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Sesc abre mostra

de dupla feminina
Marlene Mann e Marli

. .Peixoto expõem telas
. impressionistas no espaço
cultural do' Sesc (Serviço
Social do Comércio). Elas
exploram a natureza e suas

cores, pintando paisagens,
flores e naturezas mortas.

Consumidor guarda moedas em casa e provocafalta de troco no comércio. Página 5 CADERNOEXTRA

·Carione poup� lideranças da
coligação e atira contra oPT
o vereador Carione Pavanello (PFL) ainda

não conseguiu digerir a derrota para o colega
Lio Tironi (PSDB), na disputa àpresidência da
Câmara.

Mesmo contrariado, garante que não guarda

ressentimentos e promete apoiar o governo e a

administração legislativa. Entretanto, nãopoupou
críticas aos vereadores do PT que, segundo ele,
se venderam para o PSDB durante a nego

ciação. Página 4
I

I

Edson Junkes/CP "A natureza e suas

cores" é o tema

da mostra

Edson Junkes/CP

Hospital de Corupá
carece de receita

Com a transferência dos /

alunos paraRioNegrinho, o
Seminário Sagrado
Coração de Jesus vai
passar a receber apenas
vocacionados adultos,
segundo o administrador,
padre Tarcísio Feldhaus .

Página6

EXPOSiÇÃO

Seminário encerra
ciclo de atuação
com estudantes

A Fundação Beneficente
de Corupá tem dificuldades

para contratar médicos dis

postos a atenderno hospital da
cidade. A instituição precisa
aumentar a receita. Página 6

COMUNICADO
Nesta edição não circula á

página N@ Gl;).@l,
voltando normalmente no

próximo sábado (27).

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
Duas Rodas
Industrial
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Feridas abertas

Se depender das declarações do vereadorCarionePavanello,
o PFL permanecerá fiel às propostas definidas pela coligação
Mais Jaraguá do Sul, que reelegeu oprefeito IrineuPasold. Apesar

de ter sido traído na eleição daMesa
Diretora daCâmara de Vereadores,
Pavanello garante que não guarda
ressentimento dos colegas de aliança,
muitomenos dopresidenteeleito, Lio
Tironi, doPSDB, que articulou com
a oposição - PMDB e PT - os

. ,

votos necessários para se eleger.
Muito mais do que declarações

ocas, Pavanello está sendo político.
Sabe que não adianta espernear e
sairatirandopara todos os lados, que
depois do fato consumado, só resta
esperar a próxima eleição para a

renovação daMesa Diretora. En

tretanto, não consegue esconder a

desconfiança de que a manobra
tenha sido articulada por membros

doPSDB. Mesmo assim, assegura que vai apoiar a administração
Pasold eauxiliaro colegaTironi noLegislativo.Mas isso só refofça
a estratégia do compasso de espera.

LOgo após o processo eleitoral de outubropassado, lideranças'I

dos partidos que integram a colig�ção se reuniram, por diversas
vezes, para discutir a eleição daMesaDiretora da Câmara de
Vereadores. Pelo acordo assumido, oPFLpresidiria o Legislativo
jaraguaense este ano, o PSDB no ano que vem e o PPB em

2003, podendo o PTB ficar com apresidência da Casano último
'ano da atuallegislatura. O acordo era perfeitamente possível, a
aliança possui 12 dos 19 parlamentares,

Negócio fechado, o PFL indicou Pavanello para presidir a
Câmara no primeiro ano, Entretanto, diferenças pessoais e

picuinhas demoliram o acordo. Tironi e o colega de partido
AdemarWrnter iniciaram as articulações para conquistaros votos
do PMDB e do PT e fazer frente ao candidato "oficial" da

coligação. Sem chances de eleger um candidato, a oposição
negociou cargos e costurou compromissos comTironi,Amanobra

consegúiu ainda convencer o vereadorJeanLeutprecht, doPTB,
partido que integra amesma aliança.

Mesmo' garantindo que vai manter os compromissos
assumidos com a coligação e que dará apoio ao governo, a

rasteira tomada deixou feridas difíceis de serem cicatrizadas,
,

podendo comprometer a unidade. Outro fator de desagregação
é a dúvida que persiste em relação àmudança de candidato por
parte de três vereadores da aliança e a abstenção de Gilberto
Gonçalves. Apenas a antipatia podejustificar a alteração,já que
os postulantes politicamente não diferem em nada. Pertencem a

mesma coligação e defendemprojetos semelhantes .'
. Entretanto, omais intrigante é aparticipação doPTno acordo
com o PSDB, principal alvo das críticas do partido de Lula. Em
troca da promessa de presidir duas comissões, joga no lixo todo,
o discurso oposicionista e apóia o canditado do PSDB. OPMDB

não foi surpresa. As legendas articulam reaproximação em todo
o País, de olho nas eleições de 2002. Seja qual for o desenrolar
dessa novela, uma coisa é certa: aprosperar esse descompasso,
tantoExecutivo quanto Legislativo terão sérias dificuldades nesse
início de administração.

A rasteira

tomada

deixou feridas
difíceis de

serem

cicatrizadas,
podendo

,

comprometer
a unidade ,

Poder votar não garante nada!

Quando nosso País conseguiu
sair do terror do regimemilitar, eufó
ricos, chegamos a acreditar que as

coisas iriam mudar. Muitos chega
vam até a sonhar com um governo
verdadeiramente popular para o

nosso País.
Passados mais de 15 anos da

NovaRepública, de novidade ela tem
apresentado muito pouco. Primei
ramente o sonho das Diretas Já de
1984 ficou frustrado com o não do

Congresso Nacional. Houve então

a eleição indireta que elegeu Tan

credo Neves com uma esmagadora
vitória sobre o "camaleão" Paulo
Maluf. Tancredo ganhou, mas não

assumiu. Em seu lugar o povo curtiu,
as custas do "centrão", cinco anos

do "bigode" do Sarney. Enfim tive
mos então acesso às umas para es

colher nosso presidente. Como que
por encanto O povo pôde ter um re

presentante genuinamente seu como
candidato. Um homem simples,
torneiro mecânico formado pelo
Senai, filho de agricultores que teve
que fugir do abandono do campo
para "tentar a vida" na cidade grande.
Líder operário, fiel batalhador pela
verdadeira democracia, não letrado

por universidades parisienses, mas
sim um pai de família que aprendeu
pelos sofrimentos da vida.

Mas a mesma elite perversa que
manteve por longos e penosos anos

* Emerson Alexandre Gonçalves

.a ditadura militar no Brasil não ma
libertar o povo de suas amarras.

Os energúmenos da Pátria cria

ram então, através damassiva e per
niciosa "opinião global", o "Caçador
de 'Maracujás'" Fernando Collor de
Mello. A princípio apoiado por ampla
maioria dos póliticos conservadores
ganhou as eleições e assumiu com

ares de "Super-homem". O presi
dente-playboy foi logo passando a

mão na poupança do povo e, após a

construção do jardim da Casa da

Dinda e "Ligações Perigosas" com
o 'tesoureiro de campanha, os mes

mos políticos tradicionais que o

haviam içado ao poder, trataram de

usar a massa de manobra popular e
"prender Alibábá e deixar os

Quarenta ladrões soltos". Assume
então o "topete" Itamar Franco, que
póuco pôde fazer. Mas como era

contra o desmanche da soberania
nacional, precisava ser substituído.

O escolhido pela elite medíocre

brasileira foi o ministro que chefiou

acriaçãp do Plano Real. Novamente
o escolhido foi um Fernando.

Quando assumiu, tratou logo de

vender, a preço de bananas, tudo o

que o Brasillevara muitas décadas

para cbnstruir. Mas, a preocupação
do governo "vendilhão" não foi

apenas privatizar. Preocupou-se
também em garantir sua reeleição.
Conseguiu! Fica no cargo até 2002 e

/

até lá poderá doarmais do Brasil aos
exploradores estrangeiros.

Ao sair osmilitares, os donos do
Brasil já tinham garantia de que o

povo até poderia ter direito ao voto,
mas não saberia votar. Corno ria épo
ca de Cristo, o povo, mesmo tendo

direito ao voto, escolheu Barrabás e

condenou o Filho de Deus à crucifi

cação. Além disso, o poder econô
mico ainda continua fazendo de

nosso País uma Plutocracia.

Mas não percamos a esperança.
Se você, como eu, ainda acredita no
sonho de um governo verdadeira
mente popular, lute, divulgue,
eduque omáximo de pessoas ao seu

redor. Vamos começar a mudar de
uma vez por todas nossa depaupera
da, mas amadaPátria, emum "Brasil

para os brasileiros". Pois se não fizer
mos isso, se não fizermos a nossa

parte, continuaremos a ter que convi
ver numPaís em que demônios como

Eurico Miranda, juiz Lalau e Luis
Estevam sejam tidos como heróis.

Pense nisso e garanta- desde já
um país mais sério e mais justo para
seus descendentes e, em 2002, não
apenas vote, mas saiba votar e

verdadeiramente mudar e conduzir
o povo ao poder.

* Professor
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�@�@�t!\�� .Dávío inicia levantamento da

situaçãogeral da PrefeituraMILTON RAASCH

Um dos primeiros desafios que o governo da coligação PFLIPSDB
enfrenta em Guaramirim é a situação do lixão urbano. O Ministério

Público já fixou prazo para que a Prefeitura

apresente solução adequada para o funcionamento do lixão que,
aliás, em Guararnirim, tem a particularidade de estar localizado em

área particular, cuja ocupação precisa ser renegociada. Já em
Massaranduba, o prefeito Dávio Leu

começou a discutir a possibilidade de viabilizar solução conjunta para
o lixo sanitário da cidade, com a participação também de Barra Velha

e São João de Itaperiú. São cidades que dificilmente poderiam
participar de projeto desse tipo,conjuntamente com Jaraguá do Sul,

devido a distância.

Herança
O prefeito de Guararnirim, Mário
Sérgio Peixer (PFL), esteve em
Florianópolis durante esta
semana, quando, entre outras

atividades, participou de reunião
-

. da Federação Catarinense de

Associações dé Municípios.
Peixer herdou a condição de

vice-presidente da federação do
ex-prefeitoAntonio Carlos
Zimmermann (PMDB), seu
antecessor. Peixer também

compareceu na diretoria da

Casan onde reforçou a

solicitação por obras de esgotos
sanitários em Guararnirim.

Expectativa
Cresce a expectativa no setor

arrozeiro em relação aos preços
de mercado que

abrirão a safra na região. No
Vale do Itapocu, um tanto

atrasada, a colheita do arroz só

começará no [mal do mês,
carregando a esperança de que

os agricultores possam

conseguir melhor remuneração.
No ano passado, o mercado
fechou com a saca de arroz

cotada em R$ 11,00, muito
abaixo do desejado pelos

produtores, levando em'conta o

custo dos insumos.

Palestra
O professor Sérgio Surugi de Siqueira, da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, profere palestra na próxima terça-feira, na Sala

de Reuniões da Prefeitura, em Guararnirim, sobre modelo de gestão
hospitalar. Siqueira tem chegada prevista para as 10 horas, visita' o .

.

Hospital Santo Antônio e fala em seguida.

ENTREASPAS _

''Estamos tratando a agricultura com respeito." (Secretário
de Agricultura, Pecuária eMeio Ambiente de Guararnirim, Alcibaldo
Germann, analisando as primeiras ações do governo da coligação PFL/
PSDB voltadas ao setor agropecuário)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

Oftalmologia geral.
•

- # ..-

-lentes de contato.
-----------�--���-----

cirurgias.

r.,. (41) 371-180'·
IR�Guilherme weeg;,-327 -eentr-;�uá do Sul- se

Prefeito quer
saber a realidade
funcional e
financeira

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) vai dedicar os
primeiros três meses de governo
à apuração da situação geral da
Administração Municipal, que
indicará desde as necessidades de
investimentos e de pessoal até as

providências mais imediatas de
ordem administrativa. A partir de
março serão iniciadas as reuniões
nas comunidades para definir as

prioridades em obras e serviços,
com base nas sugestões já indica
das preliminarmente pelapopulação
na campanha eleitoral.

Segundo o prefeito, o governo
da coligação PFLlPSDB está

partindo, praticamente, da "estaca
zero", definindo ações e procedi
mentos em todAs as áreas de ser

viços. A maior dificuldade encon
trada é a falta de recursos para
atender despesas com a reforma
de máquinas e veículos. Pelo me

nos uma patrola, uma carregadeira
e três caminhões, além do trator

que recentemente foi alvo de "sabo

tagem", precisam ser recuperados
imediatamente, relata Dávio,
explicando que "as reformas serão
feitas aos poucos, conforme a dis

. ponibilidade financeira."

Arquivo CP/Edson Junkes

Receptivo: Dâsio Leu fará reuniões nas comunidades, a partir de abril

Ele apelou aos contribuintes que
estão com impostos atrasados pa
ra que procurem o Setor de Tribu

tação daPrefeitura e façam a quita
ção das dívidas. Dávio estima que
existem cerca de R$ 500 mil fora
dos cofres públicos municipais,
que ele espera recuperar para utili
zar nos compromissos financeiros
mais imediatos. "Não temos de on
de tirar dinheiro de manutenção,
por isso, iremos valorizar as recei
tas municipais", diz. A situação
também está sendo enfrentada.

com a redução de despesas e corte
de pessoal. "Dos 32 cargos comis
sionados, ficarão apenas 18", garante:

PROVIDÊNCIAS - Entre

as. providências administrativas
adotadas nas primeiras três sema

nas de governo, além da verificação
funcional da Prefeitura, estão a

normalização do funcionamento da
limpeza pública e coleta do lixo,
irrigação de ruas com excesso de

pó e o início do patrolamento das

estradas. Na semana que vem,
deverá começar a recuperação dos
trechos rodoviários mais críticos,
com a colocação de J?acadrup.e.
Dávio pretende realizar reuniões
semanais com a equipe de governo
para tratar dos assuntos de

trabalho, inclusive, com a partici
pação do vice-prefeito Fernando

Reinke (PSDB). (MILTON RAASCH)

Dívida do hospital é superior a R$ 1 milhão
Guaramirim-Adívidaatual Os compromissos pendentes com

do.Hospital SantoAntônio é deR$' fornecedores somam mais de R$
1,07 milhão. A cifra consta de 130mil.
relatório elaborado pelo ex

provedor Antônio Carlos da Luz,
a pedido do Conselho Deliberativo
da instituição. A maior parte da

dívida, cerca de R$ 760 mil, é

referente a encargos sociais (INSS
e FGTS) acumulados desde 1976,
indica o relatório. Para a Celesc e

-Casan, o hospital deveR$ 120mil.

Conforme o ex-provedor, 80%
do montante da dívida (R$
804.874,11) foram herdados de

governos anteriores a 1996, cor
respondendo amaior parte ao par
celamento de débitos negociados
com o INSS. Antônio Carlos entre

gou o relatório esta semana ao

presidente do Conselho Deliberati-

vo, advogado Osnildo Bartel. Na

opinião do ex-provedor, "só·
desvinculando as incluências

políticas da prestação de serviços
e buscando o apoio comunitário,
principalmente das empresas,
poderá ser recuperado o equilíbrio
financeiro do hospital."Ele também
aponta a baixa remuneração do
SUS como um dos motivos das
atuais dificuldades financeiras do

hospital. (MR)

ell' 8,\\\
miLHares
De prêmiOS
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Carione nega ressentimentos
e promete apoio ao governo o acordo firmado entre os vereadores para a eleição

de Lio Tironi (PSDB) para a presidência da Câmara de Jaraguá do
Sul inclui, além de conceder ao PT as presidências de duas

comissões legislativas, que o próximo presidente da Casa será do
PMDB.-

Nas mesas de negociação, o nome mais cotado era o da vereadora
Maristela Menel. Entretanto, nos bastidores, articula-se para que ela

seja derrotada. Pura picuinha.
Fontes dos partidos garantem que, se vingar o acordo, o quemuitos

acham pouco provável, o bloco deve eleger Petras Konell para
presidir a Câmara de Jaraguá do Sul, a partir de 2002.

Vereador criticou
o PT, afirmando
que o porfldo se

vendeu porpouco

,I
,
-I

ii
ii
I

Jaraguá doSul-o vereador
Carione Pavanello (PFL) garante
que não guarda ressentimento em

relação ao episódio da eleição para
a presidência daCâmara. Segundo
ele, o PFL dará apoio ao governo do
prefeito Irineu Pasold (PSDB) e à

administração do Legislativo, sob a

presidência de Lio Tironi (PSDB).
"Não gosto de perder, mas a derrota
me deixou àvontadepara atuar.Não
tenho mais compromisso com os

que traíramaaliançaenunca tivecom
a oposição", declarou.

Sobre o acordo para eleger
Tironi, Carione classificou como

"ajuntamento de interesseiros". "O
PFL provou que é um partido de

palavra; fiel e que não tem preço",
afirmou, lembrando que, na eleição
passada, honrou o acordo e apoiou
o vereador Afonso Piazera

(PSDB), além de abrir mão da

chapamajoritária.
- Carione acredita que perdeu a

eleição porque Tironi negociou
com a oposição e conseguiu con

vencer outros da coligação. "Ele
(Tironi) foi buscar votos na opo
sição, o que eu não faria. O PFL
foi traído. Talvez seja essa a forrna
do Lio mostrar gratidão com o

Tranqüilo
Apesar do qüiproquó na eleição
da Câmara de Jaraguá do Sul,
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) goza de muita

tranqüilidade em relação aos

votos necessários à aprovação
de projetos governamentais.
Mesmo que haja rompimento
da coligação Mais Jaraguá do
Sul, o que é quase impossível,
Pasold poderá contar com a

maioria dos parlamentares. A
aproximação entre PSDB e

PMDB é cada vez mais forte.

Troca-troca
Enquanto o Congresso não

aprova a fidelidade

partidária, os políticos
fisiológicos continuam trocando

de partido ao sabor das
conveniênciàs.

Nem bem foram empossados, há
vereadores que já articulam a

mudança de legenda. Especula-se
que um vereador

eleito pela situação esteja com
um pé no PMDB, só falta o

presidente abonar a ficha de

filiação.
Posição: Carione promete agir com

-

coerência e responsabilidade

promessas. Já tem vereador dizen
do que é contra o PT presidir a

Comissão de Finanças e- Orça
mento", revelou, acrescentando
que o PMDB não teve nada a per
der, muito pelo contário, já que,
com o acordo, conseguiu integrar
aMesa. "Nas votações veremos o

preço de cada um", concluiu.
Com relação ao voto do verea

dor Jean Leutprecht (PTB), disse

que faltou negociação. "Não ima
ginava que fosse aparecer outra

chapa. Achei que todos tivessem

palavra e fossem confiáveis", dis
parou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

PFL que permitiu que ele fosse

prefeito, no governo ao prefeito
GeraldoWeminghaus", alfinetou.

CRÍTICA - Segundo Cario
rte, o PT demonstrou que não fará

oposição, apesar dos discursos.
"Fecharam acordo com o PSDB,
que eles tanto criticam. Além do

mais, votaram num vereador que
fazia parte da mediocridade da

legislatura passada", lembrou.
Na opinião dele, o acordo fir

mado entre os partidos não tem

consistência, "feito apenas para
eleger o presidente da Câmara". "É
esperar para ver se cumpriram as

Dobradinha
Fontes do PFL garantem que o partido vai lançar candidato a

deputado estadual nas e1eições do próximo ano,

independente do número de postulantes no
Município ou na região.

Uma liderança da legenda ironizou o acordo entre PSDB e PT para a

eleição daMesa Diretora da Câmara de Jaraguá do Sul e alfinetou:
''Talvez oLio (Lio Tironi, presidente da Câmara) e o Dionei

(presidente do PT) façam uma dobradinha no ano que vem. Dionei

para federal e Lio para estadual", sugeriu.

Coordenador
O terceiro suplente de vereador da aliança PMDBIPPS, João

Gomes, o João do Táxi, foi indicado pela direção
estadual do PPS para coordenar a legenda na região, desde Barra

Velha até RioNegrinho.
A função é organizar o partido e criar novas comissões provisórias.

II
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Zé Padre explica acordo entre PT e PSDB
Jaraguá doSul-O vereador

José Pendiuk dos Santos, o Zé Pa
dre (PT), rebateu as críticas de que
o partido tenha se vendido na elei

ção para presidente da Câmara. Ele
disse que o PT decidiu apoiar a

candidatura de Lio Tironi (PSDB)
"para contrapor a posição do go
vemo", que havia definido a com

posição daMesaDiretora e as pre
sidências das comissões.

Zé Padre argumentou que, ape
sar de Tironi pertencer ao mesmo

partido do prefeito e à coligação,
atua com independência. "Ele nos
prometeu urna administração
transparente e comprometida com
os princípios do Legislativo. Exata
mente o que o PT prega. Como
não tínhamos chance em eleger
um vereador do partido, de

cidimos apoiar o Lio por conside
rá-lo mais indicado", ponderou.

Ele disse ainda que o partido
apenas participou de uma nego
ciação política, como tantas outras.

"Nenhum partido apóia essa ou

aquela posição em troca de nada.
Política é a arte de negociar, tendo
como objetivo os interesses da po
pulação", discursou, defendendo a
decisão do partido em assumir as
comissões acordadas.

- O PT queria que a Mesa
Diretora fosse integrada por todos
os partidos. Diante da resistência
e do rolo compressor do gover
no, optou em negociar alternati
vas -, ponderou. (MC)

�AnDlMakler�
ÉMAlSSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na
.

sua segurança e tranqüilidade.
NO"O Rua' Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,N\)\7,\�\ZÇO 'Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo SousaJr.

,
Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

Atendemos todos os' tipos I
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882 .

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
--li
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'cultura - lazer - entretenimento

Dupla paisagem
''A natureza e suas cores" ganham.
destaque neste início de ano e de
século no espaço cultural do Sesc

Jaraguá do Sul. As artistas plásticas
MarleneMann eMarli Peixoto
abrem a temporada
de exposições com algumas
am.ostras de telas impressionistas,
explorando a natureza, suas cores,

paisagens e personagens, num ,

esforço para retratar na tela o que
a vida tem de belo.
Com diversos cursos e

exposições no currículo, as duas
am.igas já estudaram. os vários.
estilos e manifestações artísticas,
mas mantêm a fidelidade ao

impressionismo. Marlene Mann
trabalha naturezas

mortas, paisagens, flores e frutas.
Marli Peixoto prefere as paisagens
com personagens. A inspiração
para as obras vem de fotografias
ou montagens ao vivo, em que
das trabalham. luz, sombra e cores.

Marli Peixoto faz das
artes plásticas sua atividade diária.
No ateliê Com Arte, oferece aulas
,de pintura em telas e porcelanas,
além de trabalhos em

madeira, materiais e molduras. Já
MarleneMann pratica seu ofício
em casa, dividindo o tempo com

os afazeres domésticos. As duas
não nasceram em Jaraguá do sul,
mas firmaram. raízes na
cidade há mais de duas décadas.
Lembram. que, há alguns
anos, era mais fácil comercializar
as telas. "Hoje muita gente pinta.
Os pais acabam. decorando suas

casas com os trabalhos dos

próprios filhos. Há cinco ou dez

anos, quando fazíam.os uma

exposição, todas as telas eram.

vendidas. Agora é difícil vender
uma peça", explicaMarli.
Além de conhecimento para
entender os elementos que
distinguem uma tela bem pintada

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O tnaior e tne\hor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5ut

� Mergu\"e na norurezo.
g
�

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira

MarleneMann (E) eMarliPeixoto apresentam seleção de
paisagens, naturezas mortas e flores, no espaço do' Sesc

de uma am.adora, as artistas
acreditam que falta poder
aquisitivo à população, "Está cada
vez mais difícil manter os filhos na

escola e vencer as contas diárias. A
arte ainda é vista como supérflua,
porque as pessoas têm

compromissos mais urgentes",
opina Marlene. .Ela lembra que até

para trabalhar está difícil, porque o
material é muito caro.

No dia 24, dentro do program.a
do Sesc "Brincando nas Férias",
MarleneMann eMarli Peixoto
farão oficina de artes para
estudantes de 8 a 12 ano,s, no
Ginásio de Esportes Arthur
Müller. A oficina vai oferecer

iniciação artística para cerca de
60 crianças. A exposição ''A
natureza e suas cores" fica no
Sesc até o dia 2 de fevereiro.

�IIII� Estofados .

ii � 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, benquetes.: que

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

Horne page: www.estofadoskrause.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRADIÇÃO GAÚCHA2 - CORREIODOPOVO Sábado, 20 de janeiro de 2001

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Fotos: Divulgação

Narradormirim
Marili Demarchi, que há 14 anos

reside no exterior (EUA), vem
para a querência amada buscar
amor e energia junto ao aconche

go da mãe, Sybila, da tia Emüia
e familiares. Professora, Marili
D. Flores, casada, mãe de Diego
e Dante, filha do nosso patrono
gaúcho Augusto Demarchi. Eu,
que muito admiro estes "Laços de

familia", peço licença à professo
ra para citar: "Querência é o

conjunto das coisas que nos fa
zem feliz. E a vazante dos sofri
mentos do peão andarilho. É o

colo da natureza, acolhendo o

filho pródigo, que não resistiu a

saudade de seu recanto. A'

querência, doce em seu aconche

go, sempre é o melhor lugar do
mundo". Vai com Deus, professo
ra.

Jean Hengel, 9 anos, filho do

Beno, Piquete Querência Gaúcha,
do patrão Clemerson Nunes, o
Teco. Os tradicionalistas gaúchos
cumprem, mais um passo quando
alguém se desponta em liderança,
habilidade ou desenvoltura. Jean,
piá campeiro' e caprichoso, aca
nhado em seu jeitinho querido,
mas firme em seu objetivo, está se

apresentando como narrador de

rodeios, e, pelo trabalho apresen
tado até o momentoç tem potenci
al para animar peões, prendas e

platéias no futuro. Aos pais, ami
gos epatrões, continuem incenti

vando, mas respeitem a idade do

menino, e, principalmente, cui
dem da criança. Ao narrador

Jean, convido-o para narrar a

vaca parada, CTG Laço Iaragua
ense, nl!, primeiro' domingo no

Rodeio do ano, provavelmente dia
25 de fevereiro. Parabéns!

'Rodeio na
Serra I

.'

2 a 4 defevereiro - Itaiôpolis
- ";>-

, Para os amantes de um rodeio
< bem campeiro, churrasco 110 es

peto, fogo de chão, fazenda para
cavalgar e admirar, temum-ro>
deio de primeira. Programe-se e

vá laçar elou acampar no'cTG
Lucena, patrão Joni .

Dinarowscki.Eu vou!

,
'

Ela não acredita. DalmirR: Alvares Cabral,pai legítimo de Pedro,
relações públicas da esquadra portuguesa, bom de palavra, ainda
encontraforças e verbos para encantar beldades. Em Iaraguâ do

Sul, 261 anos antes de Emilio Carlos Jourdan, ele apareceu na

Tifa Jararaca, onde, antecipando-se aos Jesuítas, iniciou a cate

quização de índias. Hoje, com o peso de mais de 700 anos, conta
histórias de amor, proezas e aventuraspara a namorada, Luciane,
em meio a um chimarrão e um café, feito na cafeteira italiana.

Sonho realizado
Ademir Tascheck, gaiteiro de coração, aluno do professor
Tiãozinho do Acordeão, realiza o sonho de empunhar a
gaita do conjunto Os Garotos de Ouro, ao lado do

vocalista, deste grupo, e um dos maiores da música gaú
cha, Ivonir Machado. É bonito sonhar alto, é bonito ser

caprichoso, é necessário ser humilde e estudioso, mas o

"Adi" tem pai e patrão para espelhar-se, boas companhias
para as campeiradas e doces perfumados para o aconche

go do fogo de chão. Um grande abraço e um feliz 2001 ao

Piquete Estãncia Peão Farrapo, patrão Haraldo.

CASA CAMPEIRA Gaúcho{a) de
Idade nova

Elisângela Ropelato (22),
Sônia de Luca (24), Rafael

,

Nones (27), Monica H. Proshl

(28), Romano Brandemburg
(28), Charles Wasch (30),

Lucieni Susan Franzner-Susi

(31 ).

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

Ie LÃ EM GERAL

Fone/Fax: (0**47) 371-0330
e-mail: casacampelraêrterre.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catari�a

CTG Do Trote ao Galope
17/fevereiro - Baile com Portal Gaúcho

18/fevereiro - Torneio de laço

DEMARcmcARNES
ATACADO E VAREJOIII'

CARNES
\

A!B
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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Mercado Imobiliário Jaraguá do Sul, 20 de janeiro de 2001

Vendo apto no Condomí
nio ResidencialAmizade, 3
quartos, telefone, possui
playground, quadra de

esportes, salão de festas.
Valor R$ 17.800,00 e

assumir financiamento.
Tratar 275-0081 com

Nelson ou' tratar no local,
Bloco 1, apto 302.

Vendo Piano SCHIEDMAYER
& SOEHNESTUTTGART,

mod. 1900.

.oft..

AQUIVOCE
ENCON.TRA

Jornal CORREIO DO POVO

Tratar telefone 372-0470.1ARAGUÁ DO SUL
Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/no, no trevo - Ilha da Figueira
Flash Vídeo Locadora - Rua Pastor Alberto Schneider, 450 - Barra do Rio Cerro
Madá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220 - Czerniewicz
Papelaria Vapt Vupt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 30 - Nova Brasília
Lesenhaus (Posto Macolla) - Rua Joaquim Francisco de Paulo, 360 -Chico de Paulo
A Banquinha - Rua Roberto Marquardt, 190 - Vila Lenzi
Posto Cidade - Rua Padre Alberto Jacobs, 404 - Nova Brasília
Verdureira Sacolão - Rua João Planischeck, 370 - Nova Brasília
Banca do Terminal - Ruà Padre Francken, s/no - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro ,

Panificadora Dilizia Depani - Rua José Waldir Manfrini, 36 - São Luiz
Panificadora Brot-Pão - Rua João Januário Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro - Rio Cerro
Barão I Vídeo Locadora - Rua Barão do Rio Branco,168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão Bt Vinho - Rua Marechal Deodoro,1011 - Centro
Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro, 860 - Centro
Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 300 - Nova Brasília
Papelaria São Luiz - Rua Marechal Deodoro, 373 - Centro

Papelaria Grafipel - Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - HObby, Videolocadora - Rua Reinaldo Ràu, 37 - Centro
Posto Mime 7 - Rua Reinaldo Rau, 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinaldo Rau, ,400 - Centro
Papelaria Pena e Pauta - Rua cabo Harry Hadlich, 150 - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 1150 - Centro
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290 - Centro
Barão II Vídeolocadora - Rua Procópio Gomes, 140 - Centro
HO Papelaria - Rua Estheria F, Lenzi, 117 -' Centro
Panificadora Pão 'Brasil - Rua Emílio Certos Jourdan, 62 - Centro
Hott News - Shopping Breithaupt - Getúlio Valgas, 268 - Centro
Banca Hott Matriz I - Rua Getúlio Valgas, 145 - Centro

Papelaria Hott Paper - Rua Getúlio verçss, 25 - Centro
C Bt M Papelaria e Gráfica Rápida - Ruá Marechal Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio - Baependi
Posto Mime 6 - Ruá Bernardo Dornbusch, 816 - Vila uüeu
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630 - Vila Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 - Centro
Claudinha Festas e Papelaria - Rua WalterMarquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter Marquardt, 623, - Vila Nova
Pink Shop Presentes - Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Ilha da Agueira
Verdureira Daniele - Rua Artur Guenter, s/no - Amizade
Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubba, 2963 - Baependi
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir Manfrini,l11 - São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Agueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubba, 4020 - Centenário
Posto Dal9)quio - Rua Roberto Zimmennann, s/no, frente .Garagem canarinho - Centro

Vende-se apto em Curitiba,
mobiliado com 1 quarto (suíte),

sala, cozinha, lavanderia, sacada, 1

vaga de garagem, quitado, próximo
ao Shopping Curitiba e CEFET, fácil

acesso às universidades.
Tratar com o proprietário 372-2391

Vende-se celular com linha

Sansung voicer. Prata, R$
100,00. Tratar 370-7189
com Giseie ou Célia.

Vende-se filhotes de gato
siamês. R$ 15,00 cada.
Tratar 370-7189 com

Giseie ou Célia.

fi (0**47)
372-2903
9973-3623

CONDOMÍNIO FLAMBOYANTCASANOVA

TERRENO COM 760,00m' - R$ 42.000,00 -

NEGOCIÁVEL
CASA EM ALVENARIA NA VJLA RAU - 02

QUARTOS EDEMAIS DEPENDÊNCIAS - R$
40.000,00
TERRENO clÁREADE 396.00M2 - PRÓXIMO
DA FACULDADE. R$ 13.000,00
SOBRADOEMBARRA VELHA CI 190,00m'
- 01 SUÍTE, 03 QUARTOS E DEMAIS

DEPENÊNCIAS,_R$ 70.000,00
LOTES FINANCIADOS COM

PEQUENA ENTRADA E O SALDO
EM ATÉ 60 MESES CONFIRA!

Proximidades da
Chocoleite, contendo 3

quartos. R$ 20.000,00.

Localização privilegiada,
área nobre, portão

eletrônico.

GUARAMIRIM
Banca Papiros - Rua 28 de.Agosto - Centro
Vitamina Real - Rua Roberto Ziemann, s/no - Centro

MASSARANDUBA
Comercial e Papelaria - Rua 11 de Novembro, 2376

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br - e-mail: roberson@netuno.com.br

PLGRIANIIQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOlrr
FLORIANI

20 anos atendendo bem atender sem e
fouip4MENTOS
PARA UCRíTÓRio

i

- Mór ara escritório em g_eral
- Computac:lores/impressorás _

, \ .

- FaXi ... Máquina de cupom fis'(;al
Reló

'

s de Ponto
- Etiq ade·ras - Scanner

,
- Chec Pronto ... Retroprojetof
- CalculácJo�as/Mátitdnas �e escrever
- Suprimen pl informática I
- Papelaria e c.e!_s6rios em geral

Computadores
com IS.O 9002 para
professores e
profissionais liberais
em até 36 vezes,
outrosem até 16 vezes

Monitores Sansung
.

com preços imbatíveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

VENDE - Casa madeira cl 621112,
,

terreno cl 325 m2. Rua 938 - Lot.
Ouro Verde (Barra do Rio Cerro).

Preço: R$ 14.000,00

VENDE - Apto. contendo 03 dor
mitórios, cl área 1201112. Ed.

Iaraguá -Apto. 92 (Centro). Pre
ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terrenos clárea de 342

m2, ao lado da ARWEG. Rua
Bernardina B. Muller.

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Casa em alvenaria,
contendo 2 dormitórios. Rua
Rio Molha, 10. R$ 180,00

VENDE - Alvenaria, cl 11 7 1Il2,
terreno cl área 7931112. RI/a Rosa

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

VENDE - Apto. contendo J suite +

2 dormitórios, cl área de aprox.
IS011l2. Ed. Carvalho - 2" andar

(Centro). Preço: R$ 70.0()(),()()

VENDE,- Terreno de esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli -

Estrada Nova (Práx. Mercado
Brazão), Preço: R$ 16.000,00.

ALUGA - Sala comercial cl 621112.
Ed. Chiodini - sala 106 (I" andar).

R$ 230,00

VENDE - Casa alto padrão cl
área 5001112, terreno cl 630/112.
RI/a Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Terreno cl área aprox.
7601112. Rua Onelia Horst (Vila

Leuzit (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área 70S
/112. Rua Bahia, 109 (Jguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl 2

dormitórios, e terreno cl área de
450m2. João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE -

-Apto. cl área total de 120 11l2. Rua Angelo
Torinelli, 78 - Resid. Amaryllis - Apto. 102 -

BI. "C". Preço: R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGA-SE
Sala Comer
ciai. Rua José
Picolli, snv,
aproximada

mente

60,00m2,
com bwc.
Valor

R$ 180,00

�.: �.L.��.�lf.I��Rg? CORREIO DO POV0 ���.�.�.��P.<? .�y.L:.?� .9�. }.�.r;J�.IR<? .l?� .�99. �

,

ALUGA-SE -

Sala comer

ciai e

apartamento
em cima.
Rua Patri
mônio 204 -

Massaranduba.
Valor

R$ 500,.00

ALUGA-SE -

Sala comer

ciai na Rua
Waldemar
Grubba,

1.611. Área
de 500m2•
Valor a

combinar.

. VENDE-SE
Terreno. .

Rua 606 -

Alidor Gieseler
- lote 22, João

Pessoa.
Área

475,52m2•
Valor R$
8.000,00

,

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA

ALUGA-SE
Casa

madeira.
Rua Tereza H.

Hruska, 351.
3 dorrn., com
garagem.
Valor

R$ 200,00

<:

VENDE-SE
Casa alvenaria .

Rua Maximi
liano HindI

meier, 41. Área
451,71m2•
Consto

128,00m2•
3 darm., + dep.

emp. com

garagem.
Valor R$
74.000,00

Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

PLANTÃO: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Oirassol
IMÓVEIS

371,-7931trPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Rua Anita Garibaldi (Centro)-
1 por andar, 3 garagens, 3'
suítes. Área total de 392m2

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

Preço: R$ 300,00

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

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

707m2. Excelente Ponto Comerciai
(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

.ern até 12 vezes

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

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

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

CENTRO - Apto Ed, Petúnia (1andar), 2

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

troca por casa)

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.

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 RS 70,00)

FIGUEIRA - Casa alv. e/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. RS 21.000,00 (Aceita carro no neg.)

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

casa até R$ 55.000,00)

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

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

RS 65.000,00 (quitado)

CENTRO - Casa alv. cl 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 Aiv. c/182m2-

,

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

" ua Cei. Procópio Gomes _�� Oliveil:a, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compra - Vende

Aluga e Administra

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

371�66-00
371-0,725

Rua João lanuário Ayroso, 531 - Sala 2

Início Iaraguá ESQuerdo

Ret. 2037 - LOT. SANTO ANTÔNIO - Casa de
madeira 90m2, 3 dorm., sala estar/jantar,
cozinha, bwc e demais dep. R$17.000,00

, mais 18x de R$ 150,00

""

Ret. 2058 - VILA LENZI - R. Esmeraldina Junkes
Klein; 53 - casa alv. c/112m2, 3 dorm., sala, coz.,
garagem, lavand. Terreno: 429m2. R$ 35.000,00

VILANOVA- �
m

Casa nova, c/ 'lW \

126m2, 1 suíte %....

+ 2 dorm, sala
��

estar/jantar,
cozinha,

lavanderia,2
banheiros,
garagem c/ '

churrasqueira.
Terreno c/
480m2, rua
asfaltada.
Construção

legalizada para
FCTO. R$
83.000,00

Ret. 3019 - JARAGUA ESQUERDO - Cond.
Azaléia - Terreno 630m2. R$ 47.000,00.

Ret. 6002 - BARRA VELHA - Lot. Jardim Los
Angeles - R. Germano Selke. Casa alv. 126m2,
3 dorrn., sala, cozinha, 2 bwc, garagem,
churrasqueira e varanda. R$ 28.000,00.

R�t. 3013 - IU-iA DA FIGUEIRA - Lateral
Aguas Claras, rua sem saída. Terreno c/

4.200m2• R$ 40.000,00,

Ret. 3020 - VILA NOVA - Lot. Phoenix, próx.
Rádio Brasil Novo - Terreno com 880m2.

R$ 40.000,00

Ret. 1010 - VILA RAU - Res. Águas Claras -

Apto. c/ 2 dorrn., sacada, garagem, área de
terreno e demais dep. Entrada R$ 10.000,00 +

R$116,00mensais

Ret. 1007 - BARRA - Rua Delphina D. Pradi,
apto 2 dorrn., cozinha, lavand, banh, 1 vaga
garagem. Entr::ada R$ 8.000,00 FCTO CAIXA

ECONOMICA R$ 21.000,00.
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Apartamento em Balneário Camboriú na

avenida atlântida de frente para o mar, (fundos)
medindo SO,OOm2 - 1 quarto, copa cozinha,

, banheiro, lavanderia. Valor R$ 35.000,00 - Edifício
Londrina - Bloco B

Vende-se casas com bom oeärêon« prei« do
GRANt, de frenfe pere o MAR no valor de R$
100. DOO, 00 e R$ 150. DOO, DO, Valores à negociar.

TERRENOS VENDAS

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

Terreno numa das melhores áreas
disponíveis na cidade - Vila Nova - Rua Martim
Stall - medindo SOx70m = 2.900,00m2 -

Atrás do Posto Mime - Valor R$ 300.000,00
COD.363 - Terreno medindo 822,44m2 -

Centro -: Rua Presidente Juscelino - R$
100.000,00

COO 332 - Terreno medindo 5.000,00m2 -

Excelente localização - Rua Max William -

Baependi - Valor R$ 190.000,00
. 'Terreno no B'airro Jaraguá Esquerdo -

esquina - 14X28 - próximo ao mercado Pradi -

R$ 18.000,00 <,

Terreno no bairro São Luiz - 14X28 - Atras
da igreja - R$ 20.000,00

Terreno na Barra - Perto da Malwee - R$
12.000,00

,

Terreno no loteamento Veno Volkman 'R$
7.000,00

CHÁCARAS VENDAS

Chácara medindo 5.000,00m2 totalmente

plana - 1 casa em alvenaria excelente com 5

quartos, 2 galpões em alvenaria, rancho para
estacionamento e deposito em madeira, área
toda cercada, entrada trifásica - Pomerode -

Valor R$ 65.000,00
Chácara medindo 71.000,00m2 - duas

frentes para Br - 90% de área plana - Nereu
Ramos - Valor R$ 55.000,00

Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelente
para pesque e pague - 12 lagoas - abundância
de água - casa boa - terreno 100% plano -

Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00
Chácara - ótima - medindo 200.000,00m2

- 90% de pasto já formado - 1 casa medindo
100m2 de madeira de lei - 1 galpão para festas
com banheiro - estábulo e mangueira - área
100% cercada - 3 lagoas de peixes, sendo uma

com mais de 1.000 quilos de peixes - Garibaldi
- Valor R$ 65.000,00

Chácara medindo 118.000,00m2 - lagoa
grande de peixe - casa de madeira - galinheiro
- rancho - Valor R$ 50.000,00 - Garibaldi

SALAS COMERCIAIS

Sala comercial medindo 70,00rn2 - Rua

Leopoldo Malheiro - Centro - Já financiada -

Entrada R$ 8.000,00 e assume financiamento'
Sala comercial medindo 40,00m2 - 2° andar

- de frente para a rua Reinoldo Rau - Edifício
Market Place - Centro - R$ 38.000,00

LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque
- dentro da rodoviária - Baependi - Valor R$
30.000,00

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

ParecerComercial
Vende - Administra

,

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

Realizando seu sonho imobiliário
_ 275-2777

MINI MERCADO -Vila Rau - R$ 15.000,00 -

Aceita-se contra proposta

APARTAMENTOS VENDAS

2 Coberturas - NOVA - medindo 2S0,OOm2 de
área útil - 1 suíte master, 1 suíte, 1 ou 2 quartos,
sala dejantar, sala äe estar, sala de TV, copa; cozinhe,
2 banheiros sociais, dispensa, lavanderia, área de
festas com churrasqueira, área de festas ao ar livre,
dependência de empregada, 2 vagas de garagem,
sacada - teto rebaixado em gesso - piso cerâmico
nos 4 banheiros, cozinha e áreas de festas - piso
laminado äe- madeira - vídeo porteiro, portão
eletrónico, antena parabólica, Vila Nova -

Financiamento direto com a imobiliária - Valor

R$ 200.000,00
Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para

sacada, 2 quartos, BWC, cozinha, copa, sala,
churrasqueira, lavanderia, varanda, piscina, 2

vagas de garagem. - piso laminado de madeira,
teto rebaixado em gesso, vidros fume temperado,
( área útil: 115,OOm2) - entrega em 3 anos -. Vila'
Nova - financiamento direto com a imobiliária. -

Valor R$ .75.000,00
Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para

sacada; 1 q ua rto, BWC, cozi n ha, copa, sa Ia,
churrasqueira na sacada, lavanderia, varanda,'
piscina, garagem. - piso laminado de madeira, teta
rebaixado em gesso, vidros fume temperado, (

,

área útil 95,00m2) entrega em 3 anos - Vila Nova
- financiamento com a imobiliária - Valor R$
65.000,00

Apto. novo pronto para morar ;- 1 suíte, 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira, garagem. - vídeo porteiro,
portão eletrónico, elevador, antena parabólica, área
de festas coletiva, central de gás (área útil
99,OOm2) - 50 andar - Vila Nova - Valor R$
75.000,00.

Apto. novo pronto para morar - 1 suíte, 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira, garagem. vídeo porteiro, portão
eletrónico, elevador, antena parabólica, área de
festas coletiva, central de gás (área útil 78,00m2)
- 10 andar - Vila Nova - Valor R$ 52.000,00.

,

Apto. de cobertura medindo 208,59m2 - 1

Suíte, 2 quartos - Ed. Menegotti - Centro -R$
135.000,00.

APTO. ALTO PADRÃO - Apto. 1 Suíte com piso
,

laminado de madeira e teta rebaixado em gesso em

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

tijolo de vidro e janela para ambiente, Sala jantar/
estar com piso porcelanato de alta qualidade,
banheiro .soclal, cozinha, lavanderia, churras-queira
na sacada, garagem para dois veículos, ampla área
de festas com freezer e mesas. Vila Nova - Apto novo ..
- Valor R$ 98.000,00

RESIDÊNCIAS VENDAS

COO 110 - SOBRADO NOVO - germinado - 1

Suíte, 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,
lavanderia, garagem - Ilha da Figueira - Valor R$
50.000,00

COO 091 -' Sobrado - 4 quartos, 2 salas, 2

cozinhas, 2 banheiros, garagem - terreno medindo

1.397,00m2 com muitas arvores - Czerniewicz
Valor R$ 110.000,00

COO 341 - Casa em alvenaria medindo

100,OOm2 - 3 quartos, banheiros, sala, lavanderia,
cozinha - João PessOa - Valor R$ 38.000,00

COO 373 - Casa em alvenaria medindo

200(._OOm2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baependi -

terreno medindo 644,00m2 - Valor R$
95.000,00

COO 301 - Casa em alvenaria - 3 quartos,
3 salas, 2 banheiros, piscina - Centenário -

Valor R$ 78.000,00
COO 285 - Casa em alvenaria medindo

181,OOm2 - 3, quartos" 2, banheiros, área de
festas - Vila Nova - Valor R$ 70.000,00

COO 360 - Casa em alvenaria - 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros - Ilha da Figueira - Valor

R$ 55.000,00
COO 141 - Casa em alvenaria medindo

90,OOm2 - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro - Ana Paula - Perto do posto Mime -

R$ 35.000,00
C()D 321 - Casa em alvenaria medindo

90,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, garagem,
2 banheiros, lavanderia - Vila Lenzi - R$
58.000,00

COO 222 - Casa em alvenaria medindo

120,OOm2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, corredor, garagem -

Jaraçuá Esquerdo. - Próximo ao Azaleia -: Valor
R$ -55.000,00

COO 000 - Casa em alvenaria medindo'
174,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, cozinha,
lavanderia, área de festas, garagem - Vila Rau
- Loteamento renascença -' Valor 85.000,00

COO 264 - Casa em alvenaria medindo

180,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, dep. de
empregada. Cozinha, lavanderia, dispensa,
garagem. - Czerniewicz - Valor 72.000,00

COO 123 - Casa em alvenaria medindo

141,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, sala, copa/
cozinha, lavanderia, garagem, área de festas -

Ilha da Figueira - Rua Antônio B. Schimidt -'

Valor R$ 68.000,00
COO 123 - Casa em alvenaria medindo

230,001112 - Residencial ou comercial - Centro
- Rua Clemente Barato - Valor R$ 170.000,00

COO 294 - casa em alvenaria medindo

114,00ni2 - 2 quartos, sala, copa, cozinha,
lavander ia, garagem - João Pessoa - R$ ,

40.000,00
COO 357 - Casa de madeira - 2 quartos,

sala cozinha, lavanderia, qaraqern - Ilha da

Figueira - Valor R$ 18.000,00
COO 209 - Sobrado medindo 144,00m2 -

3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Falta acabarnento > Barra do Rio
Molha - Valor R4 25.000,00

'

COO 315 - Sobrado medindo 350,OOm2 -

s

Excelente locali'zação 1 suíte, 5 quartos -

Baependi - Rua Max Willian - Valor R$
160.000,00

COO 134�- Casa em alvenaria - 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro - Bairro Ana
Paula - Rua José Narloch - Valor 58.000,00

PROCURA-SE
Urne casa para alugar central que tenha piscina -

no mínimo 3 quartos, 2 banheiros - paga-se
bem - urgente

'

Compra-se terrenos para loteamento - como

também assumimos loteamentos parados em fase
de acabamento.

Procura-se uma casa para comprar ou terreno até
R$ 18.000,00 - não importa o bairro

'Procura-se uma apartamento ou casa para
comprar - Entrada uma caminhonete 510 ano

1997 a gasolina e uma casa em Xanxerê, para dar
do negócio.
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ITAIVAN REPRESENTAÇOES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

Creci 1749-J

e-mail: itaivan@netuno.com.br
W'W'W'.itaivan.colTJ.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. * Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Vende - Sobrado - Vi
Lenzi - cl 192m2 -

Térreo: sala comi. c/
32m2, cozinha, hall de
entrada, bwe, lavan
deria. Superior: 4
äorm., bwe, sala, sa
cada toda ao redor da

Il>l!lftIõKIHUut casa. Terreno cl
450m2• R$ 103.000,00.
Aceita casa de menor
valor Jguá do Sull
praia

VENDE - Sobrado
Comereial- CENTR
- 1 apto cl 158m2,
2 salas eomls. c/
46,14m2 cada, e 1

casa antiga cl
117,60m2, defront
Edif. Isabel/a.

R$ 230.000,00

VENDE - Casa alv.
c/ 120m2, ANA
PAULA, 3 dorm.,
bwe, sala estarI
jantar, cozinha,
lavanderia, chur
rasueira, garagem
pll earro-
R$ 43.000,00, ou R

15.000,00 + R$
357,00mês HSBC.

VENDE - Sobrado e

alv. NOVO - Guara
mirim cl 360m2 -

aeab. äe primeira,
tudo c/ gesso., 1 suíte
c/ c/oset c/ banh.,
hidra mass. +

sacada + 3 dorm, cl
2 sacada, bwe
social, sala esta

ampla, sala jantarl
TV, lavabo, cozinha
'cl armários emb.,
área de serviço,
garagem pl 4
automóveis. Terreno

��..,..... cl 720m2, aceita
troca. R$ 140.000,00

VENDE - Casa alv.
c/ 210m2 - BARRA
Lot. Papp - 1 suíte
cl ciosetclmóveis
+ 2 dorm., cozinha
c/mobília, bweso
cial, sala estarl
TV, área de
serviço, salão de
festas c/ churras
queira, garagem
pl 2 automóveis.

�--.� R$ 98.000,00

____ PRÉDIO COMER-
_-

CIAL E RESIDEN
CIAL - Ótima opor
tunidade - 2 salas
eomls. e 1 apto no 2°
piso. Sala no fundo
c/ revenda de carne

assada cl boa e/i-

,

enteia. R$ 150.000,00VENDE-APTO
CENTRO-Ed.

Maguilú - Apto 24
- BlocoA, 1 dorm.,

-

1 bwe, cozinha cl
armários, tele
fone, parabólica.
R$ 19.000,00 +

finane. Aceita

Apto. Bai.
Camburiú

VENDE - CZER
NIEWICZ - Casa
alv. e1487,15m2
1 suíte, 1 dorm.,
sala ester/fen
tarlTV, lavan
deria, churras
queira cl salão
de festas, cozi
nha, salão de jo
gos, escritório,
sauna e adega,
piscina c/ área
coberta, gara
gem pI 4 carros

+ casa do easei-
I-- ...... __........�........._llo.._--I ro, 1 äorm., sala,
cozinha, depósito. Terreno cl 3.282,50m2, arborizado c/
acesso calçado cl lajotas. R$ 230.000,00 (negociável).
ceita apto demenor valor: Baln. CamboriúlJguá. do Sul

VENDE - CHICO DE
PAULA - Casa em

alvenaria, esquina,
c/ 106m2, 3 äorm.,
bwc, sala, cozinha,
garagem, lavan
deria. Terreno cl

i 494metros.
R$ 55.000,00.

SOBRADO -

Centro c/ 347m2,
c/ 2 resido + sala
comi. c/ 100m2 -

acabamento äe
s». Suíte + 4
dorm, e demais

dép. - garagem
pI 4 carros,
energia solar,
portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE Cas
alvenaria cl 220m2
- CHICO DE PAULA
- 3 dorm., bwc,
sala, cozinha,
garagem, lavan
deria, pátio amplo.

-r=="'""!1111111 2° Piso: Chur
rasqueira cl bwc.
Térreo: sala comi.
cl bwc. Toda mu
rada. R$ 74.000,0

VENDE - casa

mista -

VIEIRAS - c/
168m2, 2
dorm., 2 bwc,
sala estar,
cozinha,
copa, des-

---r-......

pensa, lavan
deria, salão
äe festas cl
churrasqueira
piscina, gara
gem pl 2
carros, toda
murada e cl
portão
eletrônico.
R$ 29.000,00

Apto-103 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
dorm. - sala
cl sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ.IParc.

VENDE - SOBRA.,.
�-------------..... DO - Vila Lenzic/

258,76m2, suíte
cl closet + 2
darm., 1 bwe,

-

sala estarljan
tar ampla, hall,
biblioteca, lava
bo, cozinha, área
de serviço +

depósito, varan
da c/ ehurras

'. queira e bwe, ga
.t,.J ragem pI 2

carros.

_____"-- ....;,...,'---.-' R$ 160.000,00
ne ociáveis

.---------------..�-.,..Sobrado cl alto
padrão c/ 580m2

, Vila Baependi -

sala cl lareira,
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte cl sacada,
c/oset, Iüaro
massagem +

sauna, 2 äorm.,
c/ sacada, pisei
na adulta e in

fantil, demais

dependências.
-_......

Consulte-nos.
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8 - CLASSIFICADOS

I

I'

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00
2023 - Centro - c/ 1.245 m> - R$ 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl
1.426,50m2
2026 - Centro - Práx. Beira Rio, c/ 609m2. R$
43.000,90
2053 - Agua Verde - 450m2. R$ 20.000,00.
2072 - Amizade' 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - c/ 386,37m2 (18,32x20,70).
R$ 17.500,00
2077 - Amizade - 448m2 - R$ 27.000,00.
2097 - Próx. futur'a Prefeitura c/ 1.018m2 -

R$ 160.000,00
.

2112 - Barra - c/ 468m2 - R$ 15.000,00.
2121 - Barra - lateral da Rua Horacio Rubini,
área c/ 5.809,25m2. Ideal pl Indústria.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$
16.000,00. '

151 - Chico de Paula - c/ 2.500m2 - próx.

IMÓVEIS l T DA.

I,
I

VENDAS
APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quar
tos, dep. empregada, 2 vagas garagem. R$
92.000,00
3009 - Ed. Menegotti - 3 qtos, bwe, sala em 2
ambientes, copa, cozinha eonj., dep. de
empregada, R$ 43.000,00.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, c/
125m2, suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes
c/ saçada e churrasqueira., 2 vagas de garagem.
R$ 93.000,00 si aeab.
3027 - Ed. Schiochet - cobertura c/ suíte master,
2 quartos, salas conjugadas c/ lavabo, cozinha
mobi-liada, terraço, 2 vagas de garagem. R$
180.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quar
tos, dep. de empreqede e 2 vagas de garagem.
R$ 72.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte c/ c1oset, 2 qtos.,
lavabo, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwe, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 15.000,00 +
financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1
qto, sacada c/ churrasqueira e garagem. R$
45.000,00 financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado.
Apto c/ suíte + 2 quartos, sacada c/
churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada
c/ churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA

1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2
c/ 3 qtos, R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritório,
sala TV, salas eonj. c/ lareira, ehurrpsqueira e

piscina. R$ 200.000,00:
1036 - Centro - Terreno c/ 668,65m2, edificado
c/ casa antiga. R$ 180.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno
c/ 309m2, c/ casa c/ 3 qtos. R$ 148.000,00.
Aceita-se, casa ou apto menor valor.
1052 - Agua Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwe,
garagem pl 2 carros. Terreno c/ 450m2. R$
59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suíte, 2 qtos,
bwe social, sala eonj., cozinha mobiliada,
despensa, lavanderia, e churrasqueira. R$
75.000,00.
1083 - Amizade - cl 117,85m2, suíte + 2 qtos,
sala estar, copa, cozinha, lavanderia, bwe social
semi-acabado. R$ 55.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala,
sala de TV, cozinha, dep. de empregada,
escritório, churrasqueira. R$ 85.000,00;
1124 - R. Walter Marquardt - casa c/ 150m2, c/
suíte + 2 qtos. Terreno medindo 609m2. R$
65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira c/ 120m2, c/ 3
quartos. Terreno c/ 437,50m2. R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 180m2, suíte c/ c1osed, 2 qtos.,
salas eonj., dep. empregada. R$ 75.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, el3 qtos. R$
65.000,00 - aceita casa maior valor central.
1225 - Jaraguá Esquerdo'- R. Neeo Spézia - casa

de madeira c/ 4 qtos. Terreno c/ 392m2. R$
30.000,00 - Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, c/ 3 qtos.
Terreno c/ 532,50m2. R$ 49.000,00.
1377 - Vila Rau - 90m2, c/ 2 quartos. R$
38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt
- 3 quartos, 2 bwe - R$ 25.000,00 + -tinenc.

I,
I

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

E-mail: girolla@netuno.com.br
Telefone de plantão: 9973-9093

Posto Mareolla - R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - c/ 1.141,40m2 - R$
25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área el,8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2. R$
119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área c/ 6.760m2. R$
70.000,00.
2222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - c/ 729m2 (27 x 27) - R$
35.000,00
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Matilde - área c/
4.816m2.
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) -

R$ 27.000,00
2361 - Vila Nova - c/ 786,30m2. Loteamento
Real Park. R$ 45.000,00.
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, ell.004m2.
Aceita apto ou casa como parte pgto.
2365 - Vila Nova - Rua do Fórum, cl 405m2.
R$ 30.000,00.
2373 - Vila Rau - c/ 350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina
c/ 581,85m2 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área
c/ 3.515m2, ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
,2446 - Estrada Nova - c/ 1.155,00m2 - R$
24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto c/ 445m2
- R$ 22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/ 49.872,00m2
- R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite -

9.144,85m2 - R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa ae alv. c/ 3 qtos - Próx. Posto Km 7
na Barra do Rio Cerro. R$ 450,00

'

603 - Casa de alv. c/ 4 qtos - João Pessoa. R$
400,00
604 - Casa de alv. c/ 3 qtos - Centro. R$ 600,00
606 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Bretzke. R$
420,00
611 - Casa de alv. c/ 3 qtos - próx. Breithaupt
da Reinaldo Rau. R$ 400,00

-

613 - Casa mista c/ 2 qtos - Vila Lenzi. R$ 250,00

Apartamentos
621 - Apto c/ 2 qtos - Centro. R$ 270,00
622 - Apto c/ 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$
290,00
624 - Apto c/ suíte, 2 qtos. Ed. Arno Reiehow
(NOVO) - Final da Marechal. R$ 400,00.

'

626 - Apto. c/ 2 qtos. - Res. Húngaro - Barra do
Rio Cerro. R$ 250,00
628 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado.
Centro. R$ 450,00
629 - Apto c/ 3 qtos - Res. Satler - Barra do Rio
Cerro. R$ 220,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A

partir de R$ 180,00
'

638 - Apto c/ suíte + 2 qtos. Ed. Sônia Magali
(NOVO) - ao lado Supermercado Lenzi. R$ 320.,00
643 - Apto c/ 3 qtos - prox.. A Marisol. R$ 300,00

200m2, suíte + 2 quartos,
bwc social, salas conj. cl saca
das, cozinha, lavanderia, dep.
de empregada c/ bwc, chur

rasqueira e garagem. Terreno c/
1.000m2_ R$ 75.000,00

VENHA'ARAO
MELHOR!

CONDOMíNIO
ROYAL BARG

Salas comerciais
665 -I Saia comi. c/' 60m2 - Próx. Cal. Divina
Providência. R$ 280,00
666 - Sala com. c/ 200m2 - Próx. A Florisa na vila
Lalau. R$ 400,00

.

667 - Salas comls. c/ 60m2 - Próx. ao Banco do
Brasil em, Guaramirim. R$ 300,00
668 - Sala comi. c/ 60m2 - Próx. Angeloni. R$
280,00
675 - Sala comi. c/ 40m2 - Centro Comi. WV em

frente a Paladio. R$ 400,00
678 - Sala comi. c/ 135m2 - Próx. A Max Mohr.
R$ 280,00
679 - Salas eomls. ao lado do Cal. Jangada. A

partir de R$ 180,00
683 - ,Sala NOVA, c/ 50m2 - Início da Ilha da
Figueira. R$ 350,00
684 - Sala NOVA, c/ 50m2 - Ao lado Agência
Olimpo - Czemiewiez. R$ 350,00
691 - Sala comi. c/ 120m2 - Vila Lenzi - Próx.
Móveis Rabello. R$ 400,00
693 - Sala NOVA, c/ 50m2 - MARKET PLAêE -

Centro. R$ 200,00

Galpões
801 - Galpão NOVO, c/ 700m2 (cl mesanino), pé
direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
804 - Galpão c/ 700m2, em terreno c/ 1.500m2
- Próx. Florisa (_antigo Galpão Saúde) - Vila
Lalau. R$ 1.500',00

O'ORTUNIDADE
ÚNICA!

A'PTO DE FRENTE 'PI
MARECHAL, CISUíTE
CIHIDRO, 2 QTOS,
BWCSOCIAL, SALAS
CONJUGADASCI

SACADA ECHURRASQUEIRA, COZINHAMOBILIADA,
DE'P. EM'PREtMDA, 2 VAGASDEGARAGEM.

EXCELENTEÁREA DE LAZER CI 'PISCINA ADULTO E
INFANTIL, SALÃODEFES!ASEJOGOs, 'PLAY

GROUND.
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"ENDE - �LU�� - �DIVIINIST�

---------,
APTOS I

CONSTRUíDOS :
I
I
I
r---------,
I

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

APTOS
EM

•

CONSTRUÇAO

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco
- Cobertura nº 603, cl área to
tal de 266,63 m2 (2 vagas de
garagem) - Entrada de R$
58.736,06 + assumir parcelas
de condomínio de constru-ção
de 4,812 Cub's (R$ 2.463,12)
até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 35.820,00 e assumir

parcelas. de condomínio de

construção de R$ 1.352,40
(corrigidas pelo Cub) até final
deobra.

Residencial Amaryllis.
VilaNova - Aptos novos com
sacada, churras-queira, 1

vaga de garagem - suíte + 1

quarto e demais dep., R$
54.000,00 - suíte + 2 quartos
e demais dep. - R$ 68.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower _ Rua José
EmmEmdoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl suíte

+ 1 qto. e demais dep.
Entrada de R$ 13.024,64 e

assumir parcelas de R$
764,76 corrigidas pelo Cubo

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari _

Lateral da Rua Amazo

nas(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e

demais dep., c/2 vagas de
garagem. Edifício com

grande área social (pisci
nas térmicas, salões de
festas, sala de jogos,
quadra de esportes,

quiosques). Valor a partir
de R$180.000,00 (cl

acabamento).

Apto c/2 quartos e de
mais dep. - Rua Marina
Frutuoso 909 - Centro -

R$ 53.000,00

Edifício Tower Center
Rua João Marcatto.

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep. com
2 vagas de garagem -

Preço: R$ 98.000,00, sem
acabamento

- Apto. nº 703/1003 cl
suíte + 1 quarto e demais
dep. c/1 garagem. Valor

R$ 60.000,00.
- Salas comerciais executi
vas, em diversos tama

nhos, com preços a partir
de: R$ 38.000,00, sem

acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro, Centro: Apto nº
302, cl suíte + 2 quartos
(área total de 148,55m2),
sacada com churrasqueira
- Entrada de R$ 46.548,13
e assumir parcelas de

condomínio de construção
até final de obra de R$
1.147,10 (corrigidas

pelo Cub).

- Apto nº 204, cl suíte + 1

quarto e demais dep. -

Entrada de R$ 38.323,91,
assumir parcelas de 1,843
Cub (R$ 943,38) até final

daobra.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• Casa em alvenaria com 150m2
+ edícula (terreno com 450,00),
com 3 quartos e demais dep. -

Rua Marcos Emílio Verbinenn,
89 - entrada de R$ 28.000,00
+ assumir financiamento BESC.
• Casa c/ 180m2, c/ suíte + 2
quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95.000,00.
• Casa em alvenaria c/ 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno c/ 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria c/ 2 quar
tos e demais dep. (Terreno c/
área total de 342 nr) Estrada
Nova, Rua Urubici, 118 - R$
39.000,00
• Casa em madeira c/ aprox.
90m2, 3 quartos e demeis dep.
Terreno c/ 480m2 - Rua Ata
nasio Rosa, 376 - Centro
Guaramirim.
• Casa em alvenaria c/
212,00m2, num terreno c/
420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120.000,00.
• Casa em alvenaria c/ suíte c/
closed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, todà mura

da, com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3 quar
tos, sala, cozinha, bwe, área de
serviço e garagem - Rua Carlos
Meyer, 164 - R$ 45.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala,' cozinha, área de serviço,
garagem - Rua 25 de Julho, 170
- R$ 55.000,00 (Entrada +

financiamentos)
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de serviço,
boa sacada e garagem - Rua
José Emmendoerfer, 1533 -

R$ 53.000,00
• Apto com 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc's, área de servi
ço e garagem - Rua José
Emmendoerfer, 1533 - R$
60.000,00.
• Apto c/ 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto c/ 3 quartos, sala, cozi
nha, bwe, área de serviço, 1

vaga de garagem (Prédio c/
salão de festas e churrasquei
ra, portão e portaria eletrônica)
- R. Pedro A. Fa-gundes, 45 -

R$ 54.000,00 (entrada + as
sumir financiamentos CEF).
• Apto. c/ 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 nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 vaga de gara
gem - Rua Reinaldo Rau, Ed.
Market Plaee - R$ 35.000,00

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua
Espírito Santo - R$ 65.000,00

CREC11873-J

• Terreno c/ 1.245,00m2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

R$ 85.000,00.
• Terreno c/ 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00 .

• Terreno c/ 630,00m2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à viste, troca por
outro imóvel ou área construída.
• Terreno c/ 780,00m2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 35.000,00.
• Terreno c/ área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua Jú
lio Tissi, Nereu Ramos - Valor
total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos c/ 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 Cida
de II - R$ 250;000,00.
• Terreno c/ 40.000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500 me

tros da gruta - R$ 50.000,00.
• Terreno c/ 62.500,00m2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno c/ 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 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$
120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto novo com suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada com

pleta, sacada com ctiurres
queira (área total de 306m2),
prédio com piscina, sauna,
salão de festas - Rua Adolfo
Saearri, 36, Ed. Amaranthus -

R$ 1.200,00.
• Apto c/ suíte + 2 quartos e

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

churrasqueira) - Rua Padre
Pedro Franeken, 174 - R$
388,00.
• Galpão' Industrial com

750,00m2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Apto c/ suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa -

R$ 450,00.
• Apto eil quarta e demais
dep. - Rua Pe. Pedro Franeken,
174 (próx. Terminal Urbano) -

R$ 250,00.
• Aptos novos com 2 quartos e

demais dep. - Rua 25 de Julho,
Vila Nova - R$ 300,00.
• Salas comerciais em diversos
locais.
• Casa em alvenaria c/
160,00m2, c/ 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.
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VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357
Ref.

RO - 3 quartos, sa

Ia, cozinha, 2 bwc.
Terreno c/ 629m2•
ua Jair Baumgärtel

""'��-''''�R$ 38.000,00
CASAS

105 - Jaraguá Esq. - Alvenaria, 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro... R$ 17.000,00
106 - Tifa Martins - Alvenaria, 110m2, 2 quartos, sala, bwc, sala comercial.R$ 27.000,00
108 - Vila Lenzi - Mista, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 9.000,00
109 - Chico de Paula - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, com laje, murada R$ 45.000,00
110 - Vila Lenzi - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, com laje, 2 banheiros R$ 70.000,00
134 - Figueira - Alvenaria, 100m2, 1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha R$ 35.000,00
126 - Rio Cerro - Mista, 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem..R$ 39.000,00
142 - Figueira - Alvenaria, 180m2, 1 suíte, 2 quartos, 3 salas, cozinha,
garagem .. , , , R$ 55.000,00
143 - Barra - Madeira, terreno com 451m2 (17,20x26,70) R$ 23.000,00
145 - Guaramirim - Alvenaria, 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, com 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 , R$ 50.000,00 + financiamento
517 - Baependi - Com 103m2, 1 suíte, 2 quartos, bwc, garagem (aceita proposta) R$
22.000,00' + 42 parcelas de R$ 700,00. Aceita terreno ou apto em Camboriú

TERRENOS
225 - Vila Lenzi - Com 664m2 ao lado do viadujo (pronto para construir) ...R$ 20.000,00

LOCAÇAO
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
Vila Lenzi - Sala Comi com 50m2, próx. Lojão da Vila R$ 170,00

Vende ou troca
Casa em alvenaria com 147m2, terreno 484m2, Rua Tarumã,

104, próximo ao Mercªdo Trento - Toledo - Paraná

LOTEAMENTO IMPERADOR - Jguá. Esquerdo - Lote com 600,34m2 e n
1.091,20m2 por R$ 15.000,00 cada. O
VILA LENZI - Casa alv. nova c/ 3 quartos, sala de estar, sala de jantar, iI! cozinha, bwc, área de serviço e garagem, terreno todo murado com cerca e ii!li. portão de alumínio, rua asfaltada. Somente R$ 28.000,00 - entregamos

,I toda pintada, ficando as cores à escolha do cliente. Somente este mês. •

u Aceita troca por casa de maior valor.
,

ESTRADA NOVA - Casa alv. com aprox. '220m2 c/ 3 quartos, sala ampla, 1$• bwc social com móveis, cozinha com móveis e acabamento em granilha,
I! dependência com quarto, sala ou cozinha e bwc, garagem ampla c/
_ churrasqueira, área de serviço. Terreno c/ 581m2• Local alto. R$ 43.000,00,
.!!! aceita carro(s) e parcela .

.! VILA NOVA - Lindo terreno com 231m2, próximo à ponte do Beira Rial �

i Duale Cortinas. Local alto c/ excelente visao pI cidade, rua particular. R$ ;:
� 18.000,00, com crédito de R$ 1.000,00 para serviços de engenharia, aceita '2

carro.
, ANA PAULA - Casa alv. c/ 100m2, c/ 2 quartos, sala de estar, sala de •

ftI jantar, cozinha c/ móveis novos e azulejo até o teto, área de serviço c/ �
!: azulejo até o teto, bwc social cl azulejo até o teto, varanda, toda c/ piso �
� cerâmico, calçada em volta de casa, terreno c/ 325m2, todo murado com iõI

portão de alumínio. Ptóx. Colégio Jonas Alves.. R$ 37.000,00. Aceita carro S'
• e pode ser financiada. ;'

J� LOCAÇÃO
c:: BAEPENDI - Rua Fritz Bartei, sala comi. nova com 150m2 c/ mezanino,
::: estacionamento em frente e fundos, frente toda de vidro. R$ 260,00 -

Carência de 45 ates. n
• VILA LALAU - salas comerciais em frente ao BESC. J
I! AGUA VERDE - Casa próx. UNERJ, mobiliada c/ 2 quartos, garagem, demeis ...

Q. dep. R$ 300,00 Q1

�
ANA PAULA - Casa com 2 quartos, garagem, demais dep. R$ 200,00.

Atenção proprietária de Guaramirim e região: Dispomos de excelente
• casa em Jaraguá em bairro c/ toda infra-estrutura pl trocar casa ou apto.
!II Pagamos diferença.
,:: PROCURAMOS PARA COMPRAR:
.!!! CASA ATE R$ 60.000,00 - URGENTE
.! TERRENO ACIMA DE 2.000mz - URGENTE �

i �� DISPOMOS DE OUTROS IMÓVEIS PARA VENDA. LIGUE E CONFIRA ..

Vende , Aluga , Administra , Compra � Vende , Aluga

CENTRAL DE VENDAS

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

RANCHO,�r��!i:�::�11-
MOVEIS

Centro
JARAGUÁ DOSUL

•

t;1 ir 373-0283
Umaparceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

Cód. 499 -Casa de alvo cf

246,OOm2, suíte, dois quartos,
dois bwc, sala de estar, jantar e
TV, cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem. Área
do terreno cf392,OOm2 - Chico
de Paula - R$75.000,OO.
Negociável
(Aceita veículo como parte de

pagamento)

Cod. 799 - Sobrado dEi! aív, cl
153,OOm2, contendo três quartos,
dois bwcs, copa-cozinha, sala de
estar e TV área de serviço,
sacada, churrasqueira e garagem.
Ilha da Figueira - R$ 70.000,00.

Cô d. S03 Casa nova de alv. cl 104,00m2, cl t r
ê

s quartos,
bwc,sala, copa-cozinha, lavanderia, garagem. Terreno medindo

360,00m2. Ilha da Figueira R$21.000,00 (Aceita veículo ou

mola como parle do pagamento e financia)
Cód. SOS Casa de alv. cl 152,00m2, contendo
quartos, bwc, sala de estar e TV, copa-cozinha,
lavanderia, terreno de esquina cl 1 750,OOm2-
gueira R$ 67.000,00
Cô d. S04 Sobrado cl 336,80m2, contendo dois quarlos,
suíte, bwc, sala, copa-cozinha, lavanderia, sacada, churras

queira, escritório e sotão cl acabamento amplo e espaçoso.
I e r r e n o cl 597,00m2. Vila Le le u . Ótima localização R$

suíte + dois

despensa e

Ilha da Fi-

170.000,00
(Aceita sala comercial)
Cód. S05 Casa de alv. cl 138,00m2, cl
sala, copa-cozinha, lavanderia,. varanda,
Braço Ribeirão Cyvalo R$15.000,00.
(Aceita troca por imóvel + próximo, paga

dois quartos,
garagem,

bwc,

diferença)

Cód. 493 Cása nova de alv.,(Fase de acabamento), cl
a p r o x. 100,00m2, contendo três quartos, bw c , cozinha, área
de serviço e despensa, Exlrutura pl 2° piso. Terreno medindo
682,00m2. Ilha da Figueira R$35 000,00 (Aceita veículo OLL

caminhão)

Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321,75m2. Cenlro de
Barra Velha. R$· 10.ÕOO,00 (Aceita troca por imóvel em

Jaraguá)

Cód. 363 cl três dormitórios, dois
e garagem. Centro
imóvel de menos valor, ou

Sobrado 98,00m2,
lavanderia, varanda

R$25,000,00, (Aceita
bwcs, cozinha,
Barra Velha.
veículo, moto.)

* * * * * *

COMPRA-SE SíTIO OU ÁREA PLANA COM
+ DE 20.000,OOM2, SEM MATA NATIVA COM
ÁGUA PRÓPRIA E ENERGIA ELÉTRICA, NÃO É

NECESSARIO TER BENFEITOR)AS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..... REF. 10 - Casa e
sobrado no mesmo

terreno este
medindo 434,00m2
Rua Rodolfo
Hufnuessler -

centro R$
95.000,00 troca-se

por imóvel em
Joinville,
totalmente

'-'=.:;.._ .:;..___�= negoci á ve I.

CRECI612-J

cn:ivê

REF. 1002- Sobrado
Vila Lalau com 06

qtos, demais

dependências, toda
murada com portão
eletrônico, R$
70.000,00 . Aceita
se apto como parte

,

do pagamento.

EDIFICIO MÔNACO - Aptos com 1 e

2 dormitórios, localização central,
salão de festas com churrasqueira,
playground, garagem privativa,
financiamento direto com a

construtora.

REF. 2 - Casa

central próximo
super
Breithaupt
Reinoldo Rau,
com 210,00m2
03 qtos, demais

dependências.
R$ 85.000,00
negociável.

REF. 304 -

Casa São Luiz
- Ana Paula
com 03 qtos,
demais

dependências
terreno

450,00m2
R$ 58.000,00
negociável.

EDIFÍCIO MATHEDI II - Apto com 3

quartos, sala + copa, cozinha, Iavande-
.
ria, garagem, portão eletrônico, salão de
festas com churrasqueira. Financiamento

direto com a construtora ou pelos
bancos Caixa Econômica Federal e HSBC.

REF. 709 -

Casa Vila
Lenzi, terreno
medindo
474,00m2, R$
25.000,00
negociável
aceita-se
terrenos como

pagamento.

REF. 751 - Casa Vila
Rau com 120,00m2
03 qtos, 02 BWCs,
demais
dependências,
terreno 450,00m2,
R$ 35.000,00
negociável. Docu
mentação regulari
zada para financia
mento junto a

Banco financiador.

Imobiliária Menegotti Ltda.

CRECI W 550-J

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

Cód: 5120 - CASA DE ALVENARIA
- Ilha da Figueira. Dep: 1 suíte, 3

quartos, sala, cozinha, 2 WC, la

vanderia, garagem. Valor: R$·
120.000,00.

Rua Barão do Rio B.ranco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul
.

.

CASAS
Cód: 5117 - CASA EM ALV�NA
RIA - VILA LENZI. Dep: 03 quar
tos, sala, copa, cozinha, 02 WC,
lavanderia e garagem. Valor:

R$ 47.000,00.

Cód: 5152 - CASA DE ALVENARIA
- GUARAMIRIM. Dep: 03 quartos,
sala, cozinha, WC, lavanderia, ga

ragem. Valor: R$ 59.000,00.

Cód: 5153 - CASA DE ALVENA
RIA - RIO CERRO. Dep: 2 quartos,
sala, cozinha, WC, lavanderia, ga

ragem, dispensa.

Valor: R$ 54.000,00.

Cód: 5156 - CASA M,ISTA -

JARAGUÁ 99. Dep: 03 quartos,
sala, cozinha, 2 WC, garagem. Va

lor: R$ 19.00Ö,00.

Cöd: 5160 - CASA DE ALVENA
RIA - VILA RAU. Dep: 2 quartos,
sala, copa/cozinha, WC, garagem.

Valor: R$ 25.000,00.

Cód: 5161 - CASA DE ALVENA
RIA - ILHA DA FIGUEIRA. Dep: 2

quartos, copa/cozinha, WC, lavan
deria. Valor: H 15.000 00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. �RECIW572-J
Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

ÓTIMA CASA CENTRALÀ VENDA
TANTO COMERCIALOURESIDENCIAL

Casa em alvenaria cl 152m2- suíte + 2 dorm., dep. empregada, 2
salas, cozinha cl armários sob medida, área de serviço, 2 bwc 's,

garagempl 3 carros, imóvel cl grades nas janelas, portão eletrônico _

Terreno: 420m2• Rua Jorge Lacerda (lateral da Reinoldo Rau) - Próx.

Colégios, Merc. Valor R$ 130.000,00 (negociáveis)

RELAÇAO DE IMOVEIS DISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

.

DESCRIÇÃO DO'IMÓVEL
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem
Vila Nova: suíte ;t- 2 dorm. cl garagem
Vila Lalau: 3 dorm. cl 2 garagem
Vila Lalau: 2 dorm. cl garagem
Centro: 2 dorm. + dep. cl garagem
Centro: 3 dorm. + dep. cl garagem
Barra R. Cerro: 2 dorm, cl garagem
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centenário: 1 dorrn, cl garagem
Centro: suíte + 2 dorrn, cl garagem

EDIFÍao
Ed. San Gabriel
Ed. San Gabriel
Ed. Amaryllis
Ed. Vitória Régia
Ed. Teresinha
Ed. Sta. Teresinha
Ed. Hass
Ed. Húngaro
Ed. Reviera
Ed. Próx, Weg II
Ed. Maximun Center

ESTILO
Alvenaria.
Madefra
Alvenaria
Madeira-OK

BAIRRO
Giardine Lenzi
Nova Brasília
Centro
Ilha da Figueira

EDIFÍOO
Ed. Argos
Ed. Tulipa
Ed. Amaryllis

CASAS
'DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Centro: 3 dorm. cl garagem
Centro: 3 dorm. cl garagem
Ilha da Figueira: 3 dorm. cl garagem
Santa Luzia: 3 dorm. c/garagem

VENDAS DE CASAS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Suíte + 2 dorm. alvenaria - 210m2
Suíte + 2 dorm. alvenaria - 150m2
4 dorm., 2 salas - 180m2
3 dorrn, Terreno: 520m2 - (130m2)

VALOR

R$ 330,00
R$ 250,00
R$ 400,00
R$ 330,00
R$ 250,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 330,00 .

R$ 220,00_
R$ 450,00

VALOR

R$ 310,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00

VALOR

R$ 60.000�00
R$ 80.000,00
R$ 90.000,00
R$ 37.000,00

VENDAS DE APARTAMENTOS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEl VALOR
Suíte + 2 dorrn. cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Suíte + 2 dorrn. cl garagem - 140m2 R$ 85.000,00
Suíte + 2 dorrn, cl garagem - 130m2 R$ 68.000,0

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

15 (rodas e pneus)
modelo BBS, seminovo.
Preço a combinar. Tratar
371-6600 ou 9973-

8543.

Vende-se título patrimo
nial do Clube Baependi.
Preço a combinar. Tratar

371-6600 ou

CONSTRUÇÃO E VENDAS

l\l�� I m rITét1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIARIA E CONSTRUTPRA

9973-8543.

Vende-se casa no
. Baependi, próximo ao

Clube, cl 200m2, suíte..
2 quartos, salas amplas,

.

cozinha planejada,
churrasqueira, garag,em
pl 2 carros. Valor R$
110.000,00. Tratar

372-3460.

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

DEPENDÊNCIAS
• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
• PORTÃO ELETRÔNICO
• SALÃO DE FESTAS
• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO
• CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, S/N

Fi TUDO OQUE VOCÊ
PREOSA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

VENDE:
205 - Apto. Central: 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira individual - R$ 65.000,00
207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais
dependências. Churrasqueira individual, 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 3.719,25m2 - Lateral Rua Walter Marquardt -

R$ 65.000,00
305 - Terreno cl 2.924,25m2 - Lateral Rua Walter Marquardt -

R$ 65.000,00
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 362,62m2 - Lateral Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - R$ 45.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
310 - Terreno central com 753,90m2 - Rua Nelson Nasato -

R$ 65.000,00
Diversas Salas Comerciais no Centro - consulte-nos.

ALUGA:
407 - Apto. Central (novo) - 1 suíte, 2 quartos, dep..
empregada, churrasqueira individual, hidromassagem e

demais dependências - R$ 450,00
�
Sala comercial na Rua Procópio Gomes, com 450,OOm2 -

consulte-nos

Informativo
Imobil iário
AIJS

I VENDE - TERR����!'���04 - Luis Antonio IAyroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE- TERRENOCOMERCIALcn.600m2- Frente

para a Rua Bernardo Dornhuseh.

I...,..____----tA diretoria da AIJS informa que
iniciará no dia 05/03/01 o CURS
SUPERIOR SEQUENCIAL EM
GESTÃO IMOBILIÁRIA na

UNERJ.

I
VENDE - TERRENO cl .165m2 - Rua Amazonas -

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

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
II - R$ 12.000,011 (Cada).

VENDE - TERRENO cl 5 10m2 - Perto do Juventus·
R$ 12.000,00.

I
VENDE- TERRENOcn86 . .I7 - Rua João Batista Rudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl 1.260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,1111.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
CASAS

VENDE - CASA DE MADEIRA cl 100m2 + casa em

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

VENDE - CASA ALVENARIA cl 150m2 Loteamento
Ana Paula II - R$ 30.111111,110.

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

PROCESSO DATA HORA
Inscrição 29/01/01 à 02102101 09:00 às 22:00Hrs.

Seleção 07/02101 à 13/02101 19:30 às 22:00Hrs.

Divulgação dos Resultados: 15/02101

Matricula: 19/02101 à 23/02101

I
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

I
Zanghelini - R$ 2R'()()(),00 (Aceita carro no negócio).

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

Número de Vagas: 50
Carga Horária: 1650 Hrs.
Funcionamento: Segunda à Quinta
feira - 19:00 às 22:00hrs.

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

Objetivo Geral:

I
Aperfeiçoamento de corretores

imobiliários, assim
como profissional da área imobiliária
com posterior
certificação pelo CRECI/SC.

Informações:
371 0983 - Depto. Administração -

UNERJ

275 0051 - cl Arsanjo

QUEM ÇASA,
QUER CASA,
E MAIS UM

,
.

CREClI541·J VENDE: FUSCA!!!

Cód. 0103 - Casa de madeira com 40m2, contendo 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia/garagem + fusca ano 1974 em

bom estado de consevação.
Terreno com 554-,55m2 (15x36,97), localizada no loteamento
Adelina em Schroeder, próxima a Marisol S.A.

Valor R$ 17.000,00. Aceitando-se permuta por
imóvel em laraguá do Sul.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDEREÇO CERTO DOS MELHORES
PRODUTOS PARA SEU'-LAR!

• Meia-cana "Mold·uras"Carticeiras
• Sancas ri Luz Indireta
• Parede Dlvlsórlo de Gesso
• Farra e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ES�ECIALIZADA

Q�SQlllentQ S�fll CQ.mprt)llll!i&Q
.--.. (47) 275-3184
... 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118· Jaraguâ do Sul· SC
Rua Minas Gerais. 1134· sala 05· Jotnvttte • SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Joinville • SC

1:1'Iii1

.: >·.�.�.Q.��!I�. OOªI1.MIi:�çi9.jª!.;�ºr!ª�� �!.�trºni.ços·; .

···,·.·.v.[d�OiP.9r:te.iJoi··f�.I�.l�,�� .se�;;!i.�i�§!nterfones

111111 HDL

Pedras: Sáo Tomé. Mtracema. Lajinha,
Lumtnaría. Pedra de Rio. Pedra Madeira.
Brita Branca. Rajada e revesümentos em geral
NM- cobrettttOY fretl!!. a"mellwY!wpreçoy dcvr�

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

I

�I

Imunizadora
��Jaraguá

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

p"çº{;_I!.l.ç..$...v..A.. Ç_A$.A .. º.Ill.!jf)_(!.$_TR_lA..(Ç.Qmºf!J:K.9_.f.�-ºr...t.ºx.lç.9.J

SOtnOYr�r.no-C�R�d0
Q��25 ClMtCWuperíêltcuv comprovetdcv

A�.·
.

, �> .. ;� � ��.. ,;1�®'�1'i��� _.f" \ \>..
',,: /'.... I.� .I,..)� .��

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

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

'I

I

II
'I

I
I

Regina

Rua Reinoldo Rau, 815 - �alas 01 e 02
Cenrro - Jaragua do �ul- �C

Comércio de tintas em geral e acessórios
Prestação de mão-de-obra nos serviços de
pintura na construção civil

i(��)
0'7liU':9'!);(\4" J. +O.,,;},'"

27'5 ..411:Cl:�

* ROMANAS

* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS
* MONTEIRO

"I

I

I'
\1'\

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

Fone: ;:373-1010
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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112H 86 ENGATADO'

R$ 55.000,00 a vista ou entrada

de R$ 3.453,00 mais parcelas de

R$ 653,00 de consórcio.

(Oxx43) 348-0687
,

EMPRESARIO!
'VOCÊ JÁSE'FILIOUAO DISK

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. É, 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 promociônas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

F,ALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

Enviar curriculum vitae ao SESC;:: para Rua Epitácio
Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul. Tel. 371-8930

ou tel.lFax: 371-9177.

"'"

SESC ABRE INSCRIÇOES PARA:
\ Brincando nas Férias

Período de realização: 22 a 26 de janeiro de 2001
Uma semana com muitas brincadeiras, diversões,
atividades esportivas, culturais, musicais, camisetas,
lanches e muitas atrações, para crianças de 7 a 12

anos. Vale a pena conferir! No último dia haverá um

maravilhoso passeio no Hotel-Fazenda Santo
Antônio.

VAGAS LIMITADAS!

O SESC, a partir do mês defevereiro, oferece
ginástica para gestantes, yoga, ginástica
geriátrica (3a idade), ginástica localizada e

caminhada orientada. .

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

FIESC
SESI

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

SESI

'Serviço de

Alimentação
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário

catarinense, através de cozinhas próprias e terceirizadas

nas, empresas. Com essa estrutura são atendidas centenas

de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de
trabalhadores.

Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899· RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 • Barra do Rio Molha - 89259·700 - Jaraguá do Sul· SC

\

FIESC
SENAI

JARAGUÁ DO SUL---

Inscrições abertas para ano 2001.

Área Têxtil e Confecção:
Administração de Produção, CAD Confecção, Costura
Industrial, Modelagem lncustrial e Mecânico de

Manutenção de Máquina de Costura Industrial.

Área Metalmecânica:
CAD Básico, CNC - Programação de Torno e Centro
de Usinagem, Mecânico Geral e Soldagem Industrial.

Área de Gestão:
MOPE - Treinamento Espec. Cond. Veículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.

SENAI do Sul 25 anos de atividades.

SENAI - CET Jaraguá do Sul'
,

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259·590 - Fone/Fax: 47-37,0;';:'1722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Vende-se telefone Marechal, terreno de Vende-se apto
celular Sansung pratea- 600m2, pronto pl cons- mobiliado, com 1 quarto,
do, completo. Valor a truir. Valor R$ prédiode frente para o

combinar. Tratar 370- 28.000,00. Tratar Rua mar, em Barra Velha.
7189. dos Escoteiros, 114. Valor R$ 19.000,00,

aceito carro como parte
Vende-se telefone Vende-se mesa de de pagamento ou troca-

prefixo 371. Instalação desenho profissional, cl se por imóvel
imediata. Valor H$ regulagem de altura. em Jaraguá.

400,00. Tratar 370-0383. Valor R$ 80,00. Tratar Tratar 372-161 O.

371-6112, cl Roni.
Vende-se gato Siamês. Vende-se casa de
Valor R$ 15,00 cada. Vendo lindo terreno na alvenaria, com 116m2',
Tratar 370-7189. Vila Nova, próximo a toda murada, com loje,

ponte do Beira Ria - com rebocada, água, luz,
Vendo loja completa de 2.515,00m2, porapen�s cerâmica colocada,
festas infantis. Oportu- R$ 18.000,00, - aceito

.

faltando somente telhado
nidade única para você . carro como parte do e muro na frente, a casa
comprar hoje, e abrir pagamento ou parcelo contém 3 quartos,

sua loja amanhã. Tratar valor, estudo propostas. cozinha, sala de jantar,
(47) 384-0699 (horário . Tratar 275-3998 ou

. sala de estar, bwc,
comercial). 9102-1110. lavanderia e

.

churrasqueira. Aceito
Vende-se', na Rodovia Troco casa em Jaraguá carro, terreno ou

BR-280, Guaramirim, com 100,00m2, todo com materiais de construção
terreno cl 3.000m2, de piso cerâmico, terreno no negócio. Tratar

frente pl pista. com 325,00. 9112-5330 com Sadi.
Valor R$ 60.000,00. . Valor R$ 37.000;00 por
Aceita negociação. casa ou apartamento em Vende-se bicicleta
Tratar 9101-9028. Guaramirim e ou região. feminina, cor Rosa.

Tratar 275-0051 ou Tratar 370-7156 com
Vende-se, no final da {\ 9102-1110 Dolores.

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

Desenhista Mecânico

(AutoCAD e UniCAD) INTERESSADOS COMPARECER
Gerente de Malharia ÀHUMANAURGENTE,
Farmacêutico (3° grau completo) MUNIDOS DE DOCUMENTOS.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua do Hospital
Jaraguá) - Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4;311 - FAX (OXX)47 372-
1091 humana@humana.com.br

www.humana.com.br

��
.HUMANA URGENTE

A HUMANAURGENTE NECESSITA

DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS

Operador de Computador
Operador de E-Comerce
Chefe de Almoxarifado

Operador de Impressão Gráfica

Representante Comercial (cl
firma própria)
Costureira
Cortador de Malhas (com experi- -

ência)
Fresador de Ferramentaria
Soldador MIG

Analista de Pedidos (Cursando
3° grau)
Torneiro Mecânico
Técnico de Máquinas de Úvar
Mecânico de Máquinas de Cos
tura (pl São Bento do Sul)
Assistente de RH (Psicólogo)
EngenheiroMecânico (30 grau
completo)
Vendedor de Automóveis
Secretário Executivo (pl
Schroeder)Faturista

Precisa-se:
- Vendedores

- Cobrador Externo
e Interno; cl salário

+ comissão.
I Interessados tratar

I na Rac: BR,..280,
Km 69, Bairro Água
Verde. Telefone:
371-8141, falar cl
Sr. Jaison ou Miro

�l� CENTRO DE EDUCAÇÃO
� MUSICAL

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

deidade)
.

- Teclado e outros cursos

Informacões 371-1632

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
DtonHoffmann

Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaraguá doSul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei,
etc.

.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que seacham nesteTabelionato
para protesto de Títulos contra:

Adelaide Engelhardt - BR-280, Km 93 - Corupá;
Alexandre dos Santos - R. José Theodoro Ribeiro, 320 - Ilha da Figuei-
ra - Nesta;

"

Alexandre Tillmann-c- R. Acre, 333 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Altair Machado e Celia Montoche - Av. Mal. Deodoro, 776 - Nesta;
Anathema Confec. es Ltda. - R. Arthur Gumz - Nesta;
Andre Bastos Alves - R. Santos Dumont, 180, próx. Mega - Nesta;
Antônio José da Souza Silva - R. Cabo Expedicionário Harry Hadlich,
358-Nesta;
Antônio José da Souza Silva - R. Cabo Expedicionário Harry Hadlich,
358-Nesta;
Canaveral Com. Prods. LimpezaHig. Ltda. - R. Treze deMaio, 411 -

Nesta;
Comercial Nitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
ComercialNitron Ltda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
ComercialSinuelo-BR-10l,Km71-Nesta;
Condutron Ind. EletrônicaLtda. - R. MariaUmbelina da Silva, 232-
Nesta;
D. J. D. Imóveis Ltda. - Av. Marechal D. da Fonseca, 1.085, sala 1 -

Nesta;
.

DalcidiaCom. e Repres. Ltda. - R. Ney Franco, 472 - sI. 01 - Baependi
-Nesta;
Fabio de Oliveira Goulart - R. JoãoMarcatto, 13 - Ed. DomChiodini
Nesta;
Fábrica de Cadeiras Vila Amizade Ltda. - R. Exped. Fidel Stang, Rua
741, It. 230-Nesta;
Fábrica de Cadeiras VilaAmizade Ltda. - R. Exped. Fidel Sting, Rua 741,
It. 230 - Nesta;
Frascoplast Ind. Com. e Plast. Ltda. - R. Horacio Rubin, 223 - Nesta;
Isovel Ind. Com. deMóveis Ltda. - Rod. BR - 280 - Rio Preto Velho
Nesta;
Izenilda AparecidaGabelhere - R. 246, Adolfo A. A. Ziemarm - Nes
ta;
Lucia S. Leithold - R. Garibaldi, 120 - WigandoMeier - GaribaWigando
ME-Nesta;
Lucia S. Leithold - R. Garibaldi, 120 - WigandoMeier - GaribaWigando
ME-Nesta;
Luiz Carlos Ferrari - R. Cuiabá; 361-Nesta;
Manoel Antenor Phillips - R. Leopoldo Janssen, 37 - Nesta;
Manoel Antenor Phillips - R. Leopoldo Janssen, 37 - Nesta;
Marcenaria 'Elmo Ltda.ME - R. Germano John, s/n° - Schroeder;
Maximos Indústria e ComércioLtda. - R. Itoupava, 584 - Schroeder;
Maximos Indústria e Comércio Ltda. - R.ltóupava, 584 - Schroeder;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - Av. WaldemarGrubba, 2.287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Cp. 42�Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2.287 - Nesta;
MetalúrgicaM. 1. Mohr Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 - sala
03-Nesta;
MetalúrgicaM. 1. Mohr Ltda. - R. Exp. Gumercindo da Silva, 90 - sala

03-Nesta;
Miguel Ribeiro - R. Hermann Schulz, 169 - apto 107 - Nesta;
Móveis Malu Ltda. - R. Otto Hilbrecht, 1.825 - Ano Bom - Corupá;
Orli Volkmann ME - R. Rosa Balsanelli, s/n° - Nesta;
Pedro Urbanski - R. WolfgangWeege, 1.116 - P. Malwee - Nesta;
Portas Santa Catarina Ltda. - R. Prefeito José Bauer, 1.361-Nesta;
Posto 416 Ltda. -Rod. SC-416, Km 178 - RioCerro-Nesta; _

Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Rozzaco Comércio de Pneus Ltda.i-> R. Barão do Rio Branco, 125 -

Nesta;
Transp. PaoÍetto e Servo Agríc. Ltda. - R. José Menegotti, 157 - Nes
ta;
Transporte Bettoni Ltda. - R. Henrique Rouse, s/n° - Nesta;
Vanderlei de Almeida - R. 402, 63 - pt. 02 - São Luis - Nesta;
WoodWork doBrasil- R. Reinoldo Rau, 585 - sI. 03 - Nesta;
Young Line Indústria e Comércio Ltda. - R. WalterMarquardt, 3.031-
Nesta;

li
II
II

!

E, como-os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que osmesmos compareçam neste Tabelionato naRuaArthurMuller, n°
78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razãopor
que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da
Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A espera de

paredes
Rosas, flores e

paisagens. A exposição
organizada pela artista

plástica e professora de
artes em Guaramirim,
Iris Kuczkowski, no
Shopping Breithaupt,
oferece a peça
certa para quem procura
telas leves e que não

, fujam à temática

acadêmica, por isso
mesmo

descomprometidas e

despidas de qualquer
polêmica ou apelo, seja
social ou estético. É
produto da reunião de
trabalhos da própria Iris,

, de sua aluna Marisete
Nava, do professor
paulistano Douglas
Frasquetti e do ,

professor joinvilense
Eduardo Antonio Reis.
Em dezembro, Iris
Kuczkowski trouxe

Douglas Frasquetti a
Guaramirim para
ministrar seminário de r

artes plásticas. O artista

paulistano pintou 13

telas, todas de rosas,
ensinando e dando dicas

que auxiliam os alunos
a aproximar-se da
beleza e naturalidade
desse objeto de desejo e

admiração, tão comum
nos jardins brasileiros.

Participaram alunos de

Jaraguá do Sul,
Guaramirim e

Massaranduba.

"Queríamos fazer uma
exposição só com as

telas que o Douglas
pintou. Mas os

quadros se espalharam e

foi difícil reuni-los, por
isso trouxemos outras

telas", explica Iris. Ela

prevê para maio a

realização de mais um
seminário com o artista,
para turma de, no
máximo, 16 alunos, mas
a data ainda não foi
definida.

, Os quatro autores dos

Fotos: Edson Junkes/CP

Trabalhos de Iris Kuczkowicz e de outros três artistas compõem a exposição
trabalhos expostosno
espaço do shopping
produzem em estilo

semelhante, o
impressionista das
flores, paisagens e

naturezas mortas. A
maioria das obras é

,

produzida sem risco e

sem modelo, fruto
apenas da inspiração do '

artista. O preço das telas
varia de R$ 180,00 a R$
400,00. "Uma obra de
arte vale bem mais do

Considerado acessível, o preço das obras caria de R$ 180,00 a R$ 400,00

que isso, mas se não
fizermos preço

'

acessível, jamais vamos
.

conseguir atingir o
público", reconhece Iris.
Ela sabe que pintura não
é a mesma coisa que
obra de arte.

Óleo sobre tela é a

técnica das peças
apresentadas ao

público. A professora
guaramirense também
trabalha outras técnicas,
como a textura, mas

nesse caso não dá

garantia da
durabilidade do

produto. A dificuldade
dos artistas que
trabalham com

massa é encontrar
material resistente, já
que o sol e pequenas
batidas acabam

provocando rachaduras
nas telas.
Os trabalhos ficarão

expostos no shopping
até o dia 31.

Oficina e passatempo
Iris Kuczkowski dá aulas de pintura há 14 anos. Em seu.

ateliê, em Guaramirim, recebe alunos de Jaraguá do Sul
e região, homens emulheres em busca de

aperfeiçoamento artístico ou de uma simples atividade
para passar o tempo. Suas telas já foram vendidas para

diversos pontos do Brasil e até exportadas. A
concorrência e o. aumento do número de artistas

plásticos não a preocupa. "Quanto mais gente pinta;
melhor se torna o nível. É assim que a gente se

aperfeiçoa"; diz.
Freqüentam as aulas de Iris pelomenos 20 alunos,
inclusive umpadre. Segundo a experiência da

professora, 90% não segue carreira e utiliza as artes

plásticas como forma de passatempo ou para decorar a
própria casa.

No impressionismo, omaior ídolo. de Iris éMonete ela
faz questão de apresentá-lo, junto com outros da mesma

escola/para que os alunos também aprendam sobre'
arte. "No início eles seguemmeu estilo, mas nada

impede que gostem de outras escolas e encontrem uma

tendência que agrademais", comenta a professora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A supergatinha
Bruna Caroline

Fagundes
completou 1 1/1
aninho dia 17/1. 111
Seus pais, a 211
vovó, os tios e a il1
dinda lhe 3/1 /

desejam muitas 311
felicidades! $/1

3/1
3/1

311
'/

4/1
"

5/1 ;':

/5t1 / /

· /'
/

5/1 ;':

6/1

6/1 -

'/

Nasceu no dia
15/12/2000 a

fofinha Esther '

Gumz da
Costa. Os

papais,
Custódio e

Eliana, e a

irmã, Rebeca,
sentem-se

muito felizes

A gatinha Juliana Gneipel, filha de Jonni e Zelinda Gneipel, completou
4 anos no dia 1711. Parabéns!

"

Micaele Schenkel

7/1 /

Ane Oarollrma Hillesheim ;(

Lucas Em,anuel Marthepdal
.: '/;, ':

Eri,Ck, Pauli de Castro ,,//. /;.-:: ://,;;;(
Jttlia éHé,6c,ki .I, /

/ ",/0�:
/, ';/ �/.

Paula' Pretto7 .c)ening
-: /�':/,

.
.

Maria Lulza ?anghelini Ç>omingós /. :
Gabriel Temeltm
Tainara Baltazar da luz

Taynara Thives

Camila ,Batista
Fernanda de Abreu Corrêa

/

Guilher.me .Hetden
'/

/ f , / / /.

Guilherme Reçh '/' '/
'

Dalila Crysti da Silva Vieira
"

Karin de Oliyeira MUller

Matheus Padrottl Wendorff

, /..
'/ .

/
.

/,;;// /.. .

• •••

"-""'-i"· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Enfeitando nossa coluna Eduarda Sasse

Gieburowskí, filha de Lincoln e Rosane
Gieburowski

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

CLíNICAQ7� Weodá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UNERJ investe na

capacitação de docentes
Vinte professores do Centro

Universitário de Jaraguádo Sul
- UNERJ terão concluído até

o término, deste ano, vários
cursos de Pós-Graduação -

Mestrado. A capacitação de
docentes é uma característica
forte da UNERJ que, desta

forma, investemaciçamente na
formação qualificada de pro
fessores e consolida a Ins

tituição como referênciano en
sino superior em Santa Cata
nna.

Conheça os novosMestres
da Instituição:

ArleteReginaFloriani - Administração/GestãoModema de
Negócios - FURB

<

AdejaimeReitz - Administração/GestãoModema de
Negócios - FURB

Nelson Luiz Pereira - Administração/GestãoModerna de
Negócios - FURB

AchilIes Santos Silva Júnior - Ciências daComputação -

Fundação
Softville/FAURGS

DilmaMontagnolli - Educação - PUCIPR
f

Leonir Pessate Alves - Educação - PUCIPR
João Renato Panstein - Administração deNegócios - FURB
Roberval Zen - Administração/GestãoModema deNegócios
-FURB

Roziliane O. Freitas - Literatura (Teoria Literária) - UFSC
MohamedAmal- Economia - UFSC

Jamis Antonio Pialla - Administração/GestãoModema de
Negócios - FURB

Sebastião Lauro Nau - EngenhariaElétrica - UFSC
Ivone Fernandes Morcillo Lixa - Direito - UFSC
Marcelo Lesmann - Mídia e Conhecimento - UFSC

Paulo Ramos - Educação (Ensino Superior) - FURB

SuzanaHintz - Educação e Cultura - UDESC

Rosemari Conti Gonçalves - Educação - UFSC

HelenaCristina Lübke - Lingüística - UFSC

Rita de Cássia dos Santos Vanin - Educação - PUCIPR
IvanaAp. Costa Cavalcanti - Educação -PUCIPR

Cursos do Sine têm novas vagas.
Novas turmas estão sendo

oferecidas pelo Sistema Na
cional deEmpregos (SINE) em
parceria com a Fundação Edu-

\
cacionalRegional Jaraguaense
(PERJ). Ao contrário dos cur
sos anteriores, quando a ins

crição era feita na sede do Sine
ou da Epagri, os interessados

deverão procurar a Coor

denação de Extensão e

Relações Comunitárias do
Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul- UNERJ, no
Bloco E, para preencherem a

ficha de inscrição.
Os novos cursos ofereci

dos são os seguirites:

ADMINISTRAÇÃO DO LAR - 16 vagas.
CUSTOS E NOÇÕES BÁSICAS DEMATEMÁTICA - 16

vagas.
ARTESANATO (FOLHA DE BANANEIRA, MILHO) -

16 vagas.
TÉCNICA EM BORDADO - 16 vagas.
COOPERATIVISMO - 16 vagas.

�ARTESANATO (CASCADE ARROZ, FOLHADEBA

NANA,MADEIRA,PROD. LOCAIS) - 16 vagas.
5 S - 20 vagas.

-c

CursosdeEducaçãoPennanente
. para 2001 já têm programação

A Coordenação de Exten- cursos acontecerão de 14 de curso têm o valor equivalente
são e Relações Comunitárias março a 11 de julho e as ma- a dois créditos financeiros
do Centro Universitário de Ja- trículas poderão ser efetuadas (R$24,40).
raguá do Sul- UNERJ apre- de lOde fevereiro a 5 de O cursos serão realizados
sentou a programação dos março na Coordenação de todos os dias nos períodos
Cursos de Educação Per- Extensão e Relações Comuni- vespertino e noturno e obe-
manente previstos para o tárias, localizada no Bloco decerão à seguinte pro-
primeiro semestre de 2001. Os E.As mensalidades para cada gramação:
- Segunda-feira Relações Humanas - Atividade física na 3a idade-

Atualização emHistória - 14h 15h45min às 17h15min 16h às 17h30min
às 15h3Omin Reciclagem - 14h às 17h Atualização emCiências
Escultura - 15h45min às História da arte - 19h30min Biológicas - 14h às 15h45min
17h15min às21h Comunicação Oratória - 19h
Artesanato - 19h às 21h . Quarta-feira às20h30min
. Terça-feira Informáticall - 14h3Omin às 16h . Sexta-feira

Elaboração de textos - 14h Artesanato - 14h às 17h Cerâmica - 13h30min às 17h
às 15h3Omin Empreendedor - 19h às 22h Atualização emGeografia -

Desenvolvimento Pessoal e . Quinta-feira 14hàs 15h45min

ArquiteturaeUrbanismopromove
novo curso comprofessor italiano

Dando prosseguimento ao

programa de capacitação de
acadêmicos e profissionais, o
Curso de Arquitetura e Urba
nismodoCentroUniversitáriode
Jaraguá do Sul-UNERJ estará
promovendoemmarçoumurso

sobre Arquitetura e Meio
Ambiente com o Professor
PietroRomani, daUniversidade
de Roma, responsável pelos
estudos de impacto ambiental
das ferrovias italianas.

Segundo oProfessor Fabio
Montibello, coordenador do
Curso de Arquitetura e Urba-

nismo, as inscrições para o curso
estarão abertas a partir de
fevereiro. Osmoldes a serem se

guidos serão os mesmos do
curso anterior, sendo que desta
vez engenheiros civis também
poderão participar. "Estamos
querendo, pelomenos, implan
tar a realização de dois cursos
deste por semestre na UNERJ
comprofessores dasuniversida
des deRoma, Genôva, Firenze
e, provavelmente, Veneza. São
matérias que, no Brasil, não
possuem muito aprofunda
mento, ao contrário da Itália".

UNERJ participa de lançamento
de programa noMEC

A convite doMinistro Paulo
Renato de Souza, aPró-Reitora
deEnsino, Professora IriaTan
con, esteve, no dia 14 de de

zembro, noMinistério daEdu
cação, emBrasília.Na ocasião,
a Pró-Reitora participou do

lançamento do Programa de

Formação deProfessoresAlfa
betizadores, que aconteceanível
nacional e que é constituídopor
vários projetos.

Conformeexplicações dadas
pela Professora Iria, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ, já participa do pro
grama, através do trabalho de

capacitação de professores da
Educação Infantil, desenvolvido
emmunicípiosdaregiãodoVale \

do ltapocu.Este trabalho é
realizado communicípios que
conseguiramrecursos financeiros
junto aoMEC para aEducação
Infantil. A coordenação do

programa é feita pelaprofessora
IracemaGrützmacher, responsá
vel portoda aregião sul do Brasil.

Curso de
italiano retoma

emmarço
A Coordenação de Exten

são e Relações Comunitárias
estará promovendo, a partir do
dia 7 de março de 2001, uma
nova etapa do Curso de

Italiano. Realizado através de

parceria entre a PUC - Paraná

e oCentro Universitário de Ja

raguá do Sul- UNERJ, o curso
terá as suas aulas ministradas
às quartas e quintas-feiras,
sempre das 19h15min às 22

horas.Segundo a professora >

Marisa Kaufmann, as ins

crições para o curso estarão

abertas no final de janeiro, na
Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias e o

valor do mesmo será equiva
lente a R$ 85,00, incluindo o

material didático.

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os noivos com

os pais dela,
Miraldo e Maria

Faresin

,0 IIsim" de Carlos e Jocilene
Fotos: FB

Jocilene Faresin tornou-se
a sra. Carlos Zanotti, dia 6
de janeiro deste ano, em
elegante troca de alianças
quemovimentou a agenda
branca de Guaramirim.O
"sim" aconteceu na Igreja
Santos Anjos, no Bairro
Avaí, seguido de recepção
noClube Vieirense, em

Jaraguá do Sul.

Os noivos
Carlos (Salomé)
Zanottie Jocilene
Faresin

�----�--------------------�

Os noivos com

os pais dele,
Dolarico e

Verônica Zanotti

PREFEITO, VICE E OS 19 VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL:

(da esq. p/ dir.) Veréadores: Silvio Celeste{ Valdir Bordin, Ademar
Winter, Cacá Pavanello, Rodolfo Guesser, Orlando Gilberto

Gonçalves, Lio Tironi, Maristela Menel, Pedro Garcia, Vitório
Lazzaris, Jean Cario Leutprecht, Paulo Floriani, Roque Bachmann,

o vice-prefeito Moacir Bertoldi e o prefeito Irineu Pasold e os

vereadores: Lorita Zanotti Karsten, Zé Padre, Ivo Petras Konell,
Marcos Scarpatto e Zé da Farmácia.

AF

Vereador
eleito pela
primeira
vez e o

mais
votado

entre os 11

eleitos na

cidade de

Marmeleiro,
Paraná, o
empresário
Rosalino

Flores,
irmão deste
colunista,
neste flash
com a esposa, Leonilda, e os filhos, Leonardo e Lúcio, após ser eleito
e empossado presidente da Câmara no dia 1 de janeiro, embarcou em

direção à sua residência de veraneio na praia de Barra Velha/SC, onde
gozou merecidas férias. Daqui enviamos os melhores votos de

parabéns e muito sucesso!!!

.

Quem estréia
idade nova

hoje é a bela

[aniane
Daniele Kock.

Parabéns!

:I. Floricultura

� Florisa

-� -------- - ------ -
-- -

�

�.�•.--=-'

Calçadão
371-5800

Mania de vender barato
ir (047) 371-8146
ir (047) 371-0515

Barra do Rio do Cerro
376-1603

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

Corupá
375-1948

Aniversariou

ontem

Katiane de

Souza.

Parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Unerj abre curso para corretores-
Jaraguá do Sul - Está pre

visto para 5 de março o início do

curso Superior sequencial em ges
tão imobiliária, na Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).
Iniciativa para formação e aperfei
çoamento de corretores imobiliá

rios, o curso terá certificação ofe
recida pelo CrecilSC (Conselho
Regional de Corretores de Imóveis
de Santa Catarina). As inscrições
acontecem de 29 de janeiro a 2 de
fevereiro.

De acordo com o corretor de
imóveis Arsanjo Paul Colaço, que
sugeriu a implantação do curso,

fizeram a pré-inscrição, no mês de
dezembro, 124 corretores. Para o

exercício da profissão de corretor,
é exigido o curso Técnico em

Transações Imobiliárias, mas a

classe vinha sentindo a necessidade
de criar curso em nível superior,
que vai atender as cidades de Jara-

guá do Sul, Joihville, Blumenau,
Baln. Camboriú, Corupá, Canoi
nhas. Formação equivalente à que
vai ser implantada em Jaraguá do
Sul já existe em outros Estados

brasileiros, onde estão sendo im

plantados até cursos de pós-gra
duação em Ciências Imobiliárias.

Arsanjo acredita que, ao final
desse curso, os profissionais esta
rão melhor preparados para as

exigências do mercado. O curso

sequencial é equivalente à gradua
ção, oferecidapelas universidades.
Para cursá-lo, o candidato precisa
ter 2° grau concluído. A maioria
dos profissionais que se interessou

pela oferta é de profissionais que
já atuam no ramo, mas o curso é

aberto ao público em geral. "Mui
tos profissionais da região se in-

_

teressaram porque essa iniciativa
é inédita em Santa Catarina",
explica Colaço. (LC)

,

CD! aponta o caminho da. fama
Jaraguá do Sul - A Studio

.CDIManequim eModelo Fotográ
fico incluiu Jaraguá do Sul no pólo
que está formando em Santa

Catarina, graças ao porte e às ca
racterísticas físicas de meninas e

meninos jaraguaenses. A criação
do estúdio promete novo canal para
os que buscam sucesso e fama
através das passarelas, já que as

formaturas são acompanhadas por
olheiros daFord, Elite eMega, den
tre outras grandes agências. O iní

cio do curso está previsto para
março e tem duração de cerca de

_

dez meses.

A franqueada da cm Informá
tica em Jaraguá do Sul, Jerusa
Guercio, está radiante com a con

quista. "A CDI é muito rigorosa.
Antes de liberar a franquia, eles visi
tam a cidade e avaliam as carac

terísticas físicas da população, o
porte e a beleza daspessoas. E nós

temos muita gente bonita aqui", -

comemora. O pólo criado em San
ta Catarina terá outros três estú

dios, situados emBlumenau, Itajaí
eCamboriú.

Jerusa promete que estúdio vai
ser um caminho para pessoas que
têm as características exigidas pelo

mercado da moda. O curso, pro
fissionalizante, seráministrado por
manequim profissional e vai

oferecer, ao final, possibilidade de
- registro em carteira e book

fotográfico, para apresentação dos
modelos e manequins. As for
maturas serão realizadas junto com
as outras cidades catarinenses,
eventos em que os chamados
"olheiros" serão convidados a ava
liar os novos candidatos ao

mercado.

Apesar de ter como público
alvo pessoas bonitas, o curso pode
ser feito por qualquer um. "Às
vezes a pessoa não tem porte de

modelo, mas pode obter dicas que
vão ajudá-la em sua vida diária",
explica a proprietária do estúdio.
Aulas de postura, maquiagem,
expressão corporal, etiqueta e es

tética serão ministradas no curso,

que também promete estimular a

formação cultural.

As aulas serão realizadas duas
vezes por semana, com turmas de,
nomáximo, 16 alunos. "Vamos co
locar gente bonita nas passarelas.
O cm vai ser o primeiro alheiro.
Já estamos procurando os talentos
do futuro", anuncia Jerusa. (LC)

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

.
.

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Comerciantesbuscam recursos

para superar falta de moedas
Bancos também
nöodispõem
detroco
suficiente

Jaraguá doSul- A mania

de guardar moedas em casa faz.
desaparecer do mercado esse

instrumento essencial. ao troco.

Comerciantes convivem com a

dificuldade diária de encontrar

moedas e há até quem pague para
obtê-las. Mesmo com campanha
do Banco Central para conscien
tizar os que guardam as moedas
no cofrinho, a quantidade em

circulação ainda é pequena. Na
busca desesperada pelo troco,
comerciantes' apelam a bicheiros
e cobradores, pois o produto
também está escasso nos bancos.

"Moeda foi feita para cir
cular". O cartaz espalhado nas

agências bancárias foi distribuído
Pêlo governo federal e faz apelo
para que o consumidor "não deixe
suas moedinhas esquecidas na

gaveta". Todos se perguntam o

que aconteceu com as moedas.
"Há uma falta generalizada de
moedas em todo o Brasil. O há
bito do cofrinho e o esquecimento
estão prejudicando nossa eco

nomia", diz o gerente-adminis
trativo do Banco do Brasil, Fer
nando Luiz Engelmann. Ele
lembra que o Banco Central man
dou cunhar quantidade significa
tiva de novasmoedas (e vai gastar
milhões paraisso), mas acredita

que não vai solucionar o pro
blema se as pessoas continuarem
a guardá-las.

Outro gerente de banco,
Aloísio Stathewski, tem menos

dificuldades com moeda porque
atende clientes que trabalham
com grandes quantidades de di

nheiro trocado, mas diz que é
difícil atender a demanda de
clientes que necessitam de quan
tidades maiores de moedas. Dada

Comércio:Acássio Souza busca moedas emjliperamas e caça-níqueis

a dificuldade dos bancos, os

comerciantes apelam a recursos

inusitados. "Eu brinco no flipe
rama e nas máquinas caça-ní
quel, daí sempre consigo manter

moedas em caixa", conta Acás
sio Souza, proprietário de pas
telaria. A preocupação do aten

dente de lanchonete fast-food
Emerson Gandra é maior. "Estou

negociando com bicheiros e com

as moças que vendem cartão de

estacionamento, mas no final de
semana é um desespero, nunca
tenho moedas suficiente", diz.

ALTERNATIVAS - Co
merciante do centro da cidade
oferece R$ 5,.0.0 para quem levar
R$ 4,8.0 em moedas. Quem não

quer pagar para obtê-las, utiliza

A empresa RENATO TOMELIM-ME informa
que está solicitando junto à Fundação do

Meio Ambiente - FATMA, a Licença
Ambiental de Operação (LAO), visando
lecenciamento ambiental para obtenção
de Guia de Utilização para extração de
Saibro, referente Processo DNPM

815.586/94, localizado no Município de
Guaramirim/SC.

outros recursos. "Nós compra
mos bala e chiclete para dar de

troco", revela o balconista Gan

dra. Nas lojas de R$ 1,99 o re

curso também é comum. "A

maioria aceita uma bala por R$
.0,.01", conta a caixa Maria Hen

dges. Mas o cliente não é obri

gado a aceitar as guloseimas no

lugar do troco em dinheiro. Se
ele não quiser, o comerciante tem
que "se virar".

A dificuldade de manuseio e
. .

a facilidade de extraviar são

motivos que levam as pessoas a

guardar as moedas. Comer
ciantes e funcionários dos ban
cos apelam. Lugar de dinheiro
não é em porquinhos e latinhas.
(LiSANDREA COSTA)

370-0816'
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Fundação tem dificuldades em

contratarmédicos para Corupá
Entidade
administra o

hospitallocal
desde outuoro

Corupá - A Fundação
Beneficente de Corupá não está
conseguindo contratar mé
dicos para as áreas de anestesia
e obstetrícia. A fundação ne

cessita desses profissionais
para atendimento no Hospital
Coinunitário de Corupá (antes
Hospital São Francisco), cujo
controle foi assumido pela
entidade no final de outubro do
ano passado. "A nossa difi
culdade está em conciliar pro
fissionais com as condições do
nosso estabelecimento e o que
precisamos", diz o presidente
da fundação, pastor Otto
Porzel Filho.

A Fundação já fez contatos
com anestesistas em Jaraguá
do Sul para tentar conciliar e

suprir a falta de profissionais
em' Corupá, mas só obteve

apoio para cirurgias eletivas

(marcadas com antecedência).
"O nosso problema é no aten

dimento às situações de emer

gência", diz Porzel Filho. Ele

explicou que a dificuldade na

disponibilização de um pro
fissional anestesista está re-

Edson Junkes/CP

Quadro: direção do hospitalprecisa encontrarmeio de aumentar receita

fletindo na contratação de profissio
nais para a área de obstetrícia, por
que "uma depende da outra".

A contratação desses profis
sionais, reforçando a equipe do hos
pitalf serviria não só para ampliar
o atendimento à população, em
especial às gestantes, diminuindo
as freqüentes transferência para
hospitais de Jaraguá do Sul, como
iria ao encontro da política de for
talecimento do Hospital Comuni
tário Corupá, como instituição.
"Precisamos ampliar a receita",
explica Porzel Filho, que desde o

princípio está à frente do movi
mento pela transformação adminis
trativa do antigo Hospital São

Francisco.

Durante esta semana, as

dificuldades foram parcialmente
amenizadas, com a confirmação
de que anestesistas de Jaraguá do
Sul farão atendimento em Co

rupá, duas vezes por semana. A

ampliação do serviço médico não
é a única dificuldade que a enti

dade está enfrentando, desde que
passou a controlar o hospital. A
partir deste mês, a fundação terá

que pagar aluguel no valor de R$
3 mil mensais aos antigos pro
prietários do hospital e habilitar
se à aquisição dos móveis e equi
pamentos do mesmo.

(MILTON RAASCH)

Seminário de Corupá dispensa os alunos
Corupá - Depois de várias

décadas de funcionamento na

preparação de jovens para a vida

religiosa, o Seminário Sagrado
de Jesus, instalado pelos Padres
Dehonianos, na década de 30,
está encerrando um ciclo. A

partir deste ano, o seminário ser
virá apenas para receber voca

cionados adultos. Os 53 semi
naristas que freqüentaram o

estabelecimento até dezembro do ano

passado, estão se transferindo para
a Escola Apostólica São José, outro
seminário da mesma congregação
que funciona emRioNegrinho (SC),
onde concluirão os estudos no

ColégioEstadualManoel daNóbrega.
No seminário de Corupá fun

cionará apenas o Propedêutico,
explica o padre TarcísioDarrós Feld
haus, responsável pela admi-

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Ofut1mologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

nistração. Conforme o padre, o

custo elevado de manutenção e as

transformações que aconteceram

no atendimento aos vocacionados

jovens determinaram a desa

tivação do ensino médio no antigo
estabelecimento. A congregação
religiosa vai aproveitar a beleza

arquitetônica das instalações para
incentivar a visitação e o turismo
no local. (MR)

RESGATE DA TRADiÇÃO

Gráfica
�

370-7919
370-8649

'Festa Pomerana
No vizinho Município de Pomerode está desenrolando a

tradicional festa de resgate da tradição - conhecida como a cidade
mais alemã do Brasil-, que teve início no último dia 11 de janeiro
e encerramento amanhã.

A reportagem compareceu domingo passado (14) para assistir
ao desfile das sociedades e de viaturas do passado, que arrancou

entusiastas palmas da grande assistência, especialmente os muitos
turistas de outros Estados ou países, que nesta temporada marcam

presenças nos balneários do litoral catarinense, e não deixam de

participar deste evento.

A I8a Festa Pomerana contou, também, com a tradicional

exposição industrial que foi muito visitada pelos locais e

forasteiros, que compravam grandes lotes por produtos bem
acabados e preços tentadores

Surema Bublitz Gruetzmacher
Em virtude das férias coletivas aos funcionários deste órgão de

imprensa, apenas agora estamos noticiando o falecimento, em 6
do corrente mês, da senhora Surema Bublitz Gruetzmacher,
digna esposa do senhor Miltom Gruetzmacher, deixando o

marido e dois filhos. O seu sepultamento ocorreu para o

Cemitério Municipal de Jaraguá do Sul- Centro, depois de
velada na Igreja Evangélica Luterana - Centro.

Aos enlutados, apresentamos nossos sentimentos de pesar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Morador perturba vizinhos
ficando nu no pátio de casa

Polícia Ambiental faz duas
.. prisões em Massarandubaf'

Corupá - Os moradores

daRuaEstrada Pedra de Amo
lar estão revoltados comum dos

vizinhos. Desde o ano passado,
o agricultorErnesto Publitz, de
aproximadamente 33 anos, vem
se restringindo a vestir roupas e

circula nu no pátio da casa.

Quarta-feira, quem fez a queixa
na Delegacia de Polícia foi

RomildaMoretteWackerhage,
28 anos, que mora na frente da

\

casa do agricultor, Segundo o

comissário da delegacia de

Corupá Wanderlei Zocateli,
Publiz já tem passagem na

delegacia por crime ambiental.
"Os moradores dizem que ele

chama as pessoas que estão por

perto, assobia e faz gestos obs
cenos", conta.

Zocateli diz que Publitz será

encaminhado ao Fórum e pode
rá cumprir penade três meses

a um ano de detenção. "O pior
é que ele mora com os cinco
filhos e a esposa, que o ajuda
na safadeza", critica.

/

são, em flagrante, aconteceu
quinta-feira, por volta das 15 ho

ras, na propriedade de Filipe
Kupas, na localidade dê Guara

ni-Açú, no interior de Massa
randuba. Com eles, foram en

contradas 94 cabeças de pal
mitos extraídas, que foram apre
endidas.

A dupla foi conduzida para
a delegacia de Guaramirim,
onde foi instaurado inquérito.
Conforme a delegada Fedra

Konell, que está respondendo\

interinamente pela delegacia, na

,
;

Agentes tombem
recolheram 94

cabeçasde
,palmito nativo

ausência da delegada Jurema

Wulf, que encontra-se em férias,
os acusados responderão por
furto e crime ambiental, con
forme previsto na Lei 9.605. A.

prisão de Cordeiro e Silveira é

apenas mais um entre vários
casos de invasão de propriedade
para furto de palmito na região.
Massaranduba é um dos muni

cípios que freqüentemente se

deparam com esse tipo de ocor

rência, tendo acontecido in

clusive até homicídio em um

desses incidentes. (MR)

Massaranduba/Guarami
rim - Agentes da Polícia

Ambiental efetuaram as prisões
de Ailton Pereira Cordeiro, 32
anos, o "Arrepiado", natural de
Garuva, e deReniIso da Silveira,
30 anos, de Canoinhas, acusa
dos de furto de palmito. A pri-

TÉCNICO QUÍMICO
Enviar curriculum com pretensão

salarial para, LUIZ KIENEN BEBIDAS

LTDA., Rua Manoel Francisco da

Costa, 130, Bairro Vieiras,
,

CEP 89257-000 - Jaraguá do sul-se
ou e-mail: kienen@netuno.com.br

A/c Cleudie - RH

/.

'Comerciante contesta queixa na delegacia
I' e acusa industrial de cobrança indevida

Jaraguá do Sul - Na

edição do Jornal CORREIO DO
POVO de terça-feira foi di

vulgada nota sobre estelionato,
onde o industrial Nilson Mar
celino Dana registrou queixa na
Delegacia de Polícia contra o

comerciante Tercilio Voigt Jú
nior. Indignado com a acusação,
Voigt Júnior diz ter quitado suas
dívidas nos dias que constavam
no contrato. "O aluguel das três
máquinas de costura industrial
era para ser pago em três

meses, e foi o que fiz, o problema
é que ele não me devolveu as

os responsáveis pela' defesa,
mas de maneira nenhuma ficar

calado", orienta.
A procuradora-adjunta da

Prefeitura, LucéliaMariaAraldi
Lessmann, diz que o caso ainda
será -ánalisado. "O papel do
Procon é fiscalizador do código
de défesa do consumidor, mas

- ,_ �

o órgão não tem o poder de
aplicarmultas". Ela explica que
quando não há acordo entre as

duas partes o Procon encaminha
o caso para o órgão competente,
que é o Ministério Público.

(FABIANE RIBAS)

notas promissórias e ainda
.

/

queriame cobrarum quartomês
de aluguel", critica.

O comerciante defende que
para revalidar o contrato para
mais um mês de aluguel é
necessário um adento no

documento, que não existe. "Se
aconteceu enriquecimento ilícito,
é para o lado dele, se alguém é

estelionatário, não sou eu". Ele

afirma conhecer casos de

pessoas que tiveram problemas
com este mesmo industrial.

"Quem estiver passandoporum
caso como o meu deve procurar

� OFICINA MECÂNICA
......... BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,
Rua Prefeito José Sãuer, 826. - Vila Ràu - Jaraguá do Sul· SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax: (0**4?) 275-3605

Pizzas CULTIVE.
COGUMELOSPequena - R$ 6,90

Crande R$ 12,90
Cigante R$ 15,90
Cilzone R$ 16,90

razer em Entregamos em Guaramirim
votender bem. 'B����

CORREIODOPOVO CURSO TEÓRICO E

PRÁTICO NA PLANTAÇÃO' E'
,$VF,'ORTE TÉCNICO

lJ.ju(la'/Jifos a escolher o local
do plantio e produzir tipo

exportação.

Aprenda a plantar
COGUMELOS tendo bons

lucros, em um peqllen.o
espaço a partir d�
cam a prim·

.

Ô
ém4

Assinaturas do

Jornal

CORREIODOPOVOpor

apenas R$ 8,00
mensais, em

Guaramirim, ligue
para o telefone

373-1238 e fale

com Adriana

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha, uma minipizza
de banana nevada371-'655

Rua ltápoct!J Hansa - Três Rios do Norte

E-mail: rmans�e@netuno.com.brPref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Tricampeão brasileiro de
pára-penteministra curso em JS

'

Piloto diz que é
necessário ter
conhecimento
datécnica

Jaraguá do Sul - o tri

campeão brasileiro depára-pente,
patrocinado pelo Red Bull, Frank
Ifhomas Brown, 30 anos, veio

para o Município no início da

semana para testarmaterial novo
confeccionado pela Sol Paragli
ders e ministrar curso. Com 20
anos de experiência em vôo,
Brown acredita que para praticar
este esporte não é necessário
tanta habilidade, mas conhe

cimento da técnica. "\0 pára-pen
te põe em risco a vida da pessoa
como qualquer outra atividade

que exerce, como andar de carro

e atravessar a rua", diz.
O tricampeão ressalta que

assim todo desportista procura
superar seus limites, os adeptos
do pára-pente buscam vôos mais
altos e mais rápidos. "Por mais
fechado que esteja o equipa
mento, o piloto cai oito metros

por segundo em caso de aci-

. dente, o que equivale a saltar de

um prédio de dois andares",

Arquivo/CP: Edson Junkes

Experiência: curso de pára-pente aborda técnicas para competições

,explica. dois a três anos de vôo". O valor

O curso ministrado por do investimento é de R$ 90,00.
Brown iniciou na quinta-feira e O próximo desafio de Brown

encerra hoje. O curso aborda o será o campeonato brasileiro, que
Cross Country e técnicas para deve iniciar em fevereiro, em
competições. "É apenas para Governador Valadares (MG)...
pessoas que tenham, em média, (FABIANE RIBAS)

Abertas as inscriçõespara aTaçadeFutebol deAreia
Guaramirim - A Secretaria

de Esportes, Lazer e Eventos

iniciou na quarta-feira as ins

crições para a Taça Guatamirim
de Futebol de Areia, primeiro
evento esportivo que será ofe
recido pela nova administração de
Guaramirim, com início previsto
para o dia 17 de fevereiro. As

inscrições serão recebidas até o

dia 9 daquele mês. Poderão

participar tantas equipes.quantas
estiverem interessadas, sendo que

á única exigência é a de que os

atletas sejam residentes ou tra- I

balhem no Município.
O Congresso Técnico que,

definirá o regulamento e outros

detalhes da competição está

previsto para o próximo dia 13
de fevereiro, com início às

19h30, na Prefeitura. Na rea

lização dos jogos, a secretaria

pretende utilizar somente as

quadras de areia1localizadas nas

comunidades do interior. "Com

isso, queremos valorizar as

comunidades rurais e respectivas
praças de esportes, além de
oferecer o laz'er e o con�ra
çamento inerentes à prática es

portiva", diz o secretário de

Esportes, Lazer e Eventos, Luís
Antônio Chiodini.

A previsão do secretário é de

que cerca de 25 equipes, pro
cedentes das mais diversas

localidades, participação da Taça
Guararnirim. (MR)

FÓRMULA � �I

Villeneuve já critica
novo carro da BAR

São Paulo - O novo carro
/

da BAR não foi nem apresentado
oficialmente, tem menos de uma
semana de vida, e já começou a

ser criticado por Jacques Vil
leneuve. Depois de completar 44
voltas com o BAR003 em Jerez,
o canadense decretou: "É mais

I

lento que o do ano passado".
As declarações de Villeneuve

não foram muito bem recebidas
na cúpula da equipe, que se

esforça para demonstrar otimis
mo em seus primeiros treinos
com o novo motor Ronda - até

porque os japoneses passarã? a

fornecer motores à Jordan,
tambérri, e têm dado demons
trações de afeto exageradas ao

time de Eddie Jordan, insinuando

que será esta a equipe a receber
maiores atenções da montadora
em 2001.

Campeão mundial de 1997

pelaWilliams, Villeneuvetemmais
três anos de contrato c'o;n a

BAR. Mas desde sua chegada ao

time, que coincidiu com su,

estréia, em 1999, todos os ano,

Jacques entra na lista dé possí
veis candidatos a vagas nas equi
pes.maiores. Cada vez que se fab
em eventuais substituições m

Mcl.aren, Ferrari ou Benettoi
(esta agora sob o controle da Re

nault), o nome de

Villeneuve!cogitado. .

Jacques falou que o BAROO
é "muito difícil de guiar", mas qu
o time tem algumas idéias pan
melhorar seu desempenho qu�
devem ser colocadas em prátio
nos testes de hoje. Ontem treina
ram apenas quatro pilotos e

Jerez. Luca Badoer, da Ferrari
foi o mais rápido com Imi�
22s783 (104 voltas, carro do an

passado). Olivier Panis, com �

BAR de 2000, ficou em segund
com Imin22s833 (60) voltas

seguido por Kimi Raikkoner

(Sauber de 2001) com lmin231
716 (53 voltas) e Villeneuvi

(lmin24s734). (FLAVIO GOMES)

ersário, a Yang Fashion estará concedendo
50'Yo em toda a sua linha praia: biquínis, maiôs,

rmudas. Vale a pena conferir, de 20 de janeiro a

fevereiro. A Yang Fashion está situada à

�x Wilhelm, 837 - Jaraguá do Sul.

75 - 3290 - Imperdívell
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