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Metalúrgicos ameaçam entrar

em greve a partir de 4a-feira
Os metalúrgicos de Jaraguá do Sul e região

podem entrar em greve, por tempo inde

terminado, a partir da próxima quarta-feira, caso

persista o impasse entre patrões e o sindicato
da categoria.

Os trabalhadores reivindicam, entre outras,

redução da jornada de trabalho e reajuste
salarial de 15%, acrescida da reposição pelo
ICV. Os patrões oferecem reajuste pelo INPC
mais abono de 10%, em março. A preocupação
maior do sindicato é com relação ao fim das
cláusulas sociais. Página 5

PSDB estadual faz
seminário em JS

o Diretório estadual do
PSDB realizou ontem em Jara

guá do Sul o Seminário Estadual

de Prefeitos e Vices. O evento
.

reuniu, além dos atuais e futuros
chefes de executivos, lideranças
estaduais e nacionais. Página 4

Equipe jaraguaense
vence a Unisul

A FME/Breithaupt/Caraguá
venceu ontem à noite a Unisul/
Colegial. de Florianópolis. por 7

"J. O resultado positivo garantiu
a vaga para a final centra a equipo
du Tuper. de São Bento do Sul.
n (l�, P ró x i mos d i a s I 3 c l.'i.

P.ígi!l:1 11 .

Edson Junkes/Cj' Mais de 140 idosos

participam dos
encontros quinzenais

COLETA

Grupo de idosos
arrecada R$ 7 mil

o Clube de Idosos São Ju

das Tadeu conseguiu mais de

R$ 7 mil com a arrecadação de
lixo. O dinheiro será investido
em VIagens para o grupo, no

ano que vem. Página 7

Crianças dizem

não às drogas
no Proerd
Página 7

Chico Schwammbach Cerimônia de entrega da revitalização da Praça
Carlos Gomes (Blumenau) patrocinada pela Malwee. Página 8

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos

EdsonJunkes/CP Impasse na negociação do terreno da

Casan deixa o Bairro Corticeira sem água, mais um verão. Página 9

Duas Rodas
Industrial
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* Walter Falcone

bolsa de ar, ABS, cintos com

pré-tencionadores, etc. Quan
do a causá é fortuita, o aci

dente acontece.

O óleo na pista, que estava

molhada, foi a causa do aci

dente. Detalhe, a oficina de

guincho funciona atrás do

posto da Polícia Rodoviária, em
,

terreno contíguo. Os danos
I

foram materiais - perda total
I

-, mas o passageiro quebrou
o braço esquerdo, por não ter

onde se segurar. Fez falta o

travessão do painel. bem como

a tração 4X4, que existe em

alguns veículos utilitários. Sou

da opinião que, se não tem

dinheiro para se comprar um
\

carro novo, que se compre um

usado, top de linha, com todos

os itens de segurança neces

sários.
Os carros mil que existem

no mercado nacional, em caso

de acidente, não protegem as

vidas em seu interior. É inad

missível, em pleno século 21,

, Prioridade 'para a segurança

H á duas semanas, retor

nando da 14a Jornada Carioca
de Urologia, após ter ter

minado de subir a Serra das

Araras, no Rio ele Janeiro, logo
depois de um posto ela Polícia
Rodoviária Federal, meu

veículo perdeu a aderência das

rodas traseiras. A 80 qui
lômetros por hora, numa reta,
o carro rodopiou na pista, foi

. de encontro ao meio-fio,
passou para oacostamento.já
tendo girado 180°, despencou,
capotando, cai ndo numa

estrada de terra, quatro metros
abaixo.

Sou motorista hã 24 anos e

nunca antes havia me envolvido
em acideure de trânsito, haja
vista que sou daqueles que
avalia previamente as con

dições do ternpo e da estrada

antes de viajar, além de fazer

toda uma revisão no veículo, um

Vectra CD com todos os itens
de segurança: controle ele

tração das rodas dianteiras,

se morrer em acidente de

carro. Se não podemos confiar
nas estradas, devemos terum

carro seguro.

Segurança é um tópico que
está faltando em nossa região,
vide os diversos assaltos àmão

armada e acidentes registrados,
Temos que melhorar nossa se

gurança, que passa a ser a prio·
ridade número um em nossa

Estado e região. policiamento
ostensivo, tanto na cidade

quaqJ:o nas estradas. À noite,

as rodovias não têm umnúnimo
de segurança. Os policiais
rodoviários não se expõem
durante a noite, pois têm medo
de assaltos. Logo, temos que

viajar durante o dia, já que à

noite corremos risco de vida,

-Vamos investir em segu.

rança pública, senhores po
líticos.

* Médico e bacharel em

Direito

Dúvidas da' razão
Por mais nobre que seja 'a, causa e por melhor que seja a

intenção do vereador Moacir Bertoldi, o projeto que obriga a

inclusão de informações sobre os malefícios do fumo, bem como

a infração prevista na Lei Municipal 848/82, não terá nenhum

resultado prático. Tanto assim que,
desde o veto dado pele> então pre
feito, Geraldo Weminghaus, quando
foi apresentado pela primeira vez pelo
parlamentar, nada aconteceu que
pudesse contribuir para a redução do
número de fumantes e de doenças
causadas pelo cigarro.

Por outro lado, Bertoldi, como

profissional da área médica, tem uma

preocupação maior com o vício e

seus efeitos colaterais. Segundo
explicou, o objetivo da xeapresen
tação do projeto é "alertar, princi
palmente os jovens, sobre os perigos
do fumo e incentivar o abandono do

Não vencerá-a

guerra contra

o tabagismo
com um

cartaz a -mõis .

ou a menos,

mas com

educação e

seriedade
vício". Muito mais do que um cartaz,

que provavelmente poucos irão ler,
são as campanhas institucionais - agora, com cenas im

pressionantes das degenerações causadas pelo tabaco - que
pouco ou nada fizeram para reverter as estatísticas.

Entretanto, um outro componente está implicitamente incluído
no projeto, além da discussão técnica e das questões pertinentes
à saúde pública, sua estrutura e responsabilidade. A proposta de

Bertoldi vai testar a coerência dos dois poderes constituídos. Em

1997, depois de aprovada pelo plenário da Câmara, foi vetada

por Werninghaus. De volta ao Legislativo, os parlamentares
submeteram-se à vontade do prefeito e, sem pestanejar,
mantiver�rh o veto, numa demonstração de total dependência e

incoerência.

Agora, três anos depois, Bertoldi aposta na sensibilidade do

prefeito lrineu Pasold para ver sancionado o projeto, que na

opinião dele é fundamental para o Município. Se Pasold não vetar

a proposta, vai ficar evidenciado que, em pelo menos nesse

aspecto, seu governo não concorda com a posição assumida

pelo antecessor. Por outro lado, se seguir as diretrizes de

Werninghaus, do qual foi eleito vice, e vetar o projeto, qual o

desfecho final da pendenga? Algunsparlarnentares sentem calafrio
só em pensar na hipótese.

O projeto poderia ser apenas mais um, como tantos outros,
se não tivesse sido.apresentado por um vereador de oposição
(Bertoldi foi oposição até meados do ano, quando foi indicado

candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Pasold) e

durante um período em que o Executivo e parte do Legislativo,
sob a presidência de Pedro Garcia, viviam às turras. Apenaspor
vaidade, o prefeito impôs sua vontade e os vereadores engoliram
sua teimosia, sem sequer questionar a autoridade conferida a eles

pelapopulação.
'

Não obstante, o projeto tem seus méritos, mas é inócuo no

seu conteúdo e propósito. Não por culpa de Bertoldi que, neste

caso, merece todos os elogios possíveis, mas pela insistência dos
fumantes em manter o vício, apesar de todas as informações sobre
as conseqüências danosas. Não vencerá a guerra contra o

tabagismo com um cartaz a mais ou a menos, mas com educação
e seriedade. O governo fatura bilhõesdos fabricantes e não

pretende reverter o quadro. Por isso, é preciso abandonar a

inocência e pôr os pés no chão.

Artig os pa rct Carta tio Leitor. devem seren viados !,ora Rua Waller Morquardt, /: 180, As c�/rlas devem. COI1I;�
ent r« 30 e 35 linhos. ('0111 70 loques, o endereço Oll t elejone para contato, O ./0 rna I se reserva ° dl/ellO

sint eti rar o t ext o c [az.e r (/.1' correções ortográficas e g nunat icais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda.. CGCOO.1 05,755/0001·50· Administração. Redação, Departamento Comercial eOficinas

Rua Walter Marquarot, 1.180 - CEP 89259·700· Caixa Postal 19· CEP 89251·970 - Jaraguá do Sul· se
Fones/Fax (047) 370·7919 . 370·8654 . 370·8649 - E·mail: correíooopovownetuno.corn.br I

,- .. . _., . . .- doj·o(/la.Os textos e colunas assinados sa« de responsabilidades exclusivos do» autores, nao refletindo, necessariamente, a opUllao

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 9 DE DEZEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO POLíTICA- 3

É lamentável a atitude de alguns prefeitos na Microrregião do Vale dó

Itapocu que transformaram a pressão decorrente da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, que força os municípios a conterem ao máximo
as despesas neste final de ano, em desculpa para baixarem a

atividade no serviço público em nível muito próximo de zero. E o

pior é que, na maioria das vezes, estão ausentes dos gabinetes, como

se após as eleições não tivessem mais nenhum compromisso com a

comunidade. Do primeiro ao último escalão, o ambiente está mais

para o veraneio, que bate às portas, do que para o serviço. Só falta
instalar guarda-sol e balcão para vender refresco, tal a displicência.
Resta saber se no final do mês os salários pagos com os impostos

terão essa "folga" descontada.

Comércio
A diretora do sere, Roseli

Krüger, diz que o comércio de

Guaramirim começa a sentir a

reação no movimento de vendas,
em função das comemorações
natalinas. Ela baseia a

constatação nos dados referentes

às consultas de crédito, que
aumentaram consideravelmente

nos últimos dias. De qualquer
forma, o período de maior
movimento de clientes está
sendo esperado para a partir do

próximo dia 18, como acontece

todo o ano.

Participação
Roseli conclamou aos

empresários do comércio

lojista para que participem do
concurso de ornamentação de

vitrines. A participação é

espontânea, sem exigência de

inscrição. Nos dias 13, 14 e 15
de dezembro, uma comissão

julgadora vai percorrer o

comércio guaramirense e sele
cionar os três melhores traba
lhos. A divulgação dos vence-

dores será feita no dia 20, às
20 horas, na Praça Cantalício

Flores, ne Natal em Família.

Orçamento
O vereador guaramirense Ivaldo Kuczkowski (PPB) diz estranhar
as dotações previstas no Orçamento Municipal do ano 2001 para
as secretarias de Esporte, Lazer e Eventos, de R$ 262 mil, e de

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, R$ 212 mil. Para o

vereador, os recursos contemplados para os dois setores não

correspondem com o nível de atendimento que ambos os

segmentos merecem.

ENTRE ASPAS _

"Traficante a gente tem que prender. Quando não tiver
mais consumidor não vai existir traficante, por isso temos

que educar as crianças." (Comandante da 3a Companhia do 80

Batalhão da Polícia Militar, capitão Amarildo de Assis Alves, sobre a

importância do Proerd - Programa Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência)

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

e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV, Mai. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Vereador sugere criação de

companhias em Guaramirim
Kuczkówski quer
que a cidade use

os exemplos do
Samae e COdejas

Guaramirim - o vereador
Ivaldo Kuczkowski (PPB) está

sugerindo a instalação de com

panhias de funcionamento autô

nomo, a exemplo do que é feito

pelo Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto) e

Codejas (Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do Sul),
em Jaraguá do Sul. Na opinião
do vereador, a criação de em

presas nesses moldes será de

grande importância na realização
de obras na cidade, pelas di

ferenças de gerenciamento que

possuem, menos atreladas ao se

tor público e com mais agilidade
na contratação de pessoal.

De acordo com o vereador,
que levantou a sugestão durante

a penúltima sessão ordinária do

Legislativo no ano, a cidade não

poderá adiar, por muito tempo,
obras de importância indiscutível
como a implantação do sistema
de esgotos, que em Jaraguá do
Sul já está sendo feito. Kucz
kowski reconhece que a Casan
executa obra de porte no mo
mento em Guaramirim, como a

ampliação do sistema de abas
tecimento de água na cidade,

Arquivq ICP: Edson Junkes

Kuczkowskirfinal de mandato com sugestõesparaafuiuraAdministraçãa

com custo de R$ 3,8 milhões,
mas não acredita que poderá
construir também o sistema de

esgotos.
- Só se a população estiver

disposta a esperar 50 anos -,

ironizou o vereador, aludindo à

demora da Casan em concluir a

ampliação na cidade, paralisada
há mais de um ano devido a im

passe na indenização de um

imóvel.
A declaração recebeu ma

nifestações de apoio dos ve

readores Irvando Luiz Zomer

(PMDB) e Sandro Adriano
Antonius .(PPB), que concor-

Junckes, que está como fiel da

balança em relação à composição
de forças dos demais partidos,
com quatro vereadores eleitos

pela coligação PFLlPPB e quatro
doPMDB.

Salvo algum outro tipo de

acordo que ainda venha a ser

feito, o vereador do PT está na

posição de decidir para o lado que
melhor entender, avalia Mafra.

Mas, segundo o presidente, não

dararn com o alerta de Kucz

kowski sobre a gravidade da si

tuação decorrente da falta de um

sistema de coleta e tratamento de

esgoto. "O problema é ser ís

simo, tanto no Centro quanto nos

bairros de Guaramirirn", re

forçou Kuczkowski. Zomer
lembrou que Santa Catarina está
abaixo da média nacional na

realização de obras de sanea

mento básico e defendeu maior

representatividade política
perante o governo do Estado e

direção da Casan, em Florianó

polis, para reivindicar os in

-vestimentos. (MILTON RAASCH)

existe, pelo menos por enquanto,
nenhum tipo de compromisso do

PT com o PMDB na questão de

uma eventual composição para
disputar a presidência da Câmara

ou mesmo exercer a oposição ao

governo municipal. Conforme

Mafra, nesse aspecto, o PT pre
fere até agir com autonomia para
melhor defender as propostas que
realmente interessam à comu

nidade. (MR)
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PT orienta Pupo para a disputa da presidência
Guaramirim - As prin

cipais lideranças do PTtêm man

tido conversas com o vereador

eleito pelo partido, Evaldo João

Junckes, o Pupo, trocando idéias

sobre a nova situação política lo
caI e orientando para que ele dis

pute a presidência do Legislativo.
De acordo com o presidente
Moacir José Mafra, a possi
bilidade está em discussão, tendo

em vista a posição singular de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Konell promete fiscalizar e

questionar a administração

4 - POLíTICA

Vereador eleito
disse que atuará
emfavordo

Município

Jaraguá do Sul - o ve

reador eleito Ivo Petras KoneII

(PMDB) promete não fazer

oposição intransigente ao futuro

governo na Câmara Municipal,
mas analisar com rigor e critério
os projetos oriundos do Exe

cutivo, "para não votar às cegas".
Disse que irá seguir o exemplo
político do pai (deputado estadual
Ivo Konell, que administrou o

Município entre 1989 e 1992)
para pautar sua atuação no Le

gislativo. "Apesar de ouvi-lo

sempre que achar necessário,
serei independente", garantiu.

Ele prometeu ainda trabalhar
em favor do esporte amador, as

segurando o acesso da população
carente às modalidades de
senvol vidas pela FME (Fundação
Municipal de Esportes), e propor
projetos que incentivem a ins

talação de micros e pequenas
empresas no Município, além de
subsídios às já instaladas. "Os

empresáriós de micros e pe
quenas sabem das dificuldades
em conseguir financiamentos e

apoios para a manutenção das
empresas", justificou.

,

Sobre a atuação na Câmara de

Vereadores, disse que "todas as

questões pertinentes ao cargo
serão bem analisadas". "Meu

compromisso maior é com a

população. Se o projeto do Exe
cutivo for de interesse público,

Edson JunkeslCP

Futuro: Petras Konell aspira a outros cargos na política
votarei favorável, sem nenhum

problema. Não vou prejudicar o .

Município apenas porque sou de

oposição", assegurou, acrescen

tando que pretende incentivar o

debate entre os vereadores "para
dirimir as dúvidas em relação a

projetos e programas custeados
com recursos públicos."

Petras KoneII garantiu que,
desde que fôra eleito, tem

assistido às sessões da Câmara

para "familiarizar-rne com o am

biente e aprender a futura

função". "Estou estudando a Lei

Orgânica e o Regimento Interno
da Câmara. Quero estar por den
tro das leis que regem a cidade e

o Legislativo para agir com coe

rência e responsabilidade", dis

cursou, lembrando que quer ser

um bom representante do PMDB.

PRESIDÊNCIA - Com re

lação às articulações para a eleição
do futuro presidente da Câmara,
Petras KoneII disse que as ban
cadas do PMDB e do PT estão

praticamente fechadas. "Do blo
co governista há alguns insa
ti sfei tos que já chegaram a sentar

para negociar, Estamos ganhando
aliados", revelou.

Aos 26 anos, juntamente com

Marcos Scarpato, do PT, são os

mais novos vereadores da futura

legislatura. De família de po
líticos, não esconde o desejo em

permanecer na política. "Quem
disser que não tem outras

pretensões, ou está em fi m de

carreira ou se julga incapaz",
afirmou. (MAURíLlODECARVALHO)

PSDB realiza Seminário Estadual de Prefeitos
Jaraguá do Sul - O Di

retório estadual do PSDB, pre
sidido pelo deputado federal
Vicente Caropreso, realizou

ontem, no Hotel Etalan, o

Seminário Estadual de Prefeitos
e Vi ces de Santa Catarina. O
evento reuniu os atuais chefes dos
executivos municipais do Estado,
os 19 prefeitos e os 30 vices
eleitos em I de outubro, além de

lideranças estaduais e nacionais
da legenda.

Participaram do seminário o

prefeito reeleito de Vitória,
Espírito Santo, Luiz Paulo VeIIozo

Lucas; o prefeito de São Jorge

do Patrocínio, Paraná. Cláudio

Palozi; o ex-prefeito de Lages
Dirceu Carneiro e a deputada
federal gaúcha Yeda Crusius, ex

ministra da Secretaria de Pla

nejamento no governo Itamar
Franco.

O encontro fez parte de uma

série de atividades programadas
pelo Instituto Teotônio Vilela -

órgão de formação da legenda.
Na noite de quinta-feira, todos os

vereadores da região estiveram
reunidos na Câmara de JoinviIIe

para uma avaliação geral das

eleições municipais de 2000, "O
seminário tem como objeti vo dar

respaldo técnico e formação
política aos futuros adminis
tradores e respectivos asses-

sores.

- Precisamos trocar expe
riência, falar da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal. alertar o

partido sobre nossa responsa
bilidade social -, disse o se

cretário-geral do PSDB estadual,
Jacó AnderIe.

O seminário apresentou ainda

painéis de assuntos relacionados
à administração pública,
exposições de programas go
vernamentais. palestras e debates.

(MC)

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE DEZEMBRO DE 2000

O deputado federal Vicente Caropreso, presidente estadual do
PSDB, disse ontem no Seminário de Prefeitos do partido, que se

realizou no Hotel Etalan, que a candidatura do

deputado mineiro Aécio Neves (PSDB) à presidência da Câmara
Federal "são favas contadas" e uma questão de honra para o

PSDB.
Sobre as ameaças de ruptura do PFL, que insiste no apoio tucano

à candidatura de Inocêncio de Oliveira (PFL), Caropreso disse
que fazem parte da estratégia dos "jogos de poder".

Ele, no entanto, confirmou a aproximação
da legenda com o PMDB e o acordo

entre os partidos.
- Tradicionalmente, os presidentes do Senado e da Câmara são
dos partidos majoritários, por isso, nada mais natural que PSDB e

PMDB aspirem aos cargos -, justificou.

Diplomação
Os eleitos em I de outubro

por Jaraguá do Sul serão

diplomados na próxima
quinta-feira, dia 14, às 18

horas, no CPL (Centro
Integrado de Profissionais

Liberais).
No dia anterior, será a vez

dos eleitos de Corupá,
marcada para as 19 horas, na

Escola Tereza Ramos.
Além dos titulares, serão

diplomados também os 19

suplentes de Jaraguä do Sul e

os II de Corupá.

Aprovado
Os professores Clóvis

Krombauer e Márcia Frey, da
Comissão de Verificação do

MEC, estiveram no último
final de semana nas

Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim para analisar a área

de Ciências Contábeis. Os

professores
gostaram do que viram e

aprovaram sem

restrição o curso,

Na próxima quarta-feira, será a

entrega oficial das instalações
da faculdade à comunidade,

Mudança
O vereador Gilmar Menel (PMDB), que reassumiu a vaga na

Câmara na última quinta-feira, depois de ficar
30 dias afastado para tratamento médico, disse que vai pedir

desfiliação do partido ainda este ano.

Eleito em 1996 .pelo PPB, Menel deixou a

legenda no ano seguinte, juntamente com outros 130 filiados.
Ficou sem partido até setembro do ano passado, quando filiou-se

ao PMDB para concorrer à reeleição.
Não reeleito, pensa em transferir o domicílio
eleitoral para Barra Velha. Fontes garantem

que o vereador já negociou o ingresso no PFL daquele
Município.

Bingo
A APP (Associação de Pais e

Professores) e a direção da

Escola Municipal Jonas
Alves de Souza, no Ana

Paula, promovem hoje, a

partir das 15 horas, nas

dependências da instituição,
café-bingo, com renda em

benefício à banda-dá escola.

Grilagem oficial

Enquanto a elite brasileita se

preocupa com o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem

terra, o Ministério do

Desenvolvimento Agrário
conclui a lista dos gri leiras de

'terras públicas. O documento
inclui políticos, empresáriose

comunicadores,

[ADD/Makler]
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�O\fO O

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - centro
ßNUßßEÇ Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) promove, na próxima segunda-feira, às 19h30, no

auditório do CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais),
o 10 Encontro dos Núcleos Setoriais da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).
Na oportunidade, o presidente da Fampesc (Federação de

Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa

Catarina), Luiz Carlos Floriani, faz palestra com o tema: "O

empresário empreendedor e a nova economia".

o O Grupo Breithaupt - rede de lojas, supermercados e um

shopping center em laraguá do Sul- comemora hoje 74 anos de

fundação.
A empresa conta com filiais em Guaramirim, Mafra, São Bento do

Sul, Joinville e Brusque, possui 1.281 funcionários.
Para o próximo ano, o grupo pretende lançar a loja de varejo virtual,
o Hiperb, vendendo máquinas e equipamentos via Internet.

o O empresário joinvilense Hilson Luís Silva dos Santos faz

palestra com o tema "Motivação na vida e nos negócios", na

segunda-feira, às 20 horas, no Salão da Igreja da Paz, em

Schroeder. O evento marca o encerramento das atividades

da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Schroeder), neste ano.

o A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promove de 11 a 14 de dezembro, entre 18h30 e

22h30, na sede da entidade; o curso de Orientação para Crédito,
ministrado pelo adrninistrador de empresas Márcio Silveira.

O curso, gratuito, abordará) entre outros, noções sobre indicadores

financeiros,' importância do plano de negócio e margem de

contribuição e ponto de equilfbrio.
I Mais informações pelo telefone 373-0037.
L � �

....-u
svtp0Y' r vO"WLO"Ção

po-n:t& COWlI = Epw-vv 48oe

A cada R$ 10,00 em compra você ganha um cupom
o qual concorrerá a super promoção ponto com com

sorteio dia23j12jOO às 17 horas na Infoclick.
Promoção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

�í\!fa), d 'f
r Ó,

Na �]:,tc;.m: voce encontra tu o em In ormatica

suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,
i e assistência técnica especializada

rJj_essisJ t '

Fone: (0**47) 372-0136
E-mail: infodick@dessis.com.br

Rua Reinaldo Rau, SOO - sala 4 - Centro - Jaraguá do SUI/SC

INFORMÁTICA. LTDA
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Impasse no setor metalúrgico
pode levar à greve da categoria
Patrões e sindicato
voltam à mesa de

negociações na

próxima 3º-feira

Jaraguá do Sul - Os meta

lúrgicos da região ameaçam entrar

em greve, por tempo indeter

minado, a partir da próxima quar
ta-feira, caso persista o impasse
entre patrões e empregados. As

duas primeiras rodadas de nego
ciação, com vista à data-base dos
trabalhadores - 1 de janeiro -,

não conseguiram chegar a um

acordo. As partes voltam a ser reu

nir na terça-feira, na sede do sindi
cato da categoria, para evitar a

paralisação da produção.
Os trabalhadores reivindicam

renovação, na íntegra, das 54 cláu

sulas vigentes na atual convenção
coletiva, redução da jornada de

trabalho de 44 para 40 horas

semanais, laudo do prontuário
médico do trabalhador, a criação
de comitês sindicais de base no

interior das fábricas, piso de R$
500.00 e reajuste de 15% nos

salários', além da reposição do ICV

(Índice do Custo de Vida) do
Dieese (Departamento lntersindi
cal de Estudos Estatísticos e

Sócio-econômicos), estimado em

aproximadamente 6%.

Segundo o vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Silvino
Volz. os trabalhadores não abrem
mão das reivindicações, aprovadas
em assembléia geral, realizada no

dia 4 de novembro, na recreativa
do sindicato. De acordo com ele,
a exigência do prontuário médico
tem como objeti vo assegu rar

tratamento ,e amparo ao trabalha
dor.

- As novas tecnologias
implantadas nas fábricas estão

gerando também novas doenças,
como a LER (Lesão por Esforço
Repetitive), por exemplo. Assim.

Arquivo/CP: Edson Junkes

é reajustar os salários pela inflação
do período, previsto pelo INPC.
em torno de 5%, o que é a ten

dência dos acordos fechados em

outras regiões", argumentou.
Horn informou que os patrões

reúnem-se na próxima segunda
feira, às 11 horas, no Centro Em-

, presarial, para debater alternativas

e novas propostas. "Vamos
continuar as negociações e tentar

chegar a um acordo que satisfaça
as partes", ponderou, lembrando

que o salário médio dos me

talúrgicos da região é de R$
700,00, "bem acima dos demais".

Segundo ele, os patrões clas
sificam as reivindicações dos

trabalhadores de exagerada. "Eles

(o sindicato) estão se baseando nos

índices das grandes empresas,
mas somos representantes de

quase 300, entre micros, peque
nas, mé�ias e grandes e muitas

passam por dificuldades. Defen
demos os interesses de todas",
completou, inforrnando que os

patrões oferecem abono de 10%,
em março. (MAURíUODECARVALHO)

Horn: "Vamos continuar negociando, sem nenhum radicalismo"

o sindicado está reivindicando a

concessão dos prontuários, sem

medidas judiciais, o que acontece

hoje -, explicou Volz, acres

centando que os comitês de base
têm como objetivo resolver as

questões pertinentes entre as

partes, sem que haja, ein princípio,
a interferência do sindicato.

Volz justifica a rei vindicação
salarial afirmando que as indústrias
do setor metalúrgico têm regis
trado faturamentos recordes. "A

imprensa.tem divulgado os exce

lentes resultados obtidos pelas
fábricas, que faturam milhões.

Mas, �m contrapartida, os traba
lhadores estão à mingua", re

clamou.
OUTRO LADO - O presi

dente do Sindicato Patronal, Eduar

do Horn, afirmou que a classe não

fechou questão em relação a

nenhum ponto e que os patrões
estão empenhados em atender as

reivindicações dos trabalhadores,
desde que não comprometa a

capacidade e a competiti vidade das

empresas. "A posição do sindicato

Tudo em Granitos e M'ârrnores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

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

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

ficaram impressionados com o trabalho e

começaram a usar materiais que aquele
artista usa em suas telas", conta a

coordenadora), ressaltando que as visitas
foram muito importantes no processo. "Eles

aprendem a valorizar a arte, têm mais
'sensibilidade. Agora não perdem uma

exposição que aconteça na cidade."
Os custos com o material utilizado nas

oficinas é pago através de mensalidade
dos aíunos. Cada um co�tribui com R$
15,00. Levar a exposição até o shopping I'

foi a forma que a equipe encontrou de

divulgar e valorizar o trabalho dos alunos,
principalmente por se tratar de colégio
estadual, onde as dificuldades financeiras
são maiores. "Já tínhamos feito unia

I

exposição interna, no colégio, e a

aceitação foi muito boa", diz Lúcia.
Foram reunidas 19 telas e nove esculturas.

\

Os aprendizes de menor idade fizeram

pinturas em giz pastel e colagens. ,Os mais

velhos, inspiraram-se nos artistas que
conheceram. A oficina vai continuar no

próximo ano letivo.

INIÇIAÇÃO
Estudantes de 5 a 1 5 anos apresentam
criações no Shopping Breithaupt, até

segunda-feira. É a primeira edição da
. "Oficina de Arte Homago". Em atividade
extra-classe, alunos do Colégio Estadual
Holando Marcellino Gonçalves conheceram
conceitos de artes plásticas, artistas famosos
e artistas locais e desenvolveram peças:
telas em acrílico sobre eucatex, giz pastel e

esculturas de concreto celular.
A professora de arte e coordenadora da

\

oficina, Lúcia Helena Gonçalves, diz que a

oficina funciona como àperfeiçoamento
para alunes que já tiveram iniciação nas

aulas de arte. Ela trabalhou com 15 alunos,
desde março, num processo de

aprendizagem que consiste em desenvolver
a sensibilidade. I As obras de Kaninsky, Miró

e Picasso serviram de temática teórica e

COIlJO fonte de inspiração aos aprendizes.
Elementos presentes nas telas dos alunos
indicam que artistas locais também
serviram de inspiração. "Nós visitamos a

exposição do Adolfo Zimmermann. Eles

Giz pastel, acrílico sobre
eucatex e esculturas de

concreto celular compõem
'

a exposição ARTíSTICA
PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parq-ue Aquático de Jaraguá do 5ul.

lliiillll� Estofados
Tm �� KRAUSE

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Horne page: www.estofadoskrause.com.br '

� Mergu"'\e na natureza.

�
�

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
(

Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos 'pel? fone (0**47) 370-4774

PAR UE A UÁTICO KRAUSE PAR UE A UÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Em

tempo
Lamentavelmente,

com tristeza, informo,
ainda existem pessoas

que pensam que ler,
pesquisar e divulgar a

tradição gaúcha não é

trabalho, ou que não

é trabalhoso. Classifi
cam, somente, como

trabalho: lavar louça,
tratar éguas, mexer no

I

acampamento, mexer

com o gado, enfim,
trabalhos braçais, que
também são louváveis,

mas não suficientes.
Existem a artística, a

cultura, e a mídia,
que divulga, une e

atrai pessoas de bem

para a comunidade

gaúcha.
Para escrever e divul

gar a tradição gaúcha
é preciso muito mais

que fotos e assuntos, é

preciso estar bem.

i I
: I

, I

I

I'

Para escrever esta pá
gina, além de leitura

semanal, tenho que ob

servar eventos, escutar

e questionar pessoas,
estar presente na hora

e instante do "vamos

ver", para gravar, em

meu subconsciente,

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme Weege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

..
CARNES

...

cada gesto, grito e ex

pressão, da criança ao

ancião, do pai e da

mãe, pois no instante

da vitória, ou de uma
grande desilusão, não

existe rico ou pobre,
todos, encolhem-se,

como se quisesse voltar

para o útero da mãe, e

libertam a criança que
está dentro de si. Este é

o momento da_verdade,
esta é a foto, este é o

'assunto da semana.

Hoje, após ouvir co

mentários "não gra
tos ", sentei em frente

ao computador, colo

quei as fotos e assuntos

da semana em minha

frente, mas, infelizmen
te, por mais que os de

dos teimassem em pro
curar teclas, meu cora-

ção, quieto e acuado,
chorou e não quis falar.

Não éofim
Graças a Deus, os. gaúchos que têm a palavra final, patrões Ni

'nho, Giovane e Cilo, são pessoas inteligentes e enxergam lange, e,

como disse Raul Seixas "

... o tempopassa, e com ele caminhamos todos

juntos sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar, marcas do que se

foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhe-
"

cer ....

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fátima ensina a reaprooeitar materiais

A/uno necessita apenas de criatioidade

Trabalho para a mente.
Móveis velhos, ferros enferrujados,
alumínios, vasos e outros utensílios
domésticos prestes a ganhar a rua r.

ir pra lixeira transformam-se em

peças bonitas, criativas e originais.
São desempregados, donas de casa

ou pessoas com algum tempo livre

aprendendo técnicas de reciclagem
e artesanato. O curso, inteiramente

grátis, promovido através do Sine e

executado pela Unerj, tem recursos

do FAT (Fundo de Amparo ao

Trabalhador) e faz parte de
,

programa de requalificação
profissional.
A professora Maria de Fátima Farias
Corrêa ensina aos alunos técnicas
de pátina, decapê, .marmorização,
decoupage, esponjados, borders e

pinturas negativas. "Fazemos o
r-:

processo completo, desde a

descupinização da peça até a

pintura final", explica a professora,
ressaltando que qualquer material

pode ser utilizado. "Nos ferros
furados, fazemos a reconstituição
com massa, depois aplicamos as

técnicas", completa. Os alunos
levam as peças que querem
recuperar de casa. O material é
dado pelo curso.

Além de boa opção de trabalho para
a mente, o curso é

profissionalizante. Com duração de
60 horas/aula, é aberto à
comunidade (preferencialmente
desempregados ou pessoas em

busca de qualificação), para maiores

de 16 anos. Fátima, como é
chamada a professora, já formou
duas turmas em Corupá e encerrou,
esta semana outra turma na

Paróquia São Sebastião. Na terça-

Os trabalhos dos alunos do curso

de artesanato ministrado na
-+

Paróquia São Sebastião, que
encerrou ontem, estarão expostos
no Shopping Center Breithaupt. de
lo l'a'26 de dez�mbro. "Queremos
mostrp�o que'os-elunos-fizeram,
para ÇJutl o trabalho deles sejêl

Ai! valorízado�', qit',fi'atíma. A

Pedro A/ípío dos Santos oai usar a nooa atioidade como fonte de renda

feira, começa novo curso na Escola
Técnica Federal e ainda há recursos

disponíveis para a formação de três
outras turmas. Mas se a oferta não

for preenchida até o final de
,

dezembro, o recurso volta para o

caixa do governo, pois se encerram

os prazos de aplicação, já que a

liberação dos recursos pelo Sine, que
deveria ter acontecido em maio, só
saiu em outubro.

/

UTILIDADE - Pedro Alípio dos
Santos, 55, está temporariamente
empregado nas frentes de trabalho
montadas pela Prefeitura, mas

encontrou no artesanato ocupação
mais leve e agradável. "Aprendi a

fazer tudo, rnadeira, ferre. alumínio,
jornal", orgulha-se. Ele pretende usar

as técnicas de reciclagem e

artesanato como alternativa de

renda. A dona de casa Teresa

Ieriet, 55, tem a mesma intenção.
"Agora, sempre que tiver um curso

eu vou fazer, para aperfeiçoar",
,

1..

diz. As donas de casa Mercedes

Dias, 59, e Rita de Cássia Volpato,
4 I , têm outros planos para o

ofício. Pretendem dar novos ares

aos objetos de casa.

"Aprendemos a olhar as coisas
'. velhas de um jeito novo. Agora a

gente olha e pensa que dá pra
transformar", diz a oficial
administrativa Tacianà Gessner. A

professora comemora os

resultados. Os alunos conseguiram
aprender todas as técnicas e já têm

noções de como fazer orçamentos
e que materiais utilizar. "Para o

desempregado, o artesanato é uma

excelente fonte de renda", opina.

exposição vai incluir fotos com 'o antes

e o depois, mostrando a transfo�açã()\lf
das peças.

.

Dinâmica, Fátima deixa sua marca no

trabalho, criando e reinventando.
, Descobriu que Q caule da. balilanéi
rende fibra- resistente e ensinou a:

técnica em Cdrupá"como opção;.d�
� ,� *

renda aos produtores debanana-A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ABERTURA DA APACHE 2001 (2/12)
Quem chegava na festa, de longe via um enorme King Kong..
vários carros e muito agito! Sucesso é a única palavra que

descreve o fato, veja:

SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
.

SE DESESPEREI
COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO

SITE:
WWW.NAGERAL.COM

(SEM O ". BR")

SMURFS (6/12)
Quarta-feira é

no Smurfs!

.

www . nageral.com www . nageral.com

Q fOR7f PM TRfiWS

,�n If
DIA 9/12 - SÁBADO

•
r.,.

�.

APACHE, A BOATE QUE É O FORTE DAS TRIBOS. TOTALMENTE

�
PREPARADA PARA QUE O SEU VERÃO SEJA DIFERENTE A CADA�

FINAL DE SEMANA. TODO SÁBADOI
.... ..... LOCAL É A PRAIA DA ENSEADA, EM SÃO FRANCISCO DO SUL.
s:-, t� MAIS INFORMAÇÕES NO SITE: WWW.APACHE2001.COM.BR

.

,��.�)�A NOTRE - HOJE

"""'"'
Boate normal, com muito som pop, techno, rock, dance, pagode e muito mcís ...

DIA 13/12 - Q_UARTA-FEIRA .

,

O FGR/f uM TRIi.WS SHOW DE ROCK, AS 21 HORAS, GINASIO AABB. l;NGRESSO A R$5,OO
- .... ......_

- Telão pl eventos.
- Cartelas pl bingos eletrônicos

Telefone: 47 99793773

ii
I
I

I

VALORIZESEUSEVENTOS
,

INSTALE UM TELÃO

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

N@ Ger@I.com se expande pelo País
Uma das dez melhores revistas de mídia
e informação do País (fato considerado
pelo Webrasil) já está se expandindo.

Primeiro foi a criação na cidade do Rio'
de Janeiro, para o evento do Rock in
Rio, depois na praiQ da Enseada, em

São Francisco do Sul, especialmente
para a Boate Apache, e o Grupo N@

Ger@1 só cresce, valeu Jaraguá do Sul
e AGUARDEM ...

Av. Mal. Deodoro, 406

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

� SUPERNOVAS
'Nova" traz 40 coisas que os homens

não sabem sobre as mulheres
A versão atualizada do site da "Revista

Nova", da Editora Abril, já está no

ar. Entre os destaques está uma

reportagem sobre infidelidade
consentida e

uma lista com 40 coisas que os homens
não sabem sobre as mulheres. Na seção
Sexo o site traz um guia das prelimina-

res para colocar debaixo do
travesseiro.

Best Cars Web Site ensina direção
defensiva

Lições de direção defensiva, que
antecipa os erros de outros motoristas

e

pedestres, são um dos destaques do
Best Cars Web $ite, que também

revela o

que pensam os usuérios da picape S-10.
O site avalia ainda o Grand Cherokee

Laredo e indica receitas para melhorar
o desempenho do Gol 1.000 16V

Turbo.
Além de tudo isso, você poderá ler a

história do Ferrari 365 GTB/4, carro

mais veloz de seu tempo.

JABAGUÁc:mIRmR

eINE I
102 DÁLMATAS

Livre. 15:00-17:00-'19:00e21:00
CINE2

AS PANTERAS
12 anos. 14:45

FILHA DA LUZ
14anos.16:45 -19:10e21:30

CINE3
O GRINCH

Livre. 15:15 - 17:15 - 19:15 e 21: 15

I KIBARATO

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova -loja:

Av. Mal. Floriano, 35

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

�,,� Av, MaL-Deodoro da

IA@�� Fonseca, 1699

" fi! �Fone:371-7847
s Jaraguá do Sul· SC

DIREÇÃO
�
z:::::

Rua MaL Deodoro da �
Fonseca, 1452 �

Fone/Fax: 372-3306 Q.

C -'i).Jaraguá do Sul- SC � &I I

I III
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

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

Fones: 371·7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A bela Isabelle Sayuri Sasse Iwasaki, de 8

meses, filha de Paulo e Miriam Iwasaki,
num flash especial para a nossa coluna

A supergatinha Tassiane Sabrina
Pradi aniuereariou no dia 8/12.
Parabéns à princezinha!

o mais lindo membro da família
Eggert, a pequeno Ervim Paul Max

Eggert, completou ontem 1 aninho e

recebeu os parabéns dos pais, avós

bisavós, tios e amigos

L!;TIC.iA-

Os

orgulhosos
pais,
Valmiro e

Màrli Holz,
parabenizam
a linda filha,
Indianara
Holz, que
completa 2

aninhos,
hoje

·
.'

/ '/
•

/ /, //3112 /;-"- An� Ca7�rolinaVolkmaFln / :• ?:/y/ r // /
·

'

.

O gatinho Miguel
Albano Stephani
completou ontem 2
aninhos e recebeu os

cumprimentos dos

pais, avós e

familiares

A gatinha
Milena
Caroline
Uller,
filha de
Valdir e

Yerenice
Uller,
enfeitando
nossa coluna

Completou 7 anos, no dia 2112, a

linda Patricia Lewerenz, filha de
Renato e Marise Lewerenz.

Felicidades, Patrícia!

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

CLíNICA�an/a Weodá

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATQ DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Construindo Conhecimento
Falar das aulas de Pedagogia do Movimento Humano é falar

de movimento, de ação, de transformação, de uma neva ação,
criando uma expectativa bastante significativa com relação ao

trabalho a ser desenvolvido com outros sujeitos, com as crianças.
'As fantásticas aulas às quais me refiro vêm contribuir para

darmos sentido e significado a cada movimento do corpo, a
)

cada manifestação, despertando em nós a valorização do mesmo

como um todo.
Sendo a criança um ser, é preciso que esta seja vista por

inteiro, como sendo ela o seu corpo. Compreendê-la como um,
ser existencial que tem uma história, uma cultura e que traz

consigo desejos. Compreender seu corpo como instrumento
de expressão, de comunicação, onde o "eu" se manifesta através
de sentimento, pensamento e ação, fazendo-a se descobrir no

mundo. Valorizar sua função expressiva é buscar ampliar ainda
mais seus movimentos, dando a eles a real importância na sua

vida.
"O sujei-to é o seu corpo", esta é uma frase que muito me

representa. Percebo horizontes, caminhos se abrindo que me

fazem despertar para uma nova realidade, a realidade do saber,
do conhecer e do descobrir o verdadeiro e importante
significado, aprendendo a valorizar o sujeito na sua totalidade,
como um corpo que se manifesta através de seus gestos e

sentimentos. E é através da ação desse corpo que a criança
conhece o mundo. Daí a importância do movimento corpóreo
como estratégia de aprendizagem, dando valor à sua natureza

. que é vida, o que resulta para nós maior compreensão da mesma

por acreditarmos na linguagem que esta manifesta através do
seu corpo.

As reflexões realizadas em nossas aulas sobre a importância
do corpo em movimento, as atividades práticas desenvolvidas
através'dos materiais confeccionados por sucatas, discutindo
cada qual sobre seus objetivos, a forma como é trabalhado, o

calor humano que temos recebido e que nos contagia, as

meditações que são realizadas, tudo isso tem contribuído para
a descoberta de uma nova fonte de conhecimentos, o que nos

faz acreditar na potencialidade que existe em cada ser humano

como sendo um corpo na sua capacidade de ação. E se

acreditarmos em tudo isso, como educadores,

consequentemente seremos grandes agentes transformadores

que, com certeza, oportunizarão às nossas crianças o seu

desenvolvimento por inteiro, explorando cada gesto, cada

movimento, interpretando através da leitura o significado de
cada qual e, assim, possibilitando-as para um maior desempenho
das suas atividades, onde o movimento interno e o externo estão

interligados para se chegar ao conhecimento.

É, portanto, diante de todos os aspectos que até aqui
mencionei que acredito poder afirmar ter conseguido um

conhecimento bastante significativo, não restando qualquer
dyvida aos estudos realizados e, é através dos conhecimentos

que construímos em conjunto, que me realizo como acadêmica
e como pessoa humana, valorizando a todos os que participam
comigo desta construção.

Carmem Irene SchveitzerPauli
.

I

Acadêmica da 4a fase do Curso de Pedagogia do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ

Disciplina: Pedagogia do Movimento Humano

Professora: MSc. Dilina Montagnolli

Curso de embalagens realiza exposição
As alunas do Curso de Em

balagens do/Programa de Edu

cação Permanente do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ estão expondo seus

trabalhos no segundo piso do _

Shopping Center Breithauptaté
o dia 15 de dezembro, das 8 às
22 horas. Estão expostas peças

.

em madeira e em papelão que
. 'foram criadas no curso de seis

'semanas, coordenado pelo Pro

fessor Arno Fante, e desenvol
vido na maquetaria do laborató
rio do Curso de Arquitetura e

Urbanismo.
As alunas que participam

desta exposição são: Marina

Pela segunda vez o Centro
Universitário de Jaraguá do Sul
UNERJ estará participando do

programa Universidade Solidária,
realizado' em parceria com o

Govemo Federal e a prefeitura de
Três Barras. As inscrições po
dem ser feitas por acadêmicos de

qualquer curso na Coordenação
de Extensão e Relações
Comunitárias com Mari.

Universidade Solidáriaé um

programa de extensão, de caráter

Exposição de Embalagens acontece até o dia 15 de dezembro

Lueders,lraceina Wagner, Célia Karla Beatriz Graciola, Benilde

Regina Lopes, Márcia Demathé Bertoldi Buchmann e Regina
Trapp, Maria Aparecida Beleza, Sprigmann Zanghelini.

educativo, com ações voltadas

para a população dos municípios
mais pobres da Brasil eexecutado

por meio de parcerias com o

Conselho da Comunidade Soli

dária, Ministério da Educação e

do Desporto, Conselho de Rei
tores das Universidades

Brasileiras-CRUB, Forças Ar

madas, Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e

Tecnológico-CNPq e outras

instituições públicas e privadas.

Arquiteto italiano ressalta a

importância da arte na profissão

Unetj recebeinscriçõespaaoprogramaUniversidadeSolidária

O arquiteto e professor
Marco Casamonti, que esteve

real izando o curso de Design In

temi nos laboratórios do Curso
de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul - UNERJ, destacou a

importância de se conceber pro
jetos baseados na visão pessoal
dos profissionais e acadêmicos
evitando restringir a fundamen

tação do trabalho ao tecnicismo.
Durante o encontro com a

imprensa realizado na última

semana, Casamonti explicou
que os profissionais da área
devem se e�or em seus tra

balhos através-da idéia que
estes' tenham do espaço e não

pela funcionalidade do mesmo.

"Arquitetura é uma disciplina
humanística, de arte muito es

pecial. Não é modismo. É uma

realização que deverá perdurar
por muitos anos".

Numa rápidapassagem pela
cidade, Casamonti disse que

Jaraguá-do Sul possui edifícios

que não dizem nada. Para ele,
falta cultura e aprofundamento
na elaboração dos projetos para
construções de casas e edi
fícios. "Os edifícios não dizem
absolutamente nada. Espero que
este curso represente o nascer

de uma nova consciência. Quê
sejam construídos prédios que

possam contar histórias".
O professor Fábio Mon

tibello, coordenador do Curso de

Arquitetura e Urbanismo da

UNERJ, acrescentou que a

vinda de Casamonti serve como

modelo para que surjam novos

trabalhos entre os acadêmicos.
"Não queremos conduzir
tendências até porque acredito

que nós possuímos muita cria

tividade para elaborar belos

projetos. A partir de agora, pe
riodicamente, teremos profis
sionais de outros países mos

trando tendências e inova

ções", finalizou.

Através de um trabalho

interdisciplinar, professores e

estudantes de diferentes cursos

se mobilizam e se deslocam para
desenvolver voluntariamenteati

vidades que visam favorecer, a

melhoria da qualidade de vida

dessas comunidades de baixa

renda, contribuindo para a supe
ração de suas dificuldades, além
de fortalecer e ampl iar o compro
misso social desses profissionais
com os problemas brasileiros.

UNERJ

entrega
certificados.

Quarenta acadêmicas da

quarta fase do Curso de Pe

dagogia do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul - UNERJ
receberão seus certificados de

participação no projeto "For

mação Histórico-Cultural de

Jaraguá do Sul - Registro de
.

suas Memórias". O projeto,
realizado em sua quarta edição,
busca resgatar a história do

município através de depoi
mentos de personalidades
escolhidas pelas próprias alunas
e é realizado em parceria com

a Prefei tura de Jaraguá do Sul,
o Museu Histórico Emílio Silva

e o Arquivo Histórico Eugênio I

Victor Schmöckel.
A solenidade de entrega

acontecerá no dia 8 de de

zembro, às 19 horas, no auditório
daUNERJ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



=---8.C=O=RRE=I..::...::OD:-=-O=--=PO__.:_:VO�-------liflLbInO flO� Sa_'bad_o�,9L__/d_ed_ez_em_br_o_de_20_OO

aflores@netuno.com.br

A essência do sucesso!!!
Este final de ano está sendo especial e inesquecível para a

grande família Duas Rodas, com os diretores Rodolfo e Dietrich"
Hufenüssler, merecidamente homenageados, através da Câmara

Municipal e pelo aniversário da empresa que acaba de atingir
75 anos de atividades, tendo sua marca e produtos reconhecidos
mundialmente. Um desempenho que, com certeza, traz muito

orgulho para Jár,aguá do Sul.

Fotos: Edson Junkes/CP

Rodolfo e

Karin

Hufenüssler
coma

filha,
Brigitte

Dietriche"
Renata

Hufenüssler
com afilha,

Christiane

� Floricultura
Florisa

1iir (047) 371-8146
� (047) 371-0515

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

Maria Gonçalves

"Jubileu de Prata
Sacerdotal"

O padre Carlos Marcos

Nicolodelli, filho de Jaraguá do

Sul, atualmente exercendo um

notável trabalho religioso na

cidade de Terra Boa, Paraná,
onde é reitor do Seminário São

Judas Tadeu, terá sua atuação
reconhecida no próximo dia 11

de dezembro, quando comemora

o Jubileu de Prata Sacerdotal. "

Paralelamente a celebração, em

Sessão Solene da Câmara de
Vereadores, receberá o título de

Cidadão Honorário e Benemérito

daquele município.

o casal Crystian Hohl e

Cenira Weber sobem ao

altar para receber a bênção
nupcial hoje, na Igreja
Senhor Bom Jesus, em

Guaram.irim. Após a

cerimônia os convidados
serão recepcionados na

Associação Recreativa
Ditas Rodas, em Jaraguá
do Sul

Mania de vender barato

R. Reinoldo Rau, 728, sala 7

Telefone. 27S-2�20

Barra do Rio do Cerro
376-1603

-,

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Na sexta-feira, 1 de

dezembro, às 20 horas, du
rante jantar festivo no

Restaurante Itajara, foi

empossada a nova diretoria
da Associação das

-

Imobiliárias de Jaraguá do
Sul. Durante a solenidade,
Humberto Wolf, da
Imobiliária A Chave,

o" transmitiu o cargo para Dieter
Janssen, da Imobiliária
Hábitat.

�� Novo presidente da Associação
i

das Imobiliárias, Dieter

Janssen, e a esposa, Zélia

Fotos:Divulgação

Hoje"é um dia muito

especial para o garotão
Tarcísio Freiberger, que

está estreando idade
nova, e recebe "aquele

abraço" de toda a turma

do curso de Arquitetura,
da Unerj. Parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se terreno de

360m2, pronto para
construir, próximo ao

Salão 25 (Garibaldi).
Valor R$ 6.800,00.
Tratar: 9101-6567

Vende-se Máquina de
bordar, industrial,

marca Singer.
R$ 350,00.

Tratar: 9992-2854 ou

373-1755, c/ Apolônia

Música ao vivo
e eventos MPB Bossa

Contato 275-0432,
falar com Enéias

Manutenção
preventiva,
sua saúde

I

agradece.
"

• PROJETO • CAMARA FRIA
""

• MAf'JUTENÇAO • 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: belfrioéänetuno.com.br

Vende-se casa mista
na lateral da Walter

Marquardt, uma tua ao

lado do Posto Cidade.

Preço a combinar.
Tratar: 9975-0339

Ganhe até R$ 30.000,00
por ano como distribuidor

independente"

Mercado Imobiliário ,Jaraguá do Sul, 9 de dezembro de 2000

Vendo celular Star Tac

digital, com 2 baterias,
carregador de mesa e

carro. Valor R$ 400,00
a negociar. Tratar:

372-3321 com Flávio

1IM1� CENTRO DE EDUCAÇÃO
� MUSICAL

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

- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado é outros cursos

Informa ões 371-1632

BBLPBlO
REFRIGERAÇÃO a
AR CONDICIONADO

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br

APARTAMENTO
MOBILIADO

Vendo imóvel central, Ficam
todos os móveis (móveis de

qualidade) e eletrodomés
ticos (geladeira, freezer,
microondas, colchão, corti

nas, sofá, mesa, etc.) pronto
para morar. Edifício cl 2

,

elevadores, 1 suíte + 2 quar
tos, sala, cozinha e sacada.
Lavanderia grande. Piso de

madeira, aquecimento a

gás. 2 banheiros, garagem
para 3 carros. Piscina. Salão
de festas. Incrível, condo
mínio só R$ 60,OO/mês.
Quitado e desocupação em

10 dias. Aceito FGTS, carro

no negócio. Tratar corn

Giovano, 371-3394 ou

9973-9433. R$ 76.000,00

"Versátil, o Split é uma

solução estética para
diversos ambientes"

20 anos atendendo bem para atender sempre II
I

Computadores
com,.�SO!9002 para

prcfessoeese
, .

proftssíonals liberais
em até 36 vezes,
outros em até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

II
I

I

I
I

- Móveis/pa�.�,s,c!itório em gera"
-, CortlPuta

'.

kl,.pressora$>
- Fax'<';" 'Má \ncupom:fiscal
- Relógio$ nto
- Etiquetado a'$ - Scanner
- Check Pronto·-(Retroprojetor
- Calculadora$lMáquinas de escrever
- Suprimen,to§ RI iinformática .

- Papelaria e"áce�sórios em geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

VENDE: Casa alto padrãoc/ área
500 m2, terreno c1630 m2. Rua

Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Apto. contendo 03 dor

mitórios, cl área 120 m2. Ed.

Iaraguá -Apto. 92 (Centro). Pre

ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terreno cl área 1.500 m2.
Rua Venancio da Silva Porto (Vila

Lenzi). Preço: R$ 130.000,00

ALUGA - Apto. contendo 02 dormi
tórios. Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 1473 - Ed. Ma-guillú .;

Apto. 32 - BI. ','A". R$ 250,00

VENDE: Alvenaria, cl 117 m2, ter

reno cl área 793 m2. Rua Rosa

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

<'

VENDE: Alvenaria cl 60 m2, ter

reno cl 600 m2. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder

Preço: R$ 16.000,00

VENDE: Terreno cl área aprox.
760 m2. Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE: Casa alvenaria cl200 m2,
terreno cl 350 m2. Rua João Batis

ta Rudolf, 161 (Amizade). Preço:
R$ 30.000,00 + financiamento.

VENDE: Madeira, contendo 03

dormitórios, e terreno cl área 705
m2. RuaBahia, 109 (Iaraguâ

Esquerdo). Preço: R$ 35.000,00

VENDE:

Alvenaria cl aprox. 60 m2, e terreno cl 462 m2.
,

Rua José Narloch, 1283 (São Luis)
Preço: R$ 18.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jaraguá do Sul - SC - CRECI 0914-J ti 371 -211 7

VENDE - Alvenaria cl 165 m/, cl

piscina, terreno cl 371 m'. Rua To
maz F. de Goes, 366 (Nova Brasz7ia).
Preço:R$ 90.000,00 (negociáveis)

VENDE - Terreno 4e esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli
Estrada Nova (Próx. Mercado

Brazão). Preço: R$ 16.000,00.

ALUGA - Sala comercial nova, cl
área 11 O m2. Rua Angelo Schiochet
- Ed. Tulipa (Centro). R$ 400,00 .

(
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.. Sal'as Comerciais - Edifício Market Place
,

.' Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro .

SaJa 306 - 77,43m2 - Box 26
Sala 307 - 77,43m2 - Box 27

Sala Comercial - Rua Reinaldo
,

Rau - Centro. Area: 105m2.

Valor:,,'Çl combinar.

Sala Comercial - Rua Reinaldo
,

Rau - Centro. Area:

+/- 450m2• : Valor a i/combinar.

R$ 28.000,00 cada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende
Aluga e Administra

Segunda a sexta-Pelra
08:30 as 12:00
13:30 as 18:30
Sábado 08:00 'as 12:00

37,1-6600
371-0725

Rua João [anuário Ayroso. 53 I ., Sala 2

Início Iaraguá ESQuerdo
/

OPORTUNIDADE
Ref. 2047 -ÁGUA VERD� - R.

Paulo Kramer, 266, asfaltada. Casa
mista cl 243m2, sendo 137m2 em

alvenaria, 3 dorrn., sala, copa,
cozinha e demais dependências.

R$ 38.000,00, aceita carro.

Ret. 2028 - JGUA ESQUERDO - R. São Bento
I

do Sul, 60 - casa ·alv. 280m2, 3 darm. (3
banh, 2 salas, ,área de festa). Terreno cl

500m2• R$ 53.000,00

Ret. 2051 - CENTRO - R. Barão do Rio Bran
co, 964, casa alv. 200m2• Terreno 2.076m2•
R$ 230.000,00. Negociável, aceita imóvel de

menor valor.
'

Ret. 2040 - JOÃO PESSOA - R. Felix
Kuskowski - Casa alv. 93m2, 3 dorrn., sala,

cozinha, garagem e demais dep. ficam móveis
cozinha embutida e persianas. R$ 35;000,00

Ret. 2008 - JGUÁ ESQUERDO - R. Frco

Winter, casa alv. 160m2, 6 dorrn., 2 salas, 2

cozinhas, 2 lavanderias, garagem para 4
carros. Terreno 405m2• R$ 37.000,00.

Ret. 3002 - SCHROEDER - R. Preso Costa e

Silva, Centro - terreno cl 675m2, pronto para
construir. R$ 7.000,00, pode ser parcelado

Ret. 2045 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Santa
Julia, 252 - Sobrado 250m2 - Superior 3

dorrn., sala, cozinha, banh., lavand. - Inferior
3 dorm., sala, cozinha, banh., lavand.,

garagem pl 3 carros + edícula cl 75m2.
Terreno 480m2• R$ 75.000,00

Ret. 2046 - VILA NOVA - R. 25 de Julho - casa

alv. 200m2, 3 dorm., sala, cozinha e demais

dependência. R$ 75.000,00

Ret. 2044 - VILA RAU - R. 467 - Casa alv.
88m2, 4 dorrn., cozinha, sala, banho

Terreno 532m2 - R$ 23.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Parecer Comercial
Vende - -Administra

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

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

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

COO 236 - Sobrado em alvenaria - 5 quar
tos, 5 salas - Barra - Valor R$ 100.000,00

COO 294 - Casa em alvenaria medindo
114,OOm2 � 2 quartos - João Pessoa - Va

lor R$ 40.000,00 - Aceita-se troca.

COO 356 - Casa em alvenaria medindo
90,OOm2 - 3 quartos, 2 banheiros - Vila

Lenzi - Valor R$ 65.000,00

COO 209 - Sobrado em alvenaria medindo
144,OOm2 - 3 quartos, 2 banheiros - Barra

do Rio Molha - Valor R$ 25.000,00
•••••••••••••••••••••••••••••••

'

•••••••••••••••••
,
••••••••••••••••••••••••••••••• e,•••••••••••

\
TERRENOS VENDAS

, + Terreno no loteamento Miranda medindo
13X24m - Aceita-se veículos na troca - 'Valor R$

, 7.000,00 á vista - financiamento direto com a
: imobiliária.

+Terreno na Estrada Nova - Tifa Blaser - medin
do 13X28m ..: Aceita-se veículos na troca - Valor
R$ 7.000,00 à vista - ou financiamento direto
com a imobiliária.
+ Terreno no Chico de Paulo - Medindo
1.147,41m2 - Aceita-se troca por outro terreno
mais central - Valor R$ 35.000,00
+Terreno na Barra - EXELENTE - Ao lado do Pos

, to Km 7 - Medindo 14x28m - Valor R$ 28.000,00
,

+Terreno numa das melhores áreas disponíveis
na cidade - Vila Nova - Rua Martim Stall - medin
dó 50x70m = 2.900,00m2 - Atrás do Posto Mime
- Valor R$ 300.000,00 .

+Terreno na Ilha da Figueira - próximo a ·MTR
transportes - R$ ,16.000,00

CHACARAS VENDAS
+Chácara medindo 5.000,00m2 totalmente pla
na - 1 casa em alvenaria excelente com 5 quar
tos, 2 galpões em alvenaria, rancho para estaci
onamento e deposito em madeira, área toda
cercada, entrada trifásica - Pomerode - Valor
R$ 65.000,00
+Chácara medindo 71.000,00m2 - duas fren
tes para Br - 90% de área plana - Nereu Ra-
mos - Valor R$ 55.000,00
+Chácara medindo 80.000,àOm2 - Excelente
para pesque e pague - 12 lagoas - abundância
de água - casa boa - terreno 100% plano -

Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00
APARTAMENTOSVENDAS

+Kitinete em Joinville - Bairro Alvorada - troca por
imóvel em Jaraguá do Sul.
+Cobertura medindo 250,OOm2 de área útil.l Slj
íte master, 1 suíte, 1 ou 2 quartos, sala de jantar,
sala de estar, sala de TV, copa, cozinha, 2 banheiros
sociais, dispensa, lavanderia, área de festas com

churrasqueira, área de festas ao ar livre, dependên
cia de empregada, 2 vagas de garagem, sacada -

teto rebaixado em gesso - piso cerâmico nos 4 ba
nheiros, cozinha e áreas de festas - piso laminado

, de madeira - Vila Nova - Financiamento direto
com a imobiliária
IApto. alto padrão - 1 suíte, 2 quartos, BWC,
cozinha, copa, sala, churrasqueira, lavanderia, va-

randa, piscina, 2 vagas de garagem. ( área útil:
115,OOm2) - entrega em 3 anos - Vila Nova - fi
nanciamento direto com a imobiliária.
�Äpto. alto padrão - 1 suíte, 1 quarto, BWC, cozi
nha, copa, sala, churrasqueira, lavanderia, varànda,
piscina, garagem. ( área útil 95,OOm2) entrega em

3 anos - Vila Nova - financiamento com a imobiliá
ria.
IApto. novo pronto para morar - 1 suíte, 2 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira, garagem. (área útil 99,OOm2) - 5°
andar - Vila Nova - Valor R$ 75.000,00.
IApto. novo pronto para morar - 1 suíte, 1 quarto,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com chur
rasqueira; garagem. (área útil 78,OOm2) - l° andar
- Vila Nova - Valor R$ 52.000,00.
IApto. 3 quartos - área útil 109,OOm2 - Ed. Mariana

- Baependi - R$ 60.000,00 _ ,

IApto. 2 quartos - área útil 70,OOm2 - Ed. Erica -

Centro - R$ S5.ÖOO,OO
IApto. 2 quartos - área útil 74,20m2 - Ed. Maragoni

- Vila Nova - R$ 65.000,00
IApto. 2 quartos - área útil 82,OOm2 - Ed. Amaryllis

- Centro - R$ 65.000,00
IApto. 3 quartos - área útil 99,OOm2 - Ed. Amaryllis

- Centro - R$ 75.000,00
IApto. 2 quartos - área útil 66,OOm2 - Ed. Magnólia

- Centro - R$ 75.000,00
IApto. 2 quartos - área útil 85,OOm2 - Ed. Florença

- Centro '- R$ 70.000,00
IApto. 2 quartos - área útil 80,OOm2 - Ed. Maguilú -

Centro - R$ 42.000,00
IApto. de cobertura medindo 208,59m2 - 1 Suíte, 2
quartos - Ed. Menegotti - Centro -R$ 135.000,00.
IApto. 1 suíte, 2 quartos - área útil 96,00il12 - Vi'I-a
Lenzi - 3° andar .; R$ 50.000,00
IApto. 1 suíte, 2 quartos - área útil 76,OOm2 - Vila
Lenzi - valor R$ 45.000,00
IApto. 2 quartos - área comum 122,OOm2 - Centro

- Valor R$ 60.000,00
IAPTO. ALTO PADRÃO - Apto. 1 Suíte com piso
laminado de madeira e teto rebaixado em gesso em

dois níveis com luz de neon, 2 quartos com piso
laminado de madeira e teto, sala de TV/som com

tijolo de vidro e janela para ambiente, Sala jantar/
estar com piso porcelanato de alta qualidade, ba
nheiro social, cozinha, lavanderia, churrasqueira na

sacada, garagem para dois veículos, ampla área de
festas com freezer e mesas. Vila Nova - Apto novo.

- R$ 98.000,00
ISOBRADO NOVO - 1 Suíte,' 2 quartos, 2 ba
nheiros, sala, cozinha, lavanderia, garagem - Ilha

, da Figueira - Valor R$ 50.000,00
ILANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque -

Baependi -

IMINI MERCADO, - Aceita-se centra proposta
RESIDENCIASLOCAÇAO.

+Casa de alvenaria cl 03 quartos. no centro, R$
370.00 negociável.
+Casa de alvenaria cl '03 quartos, bairro São Luiz.
R$ 330,00
+Casa de alvenaria cl 03 quartos e demais de
pendências, próximo ao Parque da Malwee,
+Casa nova, acabamento em gesso R$ 340.00
nego garagem para 02 veículos.

.

+Casa de alvenaria cl 03 quartos e demais de- .

pendências, Bairro São Luiz, próximo. ao Super
mercado Fronza, R$ 250.00
+Casa de' alv. 031 quartos, Vila Lenzi R$
nego
+Casa de madeira Próximo. a Prefeitura Munici
pal 031 quartos R$ 270.00 , em boru estado.

APARTAMENTOSLOCAÇAO
+Apto., cl 03 quartos, mais dependências com

garagem - R$ 280.00 mais cond.
+Apto., cl 02 quartos, mais dependências, Ed.
Santa Terezinha com garagem - R$300.00 mais
cond.
+Apto. 01 suite, 02 quartos, 2 bwc, Ed.
Gardenia - R$ 330.00(nég) mais cond. '- Barão
do Rio Branco.
+Apto. cl 03 quartos, 02 bwc - R$ 250.00 Rua:
João J Äyroso. Prox a Madereira Spezia.
+Apto. cl 02 quartos mais dependencias R$
250.00 Ed. Hungaro.
+Sala comercial, lateral da Reinoldo Rau cl
70.00m2.- R$ 250.00
+Sala comercial, rua João Planinchek nO 309 cl
40.m2 - R$ 270.00 neg .

+Sala comercial, rua Walter Marquardt , ao lado
da Clínica Renascer - R$ 250.00 nego
+KITINETES; Vila t.enzí R$ 120.00,

GALPOESLOCAÇAO
+Galpão bairo São l.uiz cl área total de 646,00
m2 sendo a parte térrea de 529,OOm2 e

mesanino medindo 117,16m2 '. mais área para
estacionamento, recém construído, valor a ne

gociar.
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COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRAREPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA. * Estacionamento próprio
Vende - Sobrado -

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

valor Jguá do Sull
raia

VENDE - PRAIA
ENSEADA - Casa
alv. cl 92m2, 3

äorm., bwc, sala,
cozinha, garagem,
varanda, edícula
nos fundos c/
38m2, cl2 dorm.,
bwc, cozinha. R$
65.000,00, aceita.
imóvel em Jaraguá

VENDE - casa
mista -

VIEIRAS - cl
168m2, 2
äorm., 2 bwe,
sala estar,
cozinha,
copa, des
pensa, lavan
deria, salão
de festas cl
churrasqueira
piscina, gara
gem pI 2

carros, toda
murada e c/
portão
eletrônico.
R$ 29.000,00

=----------''-1 VENDE - Casa
alv. cl 120m2,
ANA PAULA, 3

dorm., bwc, sala
estarIjantar,
cozinha, lavan

deria, churras

queira, garagem
pll cerra-

R$ 43.000;00,
ou R$ 15.000,00
+ R$ 357,00 mês

""""'"""'''"''-'.......
HSBC.

'---------

alv. NOVO - Guara
mirim c/ 360m2 - aeab.
de primeira, tudo cl
gesso., 1 suíte cl
closet c/ banh., hidro
mess, + .saeada + 3
dorm. c/ 2 sacada, bwe

social, sala estar

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

-"-"-""""-'"'-"0'--' aceita troca.

R$140.000,OO.

VENDE-Casa
alv. c/ 210m2 -

BARRA Lot. Papp
-1 suíte.el elose
clmóveis +2

äorm., cozinha c

mobília, bwe so

cial, sala ester/
TV, área de servi
ço, salão de fes
tas c/ churras
queira, garagem
pl2 automóveis.
R$98.000 00

Apto-103 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
äorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscine, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por

apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Finane·IPare.

PRÉDIO COMER
CIAL E RESIDEN
CIAL - Ótima
oportunidade - 2
salas eomls. e 1

apto no 2° piso.
Sala no fundo cl
re-venda de
carne assada cl
boa clientela.

R$ 170.000,00

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

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

finane. Aceita
Apto. Ba_/�

VENDE - SOBRA�
��-----------_._......

DO - Vila Lenzi c/
258,76m2, c/ suí

.. -" te c/ eloset + 2

äorm., 1 bwc,
sala estarljanta
ampla, hall, bi

blioteca, lavabo,
cozinha, área de

serviço + depósi
to, varanda c/
churrasqueira e

bwe, garagem pI
2earros.

R$ 160.000,00

VENDE- LTO.

CENTENÁRIO,
Terreno cl
392m2, lote
nO 97, próx.
DG da Weg.
R$18.000,00
(parcela)

SOBRADO -

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

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

Sobrado c/ alto
padrão, c/
580m2, Vila
Baependi - sala
c/ lareira sala
estar, sala jan
tar, 1 suíte, suí
te c/ sacada,
c1oset, hiaro
massagem +

sauna, 2 äorm.,
c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais

dependências.
Consulte-nos

VENDE

PROMOÇÃO -

Prédio el3
aptos c/
300m2, sendo
1 por andar,
Estrada Nova.

R$ 53.000,00.
Preço Especial
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Irolla
IMÓVEIS LT DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3005 - Ed. Novo Milênio - suíte cl 2 qtos, sacada cl
churrasqueira, 1 vaga de garagem. Rua Jorge Lacer
da - PRÉDIO NOVO - R$ 65.000,00 + acabamento
final.
3009 - Ed. Menegotti - 3 qtos, bwc, sala em 2

ambientes, copa, cozinha conj., dep. de empregada,
R$ 43.000,00.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m',
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. Á$ 93.000,00 sI
acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte master, 2

quartos, salas conjugadas cl. lavabo, cozinha mobi
liada, terraço, 2 vagas de garagem. R$ 180.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep.
de empregada e 2 vagas de garagem. R$ 72.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl eloset, 2 qtos., la
vabo, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 15.000,00 + 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$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m' cl 3

qtos, R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m', suíte + 3 qtos., escritório, sala
TV, salas con], cl lareira, churrasqueira e piscina.
R$ 200.000,00.

.

1036 - Centro - Terreno cl 668,65m', edificado cl casa

antiga ..R$ 180.000,00.
<'

1052 - Agua Verde - 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem pi
2 carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m', suíte, 2 qtos, bwc
social, sala conj., cozinha mobiliada, despensa,
lavanderia e churrasqueira. R$ 75:000,00.
1098 - Baependi . 140m', 3 qtos, 2·bwc, sala, sala de
TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasquéira. R$ 85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt . casa cl 150m', cl suíte +

, 2 qtos. Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1125 . Barra . Casá madeira cl 120m', cl 3 quartos.
Terreno cl 437,50m'. R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 180m', suíte cl closed, 2 qtos., salas

eonj., dep. empregada. R$ 75.000,00.
1194 - Ilha da Figueira· 130m', e/3 qtos. R$ 65.000,00
- aceita casa maior valor central.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de
madeira c/ 4 qtos. Terreno cl 392m2• R$ 30.000,00 -

Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m', cl 3 qtos, Terreno
cl 532,50m'. R$ 49.000,00.
1377 - Vila Rau - 90m', cl 2 quartos. R$ 38.000,00
1431 . São Judas· próx. Recreativa Breithaupt - 3

quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 + financ.
, 1450 - Jd. São Luiz - casa alv, c/2 qtos, bwc, sala,

cozinha.uavanderia e garagem. Terreno cl 465m2• R$
38.000,00.

TERRENOS
2014 - Centro· 421 m' - R$ 30.000,0.0
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
2175 . Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - R$ 25.000,00
2177 . R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m'
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m'. R$ 70.000,00.
2222 . Jguá Esquerdo - 425m2• 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$

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

I

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

1035 - casa central, em ótimo estado de

conservação, cl 203m2, suíte cl hidro, 2

qtos, bwc social, sala íntima, salas conj.,
bar, cozinha, despensa, dep. empregada,
churrasqueira, bwc serviço, garagem pl 3

carros. R$ 150.000,00.

VENHA "ARA O
MELHOR!

"

CONDOMINIO
ROYAL BARG

O"ORTUNIDADE
"

UNICA!

A'PTO DE FRENTE 'PI
MARECHAL, CISUíTE

CIH/DRO, 2 QTOS,
BWC SOCIAL, SALAS

CONJUGADAS CI
SACAIM E CHURRASQUE/RA, COZINHA MOB/L/AIM,

DE'P. EMPREGAIM, 2 VAGAS DE GARAGEM.
EXCELENTEÁREA DE LAZER CI 'PISC/NA ADULTO E

/NFANT/L, SALÃO DE FESTAS EJOGOs, 'PLA Y
GROUND.

17.000,00 ,

2361 - Vila Nova - cl 786,30m'. Loteamento Real Park.
R$ 45.000,00.
2373 - Vila Rau· cl 350m' . R$ 18.000,00
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m' . R$ 23.000,00.
2379 - Vila Bau > R. Prefeito. José Bauer - área cl
3.515m', ideal pl galpão. R$ 95.000,00.

.

2446 . Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00.
2982 . Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m' - R$
40.000,00
2988 - Guaramirim . próx. Fábrica Elite· 9.144,85m2•
R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 . Casa de alv. cl 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira,
garagem - Rua Marcos Valdir Girolla, 88 (fundos do
Posto Km 7). R$ 450,00.
604 . Casa alv. cl 3 qtos - Centro - R$ 600,00.
605 . Casa alv. cl suíte mobiliada cl closet, garagem
pl 2 carros • Barra - R$ 450,00.
609 - Casa de alv. semi mobiliada, cl 3 quartos,
Churrasqueira, despensa, garagem pl 3 carros - Rua
Gustavo Bruch, 210 - próx. Café Sasse. R$ 450,00.
611 - Casa de alv. cl 3 quartos - próx. Breithaupt da
Reinoldo. R$ 400,00.

Apartamentos
625 - Apto. cl suíte. + 1 quarto, garagem - Rua João
Sansori, 42 - Ilha da Figueira (próx. Salão Vitória). R$
250,00.
629 - Apto. cl 3 quartos - Res. Satler (Barra do Rio

Cerro). Obs.: Ficará vago depois do dia 15/12. RS
220,00.
630 - Aptos. NOVOS cl 2 quartos, garagem· Rua
Prefeito José Bauer (Vila Rau). R$ 300,00.
631 - Apto. cl 2 quartos, garagem - Ed. Caetano Chiodini
(rua do Hospital São José). R$ 300,00.
632 - Apto. cl 2 quartos, garagem - Ed. Aster - Rua
Marina Frutuoso, 909. R$ 300,00.
637 - Aptos. de 2 e 3 quartos! Ed. Hertel (em cima do

Unibanco). A partir R$ 300,00. \

640 - Apto. et 1 quarto, garagem - próx. Weg II. RS
180,00.
641 - Apto. cl 2 quartos, garagem - próx. Weg II. RS
240,00.
659 - Apto. cl suíte, 2 quartos, dep. empregada,
garagem - Ed. Carvalho. R$ 550,00.
660 - Apto. NOVO cl 2 quartos, churrasqueira na

sacada, garagem· Condomínio Novo Milênio. RS
350,00.
661 - Apto. cl 3 quartos, dep. empregada, garagem·
em frente ao Super. novo do Vitória. R$ 330,00.

Salas comerciais
664 - Sala comI. cl 50m2, bwc, estacionamento em

frente· próx. Super. Breithaupt da Reinoldo. 'R$
250,OÓ.
666 - Sala comI. cl 200m', sem divisória + bwc .

próx. Florisa, na Vila Lalau. R$ 400,00.
667 - 2 salas comls. cl 60m' + bwc . Guaramirim. RS

300,00 cada sala.
670 - 2 salas cl 70m', cl divisórias, tem 2 ambientes,
recepção, 2 bwc's - Ed. Chiodini (em írente ao

Colégio São Luis). R$ 200,00 cada sala. ,

675 - Sala comi. cl 40m' . Centro ComI. WV. RS

400,00.
-

684 - Sala comI. nº 01, cl 120m', bwc, R$ 600,00 I

Salas 2 e 3 cl 55m', bwc. R$ 350,00 cada sala - Rua

Roberto Ziemann, 330 (Czerniewicz).
685 . Sala comI. cl 45m', bwc - Rua Jorge Lacerda,
45 (na rua do Despachante Cilo). R$ 200,00.
693 - Ótima sala comI. cl 40m', bwc, garagem - Ed
Market Plaee. R$ 200,00.
698 - Sala comI. cl 35m2, varanda e bwc nos fundos
. Rua Domingos Rodrigues da Nova. R$ 350,0'0.
701 - Salas comls. cl 60m2, bwe - Av. Mal. Deodoro
da Fonseéa, 405 - Centro (em cima da Mariazinha
Modas). A partir R$ 425,00.

Galpões
805 - SalalGalpão cl 180m', bwe - próx. Colégio
Alberto Bauer. R$ 390,00.
806.- Galpão de alv. c/150m2 + rnesanino cl 50m2,
c/ bwe e estacionamento. Rua 13 de Maio, 151. RS

750,00
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6irassol
IMÓVEIS

371-7931trPABX

Rua Anita Garibaldi (Centro)-
1 por andar, 3 garagens, 3

suítes, Área total de 392m2

E-mail -imoveis@netuno.com.br

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

Preço: R$ 300,00

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

JUVENTUS - Terreno c/425 m2. Rua
796 - Lote 111 (esquina). R$ 16.000,00

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

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

em até 12 vezes

CENTRO - Apto ED. ISABELA, 3

quartos + garagem + piscina.
R$ 65.000,00 (quitado)

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

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

na). R$ 26.500,00.

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2-
1 suíte + 2 quartos - Rua Max Doering ,

- �98. R$ 75.000,00 (Próx. ao PAMA)

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Apto 1 suíte + 2 quartos +

dep. - Ed. Schioquet, 12°
andar - próx. ao Angeloni.

Preço R$ 500,00.

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Casa alv. c/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar
tos, 2 vaga garagem, fundação para +

80m2. R$ 21,000,00 (Aceita carro no neg.)

CENTRO - Apto e/2 quartos - Ed.

Gardênia. R$ 42.000,00 (Aceita
casa até R$ 55.000,00)

Ponto Comercial - Panifica
dora Pão Quente. Rua Rei

naldo Rau, ao lado do Posto
Mime. Preço: R$ 25.00q,00
(com todasas instalaçoes)

CENTRO - Casa mista (ponto comercial) Rua

Marina Frutuoso, 422 R$ 65.000,00. Troca pi
casa em Florianópolis, Continente.

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1andar), 2

quartos cl garagem, piso de madeira e fica
cozinha soo medida - R$ 53.000,00 (aceita

troca por casa)

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

quarto (casa nova) - Rua Maia Nagel.
R$ 33.000,00.

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" cozinhas

* ROMANAS

* �ERMÂNICA
* FRANCESA.
* ESMALTADAS
.* MONTEIRO

• Execução de Projetos
• Forros Reboixamento de teto,
• Meio-cana "Molduras"Corticeiras
• Sancas r/ Luz Indireta
• Paredé' Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum

MAo DE.OSRA ESPECIALIZADA

- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias , �yll mll�1l#®®myDm0@�

i! .

I����==�================---=====
Q�,qmItJ;lJQ S�m CQm,fQlll�SQ<

1;3 (47) 275-3184
.. 9975-3105

(

�
Escritório: TomBZ Francisco Goes. 118 - Ja'lJrJu� do Sul- sc

Rua Minas Gerais, 1134 - 5a'a 05 - Jo/nville - SC
Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Jo/nvllle - SC

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

Pedras: São Tomé. Miracema. Laíínha,
r

Luminária. Pedra de Rio. Pedra Madeira.
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Não- cobr� frete,:' (9!' mclhoretpreço}' d<M reg-iM.

Comércio,de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Corall DacarVenda e Montagem de Divisórias, Biombo,

- .Eorros (PVC, Isopor) e Papel de parede
I Rua Fritz Barte/" ri" 400 - Sala 05

Baependi - Jaraguá dó Sul - ec

('J 14Anos
LUNELLI
., "i1iii IiI.ilU'i.•

'

SERViÇOS PREDIAIS

Imunizadora
��Jaraguá

Q (0**47) 371·1558
II (0**47) 975·1771

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

DEDETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (Com baixo teor tóxico)

S�regrUtr.M"C�R�a.e,
Quitniav com- 2 5 � a.e, �erí.in.d,a; comprovcuia;

I I

..... �" "\/ r,

... �'
A!ll!lll1H'll

�v' ""\" �i
",' c,,' \ "�,'."�'," / \,., T"\ .

�
...... ,/,�

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

K & B Lajes Premo/dadas Ltda. M··'A,:'\ DI\E":ll'R',,:E'!);iRA') ;1\ F:;[1öa})iDi')A\ LI�!DI'�j.\ .

! / l ; \ i ./ :;
\

!. i "'" '
, ;, I \.} \ ! :! '. ,/ j �" '1

; /':.., 'i I .'

s- '-",.1
'@III :;NdUi:n:!ih,:;';�:;igi;&JMiimm\!iin)n';!':Wil:@:liilii!;:;wiVki;nmw:ni'Ii!,,},:;iiU;:U\\liP..;nWti:\':: "iii@m :,!,·,w' 'iii'ii:,:/

.

',·······Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e para cobertura
CREA 12.745

Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - LoleDuplo
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lolotos quadradas

Fax (0**47) 371-7818

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PL..A.I'IT..A.<> I>E 'V'EI'II>..A.S 9975-2.58 <> ..... 9975-0900

CRECI,612-J

Cliãve

Necessitamos de terrenos em todQs os Bairros para venda.

EDIFÍCIO MATHEDI II
Aproveite última unidade, .

ótima localização, apto com 3
quartos,demais dependên

cias, garagem, churras
queira,playground, portão

eletrônico. Pagamento:
entrada + 24 parcelas direto

com a construtora. Pronto

EDIFICIO KLEIN - Localiza

ção central - Apto de 1 suí
te, 2 quartos, sala, copa, co

zinha, lavanderia, bwc, ga
ragem privativa, churras-

, queira na sacadà, salão de
festas com churrasqueira,
playground, portão eletrô
nico. Entrada + parcela
mento direto com a constru
tora. Pronto para morar.

EDIFICIO MÔNACO.
Localização centralle 2 quartos, salão de

festas com churrasqueira, playgroúnd,
garagem privativa, financiamento direto

com a construtora.

Casa + sobrado na Rua Rodolfo
Hufenüssler com terreno medindo

434,25m2. Aceita imóvel em Joinville.

IMOBillARIA

MENEGOTTI

Terreno com excelente vista para
cidade, terreno alto, pronto para
construir, com 1.000 tijolos e ran

cho para construção - Rua Pedro
Winter - Lateral da Walter Marquardt.
Aceita terreno outro terreno.

Imobiliária Menegotti. Ltda.
\

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 ":' )araguá do Sul

CRECI W 550-1

TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS PARA LHE OFERECER, UM CERTAMENTE VAI LHE ENTERESSAR. PROCURE-NOS!

CaD: 5115: ÁREA CONSTRUÍÇ)A: 440,00M3, TERRENO
COM: 1.800,00M2. DEP: 03 SUITES, 01 SALA TV, 01 SALA

VISITA, 01 SALAJANTAR, COPA, COZINHA, 02 TOALETES,
CHURRASQUEIRA, PISCINA, PISTA DE COOPER, LAVANDE-

RIA, 01 DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, GARAGEM P(4
CARROS, AQUECIMENTO SOLA�. VALOR: R$ 260.000,00.

ÓTIMA CASA BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
CaD: 5120: ÁREA CONSTRUÍDA: 252,00M2, TERRENO

COM: 450,00M2. DEP: 01 SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA, GO
ZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.

VALOR: R$ 120.000,00II,
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOSEM

coNS1RUÇÄO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nº 102, cl

181 ,60m2 (cl 2 vagas de

garagem) - Entrada de

57,801 Cub's

(R$ 29.443,83) e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1 .288,78
(corrigidas pelo cub) até

final de obra.

- Cobertura nº 603, cl área
total de 266,63 m2 (2
vagas de garagem)

Entrada de R$ 63.000,00 +

assumir parcelas de
condomínio de construção

de 4,812 Cub's (R$
2.451,23) até fina:l 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$ 68.000,00

CREC11873.J

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nQ 101 e 106. cl suíte +

1 qto. e demais dep. Entrada
de R$ 12.180,77 e assumir

parcelas de R$ 761,04
corrigidas pelo Cubo

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

quartos e demais dep. com 2

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

- Apto. nº 703/1003 cl suíte + 1

quarto e demais dep. cl 1

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

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

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

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

-Apto cl área de 91 m2.
Valor total de R$ 39.000,00.

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

- Aptos cl 306,00m2, com suí
te + 2 quartos, dep. emprega
da completa, e demais dep.,
cl 2 vagas de garagem. Edifí-
cio com grande área social

(piscinas térmicas, salões de
festas, sala de jogos, quadra
de esportes, quiosques). Va
lor a partir de R$ 140.000,00
(Sem acabamento) e a partir
de R$ 180.000,00 (cl acaba-

mento).

Condomínio Ed. Dom Loren
zo:Rua Leopoldo Malheiro.
Centro: Apto nQ 302, cl suíte + 2

quartos (área total de

148,55m2), sacada com

churrasqueira - Entrada de R$
45.100,00 e assumir parcelas
de condomínio de construção
até final_ge obra de R$
1.124,76 (corrigidas pelo Cub).
- Apto nQ 204, cl suíte + 1 quarto
e demais dep. - Entrada de R$
35.000,00, assumir parcelas
de 1,763 Cub (R$ 925,07) até
final da obra.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

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

R$ 95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 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 cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Ter
reno cl área total de 342 m")
Estraçla Nova, Rua Urubiei,
118 - R$ 39.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais

dep. Terreno cl 480m2 - Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.
• Casa mista cl 42m2 (terre
no' cl 350m2), cl quartos,
sala, cozinha, bwe, área de

serviço' Rua Afonso

Benjamim Brbi, 179 - R$
16.000,00.
• Apto cl 3 quartos, 2 bwe's
e demais dep. - Rua Mare
chal Deodoro da Fonseca -

Ed. Caetano Chiodini - R$
38.000,00.

.

• Apto c] 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 cl
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 Baependi
- R$ 55.120,00.
• 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.
Sehioehet - R$ 65.000,00.
• Sala n ? 208, área de

38,45m2, com banheiro e 1

vaga de garagem - Rua
Reinoldo Rau, Ed. Market
Plaee - R$ 35.000,00

TERRENÖS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Santo - R$
65.000,00
• 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

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

2.000,00m2 (5 lotes) - Rua

Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
• Terreno com área de

102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 40.000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500 me

tros da gruta - R$ 50.000,00.
• Terreno cl 62.S00,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00-
• Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
33.000,00
• 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 cl suíte + 2 quartos e

demais dep., (P locação, pré
dio com salão de festas e chur

rasqueira) - Rua Padre Pedro

Franeken, 174 - R$ 388,00.
• Galpão Industrial com

750,00m2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Apto no Resid. Amaryllis,
apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/chur
rasqueira, garagem e box para
depósito - R$ 350,00.
• Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa -

R$ 450,00.
• Aptos novos com 2 quartos e

demais dep. - Rua 25 de Julho,
Vila Nova - R$ 300,00.
• Salas comerciais em diver
sos locais.
• Casa em alvenaria c]
160,00m2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00.
• Apto com 3 quartos e demais

dep. - Rua Bernardo Dorn

busch, 590 - R$ 400,00.

"ENDE - A.LUC:;A. - A.DNlINISTRA.

---------,
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R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR
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I.' ·VErNDE-.$E:ti· Casa e

I Chácara?ci, 6tl,OOO,O@r:n2 '(200X300) edificado alvenaria cl

I Ai r 130m2, terre-

I 'c�;��sa- ªIve�a,.ri.a i'de 1�O,OOm2, 4qtos, de-
no cl 630m2

I Barr.a
rT)'ª'sú(depet;1denClaS, edtcuía. de 50,OOm2, cl (14x45),:1 suí-

I f3hur�asqueira, BWC, mais rancho de mª- t� ;a�a�,u�:�::
I A imobiliária da Barra 1( delra'c/50,OO�2, duas lagoas uma cl cozinha; BWC,
I 70�,OOm2 ,§, outra cl AOO,OOm2, três cacheei- garagem, Rua

I WH ii . Me!//!! rasx árvores' frutíferas, localizada em Ribei- Botafogo, 44,
'i.. na Barra - R$I rão Orande do Norte, dlstante 15km do 50.000,00.

I Centro - H$ 45.000,00 - parcela.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Casa em alvenari
.0'

4 qtos.,
.

churras
dt;.

Jter
"

.4

.' asa alvenaria semi

\�,?cabadai cl aproximada
\I){mEmte 1,,o4m2, três
1 'quartos, sala, copa,

tinha, BWC, garagem,
reno cl 799,50m2

'(15,50x35,50), Rua Bertha

E3ege; ao lado nQ 998, (la
arra - R$ 50.000,00.

Casa alve-naria. cl 133m2, "_'

laje, 3 qtos., copa, cozi
nha, sala, BWC, despen
sa, lavanderia, garagem,
terreno cl 392m2 (14x28),,,*

Rua 402, nº 181, lateral
Francisco Hrusckha, São
Luis, construção ave�ßa,*;
da cl 60m2 - aceita troca

por: sítio não muito ais-I,
tante da Malwee ou par

cela, 50% entrada e saldo
até R$ 2.000,00 por mês

R$ 35.000,00

I

�,...,-=""""'=�------------ Casawalv;.c/,,200m2, 1 suíte
+ 3 qtos., sendo suíte e

quartosYc/;jarmários ernbut
dos, escritório,Y9ªragem"
para dois carros, "depen- s

dência cl BWC, lavanderia;
despensa, churrasqueira,
pisciha, terrenp cl.

552,751i!14, (16,50x33,50),
Rua. Pe, Alöisio Boeing, na

.Barrass H$ 95,000,00 _
l

aceita pgto.ft,cl dois qtos.
garagem, comq.parte de

paqto.s
,,'

VENDAS: 376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046- barrasul@netuno.com.br

, .� Imobiliária Jardim

:'iI. Jaraguá LIda. CRECIW572-J

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

ILHADA
FlGUEIRA

Casa em alv. cl
120m2 - 3 quar
tos, sala, cozi

nha, área ser

viço, bwc, ga
ragem. Terreno cm. ua ose

Ribeiro. Valor R$ 37.000,00.

NOVA BRA·

sÍLIA - Casa em

alvenariacl 150m2
- suíte+ 2quartos,
sala, cozinha, 2

bwc, área de

serviço, murada,
gradeada, garagem p/2 carros. Terreno 450m2• Rua

João Planischeck. Valor R$ 80.000,00 (negociável)

CENTRO
Casa em alv. cl
280m2 - suíte

cl banheira + 2

quartos, 3 sa

Ias, garagem
p/2 carros,

churrasq., (semimobiliada). Terreno cl 900m2.
Valor R$ 250.000,0-0; Rua Guilherme Weege.

BAEPENDI

Terreno co

mercial cl

2.500m2 fazen
do frente cl

70m2• Valor R$
240.000,00.
Rua Bernardo

CENTRO
Casa em alvo cl

152m2 - suíte + 2

quartos, 2 sa

Ias, cozinha cl

armários sob

medida, área

serviço, garagem p/3 carros. Terreno cl 420m2.
Rua Jorge Lacerda. Valor R$130.000,QO.

ÁGUAVERDE
Casa em alv.

(seminova) cl
150m2 - suíte cl
banheira + 2

quartos, sala,
cozinha cl armá
rios sob medida, 2 bwc's, área serviço, garagem'

. p/2 carros, churrasq. Terreno cl 400m2• Valor R$
90.000,00 - (próx. Igreja São Judas Tadeu).

VENDAS
01- Corticeira - Chácara cl 57.000m2, c/ rancho +

lagoa - R$ 90.000,00.
02 - Rio Molha - Chácara cl 160.000m2, nascente

de água - R$ 80.000,00.
03 - Centro - Ed. Barão cl 140m2, suíte + 2 quartos

- R$ 50.000,00.

_LOCAÇÃO - APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO - ED. REVIERA - 2 dorm. + 2 bwc - cl garagem - R$ 330,00
02 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
03 - BARRA RIO CERRO - APTO: ED. HUNGARO - 2 dorm. cl garagem R$ 250,00
04 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - 1 suíte + 2 dann. cl garagem - R$ 400,00
05 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dann. + dep. empr. - cl garagem - R$ 380,00
06' - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm, cl garagem - R$ 330,00
07 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1 suíte + 2 dorrn., cl garagem - R$
550,00 ,

08 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
09 - CENtENÁRIO - APTO - PRÓX. WEG II - 1 dorrn., cl garagem - R$ 180,00

LOCAÇÃO - CASAS
01 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorrn, - cl garagem - R$ 150,00
02 - CENTRO - CASA MADEIRA (R. JOÃO PICOLU) - 3 dorrn. - cl garagem
- R$ 300,00

.

03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. DUAS RODAS) - 3 dorrn. - cl garagem
- R$ 350,00 .

04 - VILA LALAU - CASA ALV. (PRÓX. MARISOL) - 1 suíte + 4 dorrn , cl
garagem - R$ 450,00

LOCAÇÃO - SALAS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 - Rua Reínalda Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SALA COM. CI 32m2 - Av. Mal. D. Fanseca (prédio
Senac) - R$ 280,00
03 - CENTRO - SALA COM. CI 75m2 - praça (antiga Prefeitura) - R$ 440,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo jogo de estofados
com 3 peças, seminava.
Valor R$ 200,00. Tratar

276-0167.

Vende-se celular Gênio,
modelo LG 500W, seminava,
cl manual e capa de couro.

Tratar 9103-7839, cl Aline.

Vende-se celular Sansung ,

Voicer, cor prata, sernino

vo, com linha. Valor R$
200,00. Tratar 370-7189

(resid.) ou 371-1808

(cornl.L'c/ Giseli.

Vendo casa em alvenaria
em Corupá, próximo ao

Centro, cl 180m2 de área
construída e terreno totalt-

�7H\'! I m �ét1ij I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

\

zando 540m2, contendo 1

suíte, 2 quartos, 1 bwc, 2

salas, cozinha, área de
serviço e garagem.

Valor a combinar. Tratar
375-1242.

Vende-se terreno cl
1.200m2, próximo Ceval, no

valor de R$ 10.000,00; a

negociar. Tratar 371-4311
em horário comercial.

Vende-se casa de alvenaria
cl 116m2, semi- acaba. !

Valor R$ 16.000,00. Aceita
negociação. Tratar 275-

3642 ou na Rua Carla Rubla
Orasse, lote 85, Vila Rau,

cl Sadio

� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
• na 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

DEPENDÊNCIAS
APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

lTRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, S/N

É TUDO OQUE VOCÊ
PREOSA PARA MORAR BEM

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE FIUOU AO DISK

-#'t ,.,

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

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

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
quando necessitar de seus produtos ou serviços. E, portanto, um

Investimento de retorno garantido. A publicidade recomendada
para os tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS·

*

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

feriados, das 7:30 às 22:00 horas. '

*

Vendas direcionadas
*

Gratuidades:
Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas

Relatóries 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

I' VENDE -TERRE����!�?U�CM - Luis Antonio IAyroso - Jguá E�querdo - R$ 40.000,00

VENDE -TERRENO COMERCIAL cl 3.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I..,__________.Espaço AIJSI
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

'

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

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

VENDE - TERRENO cl 510m2 - Pel10 do Juventus
R$ 12.000,00.

I
VENDE - TERRENO cl 386,37 - RuaJoão Batista Rudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl 1.260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS

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

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

VENDE - CASA ALVENARIA cl 150m2, Loteamento
Ana Paula ll - R$ 30.000,00,

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

VENDE - CASA AI,-VENARIA cl 130m2 - Loteamento

II z.n:�:::=�:;�1'Camposampiero I e IT
Ouro Verde

�
Ol
t>
'0
z

'",
o

I
São Cristovão IT

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

'"
"'
o

Informativo
I mobi I iário

AIJS

II
II
I
�

�

I

I

Tomou posse no dia 01/12/
2000, no Resfaurante Itajara,
a nova Diretoria da AIJS, por
um período de 02 anos, com

a presença de vários. convi
dados e autoridades locais.

Durante o evento, que contou
com a presença do Presiden

te estadual do CRECI, Sr.
Gilmar dos Santos, houve

uma homenagem aos ex-pre-
sidentes da AIJS, o Srs. Luis
Cesar da Silva, Luiz Sérgio

de Assis Pereira, Mareio
Mauro Marcatto, Almir

Meneqotti e Humberto Wolf,
pela passagem dos 10 anos

da Associação.
Após a solenidade foi ofere
cido um jantar dançante aos

convidados.
A todos os associados um

Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo.

\

Imobiliária Garcia Vende:
/275-0019

,
&,� sa _ !iig;2�_GtMf �>

Cód. 0019 - Area pI Chácara cl 37.500m2, sem benfeitorias, localizada em!
Schroeder, próximo à ponte Trindade, com água nascente, ideal para plantação.]

i pastagem, etc. Valor R$ 18.000,00. ;;:
Cód. 0055 .. Terreno urbano cl 426,25m2 (15,5x27,5), localizado na Rua�
456, Érico Negherbon, Loteamento São Judas, Bairro Chico de Paula. valorlR$ 13.000,00. ;1
Cód. 0062 - Casa mista cl 76m2, contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc.]
lavanderia. Lote cl 450m2. Localizada à Rua 827, Ercelino Rosa, Bai-rro Santa!�
Luzia. Valor R$ 10.000,00.

-

�
Cód. 0063 - Casa de alvenaria inacabada cl 90m2, contendo 2 quartos, sala'lcopa, cozinha, bwc, lavanderia, garagem, varanda. Terreno cl 403m�;
Localizada na Rua 749, Paulo Klitzke, Loteamento São Cristóvão II, Bairro

lliAmizade. Valor R$ 35.000,00.
.

se �
Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

CRECI1541-)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAALVENARIA
Ref. 001 - 120m2, 3 quartos + dep.
Amizade. R$ 43.000,00.
Ref. 007 - 198m2, 1 suíte, 2 quartos, 2
BWC + dep. Jaraguá Esquerdo. R$
95.000,00.
Re.f. 013 - 134m2, 2 quartos, BWC + dep.
João Pessoa. R$ 40.000,00.
Ref. 014 - 248m2, 1 suíte, 2 quartos +

dep. Figueira. R$ 120.000,00. '

Ref. 017 - 127,50m2" 4'qua-rtos, 1 BWC +

dep. Vila Lenzi. R$ 38.000,00.
Ref. 018 - 120m2, 2 quartos, 1 BWC +

dep. Barra. R$ 30.000,00.
Ref. 020 - 140m2, 2quartos, 1 BWC + dep.
Vila Lalau. R$ 78.000,00.
Ref. 021 - 213m2, 3 quartos, 3 BWC +

dep. Centro. R$ 100.000,00.
Ref. 025 - 235m2, 1 suíte, 3 quartos, 1
BWC + dep. Vila Lenzi. R$ 100.000,00.
Ref. 030 - 12'Om2, 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Jaraguá Esquerdo. R$
50.000,00.
Ref. 036 ,- 160m2, 1 suíte, 3 quartos, 1

.

BWC + dep. Barra. R$ 50.000,00.

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

Ref. 043 - 314m2, 1 suíte, 3 quartos, 1 BWC

+dep. Barra. R$ 125.000,00.
Ref. 046 - ta casa: .115m2, 3 quartos, 1
BWC + dep. 2a casa: 65m2, 2 quartos, 1
BWC + dep. Água Verde. R$ 63.000,00.
Ref. 047 - 175m2, 1 suíte, 2 quartos, BWC
+ dep. Jaraguá Esquerdo. R$ 58.000,00.
Ref. 057 - 150m2, 1 suíte, 2 quartos, 1 BWC
+ dep. Nova Brasilia. R$ 60.000,00.
Ref. 082 - 140m2, 3 quartos, 1 BWC + dep.
Figueira. R$ 50.000,00.

TERRENOS
Ref. 003 - 450,OOm2. Centro. R$ 50.000,00.
Ref. 004 - 322m2• Barra do Rio Cerro. R$
3.500,00.
Ref. 006 - 1.004,50m2. Vila Nova. R$
85.000,00.
Ref. 012 - 330m2. Rio Molha. R$
18.000,00.

"

Ret. 020 - 25.000m2. Rio Cerro II. R$
75.000,00.

Ref. 028 - 420m2• Rio Molha.' R$ 16.000,00.
Ref. 048 - 758m2. Figueira. R$
26.500,00.
Ref. 066 - 4.. 784,25m2. João Pessoa. R$
100.000,00.
Ref. 098 - 900m2. Jguá Esquerdo. R$
32.000,00.

APARTAMENTOS
Ref. 001 - 100m2, 2 quartos. R$
23.000,00 + financiamento.
Ref. 014 - 72m2, 3 quartos, BWC + dep.
Res. São Gabriel. R$ 22.,000,00 + financ.
Ref. 017 - 109m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Edif. Adrieli. R$ 48.000,00.
Ref. 021 - 174m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Ed. Florença. R$ 110.000,00
Ref. 022 - 80m2, 1 suíte, 1 quarto, 1
BWC + dep. Ed. Amarylis. R$ 57.000,00.
Ref. 012 - 94m2, 2 quartos, 1 BWC +

dep. Centro. Ed. Gardênia. R$ 42.000,00.
Ref. 003 - 2 quartos, 1 BWÇ + dep. Edif.
Amizade. R$ 15.000,00 + financ.
Ref. 027 - 2 quartos, 1 BWC + dep. Edif.
Fragata. R$ 45.000,00.

"'M=vml>:=g'm>:wmwwzm"'mu"g

RANCHO
MOVEIS

Umaparceria correta.

I

ranchoi rn o v e l e c c o rn i b r

CENTRAL DE VENDAS

il371-B7,99
Barão do Rio Branco, 411 -

,

Centro
JARAGUÁ DO SUL

W 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

'Nm pt fwr

* Cód. 476 - Chalé Suíço cl 120,00m2, três quartos, dois bwc, sala, copa, cozinha,
área de serviço, varanda, sacada, churrasqueira e lareira. Fica movéis sob medida.
Terreno cl 752,00m2. Araranguá - SC - R$ 52.000,00
Aceita troca por casa ou terreno em Jguá do Sul ou carro. /
* Cód. 485 - Casa de madeira cl 77,50m2, cl três quartos,. bwc, sala, cozinha, terreno
medindo 360,OOm2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000,00
* Cód. 472 - Construção de alv. cl 43,99m2, terreno cl 329,00m2 contendo uma casa

de madeira de 44,00m2 cl dois quartos, bwc, copa-cozinha, área de serviço. Villa
Lalau - R$ 28.000,00
* Cód. 500 - Casa de alv, cl 150m2, três quartos, bwc, 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 álv, cl 31 ,50m2 contendo um quarto, bwc, copa-cozinha, área de

serviço e varanda, Terreno medindo 458,78m2. Schroeder I - R$ 12,500,00 à vista ou

R$ 9.000,00 de entrada + financ., (Aceita carro como parte de entrada).
* Cód 477- Casa de alv. cl 112,00m2 contendo três dormitórios, dois bwc, sala de

estar, e TV, cozinha, lavanderia e churrasqueira, Terreno cl 619,50m2 - Três Rios do
Norte - R$ 25.000,00
*Cód. 802 - Casa de alv. cl aprox. 63,001\12, cl três quartos, bwc, sala, copa-cozinha.
Área do terreno cl 450,00m2. Vila Paraíso - Schroeder - R$ 12.500,00
*Cód. 478 - Casa de alv. cl 73,00m2 cl dois quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço e garagem. Terreno medindo 570,00m2. Rua asfaltada. - Vila Lenzi - R$
9.000,00 de entrada + Financiamento C.E.F..

/

zr

Cód. 493 - Casa nova (Fase de
•

acabamento) de alv. cl 100,OOm2,
contendo três quartos, bwc, cozinha,
área de serviço e despensa,
Extrutura pl 2° piso. Terreno cl
682,OOm2. ILHA DA FIGUEIRA - R$
35.000,00. (aceita veículo ou cami
nhão como parte do pagamento)

Cód. 7.99 - Sobrado de alv. cl

153,OOm2, contendo três

quartos, duas salas, copa
cozinha, dois bwc's, área de

serviço; churrasqueira, sacada
e garagem. Ilha da Figueira -

R$ 70.000,00

Cód. 472 - Terreno cl 329,OOm2
contendo construção de alvenaria de

43,99m2 e casa de madeira com

dois quartos, bwc, cozinha e

lavanderia. Vila lalau - R$28.000,OO
(Aceita veículo _como parte da

entrada)

* Cód. 492 Casa de alv, cl 82,00m2 contendo três quartos, bwc, duas salas, cozinha,
arE3a de serviço, garagem e churrasqueira, terreno cl jardim e horta com área total de

469,77m2 - João Pessoa. - R$ 26.000,00
* Cód. 495 - Terreno com 362,50m2 - Amizade - R$ 13.000,00
* Cód. 496 - Casa de alv, cl 152,00m2, três quartos, bwc, sala, copa-cozinha, despensa,
área de serviço, varanda, garagem e churrasqueira, terreno medindo 580,OOm2 - Três
Rios do Norte - R$ 38.000,00 (Troca por imóvel elou íveículo até R$ 8,000,00)
* Cód. 363 Sobrado na praia de BarraVelha cl 98,00m2 contendo três quartos, dois bw

copa-cozinha, área de serviço, sacada e uma vaga de garagem, terreno medindo
195,00m2 - R$ 20.000,00 (Aceita imóvel de menor valor ou veículo e moto)
* Cód. 490 - Terreno de esquina. cl 321,75m2na praia de Barra Velha • R$ 10.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alugo apartamento de 1

�uarto, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, próx.

Marisol, Dalcelis e Dalmar.

Valor R$ 230,00, já incluso

despesa de condomínio e

garagem coberta. Tratar

372-0187. 400m2, Lot. Bartei, próximo
ao Mistérios Motel. R$

12.000,00. Tratar 370-2695Vende-se terreno cl

erhiodin I· ALUGA ADMINISTRA

TI VENDE COMPRA

EMPREENDIMENTOS FONE: 275-0172
IMOBILIÁRIOS

IMÓVEISTEODORO AUTOFINANCIAMENTO

De R$ 10.000,00 a R$ 500.000,00,

pl compra, alienação e hipoteca de

bens, móveis e imóveis, rurais,
comerciais e residenciais em até 130

meses pl pagar. Para consulta tratar

no telefone (Oxx43)9997 -6255.

Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.

VENDE:
101 - Casa Avenaria - Três Rios do Norte - 2 quartos e

demais dependências - R$ 25.000,00
102 - Casa Mista - Praia do Tabuleiro (Barra Velha) - 4

quartos, sala estarljantar e demais dependências
aprox. 200 m. da praia - R$ 25.000,00'
205 - Apto. Central: 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira na sacada - R$ 65.000,00
207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento.

Área de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada
e demais dependências. Churrasqueira na sacada. 2

vagas na garagem - R$ 95.000,00
303 - Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal. Deodoro da

Fonseca - cl 2 casas de alvenaria e 1 em madeira.

Preço a combinar.

304 - Terreno cl 6.643,50m2 - Lateral Rua Walter

Marquardt - R$ 120.000,00
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt
- Rio Molha' - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 847m2 - Rua José Emmendoerfer - R$
38.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
Aluga:
407 - Sala comI. cl 48m2 - Rua Exp. Antonio C. Ferreira -

Vila Lenzi - R$ 250,00
409 - Apto. Central (novo) - 1 suíte, 1 quarto e demais

dependências - R$ 300,00
.

41 O-Apto. Central (novo) - 1 suíte, 2 quartos, dep.
empregada, churrasqueira, hidromassagem e demais

dependências - R$ 450,00

Ligue 371·3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda, 166. -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul

W·.....�.... L
• (0**47)
372-2903

9973-3623
COR��TOR IIVIÓVEIS

Aqui está a casa que você procura .•�.
�--------------------�

-�--------�

Casa nova em

alvenaria nas

proximidades
da>Choco Leite

(Ri.o Cerro II).
Contendo 3
quartos e

demais
dependências.

Casa em alvenaria contendo 2 Terreno com 395m2 - Chico de

quartos, sala, cozinha, varanda e R$ 20.000,00 Paula. R$ 13.000,00. Aceita carro de

garagemi. 90m2 de área construída -

,menor valor.

Vila Rau. R$ 30.000,00 negociável Ligue já e consulte nossas outras ofertas!

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

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

LOTES NO BAIRRO SÃo LUIS A PARTIR DE UM SALÁRIO MíNIMO MENSAL

Ref. 284 - ESTRADA NOVA - Casa

em alvenaria c/74m2, 2 dormitórios,
cozinha, sala, bwc, área de serviço
e garagem. Terreno cl 341 m2• Rua

Giovani Nicoluzzi - R$ 41.500,00

Ret. 275 - RAU - Casa em alvenaria

c/240m2, 3 dormitórios, 2 salas, 3

bwc's, cozinha, área de serviço e

garagem pl 3 carros. Terreno cl

500m2• Rua 450 - R$ 50.000,00

Ref.116-VILALALAU-Mista,

c/ 136m2, 3 quartos, sala, co

zinha, bwc, garagem, terreno

387m2. Rua Alberto Santos

Dumont, 351. R$ 30.000,00

Ref. 146 - RIO MOLHA - 2

quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno 350m2. Rua Walter

Marquardt em frente Posto

BR. R$ 42.000,00 Ret. 286 - SÃO LUIS - Casa em

alvenaria c/80m2, suíte, 2

dormitórios, cozinha, sala,
bwc, área de serviço e

garagem. Rua João Januário

Ayroso - R$ 40.000,00

CASAS

103 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 33.000,00

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

106 - ESTRADA NOVA - Alvenaria, 80m2, 3 quartos, sala, bwc, garagem R$ 26.500,00

108 - FIGUEIRA - Alvenaria, 3.quartos + casa mista cl 2 quartos R$ 27.000,00

109 - CHICO DE PAULA - Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada" R$ 45.000,00

134 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha R$ 35.000,00

116 - VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, terreno 387m.2 R$ 28.000,00

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

130 - RIO MOLHA - Alvenaria, 80m2, 2 quartos, na rua W. Marquardt R$ 45.000,00

145 - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje R$ 32.000,00

APARTAMENTOS

505 - CENTRO - com 103m2, 1 suíte + 1 quarto, e demais dependências R$ 50.000,00

520 - NOVA BRASÍLIA - com 74m2, 3 quartos, sala, bwc, garagem, mobiliado + financ ... R$ 50.000,00

TERRENOS

�
c:

� Ret. 519 - FIGUEIRA - Sobrado com 1 02,00m2, suíte, 2 dormitórios, sala de (')

estar, bwe, cozinha, área de serviço e garagem. Rua Serjipe - R$ 58.500,00.. �
-

. '�

� LOCAÇAO �

� Ref. 21-02 - RAU - Casa em alvenaria com sala, 2 dormitórios, bwc,
� cozinha, área de serviço e garagem. Próx. ao CTG Laço Jaraguaense �

- R$225,00 �
� Ref. 2103 - RIO DA LUZ - Casa em alvenaria com 2 dormitórios,

I".!!! cozinha, bwc e garagem. Rua Rio da Luz 1- após Ceval. R$ 167,00

·c::e- Ref. 2106 - CENTRO - Casa em alvenaria com 1 dormitório, cozinha, �

�

c:

oq: bwc e garagem. Rua Erich Milke - R$ 225,00 «tl

Vende • Aluga • Adn,inistra • Compra • Vende • Aluga

-

225 - VILA LENZI - Com 664m2 ao lado do viaduto (pronto pl construir) R$ 20.000,00

202 - VILA RAU - Com 340m2 (14x24) na rua 979 sem nome R$ 7.500,00

LOCAÇÃO
ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha e bwc R$ 190,00

ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha e bwc R$ 160,00

---------------------- Ii
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Vende-se terreno de 5.000m, na

Rodovia 413, em Guaramirim, de
frente pI BR, pronto pI construir.
Valor R$ 35.000,00, com escritura

legalizada. Aceito negociação.
Tratar 370-0633.

embutido, central de gás, salão de
festas e playground. Valor

R$ 17.000,00 e assumir
financiamento. Tratar 275-0081

(hor. comI.) cl Nelson.

Vende-se terreno comercial de
1.230m, na Rua João Planinscheck,
próximo Weg I. Valor R$ 65.000,00,
aceita carro. Tratar pessoalmente

na Rua dos Escoteiros, nO 114.

Excelente Oportunidade - Vendo
exçelerite casa de alvenaria

nova cl 96m2, 3 quartos, terreno
todo murado, cl portão e

cerca de alumínio, rua asfaltada,
na Vila Lenzi. Por apenas R$

28.500,00, negociáveis. Pode ser

financiada e pode ser usado FGTS.
Tratar 275-3798.

Vendo apartamento no Condomínio
Amizade cl 3 quartos, cl telefone,

jogo de cozinha e de banheiro

TRABALHE POR CONTA PRÓPRIA
Saiu' o guia: "100 pequenas máquinas que valem uma empresa", com

endereços, fornecedores de máquinas para: velas, gelo raspado, sacos

e sacolas plásticas, batatas chips e palha, carimbos, chinelos,
sandálias, embalagens para pizzas, marmitex, fraldas, tijolos, blocos

de cimento, caldo de cana, clips, crepes, polpa de frutas, coco gelado,
placas prensadas, encadernadora, fotocopiadoras, detergentes, etc,
máquinas que permitem uma renda de até RS 3 mil/mês. Peça o seu

guia, preço promocional. Fone: (Oxx67)786-1043 (ligue agora).

,

Aluga-se Salas Comerciais
situadas naAv. Marechal

Deodoro, Centro. A partir de
R$ 250,00 mensais.
Tratar 9104-1407.

.'

SESC CONTRATA PROFESSOR(A) :PE
DANÇA PARA 2001'

o Sesc Jaraguá do Sul necessita, com urgência de

professor(a) de:
- Dança de Salão

- Street Dance
I

- Jazz
- Ballet Clássico

- Dança do Ventre
- Dança Folclórica

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

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

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

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

FIEse
SESI

"

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

I

SERVIÇO DE AUMENTAÇÃO

SESI

Serviço de

Alimentaçãor·.

,

".

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e 'qualidade são resultados

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

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário

catarinense, através de cozinhas próprias e têrceirizadas
nas empresas. Com essa estrutura são atendidas centenas
�de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de

trabalhadores..
I

Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMAL 21

FIESC'
SENA(

JARAGUÁ DO SUL .---

o SENAI - CET de Jaraguá do Sul estará ofe
recendo no ano 2001 os seguintes Cursos
Técnicos:

- Técnico em Eletrônica;
Técnico em Eletromecânica; e
Técnico 'ern Vestuário.

Inscrições abertas de 01/12/2000 a 15/01/2001
no SENAI.

Sul 25 tUl0S de atividades,

.iE-mail :Mjaragua<9?SEm�i7S'
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ROTA
At

srtm

egião Panetone
Ingredientes

- lkg de farinha de trigo
- 100g de fermento de pão

- 200g de manteiga ou margarinq
- 200g de açúcar

- 8 gemas
- 1 pitada de sal

- 1 pitada de essência de panetone
- Canela em pó a. gosto

- 350g de uvas passas embebidas no rum

-.250g de frutas cristalizadas
- 1 copo (americano) de água (aproximadamente)
- 4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
er (sopa) de azeite

.

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

Modo de preparo
Misture 100 g de farinha de trigo, o fermento, um pouco de

água e faça a esponja. Deixe descansar por 10 minutos.
Junte os ingredientes: o restante da farinha, a manteiga, o

aç-úcar, as gemas, o sal, a essência do panetone, a canela em.

. pó, as uvas passas e por último as frutas cristalizadas. Fica

ii uma massa bem macia. Deixe descansar por 20 minutos,
1 coberta por um pano. Divida a massa em 4 pedaços iguais.
'c' Embole-os e deixe sobre superfície enfarinhada. Torne a

embola-los e coloque nas formàs de pcnetorie. Deixe

\ crescer até faltar um dedo para encher a forma. Pegu
\ uma lâmina, faça cortes nos panetones, puxe as suas

\ abas para fora da forma,junte uma colher de

manteiga sem sal sobre cada panetone e leve par
assar por 40 a 50 minutos, mais ou menos, em

\ forno a 180°C.
I

\
. I

\ Rendimento: 4 panetones de 500 g,
, ou dois de lkg ,
., �
, , �

" ,;........ _---

disk-brega
,_:t 27'5-2923

',371-6727

•

1 i gue: 3707919para anunciar,
/

I
,

Lanchonete d' . .' '.

1m j� •

d ,,'1:.0' larzamente 5.,OOh,(
, 1'.

('ii

l' (j)ço maIS e\U paneda(;Jeco I,','J tar
$f "d' I�vf,.f ·"elra .�

.'
' 0 '!f o wt an de $egun a'a S,tJA&.a7/' Ui'

,oB
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Procuro casa ou Procura-se apartamento andares, .somente 1 ou

apartamento para pequeno ou kitinete pI 2 aptos. por andar,
alugar, de preferência alugar, na Vila Lalau ou piseine. salão de festas,
no Beirro Água Verde Rua Joinville, com gara- elevador, Taxa de
ou Francisco 'de Paulo. gemo 373-1322 Condomínio estimada

Tratar: 372-0633. em R$ 64,00. Preço:
Novo, com suíte e um entrada de

Vende-se uma coleção quarto, piso laminado R$ 60.000,00 e

de cartão telefônico tipo decorflex, cerâmica assumir parcelas de
com 300 unidades. Eliane, massa corrida, condomínio de R$

Valor R$ 50,00. água quente e fria, 1 1.050,89 + cua até o

Tratar: 372-0633. vaga de garagem, final da construção.
123,59m2 dr= área total Tratar: 371-0696

Vendo Celular Star e 70m2 de área priveti-
Tac DiQital. Valor va. Edifício com 7 anda- Vende-se epto: 101 no

R$ 365,00. res/ somente 1 ou 2 Residencial Ag,ata.,
Tratar com Everton, aptos. por andar, piseine. Novo, com suíte e 2

quartos (piso tipo275-0056. salão de festas, eleva- decorflex), cerâmica
dor, Taxa de Condomínio Eliane, massa corrida,

Excelente de apenas R$ 40,05. tinta acrílica, metais

oportunidede Preço: R$ 65.000,00. Docol, banheira de
\

hidromassagem comVendo excelente casa Telefone: 372-0657
de alvenaria nova com

box de vidro tempera-

96m2, 3 quartos, Vende-se apto. 101 no
do, varandão com

churrasqueira e pia de
terreno todo murado" Edifício Pérole Negra. Em granito. Edifício com 7

com portão e cerca de construção, suíte com andares, somente 2
alumínio, rua asfaltada, sacada e 2 quartos, fase aptos. por andar, plsci-
na Vila Lenzt. Por ap�nas de acabamento, varan- ne, sala de festas e

R$ 28.500,00. dão com churrasqueira, jardim de entrada. Taxa

Negociáveis. Pode ser 173,30m2 de área total
de Condomínio de
apenas R$ 64,00

financiada e pode ser e 107,12 de área '

mensais. Preço:
usado o FGTS. privativa, 2 vagas de R$ 83.000,00.

Tratar 275-3798. garagem. Edifício com 7 Telefone: 372-0657
"

VENDE-SE:
Precisa-se:

Aulas - Vendedores
LANCHONETE

- Cobrador Externo e, I

Particulares deMAC MALE
I

Interno, cl salário +

LANCHES, Computação. comissão.

DEFRONTE·······AO Interessados tratar na
,

,

Contato Rac: BR-280, Km 69,COLEGIO
HOMAGO. TRATAR (�7)9992-0868.

Bairro Água Verde.
Telefone: 371-8141, falar

370-4075. cl Sr. Jaison ou Miro

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 Nº 23.061 de 30-11-2000
EDSON CARLOS SCHULZ FILHO E ANDRESA PATRIK POVÓAS

Ele, brasileiro, solteiro, médico, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e resirjente na Rua Jorge Czerniewicz, 84,
nesta cidade, filho de Edson Carlos Schulz e Jane Maria Teles Schulz,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e reskiente na Rua Max Wilhelm, nesta cidade,
filha de Luiz Roberto Povóas e Sandra Regina Povées.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mand�i 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 Designadada
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na formada
Lei,etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Academia Boa Forma - R. Reinoldo Rau - Nesta;
Ademir Hasse - Estrada Garibaldi, s/na - Nesta;
Adilson Kath - Av, Prefeito Waldemar Grubba, 2,176 - Nesta;

, Adilvo Hein - R, Oscar Schneider, 699 - Rio Cerro - Nesta;
Alferri Metais Ltda. - R, Bertha Weege, s/na - Nesta;
Alvaro Francisco Pohlmann - R, Engelberto Otto Hagemann, 89 - Nesta;
Ana Ruxandra Campos - R, Reinoldo Rau, 60 - Nesta;
Antonio de Paula - R, .Benjarnin Gerardi, 371 - Nesta;
Antonio Padoan - R, .Mal. Deodoro da Fonseca, 179 - Nesta:
Antonio Padoan - R, Mal. Deodoro da Fonseca, 179 - Nesta;
Arte Diamante Ferramentas Especiais Ltda. - R, Ernesto Rucker, 300 _;_ Nesta;
Bell Paladar Frios e LaI. Ltda. - Estrada Kizaemon Takeuti, 1.391 - Nesta;
Carmelino Bressanini - R. José Theodoro Ribeiro - Nesta;
Chopp & Club LIda, - R, Leno Nicoluzzi, 265 - Nesta;
C1edenilson Voeringer - R, Claudio Tomazelli - Schroeder;
Daniel Veterayi Campos - R. Emil Burow - ap. 402 - Ed, Tulipa - Nesta;
Diretório Munic. Do Partido dos Trab, - R. Barão do Rio Branco, 353 - Nesta;
Dóris Frohner Lange ME - R, Walter Marquardt, 76 - Nesta;
Dr. Rubem Fonseca Flexa - R, Reinoldo Rau, 86, 10 andar - sI. 6 - Nesta;
Empreiteira de Mão de Obra Emoter - R, Piratuba, 1,502 - Nesta;
G. Nicoluzzi E, I. da Silva LIda, - R, Pref, Engelben Oeschler, Km 69 - Nesta;
Heli Dallagnol - R, Walter Marquardt, 380 - Vila Nova - Nesta;
Huang Chi - R, Otto Meyer, 66 - Nesta;
l.C. de Almeida Açougue ME - Estrada do Barão Branco, 739 - Nesta;
lnd. Têxtil Astro LIda. - R, Horácio Rubini - Centro - Nesta;
Isolet Horwath - R, Germano Striker, 678 - Tifa Monos - Nesta;;
Ivan Scholl - R, 25 de Julho, 903 - Nesta;
J. P Com, Artigos Têxtil e Com, - R, Waldemar Grubba, 1.611 - Nesta;
José da Silva Lese Filho - R, Adolpho Pitsc, 409 - Rio Molha - Nesta;
Katiane Janice Minatti - R, Dr. Aguinaldo J, Souza, 200 - Chico de Paula-

Nesta;
�.

Klassic Móveis LIda, - Rodovia BR Km 84 - Nesta;
Laticínios Bahia LIda, - R. Paulo Afonso, 99 - Nesta;
Leonidio Mario Pradela - R, Mal. Deodoro, 406 - Nesta;
Lorival Gonçalves Siqueira Jun. - Estrada Pedra de Amolar, 20 - Corupá;
M. S, da Silva Frios ME - Av, dos Autonornistas, 7.373 - lj. 1 - Nesta;
Marajá Indústria e Comércio LIda, - R. 21 de Agosto, 277 - Nesta;
Marcelo Hackbat Bellato - R. Padre Merandinha, 360 - Nesta;
Marcos Antonio de Faria - Estrada Rio da Luz - Nesta;
Marcos Antonio Prestes da Souza - R. Esteria L Friedrich, 117 - sala superior
- Nesta;
Mari Lissa lnd. E Com, LIda, - R, João Januário AyrosovI. 189 - Nesta;
Maria Izabel Seil - R, Paulo Guielow, 788 - Nesta;
Marlene Stempkoski Kishedroff - R, Erwino Menegotti, 1.443 - Vila Rau -

Nesta:
Mary Jerusa Guercio - R. Ângelo Schiochet, 173 - Nesta;
Mauricio Lemos Cardoso - R, Pref. Valdemar Grubba, 1.612 - ap, 404 - Nesta;
Móveis Qualibel Ltda, � R. Heini Behling, s/na - Vila Nova - Nesta;
Móveis Qualibel LIda, - R, Heini Behling, s/n° - Nesta;
NTL Nova Transportes LIda. - R. José Theodoro Ribeiro, 3.349 - Ilha da Fi

gueira - Nesta:
Odair José Leão Mini Mercado ME - R, Araújo de Castro, 340 - Nesta;
Patrícia Helena F da Silva ME - R. Carlos J, Schimidt, 25 - Nesta;
Pedro Urbanski - R, Wolfgang Weege, 1.116 - P Malwee - Nesta;
Pequeno Gigante Comércio e Conf. Ltda. - Av, Pref. Waldemar Grubba, 2.474-
sI. OI - Nesta;
Realprin Gráfica e Edil. Ltda. ME - R, Walter Marquardt, 27 - Nesta;
Reastaurante e Lanchonete Odin LIda, - R, CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
128 � Nesta:
Ricardo da Silva Correa - R, Donaldo Gehring, 145 - Nesta;
Rogério Jackson Raduenz - R, SC 416, n" 5,600 - Rio Cerro I - 'Nesta;
Rosimeri Volpi - R, Erwino Menegotti, s/na - Nesta; \
Rozzaco Comércio de Pneus LIda, - R. Barão do Rio Branco, 125 - Nesta;

Sebastião Ferreira Campos ME (Box 21) - R. Reinoldo Rau, 60 - Nesta;

Têxtil Rótula LIda, - Rodovia SC 413, KM' 16 - Caixa Postal 42 - Nesta;

Vanderlei Ilídio Gonçalves - R. Onelia Horst, 308 -:- Nesta;
Vilrnar Marindo de Souza - R, Eperia Friedrich Lenzi, 137 - Nesta;
Vilmar Marindo de Souza - R, Eperia Friedrich Lenzi, 137 - Nesta;
Young Line Indústria e Comércio LIda, - R, Walter Marquardt, 3,031 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaralll
a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital,
para que os mesmos compareçam ,neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidoS
protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 06 de dezembro de 2000.

IIton Hoffmann
Tabeliã Substituto
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Estudantes dizem 'não às drogas
Jaraguá do Sul- Mais 982

alunos prestaram juramento e

disseram "não" às drogas e à

violência, na formatura do Proerd

(Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Vio

lência), quinta-feira à noite, no

Ginásio de Esportes Arthur.

Müller. Foi a segunda turma do

ano, totalizando 4.625 alunos, de

31 escolas, desde que o pro

grama foi implantado pela Polícia

Militar. O Proerd tem como

público-alvo alunos de 4" série,
que estão na faixa de transição
entre a infância e a adolescência,
para evitar que se envolvam com

drogas no futuro.
Para substituir as drogas e a

violência, o programa incentiva
atividades culturais e esportivas,
como estímulo a uma vida sadia
e criativa. Na solenidade de

quinta-feira, fizeram apresen

tações especiais a Orquestra de

Cordas e Sopros e o Coral do

Colégio Evangélico Jaraguá, o

Coral da Escola Anna Töwe

Nagel e o Grupo de Dança Corpo
em Movimento. O vencedor do

concurso de redação pro
movido pelo programa, estu

dante Patrick Titz, da Escola
Erich Gruetzrnacher, foi pre
miado no evento com uma

bicicleta. Professores e estu

dantes receberam certificados de
conclusão do curso.

As instruções do Proerd são

aplicadas por policiais treinados,
totalizando 17 horas/aula. "As

crianças são instruídas, sabem
os malefícios que as drogas e a

violência causam. Foram va

cinadas para que amanhã não
entrem nesse mundo", explica o

comandante da 3" Companhia,
capitão Amarildo de Assis Alves.
Ele defende que nessa idade é

possível firmar a personalidade
das crianças, para que saibam
resistir às drogas, mas lembra

que o papel primordial na

educação é das famílias e que da
estrutura familiar depende o

equilíbrio dos filhos. Ele diz
ainda que se não houver con

sumidores, não haverá tra

ficantes nas portas das escolas.

(LiSANDREA COSTA)

Integração: grupo São Judas Tadeu conta com a participação de 142 idosos, entre 60 e 96 anos

Clube de idosos organiza festa

para animar os integrantes
Grupo recolheu

lixo, vendeu e

arrecadou mais
de R$ 7 mil

dação de lixo, separaram e vende
ram para o lixão, faturando mais
de R$ 7 mil. "Parte do dinheiro
serviu para custear a festa de hoje
e os presentes, o restante será

aplicado em viagens que geral
mente fazem, a cada dois meses,

para conhecer grupos de outras

cidades e estados", explica.
No total, existem 27 grupos

de idosos em Jaraguã do Sul. Há

cinco anos no Município, o grupo
São Judas Tadeu conta com

pessoas entre 60 e 96 anos, que
se reúnem toda quinta-feira.
"Como a maioria se sente só,
esses encontros ajudam a au-

mentar a auto-estima, além de
contribuir para a formação de no

vas amizades", conta a diretora.
O clube organiza café, bailes,
jogos, entre outras atividades.

A viúva Lídia Vieira, 74 anos,

destaca que a vida mudou muito
desde que passou a integrar o clube

dos idosos. "Antes eu não saía de

casa, ficava o dia inteiro sentada,
agora, eu danço e canto toda quin
ta-feira com o pessoal do grupo,
sou outra pessoa", orgulha-se ..

O próximo encontro do clube

será realizado em março de 200 1,
na Paróquia São Judas Tadeu.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - Música e

dança para animar a vida dos 142

integrantes do Clube dos Idosos

São Judas Tadeu. Na quinta-feira
aconteceu confraternização de fim
de ano, no salão da Paróquia São
Judas Tadeu. A diretora do grupo,
Tânia Honório, diz que foi reali

zado trabalho intenso na arreca-

Humana Urgente
Vagas em aberto na Humana

Urgente: zelador. vigilante (com
curso), auxiliar de produção com

1° e 2° Graus, secretária (conhe
cimento em Programa de Quali
dade), técnico têxtil, auxiliar de

crediário (3 anos de experiên-cia),
fresador, torneiro mecânico,
auxil iar de escrita fiscal, prepara
dor para pintura, vendedor com

experiência, técnico de máquina
de lavar roupas, técnico em infor

mática, representante comercial

com experiência em marketing,
marceneiro de esquadrias, cos

tureira e cortador de roupas, solda

dor mig, açougueiro, padeiro,
mecânico de máquina de costura.

Nesta época do ano a procura

por trabalho temporário aumenta

consideravelmente. A Humana

Urgente busca sanar as neces

sidades dos clientes, oferecendo

serviço de recrutamento, seleção e

trabalho temporário. O cadastro

dos candidatos é feito direto no

sistema, traçando perfil de acordo
com as características ne

cessárias para busca correta,

proporcionando agilidade no

fechamento da vaga. A Humana

dispõe de salas próprias para
. .

,

entrevistas, com tres recruta-

doras, uma psicóloga, uma psi
c;uiatra, uma cadastradora e uma

recepcioista. Os clientes da Hu
mana têm a garantia do cum

primento das rotinas trabalhistas
e legais.

Prevenção: programa quer proteger as novas gerações das drogas

Exames cem alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.� S2

..�nehmo.oom.�� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS LTDA,

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

FonejFax 371-0882
.

\

DI: Mario Sousa jl:
Rua Dr. Waldo.miro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IndustrialWandérWeege recebe
Título de Gdadão Blumenauense
Homenagem foi
concedida

pelaCâmara
Municipal

Blumenau - o industrial
Wandér Weege (Malwee Malhas)
recebeu o Título de Cidadão Blu

menauense, concedido pelo Le

gislativo Municipal, através de

indicação do vereador Marco
Antônio Wanroski. A cerimônia de

entrega da honraria aconteceu na

noite da última quarta-feira, no

plenário da Câmara de Vereadores.
No mesmo dia, às 18h30, o in

dustrial participou da solenidade de

entrega da revitalização da Praça
Carlos Gomes, patrocinada pela
Malwee Malhas.

Wanroski justificou a homena

gem afirmando que Wandér Weege
é merecedor do Título de Cidadão
Blumenauense porque "contribuiu
e contribui com o progresso da ci
dade". O industrial, por sua vez,

agradeceu a indicação, lembrando
sua afinidade com o Município (a
esposa, Laurita, e os filhos nasce

ram em Blurnenau) e a filosofia da

empresa de investir parte dos re

cursos financeiros em programas
e obras sociais, além de uma uni
dade da Malwee no Município.

Wanroski disse que o industrial
Wandér Weege foi protagonista de

"gestos da mais alta grandeza, que
justificaram a homenagem". "Ao

longo desses mais de dez anos que
o conheço, acompanhei suas ações
sociais. É um empresário re-

Fotos: Chico Schwammbach/CP

/
Honraria: vereador Marco Wan1"Oski (D) entregaplaca a Wandér Weege
conhecido por sua capacidade, não

só em Santa Catarina, mas em todo
o País, que tem uma visão social
muito importante", discursou,
lembrando que a Malwee Malhas

repassa às comunidades recursos

signi ficativos, numa demonstração
de solidarie<fade e preocupação
social.

PRAÇA CARLOS GOMES
- Horas antes, o industrial Wan

dér Weege participou da solenidade
de entrega da revitalização da Praça
Carlos Gomes, em frente ao teatro

do mesmo nome, patrocinada pela
Malwee Malhas. A empresa ban
cou as obras de infra-estrutura,
ajardinamento e da instalação das
esculturas em bronze do rnaestro

Carlos Gomes e do índio Peri (per-

sonagem da obra o Guarani).
O presidente do Teatro Carlos

Gomes. Heinz Dieter Didjurgeit,
em seu discurso. disse que exis
tem várias formas de se indentificar

os notáveis. "Identifico pela capa
cidade de se fazer pela comunidade
e pelas qualidades. Wandér Weege
tem a visão social de transformar

desejos e sonhos em realidade".
afirmou, informando que a praça
é a mais bonita e a mais fotografada
da cidade. "Talvez o exemplo de
Wandér Weege possa despertar
Blumenau", completou.

O industrial disse que se sentia
feliz em poder participar da revi

talização da praça e de contribuir

para deixar acidade mais bonita.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Reconhecimento: Walldér Weege (E) ante a placa que o homenageia

Solenidade: Didjurgeit descerra afaixa no busto do maestro Carlos Gomes

Bartel destaca as atividades
da diretoria da Apae no ano

Guaramirim - o presi
dente da Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepci
onais). Osnildo Bartei, fez

avaliação positiva da atuação da

diretoria da entidade durante o

ano. A Apae concluiu a segunda
etapa da sede própria, no Bairro

Avaí, com mai s 263 mettos

quadrados de área construída,
totalizando 536 metros quadra
dos em toda a obra. Ainda no

plano dos investimentos, con

seguiu fazer a substituição dos

veículos usados que faziam o

transporte dos alunos por duas

Kombi novas.

Bartel destacou também a

conquista do equilíbrio finan
ceiro da Apae, captando con

tri bu ições fi nancei ras da co

munidade. através da realização
de campanhas como a distri-

.

buição de carnês de pagamento
mensal e de formulários para
autorização de donativos via
faturas de consumo de energia
elétrica da Celesc. A diretoria

também se empenhou na pro

moção de alguns eventos para

conseguir recursos finan-

ceiros, como na realização do

café beneficente, bai Ie gaúcho,
rodeio crioulo e festa junina.

Recentemente, o presidente
reiniciou os contatos com lide

ranças políticas e empresários,
visando dar prosseguimento à

campanha em busca de re

cursos financeiros para a ter

ceira e última etapa das obras

da sede. A previsão de Bartel é

de que até o final do ano 2001
a sede estará totalmerite con

cluída. Para tanto, ele renovou

apelo para que a comunidade e,

principalmente, as autoridades
e empresários continuem apo
iando a iniciativ�. A Apae atende

hoje 85 crianças, jovens e adul
tos portadores de deficiências,
em Guararnirirn.

Na semana que vem, a

diretoria vai entregar docu

mento ao prefeito eleito Mário

Sérgio Peixer apresentando pro

posta para a renovação do

convênio que a Prefeitura man

tém com a entidade. Segundo
BarteI, os valores do convênio
estão defasados e precisam ser

reajustados. (MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fanulias são solidárias na

utilização da água de poços
Guaramirim - Cooperação

e solidariedade unem as famílias
do Loteamento Marciolino dos

Santos, no Bairro Corticeira, na

utilização da água de poços, única
fonte de abastecimento de cen

tenas de famílias que residem na

área. O servente Valdemar Macha
do conta que escavou com muita
dificuldade o poço que abastece a

casa da irmã, Terezinha Ferreira
Machado, e quatro famílias vizi
nhas. A água é retirada com balde
e corda de 25 metros. A vasão é

pouca e não permite desperdício.
A família Machado teve que se

acostumar ao desconforto dos
banhos na bacia, tanto os adultos

quanto as crianças. O desempre
gado Osni Rocha, 29 anos, que
mora ao lado, com a mãe, uma ir

mã, uma filha pequena e três
sobrinhas, depende da mesma

fonte de água. São famílias es

tabelecidas na parte elevada do

loteamento, onde a rede da Casan

já foi instalada, mas o funcio
namento depende da conclusão das

obras de ampliação da Estação de

Tratamento, para que o sistema

possa operar com a capacidade
ampliada.

O casal José Gilmar Ribeiro e

Maria Ivanir Ribeiro também estão

esperando pela água encanada.
Eles têm quatro filhos, são de

poucos recursos financeiros e pre
cisam trabalhar fora. José Gilmar
e Maria Ivanir também moram no

elevado, final de rua, num dos
extremos do Bairro Corticeira, onde
se fixaram há três anos. Enquanto
a água potável não chega a família
se vira como pode utilizando a

água de um poço que é bombeada

para um reservatório com capa
cidade para 500 litros de água.

Apesar das dificuldades, há

pouco tempo, Maria Ivanir come

çou a trabalhar como costureira no

segundo tumo de uma empresa de
Guaramirim. Para ela e centenas

de outros moradores de Gua

ramirim, quando a água chegar, a

luta pela sobrevivência vai ficar
mais fácil. (MR)

.

CORREIO DO POVO GERAL-9

Casan atrasa indenização e

complica obra de ampliação
Situação deixa
3,5 mil moradores
de Guaramirim

;

semagua
potáveiS

Guaramirim - Cerca de 3,5
mil moradores do Bairro Corticeira,
Vila Freitas e no Loteamento
Schmit ainda não têm perspectiva
de serem atendidos pela Casan.

Após dois anos de negociações
para a compra do imóvel per
reneeure a Rudibert Zastrow,
próximo à BR-280, necessário

para a conclusão das obras de

ampliação do sistema de abas
tecimento da cidade. a indenização
ainda não está concluída. "No
mínimo a empresa não lern di

nheiro", diz o vereador e agente
administrative, Irvaldo Luiz Zomer,
que responde pela chefia da Filial
Pólo de Guararnirirn, na ausência
da titular, que está em férias.

Em setembro. o assunto esta

va sendo dado como encerrado..
O prefeito Antonio Carlos Zim
mennann desapropriou o imóvel e

isentou o proprietário do paga
mento de recolhimento de R$ 30
mil em impostos devidos para
facilitar a negociação. e a empresa

comprometeu-se a pagar o res

tante do valor acertado. R$ 87.5
mil. no mais tardar até o dia 14 de
novembro último. O acordo. acre

ditava-se, liberaria finalmente a

área de 6 mi I metros quadrados
que precisa ser anexada para via
bilizar a ampliação da Estação de

Fotos: Edson Junkes/CP

Zastrow: espera e decepção com a indefinição na venda de imóvel

Tratamento, parte das obras de

reforço do sistema da Casan na

cidade.
Mas isso não aconteceu. Des

de então. o assunto já foi debatido
várias vezes na Câmara de Ve
readores e o genro de Zastrow,
Adolar Eggert. já procurou as

autoridades locais e recorreu
também ao presidente da Asso

ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim, Mauricí

Zanghelini, e ao vice-presidente de

Serviços da Facisc, Adriano Zim

mermann, pedindo a providência
diretamente com a direção da

empresa, em Florianópolis, para a

A SOCIEDADE ATIRADORES DIANA está
selecionando casal para ocupar a vaga de ECÔNOMO
de sua sede campestre, situada em Guaramirim.

EXIGÊNCIAS:
./ experiência anterior com a atividade
./ comprometimento com a execução dos trabalhos fixados pela
Diretoria
referências
./ cortesia no atendimento dispensado aos associados
./ criatividade
./ amplos conhecimentos de culinária

OFERECEMOS:
./ acomodações
./ completas instalações do Bar e Restaurante
./ oportunidade de exploração para Eventos de associados.

Interessados deverão contatar com o sr. IVALDO - fone 9112-
7786 - para marcarem entrevistas neste final de semana.

liberação da indenização com

binada, mas sem êxito. Zastrow,
de 71 anos, ainda não recebeu um

centavo, e a obra não saiu do chão.
O genro lamenta o "jogo de

empurra" que se estabeleceu em

tomo do assunto, enquanto milha
res de guaramirenses, em várias

partes da cidade, permanecem sern

acesso à água encanada e se abas
tecendo em poços e fontes d'água
improvisados e ameaçados de

contaminação. "Primeiro culparam
o prefeito, depois o meu sogro.
mas agora está claro que a Casan
está emperrando a solução defini-

.

ti va", desabafa. (MILTON RAASCH)

CORREIO DO POVO

Assinaturas do

Jornal

CORREIODOPOVO por

apenas R$ 8,00
mensais] em

Guaramirim, ligue
para o telefone

373-1238 e fale

com Adriana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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perava mais solidariedade, só fui
ajudado por um vizinho que fica
na rua de baixo, que chamou a

polícia", comentou o comerciante,
O ladrão entregou os objetos furta
dos, uma chapá de fogão de quatro
bocas, duas toalhas de mesa, uma
cesta de vime com frutas e um

escorredor de louças, que já havia
escondido embaixo de uma árvore,
No pátio do Posto Marcolla, foi
apreendido o seu Fusca, utilizado
para recolher os produtos do furto,
Segundo a delegada de polícia
Fedra Luciana Konell "ele deixava
estacionado o veículo próximo do
local dos furtos, Outros casos de
furto estão sendo investigados e

podem ter a participação dele", in
formou, Na delegacia, Wilson de
Lima afirmou que é comerciante,
adquire malha para a confecção de

roupa infantil, no entanto, tinha

apenas R$ 10,00 no bolso e nenhu
ma malha no seu carro,

Wilson de Lima residia com a

família na praia de Gravatá, em

Navegantes, sendo autuado em fla

grante, Limajá tinha passagem por
furto nas cidades de Taió e Timbó,
tendo cumprido pena de 8 anos no

presídio de Curitibanos,
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE DEZEMBRO DE 2000
Fotos: Edson Junkes/CP

Golpe: suspeitos estavam munidos de cópias de talão de cheques especiais feito em computador

Dupla é presa em flagrante ao

dar golpes em Guaramirim
Acusados
usavam cheques
'clonados' para
lesar o comércio

Guaramirim - Os estelio
natários Jonas Biancato, de 21

anos, e Marciano Roberto de

Lima, 22, foram presos em fla

grante quinta-feira, por volta das
12h IS, quando faziam compras no

comércio utilizando cópias falsas
de cheque supostamente for
necido pela agência Centro do
Banco do Brasil, em Jaraguá do
Sul. A dupla havia percorrido pelo
menos seis estabelecimentos
comerciais e reunido cerca de 70
unidades de diversas mercadorias,
quando foi detida pela Polícia

Militar, acionada pela proprietária
de um dos estabelecimentos le
sados,

Jonas e Marciano, que dis
serem ser de Joinville, e que

segundo a polícia podem estar

fornecendo nomes e endereço
falsos, estavam munidos de cópia
perfeita de talão de cheques espe
cial do Banco do Brasil feito em

computador, Todas as cópias ti
nham o mesmo número e cons

tavam em nome de Orlando

Murara, pelo qual Marciano se

fazia passar, mediante o uso de
cédula de identidade forjada,

As mercadorias conseguidas
.nos estabeleci mentes lesados,
caixas de cerveja em lata, gar
rafões de vinho, fardos de refri

gerantes e água mineral, caixas de

leite, brinquedos, produtos de pa-
I

pelaria e farmacêuticos estavam na

Pampa, placa MAJ 2825, Com a

dupla também foi recuperada a

quantia de R$ 145,00 que, pro
vavelmente, foi recebida de troco

na cidade, Os dois homens es

tavam desarmados e não re

agiram à voz de prisão, quando
foram localizados pela Polícia
Militar nas proximidades da

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN,

- Direção

agência do Besc, na Rua 28 de

Agosto, centro da cidade, De
acordo com a delegada Jurema

Wulf, eles deverão responder por
falsidade ideológica e estelionato,
Consulta feita ao Ciasc não

constatou a existência de ante

cedentes, mas a polícia vai con

tinuar investigando,
Ao mesmo tempo em que

procurava pela dupla em Gua

ramirim, a Polícia Militar tinha
conhecimento da existência de

outras pessoas agindo de forma
semelhante em Jaraguá do Sul,
usando um Gol branco, A prisão
dos estelionatários só foi possível
com a ajuda da proprietária da
Panificadora Kenos, que descon
fiou ao receber o pagamento de

despesa no valor de R$ 40,00, e

telefonou ao Banco do Brasi I para
checar a origem do cheque. Ao
receber a informação de que se

tratava de conta inexistente, ela

solicitou o auxilio.dos policiais
militares, (MILTON RAASCH)

;;::"'::::�
WI 'iii

Gráfica
-

370-7919
370-8649

Homemépreso emflagrante furtando
Jaraguá do 5ul- O aposen

tado Wilson de Lima, 59 anos, foi

preso em flagrante por furto, na

madrugada de quarta-feira, na Rua

Lino Nicoluzzi, no Bairro Água
Verde, Ele foi surpreendido pelo
proprietário da casa, onde havia
entrado para assaltar.

A 1 hora da madrugada de

quarta-feira, o comerciante Rudi

ney dos Santos, 38 anos, decidiu
fumar do lado de fora da sua resi
dência e avistou alguém na sala de

festas, que fica nos fundos de sua

casa. Inicialmente, ele imaginou
que era sua filha. Mas ao perceber
que a "sombra" estava carregando
duas cadeiras de praia para o lado

de fora, mandou parar. Ao escutar

a voz do proprietário, Lima saiu

correndo, sendo perseguido por
Santos. Ele gritava para "eu não

persegui-lo pois estava armado,
mas não acreditei e pulei em cima
do ladrão", frisa o comerciante.
Ainda segundo Rudiney dos San

tos, "chamei por ajuda, inclusive
citando o nome de alguns vizinhos,
mas ninguém quis me ajudar. In

clusive percebi quando um dos
vizinhos acendeu a luz de sua casa,

apagando em seguida", falou
Santos. "Fiquei decepcionado, es-

Suspeito: Lima pode ter participado de outros casos de furto

CURSO TEÓRICO E PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E SI�tPORTE TÉCNICO
º$l,a,;;�licolher o local do

reduzir tipo el$portação.

CULTIVE
,

C:OGUMELOS
Aprenda a plantar COGUMELOS
tendo bons lucros, em um

pequeno espaço a partir., de
20m2, com a primeira q

sdtas
h
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Decisão sobre controle de

tração fica para março
São Paulo - O Mundial de

Fórmula 1 do ano que vem co

meça sem controles de tração. A

decisão foi anunciada ontem pelo
Conselho Mundial da FIA,
reunido em Mônaco. A entidade

vinculou a legalização de celtas

equipamentos eletrônicos proi
bidos desde o final de 1993 ao

aumento da segurança nos

carros.

Para que isso fique compro
vado, novos estudos terão de ser

feitos pelos grupos técnicos que
integram a Comissão de F-I da

entidade, formada pelas equipes
que participam do campeonato.
Nova reunião vai acontecer em

fevereiro e caso seja provado que
equipamentos eletrônicos, como

controles de tração, aumentam a

segurança, eles poderão ser

liberados a partir do GP da

Espanha de 2001, a quinta etapa
da temporada, marcada para o dia
29 de abril.

H� rurnores de que, nos

bastidores, a Ferrari manobrou
contra a liberação dos sistemas

proscritos há sete anos. A equipe
italiana teria votado contra, assim
como Prost e Sauber, que usam

seus motores, e Minardi. O

motivo, ainda segundo as es

peculações, seria o fato de a

McLaren já dispor de um sistema
de controle de tração muito

eficiente, estando na frente da
Ferrari nesse quesito.

Na última segunda-feira,
David Coulthard teria usado tal

dispositivo em Jerez, um dia antes

do início oficial dos tesres na pista
espanhola. O engenheiro ele
trônico Anton Sitpnovic, sul
africano de origem iugoslava que
trabalhou na McLaren até o fim
do último campeonato, foi
Contratado pela Ferrari há

algumas semanas com a incurn
bência de ajudar o time italiano a

desenvolver sistemas parecidos
com os da equipe rival.

Suspeitas - Em abril deste

ano, o presidente da FIA, Max

Mosley, disse em Imola que a

entidade desconfiava que pelo
menos uma equipe tinha usado
controle de tração em 1999. Mas
como as provas não eram

conclusivas, o nome do time não
seria revelado.

De acordo com a entidade, o

controle de tração estaria dis

farçado no limitador de velo

cidade, e outras equipes poderiam
estar usando o sistema também.

, A solução foi proibiras limitadores
a partir da corrida seguinte, em

Silverstone, mas logo depois a

FIA voltou atrás, atendendo a

pedido dos pilotos.
O controle de tração puro é

um sistema que impede as rodas
de patinarem quando o piloto
acelera demais numa saída de

curva, por exemplo. Ele corta a

ignição do motor e distribui a

carga de potência nas rodas de
maneira a otimizar a tração. Isso
faz com que os pneus não des

gastem mais do que o necessário
e "corrige" eventuais exageros do

piloto no pedal do acelerador.

No final de 1993, a FIA proibiu
seu uso, 'assim como o das

suspensões ativas" dos câmbios
automáticos e dos sistemas que

erguiam ou abaixavam o bico do
carro através de comandos no

painel para reduzir ou aumentar

o arrasto aerodinâmico de acordo
com as necessidades. De acordo

com a entidade, eles represen
tavam "ajuda externa" à dirigibi
lidade, tirando o piloto a respon
sabilidade pelo controle do carro.

(FABIANE RtBAS)

de 07 a 16/1'2/2000
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 985
ao lado da Mery Decorações
Horário: 14h ás 20h
fim de' semana: 9h30 às 20h

Promoção: Neue Heimat
,

Trachtengruppe
-
I,
I

FMFJBreithauptiCaraguá está
na final do estadual de futsal

Classificação
veio com a vitória
sobre a Unisul
ontem, por 7 a 3

Jaraguá do Sul- A FME/

Breithaupt/Caraguá está na final,
pelo segundo ano consecutivo,
do Campeonato Cararinense de

Futsal, Divisão Especial. A

classificação foi conquistada
com a combinação dos resul
tados nos jogos contra a Unisul/

Colegial, de Florianópolis. No

primeiro jogo, empate em 4 a 4

e, ontem à noite. a vitória por 7

a 3.

O primeiro ternpo não

agradou o torcedor, apesar dos

cinco gols marcados, A FME

.

saiu na frente com gol de Dedé.

Um minuto depois, foi a vez de

James, ampliando para FM E em

2 a O. Melhor em quadra, a FME

chegou ao terceiro gol nova

mente com James, ampliando
para 3 a 0, faltando 15min48. No

final do primeiro rernpo, a

expulsão do goleiro Norberto,

que evitou o gol jaraguaense se

gurando a bola com 'as mãos

fora da área. O goleiro Coxinha

entrou em seu lugar, mas não

conseguiu evitar o gol de Lui

sinho, na cobrança de falta.

Marcel diminuiu para a Unisul,
em 4 a I, placar do primeiro
ternpo.

Se o primeiro ternpo foi tec

nicamente foi fraco, o segundo
cresceu em emoção. Logo aos

quatro minutos de jogo Marcel

fez o segundo da equipe de

Florianópol is. Encostando no

placar. a Unisul obrigou o goleiro
Ninho a fazer importantes
defesas. Alexandre fez o quinto
gol da FME, tranqüilizando os

jogadores. Depois deste gol, o

preparador físico da Unisul/

Colegial, Rodrigo, reclamou e foi

expulso do banco de reservas.

A Unisul dernonsrrava nervosis

mo e Jaraguá aproveitou-se
disso. A partir cios 10 minutos,
o técnico Niltinho utilizou

Alvinho como goleiro linha e,

numa dd suas descidas para o

ataque, Chico marcou por
cobertura, fazendo FME 6 a 2,
faltando pouco rnais de seis mi

nutos para o final do jogo.
Marcel diminuiu novamente

para a Unisul, marcando o gol
mais bonito e comemorado da

partida.
I

Em nova descida da Unisul

para o ataque, o goleiro Ninho

tocou por cobertura, fazendo um

golaço e dando números finais

ao placar, FME 7 x 3 Unisul/

Colegial, resultado que classi

ficou a FME para a final do

Catarinense de Futsal.

As finais acontecerão na

semana que vem, com o prImei
ro jogo sendo na quarta-feira,
dia 13, .no Ginásio de Esportes
Annes Gualbert, em São Bento

do Sul. O segundo jogo aconte

cerá na sexta-feira, dia 15,
novamente no Sesi. Jaraguá do

Sul joga com a vantagem de três

empates. Se houver uma vitória

e uma derrota da FME nos dois

primeiros jogos, um terceiro

acontecerá no sábado, também

no Sesi. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Equipe do Vitória está perto do, título do

Campeonato Amador categoria aspirantes
J aragu

á do Sul - O

Vitória. de R ia da Luz. está perto
do título do Campeonato
Amador I a Divisão, categoria
aspirantes. Para isso, pode
perder por três gols de di

ferença. A vantagem foi

conquistada pela vitória no

primeiro jogo. no domingo
passado, por 5 a 2. sobre' o Avaí,
de Guaramirun.

O técnico Carlos Ricard€l

Silva, o Ricardo, ex-Juventus,

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104-4311

� 372-2036

� 371·4311

Dr. Kleber Lisboa Araújo
CRO-SC5270

Centro • Czerniewicz

contará com todos os seus

jogadores. O técnico do Avaí,
Nivaldo Giovanel!a. além de

precisar de uma vitória superior
a quatro gols de diferença, não

contará com dois titulares. O

zagueiro Ivan e o meia Nanaca
foram expulsos de campo' e

desfalcam o time guaramirense.
Para um dos diretores do Avaí,
o vereador Irvando Luiz

Zornmer, "vamos acreditar e

entrar em campo pensanclo que

podemos superar a desvan

tagem, basta jogarmos futebol",
destacou, lembrando a vitória na

segunda partida da sernifinal do

campeonato, sobre o Tupy, de

Schroeder, por 3 a O.

A arbitragern da partida
estará a cargo de Marinelson
Pires, considerado a revelação
do campeonato na arbitragern.
O jogo Vitória x Avaí iniciará às

14h45, no Estádio João Mar

catto. (AO)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral

Computadorizado
Médico do Trabalho

Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraquá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Maneca sem clube
A desistência da GM!

Chevrolet, de São Paulo, de
manter um time de futsal,

deixou Manoel Dalpasquale
momentaneamente sem clube.

Maneca foi comunicado pela
GM, na quarta-feira

pela manhã. Apesar de
notícias de que havia
recebido convites de

Pomerode e Blumenau,
Maneca negou. ElJI

Pomerode, está ajudando o

Floresta a montar uma equipe
para disputar a 1 a Divisão no

'ano que vem. Mas o time
ainda está sem técnico. De

Blumenau, não recebeu
contato.

JARAGUÁ DO SUL, 9 DE DEZEMBRO DE 2000

Partida vai
acontecer

amanhã, a partir
das 17 horas

Jaraguá do Sul - Os jo
gadores Adenor, zagueiro do

Aliança, e Paulo, meio-campo
do Cruz de Malta, vão poder
participar da final do Cam

peonato Amador de Futebol, 1 a

Divisão. Os dois jogadores
foram expulsos de campo no

primeiro jogo da [mal, disputado
no domingo passado, e ter

minado empatado, em 2 a 2.
A partida final do Cam

-eonato Amador, categoria ti

ular, estará acontecendo ama-

I. hã, a partir das 17 horas, com
Grêmio Esportivo Cruz de

'.1altajogando pelo empate, por
'er a melhor campanha' do

:ampeonato. A Sociedade

Aliança, de Rio Cerro II, precisa
vencer o jogo para afastar o

"fantasma" do vice-campeo
nato. Nas três últimas decisões,
com a sua 'participação, o

Aliança ficou com o segundo
lugar.

No Aliança, o técnico Miro

Marquardt terá o retorno do
meia Adriano, expulso nas

.semifinais, e já tendo cumprido
a suspensão de uma semana.

Adriano retoma à meia-cancha
do Aliança. Para Marquardt, "a

partida será umjogo de xadrez,
com um time fazendo uma

jogada e o outro querendo dar o

xeque-mate", analisou. A
necessidade da vitória "não nos

fará partir para o ataque deses-

Adenor e Paulo jogam final
do Amador neste domingo

,*'\J: },to,' '-;j '*
-,-,-",---""",,,,,,,,,-,,-,,-.='-" pj;.., Yi

Campeonato: o Grêmio Esportivo Cruz de Malta joga pelo empate

perados. Precisamos de con

centração e atacar, mas sem

desespero, que é inimigo da

perfeição", disse Marquardt.
Enquanto isso, o técnico do

Cruz de Malta, Carlos Ferreira,
o Paraguai, também descarta a

sua equipe entrar em campo
pelo empate. "Este resultado nos

dá o título. Mas time que entra

em campo pensando em jogar
pelo empate, perde. Precisamos

aproveitar esta vantagem para
jogar com tranqüilidade, mas não
vamos jogar na defesa", disse.

Apesar do Cruz de Malta em

deterrninados momentos do

primeiro jogo ter sido dominado
na sua meia-cancha, o time que
iniciará o jogo deverá ser o

mesmo de domingo passado. A

partida acontecerá às 17 horas
de amanhã, no Estádio João

. Marcatto. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Cruzde Malta: Marcelo; Nino,
Amilcar, Mauro e Alemão;
Moisa, André, Welson e Fábio

Braun; Sales ou Miro e

Marionei, ;fécruco: Paraguai.
Alian;çâ <Ull.or, Valmor,
Adenor yr; Maciel, Biro-
Biro, Dê!! Silva e Amauri;
Alexandre e Cezar. Técnico:
Miro Matquardt.

Final do Amador I
O torcedor que comparecer amanhã ao Estádio João Marcatto

vai ver dois ótimos jogos. Na preliminar, nós aspirantes, °

invicto Vitória, de Rio da Luz, do velho capitão
Ricardo, enfrentará o Avaí, de Guararnirim. O Vitória só

perde o título se o Avaíjogar "muita bola". Rei, do

Vitória, e Alexandre, dö Avaí, foram os destaques do primeiro
jogo, em que terminou com o placar de 5 a 2 para o

time de Rio da Luz.

Final do Amador II

Nos titulares, Cruz de Malta
e Aliança brigam pelo

.

primeiro título da 1 a Divisão,
titulares, na gestão de

Rogério Tomazelli. Deve ser

um jogo equilibrado, pois os

times se equivalem. No

Aliança, os destaques são o

zagueiro Adenor, o volante

Maciel e os atacantes

Alexandre e Amauri. Biro
Biro comanda o meio-campo.
No Cruz de Malta, Welson é
o principal valor, ao lado de
Fábio Braun, Moisa e o

goleiro Marcelo. Jogo sem

favorito. A Rádio Jaraguá
transmitirá as duas finais a

partir das 14h30.

Reforços em vista

Antes mesmo do término do ano, alguns nomes serão

anunciados como reforços do futsal de Jaraguá do Sul para o

ano que vem. Marcel, ala da Unisul, já foi contatado, mas está

bem em Florianópolis. Com certeza outros clubes terão intere-

sse na sua contratação. Até Chiquinho, hoje na Tuper e que
esteve em Jaraguá do Sul ano passado, dispensado por

Maneca, pode voltar caso não acerte com o time de São Bento

do Sul. O goleiro Franklin, da GM, é outro na lista de reforços.
.

Um pivô goleador também será contratado.

Absoluto de xadrez
O Campeonato Estadual

Absoluto de Xadrez prossegue
hoje no ginásio de esportes do

Colégio Roland Dornbusch.
Os enxadristas-estarão dispu
tando, até amanhã, vagas para
as finais que acontecerão na

semana que vem.

Tênis em Florianópolis
A equipe MalweelBaependi

de Tênis está em

Florianópolis, com 23 atletas,

participando da Copa de

Encerramento 2000. As

partidas valerão pontos
para o ranking estadual

por classes do ano que vem.

Arbitragem: Laércio Pauli

Assistentes: Lenoir Schmitz e:
! AllaRB, R\osa.

Valor dO: . Ingresso: R$ 2,00
(homens e.mulheres. Crianças
até 10 anosnão pagam)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




