P
,

Prazer em
,

"otender bem.

�a-� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma nUnipizza

de banana nevada371-'655
I, 51.

Prer. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do tl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.. AbelhasatacampedestresempontenaßhadaFigueira
Vítimas foram
encaminhadas
ao PS do

J

Hospital São José

Jaraguá do Sul - Pelo

menos 15 pessoas foram enca

minhadas ao pronto-socorro do

Hospital São José no início da

tarde de ontem em decorrência
I de picadas de abelhas. Elas' fo
;

ram atacadas ao cruzar ponte
da Ilha da Figueira, próxima ao

Posto Behling, por volta das 13
horas. Os bombeiros consta

taram que existem três col
méias embaixo da ponte. Uma
delas foi remexida por alguém,
em provável tentativa de extrair
o mel, fato que deve ter pro
vocado o ataque repentino das
abelhas.
- Infelizmente isso acon

teceu no horário em que as pes
soas estão indo pro trabalho, por
isso houve tantas vítimas -, diz
o auxiliar de comando do Corpo

de Bombeiros, Sandro Papp. Os
bombeiros fizeram tentativa de
inibi-las com fogo, mas tiveram
que desistir e esperar o anoi

tecer, quando as temperaturas
baixam, para fazer tentativa de
retirada das colméias. "Não dá

pra mexer agora porque a tem

peratura está muito alta",
informa Papp.

Comerciante da região (que
não se identificou) reclama que
a polícia e os bombeiros demo

rarammuito para agir. "Foi hor
rível, as pessoas se atiravam no

chão, desesperadas. Eles ti
nham que ter interditado a rua.

As pessoas continuaram pas
sando e mais gente-foi sendo
atacada", conta. O gráfico Re

ginaldo Arruda e a esposa pas
savam pelo local de bicicleta

quando foram surpreendidos
pelo enxame. A mulher dele foi
encaminhada ao pronto-socorro
com dezenas de picadas, princi
palmente na região do pescoço.

Quando os bombeiros che

garam ao local, uma dezena de

pessoas já tinha sido enca-

Ação: os bombeiros tiveram que esperar o anoitecer, devido a alta temperatura registrada ontem

minhada ao Hospital São José.
"A maioria foi atendida e

liberada em seguida, alguns
estão em observação, mas

aparentemente não houve
nenhum caso grave", informa a

atendente Gabriela Kiatkoske.

Algumas vítimas sofreram mais
de 50 picadas. As bicicletas fo-

.
ram largadas no chão ou nos

estabelecimentos comerciais da

vizinhança. Ao lado da pista,

carrinho de abacaxis aban

donado indicava que o ven

dedor também foi atingido. Na
confusão, a bolsa de uma das
vítimas foi roubada.
(LiSANDREA COSTA)

Edson Ju.nkesiCp

, I

i

JARAGUÁ DO SUL - Rua Reinaldo Rau, 433 - (47) 371-5564
GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 1578 - (47) 373-.1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acidente: testemunhas relataram que Zeila estavamuitopróxima ao trilho e não ouviu o trem se aproximar

Cozinheiraéarrastadapor trem
e morre commúltiplas fraturas
Zeilateve

perna direita

decepcdo.e
fratura múltiplas

Jaraguá do Sul- Um atro

pelamento envolvendo a Lo
comotiva n" 4416 da América

Latina Logística, conduzida pelo
maquinista Luciano de Oliveira e

carregada com trigo, vitimou
fatalmente a auxiliar de cozinha
daWeg Zeila Ramos da Cruz, 36
anos. O atropelamento aconteceu
às 14h20 de quinta-feira com o

corpo da trabalhadora sendo
arrastado por aproximadamente
20 metros, parando no cruza

mento das ruas Expedicionário
Gumercindo da Silva com a

Estelionatário
lesa empresários

Jaraguá doSul-Dois empresa
rios foram lesados pelo estelionatário
Humberto Ali Haidar, 3S anos,

morador em Rio Negrinho. Ele
adquiriu objetos utilizando doeu
mentos falsos e cheques clonados.

A primeira vítima foi o empresário
GildoMichel Seifer, da Joalheria Sei
fert, onde o golpista adquiriu um relo
gio, usando um cheque do Unibanco,
de Curitiba, no Paraná.

A segunda vítima foi o empresá
rio Lourenço Ersching Júnior, da

Águia Equipamentos. Nesta empre
sa, o estelionatário comprou unia ser
ra fitademesa, no valordeR$499,00,
e utilizou cheque do banco Sudame
ris, de Blumenau. Nos dois golpes,
Haidar apresentou documentos em

nome de SilvioCésardeOliveira. (AO)

Marechal Deodoro, Centro de

Jaraguá do Sul. Segundo' o
Bombeiro Voluntário Adilson

Hoeft, "Zeila teve a perna direita

decepada na altura do joelho, além
de cortes profundos nas pernas
e fraturas múltiplas".

-

Conforme relato do vigilante
da Latina Logística, Deoclides
Jarkes de Oliveira, 40 anos "a

mulher estava caminhando ao

lado do trilho, o maquinista tentou
avisá-la mas ela não ouvia. Só

percebi o atropelamento quando
o trem parou na minha frente".
Outras testemunhas viram

quando a auxiliar de cozinha
atravessou o trilho do trem e

caminhava paralelamente ao lo
cal. Uma senhora acompanhou o

acontecimento, tentou avisar à

trabalhadora que estava muito

perto ao trilho, em que o trem se

aproximava. No entanto, ela
continuava caminhando, mesmo
com a aproximação do trem, que
buzinava insistentemente para
alertá-la do perigo. De repente,
Zeila teve uma de suas duas
bolsas que carregava enroscada

no quarto vagão e acabou sendo

jogada para baixo do trem. As

causas do acidente serão

apuradas pela Polícia Civil.
Com o acidente fatal, centenas

de pessoas se aglomeravam no

início do Calçadão da Marechal.
Zeila Ramos da Cruz completaria
37 anos no dia 28 de dezembro"
era desquitada e no momento em

que foi atropelada ia encontrar

se com sua filha de 16 anos. Zeila
deixou também um filho de 8
anos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Polícia procura desmanche e

encontra banca de jogo do bicho
Jaraguá do Sul - As po

lícias Civil e Militar fecharam
quinta-feira uma banca de jogo do

bicho, localizada na Rua Walde
marGrubba. O local já vinha sendo
investigado e, conforme relatou a

delegada Fedra Luciana Konell,
"recebemos denúncia de que no

local existiam desmanche de
veículos e ponto de venda de

drogas". Quando o Grupo de

Operações Especiais da Polícia

Militar e Polícia Civil chegou ao

endereço, encontaram 15 pessoas,
sendo que algumas tentaram fugir
através de matagal existente atrás
da Frota Automóveis.

Todos foram detidos e en

caminhados à Delegacia de

Polícia, bem como, sete mo

tocicletas, máquinas para im

pressão do resultado do jogo do

bicho, sacolas para coleta de

apostas, televisor, aparelhodesom,
.

telefone, uma pistolaMiIIenium380
e uma ponta de cigarro de mac(}

nha , encontrada com um pedreiro
que trabalhava no local, bem como

apostas recolhidas para a extração
das 14 horas. A revenda de veículos
e a banca de jogo de azar, de·
nominada Mega Sorte, são de

propriedade deHélioAntônio l..enzi.
Também foram apreendidos ma·

terial de sorteio de veículo, sem

registro junto à Receita Federal,
"portando de maneira ilegal
também", disse a delegada.

A delegada Fedra Luciana

Konell explicou que autuou Lenzi

. por crime de contravenção, poiso
jogo do bicho não é Iegalizado,e
porte ilegal de arma".

Lenzi pagou a fiança arbitrada

pela delegada em R$ 700,00 e

responderá em .liberdade. (AO)

370-7919

370-8649
FOTOLITO & CRIA

� OFICINA MECANICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica

.

- Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Ä KPMG Execubve Search está assessorando a Tafísa Brasil S.A., grande empresamultinacional que atua na fabricaç�o e

comercialização de aglomerados, MDF e pisos, na busca de profissionais empreendedores e arrojados, com alto potencial a

(emU
Requisitos essenciais para a função:

• formação superíor completa na área:
• experiência na administração das atividades de planejamento, controle e administração contábil,
financeira, fiscal, de recursos humanos e geral;

• vivência com planejamento, administração e controle dos recursos financeiros da empresa, objetivando a

liquidez de suas operações;
-dlsponibiltdade para fixarresidência em Piên-PR ou suas proximidades;
'inglês avançado.

Todas as informações recebidas são confidenciais e serão mantidas em sigilo.

KPMG Executiva Saarch
Enviar currículo para: Caixa Postal 13.533· CEP 80420-990 �

Curitiba-PR, ou para o e-mail: aaymore@kpmg.com.br.mencionando a sigla "GAF".
Telefone (41) 223-4747· Fax (41) 225-4877
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Inter joga amistosos
m, OIntemacional da Barra fará dois amistosos neste final de semana.
80

Hoje enfrenta o Santa Esmeralda, de Indaial, e amanhã joga com o
:0-

time master de Rio Negrinho. No sábado passado, o Inter venceu o
Iro

master de Guaramirim, em Guaramirim, por 1 a O, gol de Zeca.
no

ão Festa em Schroeder
os ASociedade Esportiva Naranjal
Ie· realiza amanhã o Torneio de
de Futebol Sete, no seu campo, na
�. RuaMarechal Castelo Branco, ao
Ia· lado da Marisol, em Schroeder,
m O valor da inscrição é de R$
ai, lO,OO e pode ser feita até o meio
ai dia de amanhã. A premiação será

em carne, em duas chaves.

Futsal adulto

Hoje, a partir das 15 horas,
tem seqüência, com

a segunda rodada da segunda
fase, o Campeonato

Municipal de Futsal de
Schroeder.

Os jogos acontecerão no

Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold.

la Amazona jaraguaense no Brasileiro
Izi A amazona jaraguaense Melissa Vargas estará participando hoje,
o

em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do Campeonato Brasileiro
e de Hipismo. Melissa representará o Estado de Santa Catarina. No

dia 6 deste mês ela sagrou-se vice-campeã estadual, na
la

modalidade Proprietários, em provas na cidade de Blumenau.

Maneca perto do título
O técnico Maneca deixará
definitivamente seu nome
marcado no esporte jaraguaense.
Ou alguém duvida ainda de suas

qualidades. Campeão estadual da
primeira Divisão, campeão da
Divisão Especial, campeão dos

-

Jssc, vice-campeão dos Jasc
deste ano, campeão catarinense
juvenil ano passado e já, a partir
de hoje, lutando pelo bicampeo
nato da categoria. Precisa provar
mais alguma coisa? Dificilmente
alguém vai superar a perfor
mance da Maneca.

Vitória quase fora
Daniel Pereira, Gomes, Casca,

Ricardo, Magrão, Adilson ...
Estes são alguns dos

destaques do Vitória, de Rio
da Luz, um time de respeito,

mas praticamente fora da

próxima fase do amador, 1 a

Divisão. Já a equipe Sênior do
Vitória.estreou com uma

goleada de 9 a O sobre o Avaí,
em Guaramirim, nas

semifinais da competição.
A torcida está querendo
mudanças, que o Sênior

passe a disputar a Ia Divisão.

Avaí, um leão mordido
A goleada sofrida para o Vitória no sábado passado, dificilmente será
repetida novamente em confrontos entre as equipes. O Avaí é um time
Com qualidades, mas não estava numa tarde inspirada. O técnico Irineo

lIoffman, do Vitória, fez questão de falar no final do jogo no sábado

.
passado, "ganhamos uma batalha, mas não a guerra", referindo-se ao

Jogo deste sábado, sabendo que o Avaí tem time para reverter a situação.
É o respeito que existe no nosso esporte amador.
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Finalistas do Campeonato
, .

.
Sênior serão conhecidos hoje

I

Jaraguá do Sul - Será

disputada na tarde deste sábado a

segunda rodada do 15° Campeo-
'

nato Sênior, que apontará os

finalistas da categoria. Depois de
vencer o primeiro jogo no sábado

passado, por 9 a O, em Guarami

rim, o Vitória tem a situação mais

tranqüila, pois joga pelo empate no
tempo normal para se classificar.
O Avaí, de Guaramirim, terá que
vencer no tempo normal por
qualquer placar para provocar a

prorrogação. Neste caso, o time

que vencer a prorrogação estará

classificado e, se houver empate,
a decisão da vaga vai para a

cobrança de pênaltis.
Vitória e Avaí se enfrentem no

Estádio do Botafogo, na Barra do
Rio Cerro, com arbitragem de
Marinelson Pires, auxiliado por
Lenoir Schmitz e Gilda Andrade.

Na Vila Lalau, Kiferro e João
Pessoa disputam a outra vaga. No

primeiro jogo, no Estádio Munici
pal de Schroeder, os times empata
ram em O a O. Se o empate persistir
no tempo normal desta partida, a
decisão vai para a prorrogação e,

continuando o empate, o classifica
do será conhecido através de

cobranças de penalidades máxi
mas. O time que vencer no tempo
normal ou na prorrogação confir
ma à vaga. A partida entre Kiferro

.

e João Pessoa terá a arbitragem de
Luis Carlos Uber, auxiliado por
Vilmar Meira e Gerson Venturi.

Campeonato de Escolinhas
- O Campeonato Entre Esco
linhas de Futebol terá suas finais
neste sábado, a partir das 9 horas,
no Estádio João Marcatto.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jornal italiano "elege" substituto para Barrichello
São Paulo - Rubens Bar

richello deixa a Ferrari no final de
200 I e seu substituto será o des
conhecido espanhol Fernando
Alonso, 19 anos. A notícia foi

publicada no jornal italiano "La
Gazzetta dello Sport" emotivou um
imediato desmentido da equipe,
que ficou irritada com as in

formações. "É mentira e em

nenhum momento a Ferrari pensou
nesse assunto", disse o assessor

de imprensa do time, Cláudio
Berro.

A assessora de Barrichello,
Jane Parisi, falou que a Ferrari

"ignora completamente" a in

formação. "Não sabemos de onde
o jornalista que assina a matéria
tirou essa idéia", disse. O brasileiro,
que está em Itaparica (BA), foi
procurado pelo diário Lance! e não
quis comentar o assunto.

A história é esquisita. Menos
pela especulação sobre um even

tual substituto do brasileiro, mais
pelo nome "eleito" pela "Gazzetta"
para seu lugar. Alonso é um garoto
que até agosto deste ano vinha

disputando o Campeonato In

ternacional de F-3000 pela-As
tromega sem ser notado,
terminando as provas da com-

/

\
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petição em posições intermediárias.
No kart, Fernando fez uma

carreira mais do que consistente
entre 84 e 98. Ganhou cinco títulos

espanhóis, um italiano, um mundial
e foi vice europeu. Em sua primeira
temporada com carros, em 99, foi
campeão europeu de F-Nissan.

Apoiado pela Telefônica,
Alonso assinou um contrato com

aMinardi até 2005, fez alguns tes
tes pela equipe italiana e nada mais.
O time, aliás, tem de liberá-lo se

não conseguir promover sua

estréia na F-I até 2002. Em

resumo: é talentoso, tem potencial,
mas não passa de uma promessa.
Ele foi ouvidopelojomal "Marca",
da Espanha, para comentar o

suposto interesse da Ferrari. Disse

que não foi procurado por
ninguém, mas que se sentia

"orgulhoso" pelo fato de um time

campeão do mundo "se interessar

por um garoto como eu".

O raciocínio do repórter da
"Gazzetta" para chegar ao nome

de Alonso é tortuoso. Como o fu
turo daMinardi é incerto (a equipe
nem sabe qual motor vai usar no
ano que vem, e deve perder o

.

dinheiro da emissora de TV a cabo

PSN, que pensa em desistir da

compra de 68,68%de suas ações),
ele poderia ser liberado para correr
na Prost, que em 2001 vai usar
motores fornecidos pela Ferrari.
Estaria aí a ligação entre o piloto e

o time italiano. -,

É um elo frágil, reconheça-se.
. O que chama a atenção no "caso

Alonso", é o fato de a notícia ter

sido divulgada por um jornalligado
à Fiat, que é dona da Ferrari. A

"Gazzetta", na Itália, é considerada
uma espécie de "diário oficial"
ferrarista. Outro dado curioso é a

pressa da equipe em desmentir a

informação, num trabalho corpo

a-corpo de seus assessores junto
a jornalistas do mundo inteiro.
Talvez fosse mais adequado igno
rar o fato, caso ele seja realmente
tão absurdo quanto alega a cúpula
de Maranello.

A Ferrari, a propósito, passou
a semana desmentindo notícias. A
outra foi a da operação deMichael
Schumacher, que tirou um pino
metálico da perna direita em

Genebra. Ele ficará.duas semanas

em repouso. A equipe não confir-
, mau a realização da cirurgia e disse

que iria emitir um comunicado ofi
ci aI sobre o assunto quando achas
se conveniente. (FLAVIO GOMES)
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fi'ês equipes disputam última

vagapara semííinaís doamador
I

I
I
I

I Rodadade
amanhã vai
definir o último
classificado

Jaraguá do Sul - Alvorada,
Vitória e Avaí lutam pela última

_ vaga para as semifinais do Cam

peonato da IaDivisão de Amadores
de Futebol, de Guaramirim. Cruz
de Malta, Aliança e Ponte Preta já
estão classificados. A rodada de
amanhã definirá o último classi
ficado. O Alvorada, da Barra do
Rio Cerro, tem a situação mais

tranqüila, pois para classificar-se,
basta vencer amanhã. No entanto,
terá um jogo mais difícil, pois
enfrenta o Avaí, também com

chances matemáticas de classi

ficação:O Alvorada, com 10 pon
tos, classifica-se vencendo o Avaí.
O Avaí tem 7 pontos e, para alcan

çar a classificação, precisa vencer

o Alvorada em seus domínios, e

torcer por empate ou derrota do

Vitória, que tem 8 pontos.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Decisão: clubespartem para tudo ou nada no campeonato de Amadores

Jogando no Estádio do Guara

ny, em Rio da Luz, o Vitória terá

pela frente apior equipe do campeo
nato, o Guarany, que é o lanterna,
sem ter

- somado pontos na com

petição, foram seis derrotas em seis

jogos disputados. Além disso, o

Guarany tem a defesa mais vazada
da Ia Divisão, com 23 gols
sofridos. O Vitória, rom 8 pontos,
terá que vencer o Guarany e torcer

por empate entre Alvorada e Avaí,
ou derrota do Alvorada, para classi
ficar-se.

Na categoria aspirantes, a

rodada servirá para definir os

confrontos das semifmais, já que
o Vitória, de Rio da Luz, com 18

pontos, Avaí com 12, Alvorada
com 11 e Tupy com 10, garantiram
suas classificações.

Os jogos de amanhã: no Está-

,
dio do Alvorada, na Barra do Rio
Cerro: Alvorada x Avaí; no Estádio
Municipal de Schroeder: Tupy x

Ponte Preta; no Estádio do Guara

ny, emRio da Luz: Guarany xVitó
ria; no Estádio do Rio Cerro lI:

Aliança x Cruz de Malta. Os jogos
iniciarão às 14h45 nos aspirantes
e 16h45 nos titulares.

(AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE NOVEMBRO DE 2000

Lopes e Ciliane buscam título
Jaraguä do Sul - A equipe

de tiro da FME/Jaraguá do Sul
estará neste sábado, na cidade de
Rio do Sul, para as disputas da
última e decisiva etapa do

Campeonato Catarinense de Tiro

Esportivo.
Já foram disputadas duas

etapas e a equipe jaraguaense não
tendo participado com a equipe
completa. Por isso, não existem

possibilidades matemáticas de

conquista do título por equipe.
No individual, a situação é

diferente. Segundo o atirador e

técnico da equipe, Samuel Lopes,
medalha de prata nos Jasc -

2000, "teremos atiradores

brigando pela liderança do ranking
e, conseqüentemente, pelo título

estadual deste ano, em suas
categorias específicas", disse.

Samuel Lopes luta pelo título
no Carabina deitado A, mesma
modalidade que perdeu para Luis
Bork, de Blumenau, nos Jasc,que
aparece em terceiro no estadual.
James Ewald, de Blumenau,está
em segundo lugar. Na categoria
A do Tiro ar comprimido, a

situação se inverte com Luis BorK
liderando.

No Carabina deitado, Edson
Krambeck, de Joinville, lideraa
Carabina deitado C, com o

j araguaense Romeu He�ber
aparecendo em ttrceiro lugar,
Ciliane Bihr e José Amaro da
Silva são outros jaraguaense
com possibilidades de título.
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