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Pasold é indicado

�:,,1; para presidir a
Amvali este ano

Jaraguá do Sul, sábado, 27 de janeiro de 2001

Guaramlrím cobra dívida átiva
e wru para equilibrar caixa

Ano 82 - N° 4.389 - R$ 1,00

A Secretaria de Administração e Finanças
deGuaramirim prepara ofensiva para reforçar
a arrecadação doMunicípio, cobrando tributos
atrasados, lançados na dívida ativa, e re-'

colhendo o IPTU. A Prefeitura tem a receber
cerca deR$ 1,9millÍão, em impostos atrasados,

correspondentes aos últimos cinco mandatos e
quer recuperarpelomenos R$ 300mil este ano.
Inicialmente, a secretaria vai ampliar os prazos
de pagamento, para quitação das dívidas. Os

que permanecerem em débito serão chamados
na Justiça. Página 3

\

Raboch: "A

empresa quer solidificar-se
no mer�ado"

FEIRA

'MalweeMalhas vai

expor na 16a FIT
Pelaprimeira vez, aMalwee

Malhas estará participando de '

uma feira fora de Santa Ca
tarina. Participará da 16a FIT,
em São Paulo. Página 5

Página4 '

I

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
Duas Rodas
Industrial '

Fotos: Edson Junkes/CP Proprietário de motel rendeu o assaltante Aleir Tiago e chamou a polícia. Página 7

Tati Bakun prepara
exposição de nus

AartistaplásticaTatiBakun
marcou para abril exposição
de quadros inéditos, série de
nusmasculinos e femininos. A

exposição promete ser dife
rente e ousada: Lâmina

Associação faz
melhorias e instala

cobrança de ingresso
na Rota das

Cachoeiras, a partir de .

o,:'

abril. Página 6

Corupá vai

cobrar ingresso
nas cachoeiras

Os melhores negócios
em classificados

estão no

Cla.ssimóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Democracia e negócios
o aumento de 20% na tarifa e namulta do estacionamento

rotativo de Jaraguá do Sul é apenasmais um capítulo da cartilha
capitalista, que tem os lucros como princípios fundamentais,

estando acima de qualquer outra
questão. Enquanto a inflação di

vulgada estána casa dos 6% anuais,
o reajuste dàs taxas públicas e dos

juros bancários extrapolamos limites
do bom senso, confirmando o do
mínio da lógica liberal. ds salários
são reajustados pela inflação do

período,mas as tarifas públicas pela
necessidade de mercado.

Como era de se esperar, os re

ajustes causaram protestos e ques
tionamentos dos usuários sobre o

valor definido, Aliás, desde o início
da implantação do Projeto Zona
Azul - fevereiro de 1997 -, o

sistema tem colecionadomuitomais
críticas e reclamações do que

resultados. Imposto por pressões políticas e por interesses
econômicos, o estacionamento rotativo não atendeu aos critérios
básicos que requer a democratização do espaço público.
Obedeceu interesses outros, sem conseguir atingir os objetivos'
propostos.

Idealizado pelaCâmara deDirigentes Lojistas paraorganízar\

e otimizar a oferta de vagas à disposição da população,
oportunizando arotatividade dos espaços e, conseqüentemente,
contribuindo para o aquecimento do comércio local, o sistema
tomou outros rumos, contrariando os comerciantes. Embora
necessário, o estacionamento rotativo desprezou os princípios
fundamentais e tomou-seuminstrumentopunitivo enãoorientativo
e ordenador. Assim, o reajuste reforça as críticas de que o objetivo
é gerar renda.

.

Duas pesquisas de rotatividade - umarealizadaem setembro
de 1998 e outra cinco anos depois - comprovaram quenão
seriarecomendável aimplantação do sistema. Em 1988, 87,36%
dos veículos pesquisados permaneciammenos de uma hora
estacionados. Em 1993, o número recuou para 78,57%, mas
ainda o suficiente para inviabilizar a implantação. Todavia, a
administração municipal, com a conivência-da Câmara de

Vereadores, optou pelo caminho das conveniências e instalou o
sistema

Outro aspectoquestionável é a concessão do serviço, assinado
no apagar das luzas do governoDurval Vasel. De acordo com o

contrato, cada vaga custariaR$ 0,60 porhora, em contrapartida,
aTransitar repassariamensalmente àPrefeituraR$ 8,00 porhora
- R$ 9,6mil-, 22% da arrecadaçãomínima prevista. Em
dezembro de 1998, o número de ruas passou de 21 para 25,'
incluindo algumas utilizadas como "fuga", reforçando a tese de

que o sistema tem objetivos arrecadatórios.
Diante de tantos protestos ereclamações, algumas vozes, lúcidas,

masdissonantes, tentaram incentivaro debate epropor alterações.
Pordiversas vezes o tema foi levantadonaCâmaraMunicipal, sem
nenhumresultado prático, apenas palavrórios ocos jogades sob a

luz dos holofotes. A esperança-está agora na consciência dos
vereadores para as urgentes enecessáriasmudançasno sistemaÉ o

mínimo que se espera dos parlamentares, que têm como função
primordiall�gislare fiscalizar as ações de governo:

Estelionato e irresponsabilídade
I

* Nilson Marcelino Dana

Na edição número 4.386, de
20 de janeiro, foi publicado uma

matéria, assinada irresponsavel
mente pela repórterFabiane Ribas
(pois não ouviu ambas as partes),
sob o título "Comerciante contes
ta queixa da delegacia e .acusa
industrial de cobrança indevida".

Sentindo-me no direito de es
clarecer aos leitores os fatos com

provas documentais entregues à

redação, e não apenas com frases

covardes, infundadas e irrespon
sáveis, proferidas pelo emitente
do cheque que originou o ato de

estelionato, o latoeiro TercíIio

Voigt Júnior, morador daRua João
Franzner, 561, São Luiz, com o

intuito de denegrir e desestabilizar
meu nome, como segue:

gamento com o cheque de sua

emissão número BQ-827001, do
Banco Itaú S.A., no valor de R$
215,00, recebendo o recibo e as

notas promissórias, sendo que,
com um ato covarde e de má-fé,
no mesmo dia, Tercílio Voigt
Júnior, sorrateiramente, foi ao

banco e deu contra-ordem. No
dia seguinte, ao depositar o

cheque em minha conta, o

mesmo foi devolvido. No dia 16
de janeiro registrei BO número

210/2001, na Delegacia de Po

lícia CIvil por estelionato.
Sem mais ... concluam lei

tores.

OS FATOS: No dia 25 de

agosto do ano passado, conforme
contrato 324, 325 e.326, foi
contratado à locação de três

máquinas de costura industrial

pela senhora Zita Alves Guerreiro
Voigt, por três meses, com

término em 24 de novembro do
mesmo ano, data em que não foi

devolvida, mesmo sendo sua a

responsabilidade da devolução,
apenas devolvendo-as em 22 de
dezembro. Portanto, um mês

após, e por não dispor do valor
do aluguel desse último mês (pois
os outros três estavam pagos),
ficou de pagar este mês excedente
no dia 8 de janeiro deste ano. No
dia 9 de janeiro, compareceu ao

meu escritório efetuando o pa-
* Industrial do setor têxtil

Resposta da repórter Fabíane Ribas

O episódio é decorrente de uma nota publicada no Jornal CORREIO DO POVO, no dia 18 de

janeiro, baseado em Boletim de Ocorrência registrado por Nilson Marcelino Dana, na Delegacia
de Polícia de Jaraguä do Sul.

A partir da publicação da nota, Tercílio Voigt Júnior procurou o Jornal para contestar a acusação
de estelionato. Cumprindo com a função de repõrten ouvi as argumentações e procurei o Procon
e a Delegacia de Polícia. De posse da versão de Voigt, telefonei para o número que consta do

contrato, na tentativa de' ouvir Dana, mas o industrial estava viajando. Fato que ele mesmo

confirmou quando fez contato com a redação, já para questionar a matéria.
Em nenhum momento houve irresponsabilidade ou tentativa de prejudicá-lo, fiz o que deveria

fazer como repórter. /

Daqui para frente, a pendenga deve ser resolvida em fórum específico, a Justiça.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter entre

30 e 35 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o

texto e fazer as correções 'ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 . Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul· SC
Fones/Fax (047) 370-7919 - .370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br I

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal

(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o reinício dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Guaramirim,
no próximo dia 15 de fevereiro, promete ser bastante movimentado.

O encaminhamento de propostas consideradas "moralizadoras", mas

que também são polêmicas, como a redução do recesso parlamentar
de 90 para 30 dias e a extinção do adicional de R$ 877,25 na

remuneração do presidente da Câmara, suscitam desde já opiniões
variadas entre os vereadores que recentemente tomaram posse. É
importante que a comunidade se interesse pelo assunto e até

acompanhe os debates que deverão acontecer de imediato no

Legislativo. É a melhor maneira de avaliar o pensamento de cada um
dos representantes políticos nessas questões e constatar se algum

deles é lobo vestindo pele de cordeiro.

Agricultura
O presidente da Câmara de
Vereadores
de Guaramirim, Evaldo
João Junckes (PT),
o Pupo, vai apresentar
indicação sugerindo que a

Prefeitura auxilie os

agricultores no transporte de
insumos agrícolas,
como o calcário fornecido pelo
governo estadual.
A alegação do vereador é de

que a maioria dos

agricultores não tem caminhão

próprio ou recursos

para pagar o transporte. Além
disso, a Prefeitura de
Guaramirim seria a única que
não está prestando
esse tipo de benefício aos

produtores rurais na Região
Norte/Nordeste do Estado.

Confirmado
O engenheiro agrônomo e

empresário Alfredo Frasson foi
confirmado como vice Jovem

Empresário, na diretoria da

Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim.

Frasson terá a atribuição de
coordenar as iniciativas da

entidade em apoio à classe em

presarial jovem noMunicípio.

Em silêncio
O ex-vereador e ex-candidato a

vice-prefeito OsvaldoDevigili
(PMDB) mantérn,o propósito

de formar novo partido político
em Guaramirim. Engajado ao

projeto desde que foi derrotado
'

nas eleições municipais, Devigili
admite que a articulação está

acontecendo, mas não fala do
assunto ..

ENTREASPAS �

"O governo precisa viabilizar o quanto antes a construção
do novo prédio da prefeitura para acomodar os comissionados.
O atual espaço está pequeno e tem gente saindo pelo 'ladrão'."
(Presidente do Diretório do PT de Jaraguá do Sul, Dionei da Silva,
sobre a nova estrutura administrativa da Prefeitura)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� . Oftalmologista - CRM 9066

Secretaria fará cobrança dos

impostos atrasados ,e do IPTU
Providências
visam reforçar
a arrecadação
do Município

Guaramirim - A Secretaria
de Administração e Finanças faz

preparativos para desenvolver

campanha de cobrança dos tributos
lançados na Dívida Ativa do Mu

nicípio. Existem cerca de R$ 1,9
milhão de impostos atrasados, cor
respondentes aos últimos cinco

exercícios, e a expectativa da se

cretaria é de recuperarR$ 300mil,
até o final do ano. Essa ofensiva,
juntamente com o recolhimento do

IPTU, a partir de março, visa o in
cremento de arrecadação e dispo
nibilizar recursos para que o Exe

cutivo possa dar conta dos inves
timentos do início dé governo.

O secretário de Administração
e Finanças, Jair Tomelin, informou
que, inicialmente, a Prefeitura de
verá incentivar o recolhimento dos
valores pendentes, ampliando os

prazos de pagamento, para, em se

guida, levar os que ainda permane
cerem em débito para a cobrança
judicial. Por outro lado, já começa
a serprovidenciada a elaboração dos
camês do IPfU (Imposto Predial e
TerritorialUrbano).Tomelinainda não
temuma estimativa do valorque será
arrecadado com o imposto dos qua
tro mil contribuintes.

- O cidadão poderá optar en-

Edson JunkeslCP

Alternativa: Tomelin quer recuperar os impostos atrasados
.

,
I

tre o pagamento em cota única,
no dia lOde março, e o pagamento
parcelado em até cinco ou seis

vezes, isso nós ainda não definimos

-, antecipa o secretário.

Ontem, ele recebeu um re

presentante do Banco do Brasil, que
ofereceu os serviços do Programa
deModernização daAdministração
de TributosMunicipais. Através do
programa, a Prefeitura poderá
habilitar-se a receber recursos para
proceder a uma revisão cadastral
do IPTU e investimentos em in-

formatização, aquisição de veículos
e treinamento de pessoal nessa
área. O imposto virá com 9,95%
de reajuste este ano, o equivalente
à variação do IGPM.

RESTOS A PAGAR - A Se
cretaria deAdministração e Finan

ças vai revisar todas as contas

herdadas do governo anterior, que
estão constando como restos a

pagar. Segundo Tomelin, já foi

providenciada uma comissão que
exarninará todos os débitos com

fornecedores. (MILTON RAASCH)

Prefeito concede primeira audiência a empresários
Guaramírím - o prefeito,

Mário Sérgio Peixer (PFL) con
cedeu ontem a primeira audiência
a empresários, desde que iniciou
o governo, há pouco mais de três
semanas. Peixer recebeu para
uma conversa no gabinete os

empresários EdgarMaluta, Ailton
Maiochi e Cleber Ivan Saade.
Conforme a assessoria, o prefeito

já determinou que todas as

manhãs de sextas-feiras serão

reservadas para receber os em

presários. As audiências deverão
ser marcadas através da Aciag
(Associação Comercial, Industri
al e Agrícola de Guaramirim).

Nas sextas-feiras à tarde,
acontecerão reuniões com todos
os secretários, para avaliação das

atividades em cada área. Às
segundas-feiras, o prefeito con

cederá audiências ao público. O
despacho com secretários e

assessores acontecerá sempre às

terças- feiras.
Nas quartas e quintas-feiras

fará contato externo, na fis

calização de obras e serviços,
viagens e visitas a empresas. (MR)
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Pasold é indicado presidente
da associação dos municípios
Homologação da
diretoria acontece
dia 9 de fevereiro,
em Barra Velha

Jaraguá do Sul- o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) foi indicado
pelos colegas das cidades que
integram aAmvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu)

. para assumir a presidência da
entidade este ano. Ainiciativa partiu
do prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu (PFL), presidente em

exercício da associação. Segundo
Leu, o objetivo é constituir a di
retoria para dar andamento às

ações e projetos definidos no cro

nograma. A proposta de Leu foi
acatada por unanimidade pelos
prefeitos, que estiveram reunidos
na sede da entidade, na noite da
última quarta-feira.

A diretoria proposta é a seguin
te: presidente: 'Irineu Pasold

(PSDB), prefeito de Jaraguá do

Sul, primeiro vice-presidente:
Mário Sérgio Peixer (PFL),
prefeito de Guaramirim; segundo
vice-presidente, Osvaldo Jurk

(PMDB), prefeito de Schroeder;
Conselho Fiscal, efetivos: Walter
Marino Zimmermann (PFL),
prefeito de Barra Velha; Luiz Carlos
Tamanini (RMDB), prefeito de

Corupá, e Alzerino Bernardes

(pMDB), prefeito de São João do

Edson JunkeslCP

Liderança: Pasold quer unir os municípios nos projetos da Amvali

Itaperiú.
Os conselheiros suplentes são:

Nilto dos S�ntos (PSDB), pre
sidente da Câmara de Barra Velha;
Herrmann -Suesenbach (PMDB),
presidente da Câmara de Corupá,
e José Luiz dos Reis (PFL), pre
sidente da Câmara de São João do

Itaperiú.: além de Leu como

representante da Amvali junto à
Fecam (Federação Catarinense das

Associações dos Municípios).
Atualmente, apenas o cargo de

presidente está ocupado. A dire
toria anterior foi destituída em 31

de dezembro, com o final do man
dato dos prefeitos e vereadores.
"Assumi a presidência da Amvali

porque o cargo estava sob o co

mando da Prefeitura de Massa

randuba, mas em caráter tem

porário, para que a entidade não

ficasse sem alguém que responda
por ela", explicou, informando que
não faz parte da diretoria proposta
porque quer dedicar-se, neste ano,
exclusivamente à administração da

cidade, "pelas dificuldades encon

tradas para organizar a estrutura",

(MAURíLIO DE CARVALHO)
.

Secretaria elabora planejamento estratégico
Jaraguä do Sul - O secre

tário de Gestão, Alcides Pavanel
lo, informou que está em discus
são na pasta a elaboração do pla
nejamento estratégico para a

administração municipal. O obje
tivo, segundo ele, é delinear as

ações de governos, metas e cro

nograma de obras, além de ade

quar a nova estrutura administra
tiva e o orçamento do Município
à Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Por enquanto, a proposta
está em fase de discussões. Ain-

da não foi possívellevantar todos
os dados da administração. Há
ainda cargos a serem preen
chidos e muitas informações para
serem recolhidas -, revelou,
informando que a preocupação
maior é com o cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na opinião de Pavanello, a lei
foi a melhor coisa que apareceu
no País para as administrações
públicas. "Para o governo sério
e honesto a lei só beneficia",
acredita, informando que preten-

de, com o planejamento, otimizar
a execução do orçamento sern

infringir a Lei de Responsabili
dade Fiscal.

Sobre a pasta, disse que dará
ênfase à área de projeto e priori
zará a captação de recursos. Ele
não soube precisar o comprome
timento da receita pela folha de

pagamento. "Não ultrapassará os

60% limitados por lei. Em função
da reestruturação adrni ni s

trativa, não foi possível fechar
os valores", defendeu-se. (MC)

Prefeitos e vereadores eleitos pelo PLaderiram à onda do faça o

que eu digo, mas não faça o que eu faço. Enquanto
que a direção nacional recomendava que se evitassem

contratações de parentes de até terceiro grau,
muitos deles, de Norte a Sul do País, nomeavam de tudo um

pouco.
O nepotismo, tão criticado nas administrações dos outros

partidos, tornou-se quase regra geral nos governos e gabinetes
petistas.

Há exceções, como é o caso do prefeito de Blumenau, Décio
Lima, do Recife, João Paulo, entre outros, que baixaram decreto

proibindo a farra, mas em outras urbes rola solta. Intrigante é

que não são punidos pelo partido, que vê o nepotismo como uma

espécie de câncer.

Na área
Com a retomada das

atividades da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu)
por parte dos prefeitos, volta
o boato que o ex-prefeito
de Jaraguá do Sul Durval
Vasel (PSDB) está

.

cotado para ocupar a
secretaria-executiva da
entidade. A aspiração não é

novidade. Corre à boca

pequena que Vasel tem
cobrado do partido, em '

especial do prefeito Irineu
Pasold, mais empenho na

conquista do cargo.

Candidato
O presidente do Diretório do

PFL de Jaraguá do Sul,
Alcides Pavanello, reafirmou

a disposição em disputar
uma vaga a deputado estadual

no próximo ano.

Ele, no entanto, disse que o

candidato não precisa ser

necessariamente ele. "Se

aparecer outro em

melhores condições abro mão

da candidatura e o

apoio sem nenhum problema",
garantiu, lembrando
que sua candidatura

tem apoio dos diretórios da

região.

Projeto
Segundo Pavanello, o PFL terá candidato a deputado estadual,
independente do número de concorrentes. Ele informou ainda

que o partido não descarta a possibilidade em lançar candidato a

deputado federal, mas que, em princípio,
tende a apoiar o reeleição do deputado Vicente Caropreso

(PSDB) .

Pavanello não perdeu a oportunidade em mandar um recado aos

tucanos. "Se o PSDB lançar candidato a deputado estadual, perde
O apoio do PFL", avisou.

�ADD/Makler]
ÉMAJSSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

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

\,���\)\i',ßl',Ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

W. Q ljac@netuno.com.br

�i••
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.

IHorário de Atendim
•....

.

.•. Sego a Sex.

L 7:00 às 12:00 /�s 17:30
.

rAten�����!:���o:� tipos

FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Com toques suaves
De saúde sensível e personalidade

reservada, Ema Günther Emmendörfer
não. sai de casa nos dias quentes e

prefere não. dar entrevistas, não. gosta
de ser focalizada. Aos 72 anos, pinta
tão. bem e cüm a '

mesma lucidez

que tinha na ju
ventude, quando.
começou. As telas
são. impressíonís
tas, revelam e es

condern, ao. mes

mo tempo, em

tons harmônicos e

suaves. Outra ver

tente de seu tra-
-

balho é O. Portrait,
retratos que ela
faz em carvão, de
olhos fixos no mo

delo, tentando.
extrair O. máximo.
de expressão, cap
turar a alma de

quem mostra ape-
nas O. rosto'. Quando. muda a luz do. dia,
o trabalho. encerra, para recomeçar no
dia seguinte, no mesmo. horário, com a

mesma luz.

Por iniciativa da filha, Tereza

Augusta Emmendörfer, Ema expõe
trabalhos no. Espaço. Cultural da Caixa
Econômica Federal, até O. dia 16 de
fevereiro. "Nós vamos trocar as telas,

as que estiveram

aqui esta semana

'não. estarão. na se

mana que vem",
-

avisa a filha da

artista, espécie de

agenciadora do.
trabalho. da mãe e

monitora da ex

posição. Apesar
da idade, a artista

produz regulär
-mente e fez duas

exposições, no

ano passado, uma
no Viena Parque
Hotel, de Blume

nau, e outra no

Hotel Montez, em
\

Brusque. .Obras
de Ema Günther

Emmendörfer foram selecionadas para
fazer parte do. livro Brasil 500 anos,
editado. em Belo. Horizonte, no ano.

passado.

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O h'lo';or e melhor ParC[Lle AqLlátic..o: de J'ara:gLl<l do SLlI.
"
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�Piscinas adulto e infantil, 2 Toboáguas, Bar e Restaurante, Churrasqueiras, C
Estacionamento Seguro e Grande Área Verde �
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PARQU'E! AQUÁTliCO
KRAUSE

Rua Águas Claras ,- Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4714
PARQUE AQUATIC'O KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

.� Mergulhe no natureza.
G
-DI:
.c:(
Do

Tereza monitora a exposição da mãe. Ao lado, retrato desenhado em carvão

As telas são. pintadas ao. natural, no
local onde se encontram as paisagens,
O. principal tema das obras impres
sionistas da autora, que é filha de pintor
e se formou na Faculdade de Belas
Artes de Curitiba, onde estudou pür seis
anos. ° real ganha toques suaves,
naturais.

Amigo da farm1ia, Laércio. Pinheiro
veio de Florianópolis para Jaraguá do.

Sul, esta semana, e aproveitou para
püsar para Ema. Com papel e carvão,
ela traçou os vãrios ângulos do. rosto

do. modelo, até obter sua expressão.
"Essa sensação. de püsar sempre me

causou vergonha, mas eu gostei muito.
do. trabalho. Achei parecido. comigo.
Parece que ela conseguiu captar meu
verdadeiro. eu, a minha expressão",
atesta O. amigo.

A coordenação do. Espaço. Cultural
da Caixa Econômica Federal

lembra que O. espaço. está aberto. per
manentemente, a todos os artistas

interessados, sem qualquer custo'.
(LiSANOkEA COSTA)

Estofados

KRAUSE
Repmte (!J seu B(í}!_ G'ostf)

Venha conhecer o nosso s_howroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estentes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

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

Home page: www.estofadoskrause.com.br
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Fotos: Divulgação

Piquete Estampa de Taura
Bastidores

Hoje vamos conhecer mais um gaúcho, que trabalha quieto,
escondido atrás das mangueiras, pouco visto em.rodeios, pois sofre
de deficiência mental moderada, com agravo no quadro epiléptico e

psicótico. Sidiney César Woelk, 27 anos, morador conhecido e

folclórico na Vila Rau, reside próximo à cancha de laço do nosso

Piquete Estampa de Taura, adora assistir e conviver em meio aos trei-

nos, trabalhos e brincadeiras nossas. Ele foi chegando de vagar, no
início, não sabia, se quer, abrir a cancela para entrar no parque. Hoje,
graças à nossa paciência e dedicação, ele embreta bois, faz a solta, ti
ra laço e, principalmente, já entende algumas brincadeiras, por exem-
plo, diverte-se e dá boas gargalhadas quando alguém faz um "21".

Tradição gaúcha, muito além de bailes e rodeios, tem seu cunho
comunitário e social, é sensível a estas necessidades. Ficamos felizes
em poder ajudar, gostamos do Sidy e o reconhecemos como gaúcho,
pois gaúcho não são as pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul,
estas são rio-grandenses-do-sul. Gaúcho é a pessoa que ama, respeita
e cultiva os valores e costumes do homem do campo. Que Deus te

proteja nas campeiradas, e o Giga te ama.

Sidy com o amigo de infância e vizinho Giga

Gaúcho(a) de idade nova
Rafael Nones (27), Monica H.

Proshl (28), Romano
Brandernburg (28), Charles
Wasch (30), Lucieni Susan

Franzner-Susi (31).

CTG Do Trote ao

Galope
17/fev. - Baile com Portal
Gaúcho
18/fev. - Torneio de laço

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS,

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Patrão Augusto Demarchi Júnior
(Ninho) com o empresário Carlos
Roberto Pinheiro, Empreiteira
Pinheiro. O CTG Laço
Iaraguaense, durante afesta de
encerramento de 2000,
homenageou um dos mais antigos
patrocinadores e amigo da nossa

entidade, o Pinheiro, que é

freqüentador assíduo dos eventos,
principalmente o Domingo no

Rodeio, onde leva o filho para
passear a cavalo. Pinheiro, a
tradição gaúcha agradece e

reconhece sua contribuição, você
está ajudando a manter uma boa

,

opção de esporte e lazer para o seu

filho, e muitas outras crianças.
Sociedade e comunidade é isto, um ideal, um líder, amigos, companheiros, parceiros, organização,
disciplina e muito trabalho, amor e dedicação.

Tradicionalista gaúcho firme, roxo pela raça crioula, bem-casado
com a Kátia, prima pela ordem e exatidão, às vezes mal'

compreendido, tens aqui um irmão com cicatrizes semelhantes,
então, te falo o que li, gaúcho amigo: ((Às vezes, o excesso de zelo
retarda afelicidade. Felicidade é uma coisa que não devemos
deixar para depois". Certafeita, 17 de agosto 1997, CTG Leodato

Ribeiro, você me presenteou com ((A prece do cavalo", e imaginado
nos como a tropilha de Deus, cito: ((...nunca, eu te suplico, me
agridas ou me espanques quando não entender o que queres de mim,
mas, dá-me uma oportunidade de te compreender. .. ". Um grande
abraço ao casal de amigos, feliz aniversário, Charles, luz e saúde

para vocês, e que passem muitos "La Invernada... ", em sua vida.

INFORMAÇÖES: 372-22901 371-/.!547
9991-2355/9992-3385

I

2 a 4 de fevereiro - Rodeio CTG

Lucernà - Itaiópolis
'

9 a 11 de fevereiro - Rodeio CTG

Bela Vista - Canoinhas
17 de fevereiro - Baile Portal
Gaúcho - CTGDoTrote aoGalope
18 de fevereiro - Torneio de Laço
- CTG Do Trote ao.Galope
24 de março - Baile Grupo Re

ponte - CTG Laço Jaraguaense

Curiosidade

Mãosdadas

II

II

II

Agenda GaúchaRodeio na Serra
2 a 4 de fevereiro

Itaiópolis
Para os amantes de um rodeio

bem campeiro, churrasco no

espeto, fogo de chão, fazenda
para cavalgar e admirar, tem um

rodeio de primeira. Programe-se
e vá laçar e/ou acampar no CTG

Lucena, patrão Joni Dinarowsc
ki. Eu vou!

Dom Pedro I foi quem
trouxe para o Brasil o
costume de andar de
"Mãos dadas", para os

casais de namorados,
noivos e casados. Diz a

fonte, que, de pronto, foi
bem-aceito e se espalhou

rapidamente,
permanecendo até os dias

.

atuais. Omitiu, porém, a
informação, se a

demonstração de carinho
foi feita com a esposa ou
com amarquesa de

Santos.

'I

i

I

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

tw'
CARNES

aw.

DEMARCHICARNES.

,

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aousadiadasensualidade
Tat i Bakun prepara exposição

para compensar os dez anos em

que não premia o público com

sua criatividade. Recolhida na

oficina improvisada em casa, em

nome da sobrevivência, ela quer
mais do que pintar faixas,
a atividade que ga-
rante o sustento da

família. Mas o mo

mento ideal para
apresentar a nova
safra de traba
lhos se aproxi
ma. E a expo
sição promete
chocar Jaraguá
do Sul. Pré-agen
dada para o pe
ríodo de 3 a 17 de

abril, no Shop
ping Center Brei

thaupt, vai reu

nir quadros po
lêmicos, reple
tos de sen

sualidade, de
acordo com o

tema prefe-
rido pela au-

tora, o nu, as formas humanas,
masculinas e femininas. Desde o

portal de entrada, tudo será novo

e diferente, nessa mostra.

Desde que perdeu o marido,
o escultor Omar Bakun, há 11

meses, Tati repensa sua atividade
artística e retoma o rumo da vida.
Ela já trabalhou com todos os

estilos, nas artes plásticas, mas é o

figurativismo, as figuras humanas

que mais a cativam. "Eu gosto do

desenho, essa é a minha paixão, a

coisa que me motiva", conta a

artista, que dese
nha desde a

infância.
Suas fon
tes de ins

piração
são'

,

Michelangelo e Boticelli, mas

diferente deles, que eram expres
sionistas, ressaltavam as formas,
Tati busca a perfeição do corpo.
Sem apelo sexual ou pornografia,
os quadros apresentam a beleza do
nu.

Com grGlfite e borracha, as obras
exploram o preto e branco criando

o claro e o escuro, fazendo os

contrastes de luz e sombra. As
dez peças preparadas para a

exposição estão sendo com

postas em papel fabriano, que
imita a textura da tela. Quatro
dos quadros são inspirados na

obra de John Williams, fotógrafo
e desenhista. O restante vem da

imaginação da autora. "Eu acho
lindos os copos-de-leite, as

flores, as naturezas mortas, mas
quero apresentar algo

diferente, a arte que
flui de dentro de

mim", promete.
Desde a mi

tologia greco-ro
mana, o corpo
humano e os ele
mentos da nature

za servem de te-

ma à arte. Vem
daí a admira

ção da artista
- que sonha
em conhe
cer a Gré
cia e o

Egito -

pela figura humana. "Em qual
quer salão que você vá, como
a Bienal de São Paulo, estão
presentes a arte moderna. a ar
te de vanguarda, tudo que exis
te de novo. Mas mesmo com

os salões cheios, os nus se

destacam entre as obras, eles
estão sempre lã", lembra Tati.

Estilo: o desenho é aptidão que vem da adolescência, com destaque para as figuras humanas

Nu: ousadia marca modelos usados por Tati Bakun na exposição
�-'-,

TatiBakun
Nome demenina,
obrenomi�:deartista

ascida Maria da Graça Bakun, mas chamada de Tati desde criança, a,
artisfg plástica chegou a ser convidada a fazer a Escola de Belas Artes de São'
Paulo, em 1971. Màs, nesse ano, conheceu e apaixonou-se pelo descenoentel, I
de russos Omar Bakun e pelas suas esculturas. Teve quatro filhos com ele e'
dividiu com o marido, em quase três décadas, o mérito de sua produção
artísiiça. Mqitas das obras de Bakun foram desenhadas e concebidas por Tati,1

pre acontece na história doscasais de artistas. I
emplo dessas obras é a escult�ra moderna da Praça Ângelo Piazera:l

tei a dança, a música e () desenho, três modalidades de arte quei
erlern estar presentes naquela praça", explica a autora. Em três dimensões,�

a peça resulta da união do violino, do violoncelo e do violão com a personagem
de uma bailarina. "Eu teria feito algo menos impessoal, mas o arquiteto queria'
uma obra moderna", salienta Tati. Omar Bakun executou a escultura e a'
esposadeu o toque final, a pátina de todas as peças de Bakun era feita por ela.;"O Bakun fazia o bruto da peça, dava as formas, trabalhava a argila, e eu d�yal'
I
minha,contribuição, que era lapidar a peça", recorda-se.

i iGomo artista plástica, Tati trabalhoú com diversastécnicas. Chegou ai
1flte�lgumas esculturas, mas não persistiu no trabalho com a argilaU�ssa'
leraawida do marid�. Quando fez a primeira exposição, na década de 70,;
vend�u as 16 telas e�postas. Na última exposição que fez na Scar (Sociedade:
t Culturç Artística), há cerca de dez anos, apresentou trabalhos de dilapidação1
i em vidro. Para esse novo trabalho, prepara peça de vidro jateado, com efeitos'
que prometem surpreender os espectadores.

I
.

Tati também foi professora de artes na Oficina de Arte, na Scar e no CentrojEducacional Canguru, e participou, col1)o jurada, da escolha de obras emi

ªrias exposições. Recolhida em seu cantinho, não deixa de estudar,ler e!
.

ar sobre arte. A noite re�erv?'p�ra desenhar. Quando passa a agitâçãol
spiração flui melhor. A rnúsi�a, de fundo é eclética,' pode ter a idadeJ
ou soar no melhor estilo pós�llíqderno. Ela acompanha a evolução.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A turma da Ilha da

Manguaça, junto com

amigos, na virada de

ano, de século, de
milênio e de muita

manguaça, hic!

Cinema
eiNE 1
CORPO FECHADO
12 anos. 15:30 _ 17:30,- 19:30 e 21 :40
eiNE 2
O PEQUENO VAMPIRO
Livre. 15':00 e 17:00
eiNE 2

. ENTR�NDO NUMA FRIA
12 anos. 19:00 e 21 :00.
eiNE 3
O SEXTO DIA
12 anos. 1'5:15
eiNE 3
CONTOS PROIBIDOS DO MARQUÊS DE SADE
18 anos. 18:15 e ,21:15

I

Marcelo e Suzalin,
também na virada
de ano ... , em Meia
Praia - Itapema

!iJt"«t)1;1t1L .6»11:11. DOVO'
DO »«t)d.«I0o:;��

Jt

Finalmente uma nova opção no nóite
jaraguaense. Trata-se do CrocodiloVideokê

Bar. Um barzinho com cara de casa
noturna, que há duas semanqs vem
agitando a night. Além da decoração
supertransoda, os cantores de plantão

podem desfrutar de um repertório com mais
de 2000 músicas. E o palco, com

iluminação profissional, dá uma sensação
de show às performances dos

freqüentadores da casa. Sem dúvida, uma
boa pedida, de terça-feira a domingo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 27 dejaneiro de 2001

Vende-se apto mobiliado, com

1 quarto, prédio de frente p/ o

mar, em Barra Velha. Valor R$
19.000,00, aceito carro como

parte de pagamento ou troca-
se por imóvel em Jguá.

Tratar: 372-1610

Procuro moça para dividir apto
no centro, atrás do Posto Mime
da Reincide Rau. Tratar 9973
5404 (após às 18:30hs com

Marina)

Vende-se apto geminado, no

condomínio/Águas Claras. R$
9.000,00 entrada + prestações'
de R$ 114,00 ao mês. Tratar
,370-7933 com Salete (cml)

Aluga-se parte de sala
comercial em local central com

ramal de telefone, apenas R$
100,00. Ótimo para

profissional libéral. Tratar:
9112-4711

Vende-se terreno com 420m2

(15x28) BR-280, próximo
entrada do rodeio.

R$ 8.000,00 (só este mês)
pronto para construir.

Tratar com Luca, 275-2294

CREÇI 7146

Vende-se terreno com 544m 2 -

Agua Verde (próximo Igreja
São Judas) só R$ 14.000,00.
Tratar com Luca, 275-2294

CRECI 7146

Vende-se próximo calçadão, no

centro, casa de alvenaria, com

3 quartos, 2 bwc, churras
queira, garagem com demais

dependo R$ 55.000,00.
Aceita troca por casa em

Guaramirim. Rua dos
Escoteiros, 114,

Procuro casa para alugar,
próximo a creche, no valor

máximo de R$ 150,00. Tratar:
370-0248.

Vende-se casa em alvenaria
com 140m2, bairro Vieiras de

R$ 45.000,00 por
R$ 40.000,00. (Aceita-se
financiamento) tratar com

Luca, 275-2294 - CRECI 7146

Vende-se cozinha sob medida
(Ambience). Consta: armários,

cristaleira, gavetão para
armazenar alimentos,

depurador embutido (Bach),
pia em mármore, mesa em

mármore para 3 pessoas e

fogão (Bach). OBS.: instalado
há 3 anos, e acompanha fogão

e depurador (Bach).
Valor R$ 2.500,00.
Tratar com Adonir

ou Cristina 371-6707.

Vende-se casa de alvenaria
com 120m2 em terreno de
1500m2 - Águas Claras

(próximo gruta).
Só R$ 20'.000,00. Tratar com
Luca 275-2294 - CRECI 7146

_)

Aluga-se parte da sala .

comercial para escritório com

secretaria e telefone na área
central. Tratar: 9112-4711.

Vendo casa mista no bairro
João Pessoa com 126m2,
contendo 3 quartos, 2 bwc,

sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 garagens,

terreno murado e portão de
alumínio, em ótimo estado de

conservação.
Valor R$ 26.500,00. Tratar:
9993-5380, falar com Rita.

Vende-se casa de alvenaria, c/
80m2, metade laje e metade

telha, grades na janela,
murada com cerca na frente,

tem 3 qtos e demais
dependências, próximo ao

mercado Brasão, Estrada
Nova. R$ 25.000,00. Aceito
carro no negócio. Tratar:
371-5817 ou 9112-6944.

Procuro costureira com prática
em.overloche ou cobertura.

Tratar 370-0248 ou 9992-2379.

Vende-se Pálio ED 97 com

opcionais 2 portas. Valor R$
6.500,00 + l�x de R$ 312,00.

Tratar: 9979-4500.

Vende-se terreno com 53.000m2,
na Rua Henrique Marquardt,
antiga Tifa dos Pereira, após
Gruta Perpétuo do Socorro. R$
35.000,00, aceito carro no

negócio ou outro terreno de
menor valor. Tratar: 371-7341

\.

Vendo máquina de lavar enxuta,
automática. Preço à combinar.

Tratar 370-0248 ou

9992-2379.

Vende-se Saveiro 93, GL, 1.8.
Valor R$ 5.000,00 + 11X

223,00, ou troca-se por carro
do mesmo valor.

Tratar: 9992-6767 com Gilson

Vendo .casa no Jardim
São Luis, com rua asfaltada,
casa com 100m2, terreno

350m2, com 2 quartos + suíte,
sala, cozinha, lavanderia, bwc
e churrasqueira. R$ 28.000,00.

Aceita proposta. Tratar no

telefone: 370-8892 ou

9952-0768, com Sandro.

Vende-se terreno 450m2, na

Vila Paraíso - Schroeder I -

completa infraestrutura, em

ótima localização.
Valor R$ 5.500,00 à vista ou

R$ 3.000,00 + prestações
negociáveis. Tratar no telefone:

373-1810, com Iria.

Vende-se apto. Condomínio
Amizade. Valor R$ 7.800,00.
Tratar: 275-0081, com Nelson.

Vendo vídeo-game nintendo 64.

R$' 280,00 com 2 cartuchos de

jogos e 2 controles.
Tratar 370-7282.

CORRETOR IIVIÓVEISDE "

TERRENO

Vende-se contra-baixo, 4

cordas, valor a negociar. Tratar
9111-1731 corrr Alcides Uller.

Vende-se próximo à Weg II,
sobrado com 178m2•

R$ 24.00à,00 e assumir

prestação do terreno. Tratar
275-2010 cornI.

Vende-se título patrimonial
do Clube Atléti.co Baependi.

Preço a combinar.

Tratar: 371-6600 ou

9973-8543.

Vende-se próximo centro,
apartamento com 2' qtos, com

garagem. R$ 38.000,00 quitado.
Tratar 372-0633. \

Vende-se ou troca-se Fiat Uno

Smart, cor branca, ano 2000/
2001. Por carro no valor R$

6.000,00 e assumir financiamento
40 parcelas fixas de $ 355,00.
Tratar: 9993-5380 ou 373-1933.

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

CASAMISTA

Czerniewicz

-144,OOm2
contendo
01 Suíte é
02,Quartos
- R$
70.000,00

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

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

Bairro
Amizade
I
com

386,OOm2
R$
:t8.000,po
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Intermediária

VENDE - Casa madeira cl 62 m2,
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 120 m2• Ed.

Iaraguâ - Apto. 92 (Centro). Pre
ço: R$ 60.0QO,00

VENDE - Terrenos cl área de 342

m-, ao lado da ARWEG. Rua
Bernardina B. Muller.

Entrada e saldo em até 24parcelas.

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

I

VENDE - Casa alvenaria cl 2(}() m-,
terreno cl 350m2• Rua João Batista

Rudo/f, i6i (Amizade). Preço: R$
30.000,00 + financiamento

VENDE - Apto. contendo i suíte +

2 dormitórios, cl área de aprox.
iSO m2• Ed. Carvalho - 2" alldar

(Centro). Preço: R$ 70.(}()(),()0

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

ALUGA - Casa alvenaria, contendo
l suíte + 2 dormitórios. Rua Ale

xandre Kohler, 36 (Ilha da Figuei
ra). R$ .WO,O(}

VENDE - Casa alto padrão cl
área SOO m2, terreno cl 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

,

VENDE - Madeira, contendo 3
dormitórios, e terreno cl área 705
1112• Rua Bahia, l09 (Iguá Esquer

do). Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa alvenaria cl2

dormitórios,' e terreno cl área de
450m2• João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Terreno clárea aprox.
7601112• Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis)

'lENDE
Casa em alvenaria cl 117 m", ter

reno c/ 793 m', Rua Rosa
BaisaneIli, 134 (Amizade). Preço:

R$ 58.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGA-SE,..
Sala comer

ciai e

apartamento,

,
,

,

'\ ��,��,�,:(
-s ",'\���

AL.LJGA.T'SE'N���
.Casa

alvenaria, .•na
Rua \/eronica
Demarchi

Rasá, 244.
Barra do Rio
Cerro. VaiaI:' a
'combinar

Terreno.
Rua 606.,;,

Â:lid6f'-Gi,esêJê.f
- lote 22', .João

It?essoa.
Ar!=ª�'

47S,B2iip1:,_
Valor R$.y
8.000,0.0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Anita Garibaldi (Centro)-
1 por andar, 3 garagens, 3
suítes. Área total de 392m2

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

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

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

R$ 43.000,00 pelos dois

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

em até 12 vezes
�-----

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

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

E-mail -imoveis@netuno.com.br

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

Preço: R$ 300,00

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

Apto 1 suíte + 2 quartos +

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

Preço R$ 500,00.

AMIZADE - Apto Cond. Amizade (2 quar
tös). Preço R$ 11.700,00 (saldo financia
do pela CEF). Aceita carro no negócio

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1 andar), 2
quartos c/ garagem, piso de madeira e

fica cozinha sob. medida - R$ 53.000,00
(aceita troca por casa)

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa Alv. cno
<,

m2 (3 quartos). Preço R$ 20.000,00
. (saldo financiado pela CEF)

/

AMIZADE - Apto Ed. Suelen (1
suíte + 2 quartos). Preço

R$ 52.000,00.

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA --; Terreno cl 360 m2•

Preço .R$ 11.000,00 (parcela em

algumas vezes)

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar- •

tos, 2 vaga garagem, fundação para +

80m2. R$ 21.000,00 (Aceita carro no eg.)

(Clln ca cl

400m2). 8 salas, t escritório, recepção, ca
pá, 4 wc'». Preço de Venda R$ 150.000,00
'(Aceita imóvel comercial). Preço para LO

CAÇÃO - R$ 1.000,00 + condomínio.

VILA LENZI - Terreno cl 572
m>, Preço R$ 19.000,00
(aceita carro até 10 mil)

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

R$ 65.000,00 (quitado)

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

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

na). R$ 26.500,00 .

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2 i: 1

suíte + 2 quartos - Rua Max Doering -

198. R$ 75.000,00 (Próx. ao PAMA)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Horário Atendimento

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

I Compra - Vende
I- .

�Aluga ,e Administra
������������������������������������������'�

E-mail: bêta@netuno.com.br

Ref. 2.06.0 - SÃO LUIZ - R. Edson Carlos
Gerent, 175 - casa alv. 150m2, 1 suíte, 2

dorm., sala, cozinha cl móveis, bwc, lavand.
e garagem. R$ 18 . .0.0.0,.0.0 entrada +

28.8.0.0,.0.0 FCTO HSBC
(R$ 375,.0.0 mensais)

Ref. 2.067 - SAO LUIZ - R. Tereza Aigner �

Hrushka, 300 - casa alv. 100m2, 3 dorm, 2
bwc, cozinha, sala, garagem cl

churrasqueira, lavand., desp. R$ 3G.GGG,G�

Ref. 1.01.0 - VILA RAU - Res. Aguas Claras -

Apto. cl 2 dorm., sacada, garagem, área de
terreno e demais dep. Entrada R$ 1.0 . .0.0.0,.0.0 +

R$ 116,.0.0 mensais

Ref. 1.011 - CENTRO - Apto. de frente para
Marechal, 200m2, 1 suíte cl closet, hidro e

sacada + 2 dorrn., sala estar/jantar cl sacada,
água quente, bwc social, piso laminado em

marfim, garagem e elevador. R$ 1.09 . .0.0.0,.0.0
Ref. 2.068 - CENTRO - R. Marina Frutuoso,
460 - casa mista, 90m2, 3 dorm., sala,
cozinha, bwc, garagem e demais dep.'

Terreno 399m2. R$ 53 . .0.0.0,.0.0

Ref. 2.064 - JOAO PESSOA - R. Fritz Setes,
178 - casa alv 150m2, 1 suíte cl

hidromassagem, 2 dorm., sala estar/jantar;
cozinha, escritório, lavanderia e garagem.

Toda legalizada, pode ser financiada em até
15 anos. Terreno cl 450m2. R$ 4.0 . .0.0.0,.0.0

Ref: 1.0.07 - BARRA - Rua Delphina D. Pradi,
apto 2 dorm., cozinha, lavand, banh, 1 vaga.
garagem. Entr;.ada R$ 8.000,00 FCTO CAIXA

ECONOMICA R$ 21..0.0.0,.0.0.

R:ef. 2.058 - VILA LENZI - R. Esmeraldina Junkes
�Iein, 53 - casa alv. cl 112m2, 3 dorm., sala, coz.,
garagem, lavand. Terreno: 429m2. R$ 35 . .0.0.0,.0.0

,rI,,' 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEFRONTE AO.FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

VerXIe - 1dn:inistm

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

n. I- d h
-

bíllá
-

- 275-2920

�
xea izan O seu son O Imo I tano

. 275-2777

Apartamento em Balneário Camboriú na avenida
atlântida de frente para o mar, (fundos) medindo

50,00m2 - 1 quarto, copa cozinha, banheiro, lavande
ria. Valor R$ 35.000,00 - Edifício Londrina - Bloco B

Vende-se casas com bom padrão na praia
do GRANT, de frente para o MAR no valor de

R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00, Valores à
negociar.

TERRENOS VENDAS

•••••••••• 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

Terreno na Rua João Planincheck - medindo
434,00m2 '- Valor R$ 35.000,00

Terreno no Chico de Paulo -. Medindo
1.147,41m2 - Aéeita-se troca por outro terre
no mais central - Valor R$ 35.000,00

Terreno na Barra - EXELENTE - Ao lado do'
Posto Km 7 - Medindo 14x28m - Valol' R$
28.000,0,0

COO 363 - Terreno medindo 822,44m2 -

Centro - Rua Presidente Jliscelino - R$
100.000,00

COO 332 - Terreno medindo 5.000,OQm2 -

Excelente localização - Rua Max William -

Baependi - Valor R$ 190.000,00
Terreno no Bairro Jaraguá Esquerdo - es-.

quina - 14X28 - próximo ao mercado Pradi - R$
20.000,00

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

Area de terra medindo 195.000,00m2 - Bar
ra do Rio Molha - Em frente a igreja - Valor R$
100.000,00

COO 367 - terreno medindo 367,61m2 -

loteamenta casa nova - Ba rra - (,falor R$
9.'000,00

Terreno medindo 360,00m2 - Ilha da Figuei
ra - Valor R$ 12.500,00

Terreno medindo 360,00m2 - Loteamento
Casa Nova II - Barra - Valor 8.500,00

Terreno medindo 1.350,00m2 - Jaraguá 99
- Valor R$ 10.000,00

2 Terrenos medindo 13,50 X 23A5 - Vila Nova
- Rua José Krause - Valor 30.000,00

CHÁCARAS VENDAS
Chácara medindo 5.000,00m2 totalmente

plana - 1 casa em alvenaria excelente com 5
quartos, 2 galpQes em alvenaria, rancho para
estacionamento e deposito em madeira, área
toda cercada, entrada trifásica - Pornerode -

Valor R$ 65.000,00
Chácara medindo 71.00G,00m2 - duas

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

Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelen
te para pesque e pague - 12 lagoas - abun-'
dância 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 fes
tas com banheiro - estábulo e mangueira -

área 100% cercada - 3 lagoas de peixes, sen
do 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 70,00m2 - Rua

, Leopoldo Malheiro - Centro - Já financiada =;

iii Entrada R$ 8.000,00 e assume financiamento
• I
;. Sala comercial medindo 40,00m2 - 2° an-

1i dar
- de frente para a �ua Reinaldo Rau - Edifí

,',

cio Market Place - Centro - R$ 38.000,00

200,00m2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baependi
- terreno medindo 644,00m2 - Valor R$
95.000,00

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

R$ 78.000,00 ,

APARTAMENTOS VENDAS COO 285 - Casa em alvenaria medindo
2 Coberturas - NOVA - medindo 250,00m2 de 181,00m2 - 3 quartos, 2 banheiros, área de fes

área útil - 1 suíte mester, 1 suíte, 1 ou 2 quartos, sala tas - Vila Nova - Valor R$ 70.000,00
de jantar, sala de estar, sala de TV, copa, cozinha, 2 COO 360 - Casa em etvenerie - 1 suíte,
banheiros sociais, dispensa, lavanderia, área de tes- 3 quartos, 2 banheiros - Ilha da Figueira -

tes com churrasqueira, área de festas ao ar tivre. äe- Valor R$ 55.000,00 I

pendência de empregada, 2 .vagas de garagem, saca- COO 141 - Casa em alvenaria medindo
da - teto rebaixado em gesso - piso cerâmico nos 4 90,00m2 - 3 quartos, sala, cozinha, lavan
banheiros, cozinha e áreas de festas - piso laminado deria, banheiro - Ana Paula - Perto do posto
de madeira - vídeo porteiro, portão eletrónico, antena Mime - R$ 35.000,00
parabólica, Vila Nova - Financiamento direto com a COO 321 - Casa em alvenaria medindo
imobiliária - Valor R$ 200.000,00 90,00m2 - 3 quartos, sala, cozinhe, gara-

Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para sa- gem, 2 banheiros, lavanderia - Vila Lenzi -

cada, 2 quartos, BWC, cozinha, copa, sala, churras- R$ 58.000,00
queira, lavanderia, varanda, piscina, 2 vagas de 'COO 222 - Casa em alvenaria medindo

garagem. - piso laminado de madeira, teto rebai- 120,00m2 - 1 suíte, 3 quartos, sala, cozi
xado em gesso, vidros fume temperado, (área útil: nha, lavanderia, banheiro, corredor, gara-
115,00m2) - entrega ém 3 anos - Vila Nova - fi- gem - Jaraguá Esquerdo - Próximo ao

nanciaruento direto com a imobiliária. - Valor R$ Azaleia - Valor R$ 55.000,00
75.000,00 COO 000 - Casa em alvenaria medindo

Apto. alto padrão - 1 suíte com saída para sa- 174,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, co
cada, 1 quarto, BWC, cozinha, copa, sala, churras- zinha, lavanderia, área de festas, garagem -

queira na sacada, lavanderia, varanda, piscina, ga- Vila Rau - Loteamento renascença - Valor

ragem. - piso laminado de madeira, teto rebaixado 85.000,00
em gesso, vidros fume temperado, ( área útil COO 264 - Casa em alvenaria medindo

95,00m2) entrega em 3 anos - Vila Nova - financi- 180,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, dep.
amento com a imobiliária - Valor R$ 65.000,00 de empregada. Cozinha, lavanderia, dispen-

Apto. novo pronto para morar - 1 suíte, 2 quar- sa, garagem. - Czerniewicz - Valor

tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada com 72.000,00
churrasqueira, garagem. - vídeo porteiro, portão COO 123 - Casa em alvenaria medindo

eletrónico, elevador, antena parabólica, área de fes- 141,00m2 - 1 suite, 2 quartos, sala, capai
tas coletiva, central de gás (área útil 99,00m2) - cozinha, lavanderia, garagem, área de fes-
5° andar - Vila Nova --Valor R$ 75.000,00. tas -Ilha da Figueira - Rua Antônio B.

Apto. novo pronto para morar - 1 Suíte - Vila Schimidt - Valor R$ 68.000,00
Nova - Edifício Morada Do Sol - valor R$ 35.000,00 COO 123 - Casa em alvenaria medindo

Apto. de cobertura medindo 208,59m2 - 1 Suí- , 230,00m2 - Residencial ou comercial - Centro
te, 2 quartos - Ed. Menegotti - Centro -R$ - Rua Clemente Barato - Valor R$
135.000,00. 170.000,00

APTO. ALTO PADRÃO - 1 suíte, 2 quartos, COO 294 - casa em alvenaria medindo

quarto de empregada, 2 garagens - Centro - Edifí- 114,00m2 - 2 quartos, sala, copa, cozinha,
cio Amaranthus - valor R$ 145.000,00 lavanderia, garagem - João Pessoa - R$

APTO. 4 quartos - medindo 124,42m2 - Centro 40.000,00
- Rua Reinaldo Rau - Valor R$ 80.Ó'Q0,00 COO 357 - Casa de madeira - 2 quartos,

sala 'cozinha, lavanderia, garagem - Ilha da

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

3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banhei
ro, garagem - Falta acabamento - Barra do
Rio Molha - Valor R4 25.000,00

COO 315 - Sobrado medindo 350,00m2 -

Excelente localização 1 suíte, 5 quertos -

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

LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque -

dentro da rodoviária - Baependi - Valor R$
30.000,00

MINI MERCADO -Víla Rau - R$ 15.000,00 - Acei
ta-se contra proposta

PROCURA-SE
Uma casa para alugar central que tenha pis
cina - no mínimo 3 quartos, 2 banheiros -

paga-se bem - urgente
'

Compra-se terrenos para loteamento - como

também assumimos loteamentos parados em
fase de acabamento.

- RESIDÊNCIAS VENDAS
COO 110 - SOBRADO NOVO - germinado - 1

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

Sobrado residencial e comercial - medindo
160,00m2 - 3 quartos, 2 banheiros - terreno me

dindo 585,90m2 - Barra do Rio Cerro - Perto da
ADV - Valor R$ 55.000,00

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
100,00m2 - 3 quartos, banheiros, sala, lavanderia,
cozinha - João Pessoa - Valor R$ 38.000,00

COO 373 - Casa em alvenaria medindo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ITAIVAN REPRESEINTAÇÕES
.

IMOBILIÁRIAS LTDA.

e-mail: itaivan@netuno.com;br
W"W"W".itaivan.col7J.br

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. * Estac,ionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Vende - Sobrado - Vi
Lenzi - cl 192m2 -

Térreo: sala comi. cl
32m2, eozinha,·hal/ de
entrada, bwe, lavan
deria. Superior: 4
dorm., bwe, sala, sa
cada toda ao redor da
casa. Terreno cl
450m2• R$ 103.000,00.
Aceita casa de menor

� valor .Jguá do Sull

VENDE - Sobrado
Comercial � CENTR
- 1 apto cl 158m2,
2 salas comts. cl
46,14m2 cada, e 1

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

R$ 230.000,00

VENDE - Casa alv.
cl 120m2, ANA
P_!J.ULA, 3 dorm.,
bwe, sala estarI
jantar, cozinha,
lavanderia, chur
rasueita, garagem
pll cerro>
R$ 43.000,00, ou R

15.000,00 + R$
�57,00 mês HSBC.

VENDE - Sobrado e

alv. NOVO - Guara
mirim cl 360m2 -

aeab. de primeira,
tudo c/gesso., 1 suíte
c/ eloset cf banh.,
hidro mass. +

sacada + 3 dorm. c/
2 sacada, bwe

social, sala esta
ampla, sala jantarl
TV, lavabo, cozinha
cl armários emb.,
área de serviço,
garagem pI 4.
automóveis. Terreno

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

VENDE - Casa alv.
cl 210m2 - BARRA
Lot. Papp - 1 suíte
cl closetclmóveis
+ 2 darm., cozinha
c/mobília, bwcso
cial, sala estarl
TV, área de

serviço, salão de
festas cl churras
queira, garagem
pI 2 automóveis.

-="""'--' R$ 98.000,00

PRÉDIO COMER
CIAL

.

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

'

assada cl boa cli
entela. R$ 150:000,00

VENDE - APTO -,

CENTRO-Ed.

Maguilú - Apto 24
- BlocoA, 1 äorm.,
1 bwc, cozinha cl
armários, tele
fone,parabólica.
R$ 19.000,00 +

finane. Aceita

Apto. Bai.
Camburiú

VENDE - CZE
NIEWICZ - Casa
alv. cl 487,15m2
1 suíte, 1 äorm.,
sala estarljan
tarITV, lavan
deria, churras
queira c/ salão
de festas, cozi
nha, salão de jo
gos, escritório,
sauna e adegi;l,
piscina c/ área
coberta, gara
gem pI 4 carros

REF 1792 + casa do casei-

. , .

ro, 1 äorm., sala,
COZinha, depôstto. Terreno cl 3.282,50m2, arborizado cl
ace�so calçado c/ lajotas. R$ 230.000,00 (negociável).
celta apto demenor valor: Baln. CamboriÚIJguá. do Sul

VENDE - CHICO DE
PAULA - Casa em

alvenaria, esquina,
c/ 106m2, 3 äorm.,
bwc, sala, cozinha,
'garagem, lavan
deria. Terreno cl
494metros.
R$ 55.000,00.

SOBRADO -

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

.

acabamento de
la. Suíte + 4
dorm. e demais

dep. - garagem
pl4 carros,

energia solar,
portão eletrônico.
R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

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

--...,..--'
pensa, lava,{.
deria, salão
de festas cl
churrasqueira
piscina, gara
gem pl 2
carros, toda
murada e c/
portão
eletrônico.
R$ 29.000;00

Apto-l03 -

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

VENDE - SOBRA
,--------------J..,DO - Vila Lenzicl

258,76m2, suíte
cl closet + 2
âorm., 1 bwc,
sala esterrfen
tar ampla, hall,
biblioteca, lava
bo, cozinha, área
de serviço +

depósito, varan
da a/ churras
queira e bwc, ga

I ragem pI 2
,
carros.

-----...._-----_,;:;:L.....,.J R$ 160.000,00
ne ociáveis

Sobrado cl alto
padrão e15B.Om2
Vila Baependi -

sala c/ lareira,
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
c1oset, hidro

massagem +

seuns, 2 dorm.,
c/ sacada, pisei
na adulta e in

fantil, demais
VILA "A>1 dependências.

Consulte-nos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Irolla
L TOA.

R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0\174 - 371-3124 - 275-0722

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

VENDAS
APARTAMENTOS

, 3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quar
tos, dep. empregada, 2 vagas garagem. R$
92.000,00
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl
125m2, suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes
cl sacada e churrasqueira., 2 vagas de garagem.
R$ 93.000,00 si acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte master,
2 quartos, salas conjugadas cl lavabo, cozinha
mobi-liada, terraço, 2 vagas de ,garagem. R$
180.000,00.
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1 vaga de
garagem. R$ 55.aOO,Oo.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada e 2 vagas de garagem.
R$ 72.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos.,
,lavabo, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 180,000,00.
�052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 15.000,00 +
financiamento.
3054 - Centro - Suíte + 2 quartos. R$ 54.000,00; -

Suíte + 1 quarto. R$ 38.000,00 - em fase de
acabamento.
3313 � Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1
qto, sacada cl churrasqueira e garagem. R$
45.000,00 financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina; .condorninio fechado.
Apto cl suíte + 2 quartos, sacada cl
churrasqueira.
3354. - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA

1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2
cl 3 qtos, R$ 73.000,00.
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritórlo,
sala TV, salas conj. cl lareira, churrasqueira e

piscina. R$ 200.000,00. .

1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado
cl casa antiga. R$ 180.000,00.
1037 - Centro - Rua Domingos da Nova - Terreno
cl 309m2, cl casa cl 3 qtos. R$ 148.000,00.
Aceita-se casa ou apto menor valor.
1039 - Centro - Terreno cl 1.525m2, cl casa cl
132m2• R$ 130.000,00. Aceita casa ou sítio de
menor valer.
1052 - Agua Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc,
garagem pI 2 canos. Terreno cl 450m2. R$
59.000,00.

.

1082 - Res. Blumengarten - 23Qm2, suíte, 2 qtos,
bwc social, sala conj., coztfrha mobiliada,
despensa, lavanderia e churrasqueira. R$
75.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala,
sala de TV, co'z ln h a , dep. de empregada,
escritório, churrasqueira. R$ 85.000,00. .

1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl
suíte + 2 qtos. Terreno medindo 609m2. R$
65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m2, ct 3
quartos. Terreno cl 437,50m2. R$ .40.000,00.
1126 - Barra - 180m2, suíte cl closed, 2 qtos.,
salas conj., dep. empregada. R$ 75.000,00.
1175 - Próximo Humana - Terreno' cl l.220m2,
cl casa cl 205m2, cl suíte + 2 quartos. R$
85.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, cl 3 qtos. R$
65.000,00 - aceita casa maior valor central.
1206 - Ilha da Figueira - Terreno cl 544m2, cl
casa de madeira + sala comercial. R$ 44.000,00.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa
de madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2• R$
30.000,00 - Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, cl 3.qtos.
Terreno cl 532,50m2. R$ 49.000,00.
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt
- 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.

TERRENOS
2014 - Centro - 421m� - R$ 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m> - R� 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - area cl
1.426,50m2
2026 - Centro - Próx. Beira Rio, cl 609m2. R$
43.000,90. .

2053 - Agua Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - ,Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70).
R$ 17.500,00

.

2077 - Amizade -.,448m2 - R$ 27.000,00.
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 -

R$ 160.000,00
2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2121 - Barra - lateral da Rua Horacio Rubini,
área 'cl 5,809,25m2. Ideal p/ Indústria."

Sobrado cl
270m2,

terreno cl
I

930m2• Suíte
cl closed, 1

quarto, escri
tório, lavabo,
sala íntima,

sala estar jan
tar conjuga
das, sala TV,
cozinha,

lavanderia,
churrasqueira
e garagem pl
2 carros. Semi
mobiliada. R$
150.000,00.

Aceita apto. de
menor valor.

2122 - Barra - Res. Satler .- 350m2 - R
16.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto
Marcolla - R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m2 - R$
25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,OOm2: R$
119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2• R$
70.000,00.
.2222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$
35.000,00
2295 - Vila Lalau - Rua Dona Mátilde - área cl
4.816m2•
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) -

R$ 27.000,00
23.61 - Vila Nova - cl 786,30m2• Loteamento
Real Park. R$ 45.000,00.
2364 - Vila Nova - Rua 25 de Julho, cl 1.004m2•
Aceita apto ou casa como parte pgto.
2365 - Vila Nova - Rua do Fórum, cl 405m2•
R$ 30.000,00.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 18.000,00.
2377 - Vila Rau - Rua IErwino Menegotti - esquina
cl 581,85m2 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área
cl 3.515m2, ideal pl galpão. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm2 - R$
24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2
- R$ 22.000,00. .

2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,OOm2
- R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite -

9.144,85m2 - R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alv. cl 3 qtos - Próx. Posto Km 7
na Barra do Rio Cerro. �$ 450,00
603 - Casa de alv. cl 4 qtos - João Pessoa. R$
400,00
606 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Bretzke. R$
420,00
608 - Casa de madeira c7 2 quartos - próx. Net
Jaraguá. R$ 250,00
611 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Breithaupt
da Reinoldo Rau. R$ 400,00
612 - Casa mista cl 3 quartos - Barra do Rio
Cerro. R$ 180,00

, Apartamentos
621 - Apto' cl 2 qtos - Centro. R$ 250,00
622 - Apto cl 3 qtos - Em .frente Max Mohr. R$
290,00,
624 - Apto cl suíte, 2 qtos. IEd. Arno Reichow
(NOVO) - Final da Marechal. R$ 400,00.
626 - Apto. cl 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 cl 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 cl suíte + 2 qtos. Ed. Sônia Magali
(NOVO) - ao lado Supermercado Lenzi. R$ 320,00
643 - Apto cl 3 qtos - próx. A Marisol. R$ 300,00

, Salas comerciais
665 - Sala comI. cl 60m2 - Próx. Coi. Divina
Providência. R$ 280,00
666 - Sala com. cl 200m2 - Próx. A Florisa na vila
Lalau. R$ 400,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do
Brasil em, Guaramirim. R$ 300,00
668 - Sala comI. cl 60m2 - Próx. Angeloni. R$
280,00
675 - Sala comI. cl 40m2 - Centro Comi. WV em

frente a Paladio. R$ 400,00
678 - Sala comI. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr.
R$ 280,00
679 - Salas comerciais. ao lado do CoI. Jangada.
A partir de R$ 180,00
683 - Sala NOVA, cl 50m2 - Irríclo dfl Ilha da
Figueira. R$ 350,00
684 - Sala NOVA, cl 50m2 - Ao lado Açência
Olimpo - Czerniewici. R$ 350,00
691 - Sala comI. cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx.
Móveis Rabello. R$ 400,00
693 - Sal'a NOVA, cl 50m2 - MARKET PLACE -

Centro. R$ 200,00

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

....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,APTO$ I

CONSTRUIDOS :
I
I
I
1-----------,
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 nQ 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 nQ 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 peloCub) atéfinal
de obra.

ResidencialAmaryllis,
Vila Nova - Aptos novos com
sacada, churras-queira, 1

vaga de garagem - suíte + 1

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

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl suíte

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

764,76 corrigidas pelo Cubo

Reside'ncial 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

(piscinas térmicas,
salões de festas, sala de

jogos, quadra de espor
tes, quiosques). Valor a

partir de R$ 180.000,00
(cl acabamento).

I

Apto tI 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

<,

Edifício Tower Center
Rua João Marcatto,

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.0pO,00,
sem acabamento

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

R$ 60.000,00.
- Salas comerciais execu

tivas, 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 da obra.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• càsa 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 cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$
95,000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl I 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraquá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2 quar
tos e demais dep. (Terreno cl
área total de 342 rn-) Estrada
Nova, Rua Urubici, 118 - R$
39.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep.
Terreno cl 480m2 - Rua Ata
nasio Rosa, 376 - Centro -

Guaramlrim.
• Casa em alvenaria cl suíte cl
closed + 2 quartos, sala, cozi
nha semimobiliada, toda mura

da, com portão eletrônico - Rua
Guilherme Bheling R$
120.000,00.
• Casa em madeira com 3
quartos, sala, cozinha, bwc, 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 cl 3 quartos, 2 bwc's e

demais dep. - Rua Marechal
Deodoro da Fonseca - Ed. Cae
tano Chiodini - R$ 38.000,00.
• Apto cl 3 quartos, sala, cozi
nha, bwc, área de serviço, 1
vaga de garagem (Prédio cl
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. cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada e demais dep.,
2 sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil
de 153m2) - Rua Barão do Rio
Branco, Ed , Schiochet - R$
65.000,00,
• Sala nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 vaqa de gara-.
gem - Rua Reinoldo Rau, Ed,
Market Place - R$ 35.000,00

TERRENOS/síTIO
• Terreno com 1500,00 m2 - Rua
Espírito Santo - R$ 6S.000,00
• Terreno cl 1.245,OOm2 - Rua
Fritz Hasse - Centro -

.

CREC11873-J

R$ 85.000,00.
• Terreno cl 2.655,OOm2 - Rua
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
• Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder Club.
R$ 75.000,00 à vista, troca por
outro imóvel 0}J área construída,
• Terreno cl 1.018,OOm2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 30.000,00,
• Terreno cl área total de
2,000,OOm2 (5 lotes) - Rua Jú
lio Tissi, Nereu Ramos - Valor
total R$ 45.000,00,
• 2 terrenos cl área total de

6,707pOm2 - Rodovia BR 280,
próx, ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada),
• Terreno com 43,689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler,
• Terreno com área de
102,752,OOm2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Cida
de II ..:._ R$ 250.000,00,
• Terreno cl 40.000,OOm2 -

Barra do Rio Molha, a 500 rne

tros da gruta - R$ 50.000,00,
• Terreno cl 62.500,OOm2 - Rua
Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Terreno cl 818,OOm2 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 churras
queira (área total de 306m2),
prédio com piscina, sauna,
salão de festas - Rua Adolfo
Sacarri, 36, Ed. Amaranthus -

R$ 1.200,00,
• Apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep, (1 a locação, pré
dio com salão de festas e chur
rasqueira) - Rua Padre Pedro
Francken, 174 - R$ 388,00.
• Galpão Industrial com

750,OOm2 de área construída -

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

R$ 450,00,
.

• Apto cl 1 quarto e demais
dep. - Rua Pe. Pedro Francken,
174 (próx. Terminal Urbano) -

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

-dernais dep. - Rua 25 de Julho,
Vila Nova - R$ 300,00.
• Salas cornercíais em diversos
locais,
• Casa em alvenaria cl
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00,
• Apto com 3 quartos e demais
dep, - Rua Bernardo Dorn
busch, 590 - R$ 400,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

Ref. 142 - ILHA DA FIGUEIRA - Alvenaria
cl 70m2, 2 quartos, sala, cozinha e bwc.
Rua Soldado. João Krausse, 77. Terreno
360m2 (12x30). R$ 18.000,00 + fino Falta
R$ 2.600,00, R$ 75,00 por mês.

Re • 108 - VILA LENZI - Mista cl 75m2,
3 quartps, sala, cozinha, bwc e gara
gem. Prolong. da Rua Irmão Leandro.
Terreno 637,50m2• R$ 9.000,00.

Ref. 143 - BARRA DO RIO CERRO -

Casa mista c] fOm2, c]
fundamento de 90m2, 2 quartos,
cozinha, banheiro e linha telefone.

Rua Princesa Isabel, esquina.
Terreno 451m2 17 20x26 70

RANCHO
MOVEIS

Umaparceria correta.
ranchoi moveis.com.br

\

152,OOm2, contendo suíte + dois

quartos, bwc, sala de estar e TV, copa-cozinha, despen�a I e

lavanderia, terreno de esquina cl 1.750,OOm2- Ilha da Fi-

serviço, churrasqueira e gara- gueira R$ 67.000,00
gem.Áreadoterrenocl CÓd. 804 - Sobrado cl 336,80m2, contendo dois quartos,
368,55m2 - Três Rios do Norte/suíte, bwc, \ sala, copa-cozinha, lavanderia, sacada, churras-

_ R$18.000,OO. queira, escritório e sotão cl acabamento amplo e espaçoso.

terreno cl 597,OOm2. vila Lalau. Ótima lo·calização R$

,

CENTRAL DE VENDAS

tl 371-B799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

� 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

- I

Cód. 494 -Casa de alvo cl

116,OOm2, quatro quartos, bwc,
sala de estar, cozinha, área de

(Aceita veículo como parte de

pagamento)

Cod. 477 - Casa de alv. cl
112,OOm2m2, contendo três

quartos, dois b.wcs, copa-cozinha,
sala de estar e TV área de servi·

ço, churrasqueira· Três Rios do
Norte - R$ 25.000,00.

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

VILA LENZI - Casa em alvenaria cl 100m2, 3 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, garagem,
terreno todo murado com cerca de alumínio. R$ 28.000,00.
Aceita veículo.
ANA PAULA - Casa alvenaria cl 100m2, c/3 dormitórios, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, bwc, calçada.
Terreno c/325m2 todo murado com portão de alumínio. R$
37.000,00. Aceita troca por imóvel de maior valor nos Bairros

Baependi, Vila Làlau e região.
" '

�;E

:to

{
Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

C.od. 491- Casa de madeira c/80,OOm2
contendo três quartos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. Terreno medindo

324,OOm2 - Três Rios do Norte. R$
18.800,00 À vista ou R$ 11.000,00 de entra- .

da + financiamento.

Cód. 803

bwc,sala,
360,OOm2.
moto como

- Casa nova de alvo cl 104,OOm2, cl três quartos,
copa-cozinha, lavanderia, garagem. Terreno medindo

Ilha da Figueira - R$21.000,00 (Aceita veículo ou

parte do pagamento e f i n an c i a )

Cód. 808 - Casa de alvo cl

170.000,00
(Acei ta sala c om e r-c i e I )

Cód. 805 - Casa de alvo cl 138,OOm2, c r. dois quartos, bwc,
sala, copa-cozinha, lavanderia, varanda, garagem.

Braço Ribeirão Cavalo R$15.000,00.
(Aceita troca por imóvel + próximo, paga diferença)

C'ód. 493 - Casa nova de alv., (Fase de aca.bamento), c t

aprox. 100,OOm2, contendo três quartos, bwc , cozinha, área
de serviço e despensa. Extrutura pl 2° piso. Terreno medindo

682,OOm2. :Ilha da Figueira. R$ 35.000,00 (Aceita veícu-

lo ou caminhão)

Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321,75m2. - Centro dl
Barr,a Velha.· R$ 10.000,.00 (Aceita troca por imóvel em

Jaraguá) .

Cód. dormi t
ó

r
í

o s , dois

garagem. Centro

- Sobrado cl 98,OOm2, três363

.bwc s . cozinha,
Barra Velha.

varanda elavanderia,

R$ 25.000,00. (Acei ta imóvel de menos va-

lor, ou veículo, moto.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRECI612-J

CH:ive

Imobiliária Menegotti Ltda.

REF. 10 - Casa .e

> sobrado no mesmo

terreno este
medindo 434,OOm2
Rua Rodolfo
Hufnuessler -

centro R$
95.000,00 troca-se

por imóvel em
Joinville,
totalmente

�",----,=.:____�_�----,----,í:i.lI negoci ável.

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.

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
CRECI W 550-J

Cód: 5115 - CASA DE ALVENARIA -

Bairro Amizade - c/440m2. Terreno c/
1.800m2. Dep: 3 suítes, 1 sala TV, 1 sala

visita, 1 sala jantar, copa, cozinha, 2

WC, churrasqueira, piscina, pista de .

cooper, lavanderia, dep. empregada,
garagem p/ 4 carros, aquecimento so

lar. Valor R$ 260.000,00.

EDIFICIO MÔNACO - Aptos com 1 e

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

co nstruto ra.

REF. 2 - Casa
central próximo
super
Breithaupt
Reinoldo Rau,
com 210,00m2
03 qtos, demais

dependências.
R$ 85.000,00
neqociável.

REF. 304 -

Casa São Luiz
- Ana Paula
com 03 qtos,
demais
dependências
terreno

450,OOm2
R$ 58.000,00
negociável.

EDIFÍCIO MATHEDI II - Apto com 3

quartos, sala + copa, cozinha, lavande

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 Vlla ,

Lenzi, terreno
medindo
474,OOm2, R$
25.000,00
negociável
aceita-se
terrenos como

pagamento.

REF.751 - Casa Vila
Rau com 120,OOm2
03 qtos, 02 BWCs,
demais
dependências,
terreno 450,OOm2,
R$ 35.000,00
negociável. Docu

mentação regulari
zada para financia
mento junto a

Banco financiador.

/

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

Cód: 5160 - CASA DE ALVENARIA
Vila Rau, com 60,00m2. Terreno com

300,OOm2. Dep: 2 quartos, sala, copa/
cozinha, WC, garagem. R$ 25.000,00.

Cód: 5161 - CASA ALVENARIA -Ilha
da Figueira, com 60,00m2. Terreno com

533,00m2. Dep: 02 quartos, copa/cozi
nha, WC,-Iavanderia. Valor: R$

15.000,00.

Cód: 5165 - DUAS CASAS MISTA E
MADEIRA - Lot. Helena - Rau. Uma
com 90,00m2 e a outra com 76,00m2.
Terreno com 300,00m2. Valor: R$

32.000,00.

Cód: 5166 - CASA ALVENARIA
Loteamento Mirante - Estrada Nova,

CASAS
com 80,00m2 + edícula com 70,00m2.
Dep: 3 quartos, sala, cozinha, WC, la
vanderia, telefone, murada, garagem.
Terreno com 301 ,00m2. Valor: R$

31.000,00 (aceita carro/terreno/casa
menor valor).

Cód: 5167 - CASA DE ALVENARIA
Centro, com 95,00m2. Terreno com

180,00m2. Dep: 3 quartos, sala, copa/.
cozinha, WC, lavanderia, garagem. Va

lor: R$ 35.000,00.

Cód: 5169 - CASA MISTA - Centro,'
excelente terreno de esquina, com

448,00m2. Casa com 98,00m2 e edícula
com 78,00m2. Dep: 3 quartos, sala, sala
TV, copa, cozinha, WC, lavanderia, dis

pensa. Valor: R$ 75.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDAS: 376-0015 - RUAANGELO RUBINI, 1046- barrasul@netuno.com.br

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J,

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

REl.AÇAO DE IMOVEIS DISPONIVEIS PARA LOCAÇAO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm. cl garagem
Vila Nova: suíte + 2 dorm. cl garagem
Vila Lalau: 3 dormc' 2 garagem
Vila Nova: 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
Vila Lalau: 3 dorm. ,:. 2 bwc's, garagem
Centro: suíte + 2 dorrn, cl garagem

ÓTIMA CASA JARAGUÁ ESQUERDOÀ VENDA
EDIFÍCIO
Ed. San Gabriel
Ed. San Gabríel
Ed. Amaryllis
Ed. Vitória Régia .

Re. Jardim Mercedes
Ed. sta, Teresinha
Ed. Hass
Ed. Húngaro
Ed. Reviera
Ed. Erica Gonçalves
Ed. Maximun Center

VALOR

R$ 330,00
R$ 250,00

"

R$ 400,00
R$ 330,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 250,00
R$ 330,00
R$ 350,00
R$ 450,00

�';� :$

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Vila Novarsuíte + 2 dorm. cl garagem
Centro: 3 dorm. cl garagem
Ilha da Figueira: 3 dorm. cl garagem
Santa Luzia: 3 dorm. cl garagem

VALOR

R$ 400,00
R$ 300,00
R$250,00
R$ 200,00

\i)0*@\i)®©@

ES11LO
Alvenaria
Madeira
Alvenaria
Madeira-OK

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

Casa em alvenaria cl 140m2-. 3 dorm., sala, cozinha, área de serviço,
2 bwc's, garagem pl2 carros, imóvel clgrades nasjanelas. Terreno:

(14X25) 350m2 - próx. Colégio e mercado. Val9r R$ 60.000,00
-, (negociáveis)

VALOR

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

BAIRRO
Giardine Lenzi
Nova Brasília
Centro
Ilha da Figueira

@ ° * © ® * @ * * ® *

OPORTUNIDADE:
Chácara - Gúaramirim (Corticeira): terreno cl 58.000m2, terreno

plaino, cl lagoa e frente para BR-280 (próx. Weg Química). Valor R$
90.000,00 (aceita imóvel em Balneário Camboriú ou Iaraguá do Sul).

VENDASDEAPARTAMENTOS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL VALOR
Suíte + 2 dorm. cl garagem - 130m2 R$ 70.000,00
Suíte + 2 dorm. cl garagem - 140m2 R$ 85.000,00
Suíte + 2 dorm. cl garagem - í30m2 R$ 68.000,0

EDIFÍCIO
Ed. Argos
Ed. Tulipa
Ed. Amaryllis

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aluga-se parte de sala co

merciai para escritório, com
secretária e telefone, na
área central. Tratar 9112-

4711.

Procuro costureira com

.prática em Overloche ou

cobertura. Tratar 370-0248
ou 9992-2379.

Vende-se, próximo à Weg,
sobrado com 178m2• Valor
R$ 24.000,00 e assumir

prestações de terreno.
Tratar 275-2010 (comi).

Vende-se máquina de lavar
Enxuta, automática. Preço
a combinar. Tratar 370-
0248 ou 9992-2379.

�\[�� I m rITêt1iJ I
- Empreendimentos Imobiliários

9
�
g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

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

• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

• CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDOO QUEVOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS
VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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$ 9.00d,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 450,00m2 -

consulte-nos

Informativo
Imobil iário
AIJS

VENDE - TERRENO cl 2,400m2 - Rua204 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL cl 3_600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

Ul
H

�
'o
z

I
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

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

VENDE - TERRENO cl 510m2 - Perto do Juventus

R$ 12.000,00.

,

saciados manifes-

Espaço AIJS

I
VENDE - TERRENO çl 386,37 - Rua João BatistaRudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl l_260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.000,00, A Associação das

Imobiliárias de

Jaraguá do Sul,
através de seus as-

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

II
alv, cl 64m2 em const. Lote n" 88 AP III - R$ 18_000,00_

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

1/2 água no LoteamentoLiodoroRodrigues - R$16.000,OO.

I
VENDE - CASA ALVENARIA c/130m2 - Loteamento

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

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

Ul
o tam pesar e são, so

lidários 'ao amigo e

parceiro Humberto

I
Wolf - lmobiliária A

Chave - na perda d

seus entes- queridos
pai Sr. Henrique e

f i I ho Artur.

Ul
til
o

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

/

PARA PASSEAR
COM A SOGRA,
EVERO GENRO

FELIZ ...VENDE:CREC11541-J

Cód:0068 - Casa de madeira com 40m2,
contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc, +
um Fusca ano 1974 em bom estado de
consevação na garagem. Terreno com área
de 554,,55m2 (15x36,97), localizada no

loteamento Adelina, em Schroeder,
próxima a Marisol S.A.
Apenas R$ 17.000,00. Aceitando-se
permuta p,or imóvel em 19uá 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,!

• Meio-cano "Molduros"Corticeiros
• Sancos c/ Luz Indireto
• Po rede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

I

II
Qf�Qftl�ntQ) SaFO (QfI1PJtll(f:liSS(l
_ (47) 275-3184
.. 9975-3105

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

Fábrica: Rua Jorge'Mayerle, 192· Jolnville - SC

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

,Vend", e Manutenção de Por.tões,Eletrônicos,
....... vídeo porteiro, alarmes s��Jio,� interfones

Pedras: São Tomé, Míracema. Laiinha.
Luminária. Perlrn ele Rio, Pedra Madeíra.
Brita Branca. Riljflelil c rovcsumentos em gemi
Não- cobrC!-ItWY {retf!!. (9 ir wtel.hoYetpreço» cUvr�

Imunizadora
��Jaraguá

� (0**47)371-1558
li' (0**47) 975-1771 PERFLEX

P..çº,ç_Irl.�_$_l)f.LÇ_A$.!.?Lº-I,!.lNJlº-$_.IRl!J.lÇº!J1_.l:J..ªi}fº.__tfi!ºr.Jºx.iç9,1 .

S011tOi' r�rCMioy no-Ccnv.rclho-�� dR;
QuúnicI;vCOIt1I2 5 lM'tO;Y dR;�eríêttci,a; comprcwcuUv

..d1ll,A�"_ ......... '. ,.', / t: .... ' � 0#!i(#r�
� ./�:··r.\s: .�.'" � .��' ,,���'d�$1

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

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

Rua Reinoldo Rau, 815 - Salas O 1 e 02
Cenrro - jaroguá do �ul· SC

Regina

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

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

pintura na construção civil

(47)
2i5-�S30
,275-4102

*·ROMANAS

* GERMÂNICA
* FRANCESA

ill
* ESMALTADAS
* MONTEIRO

,

�7l?� �!� �'� 1®��7la��@�

MONTEIRO

/ .

�Kà'·CH·E·N� �fI .'- $''W��,y,<� cozinhas

KITCHE.' ,i_ CLOSEO",":,",BATI-I

Fone: 373-101Ô
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CENTRO, FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE SANTA CATARINA

UNIDADE DESCENTRALIZADA DE JARAGUÁ DO SUL

Av. Getúlio Vargas, 830 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Vagas abertas para os seguintes cursos:

Carpinteiro - Encanador Industrial - Encanador
Predial - Encanador Residencial - Marceneiro -

Noções Básicas de Hidráulica - Pedreiro

,

EMPRESARIO!
A ,

VOCEJASE FILIOUAODISK

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 promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicáção de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey_com_br_

Ou acesse nosso site

PROGRAMAÇÃO 2001
FEVEREIRO

ARTES APLICADAS Peso em parceria com Farmácia
Farmais
Horário: a partir das 10 h até às 19
Local: Shopping Center Breithaupt
Gratuitamente

Curso de Ponto Cruz � Avesso
Perfeito
Dias: 12, 13, 14 e 15 de fevereiro
de 2001
Turma I
Horário: 14h à 16h Local: SESC
Turma II

.

Horário: 19h às 21h Local: SESC
Investimento
Comere'; Despendentes: R$ 20,00
Conveniados: R$ 23,00
Usuários: R$ 25,00
+ R$ 6,00 - referente Kit de Ponto
Cruz: Agulha, 1 toalinha para
bordar e gr�fito.

PALESTRAS

Ciclo de Palestras - Saúde ao seu

alcance
Dia: 14 de fevereiro de 2001

. Horário: 19h
Local: Auditório Shopping Center

Breithaupt /

Tema: Profissões, M.ercado e

Exigências
ENTRADA FRANCA

DIA DA SAÚDE PASSÉIO

Dia: 14 de Fevereiro de 2010 (toda
segunda e quarta-feira de cada
rnês)
Exames de glicemia em parceria
cOm Laboratório Jaraguaense
Verificação de Pressão Arterial e

Caminhada Orientada com Passeio
Dia: 24 de fevereiro
Saída do SESC
Horário: a partir das 8h
Orientada e Acompanhada com Pro
físslonal de Educação Física.

Rua Pre�idente Epitácio Pessoa, 1273 -pentro - Jaraguá doSul- 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
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 TELEFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

FIEse \

SENAI

JARAGUÁ DO SU,L -/--
.............

ISO 9001
�JWtA011WMlJtO It
�WQ4�E�

Inscrições abertas para-ano 2001.
I

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

Manutenção de Máquina de Costura Industrial.

Área Metalmecânica:
CAD Básico, CNC - Programação de T6�no e Centro
de Usinagem, Mecânico Geral e Soldaqem Industrial.

Área de Gestão:
MOPE - Treinamento Espec. Cana. Veículos
Rodoviários Transportaderes de Produtos Perigosos.

SENAI de jaragué do Sul, 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Apto I 3 quartos,
2 bwc, cozinha montada,
no Condomínio Hortência,'
na Rua José Emmendoerfer.

R$ 55.000,00. Aceito
proposta. Tratar 371-2044
(comi) e 275-1756 (resid),

cl Rosali.

flllMJr� CENTRO DE EDUCAÇÃO -

� MUSICAL

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

- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informacões 371-1632

Precisa-se:
- Vendedores

- Cobrador Externo
e Interno, cl salário

+ comissão.
-,

Interessados tratar
na Rac: BR-280, Km

69, Bairro Água
Verde. Telefone: 371-
8141, falar cl Sr.

I

Jaison ou Miro

Vende-se Mac
Male Lanches,
defronte Colégio
Homogo, na Ilha
da Figueira.

Tratar
9965-9917

Vende-se terreno cl
53.000m2, na Rua Henrique
Marquardt, antiga Tifa dos
Pereira, após Gruta Perpé
tuo Socorro. R$ 35.000,00.
Aceita carro no negócio ou

outro terreno de menor
valor. Tratar 371-7341.

Vende-se Apto no Cond.
Amizade. R$17.800,00.
Tratar 275-0081, Nelson.

Vende-se, próx. ao Centro,
Apto cl 2 quartos cl
garagem. R$ 38.500,00

quitado. Tratar 372-0633.

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.

�.�
HUMANA URGENTE

A HUMANA URGENTE 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

-

_ Faturista

Analista de Pedidos (Cursandc
3° grau)
Torneiro Mecânico
Técnico de Máquinas de Lavar
Mecânico de Máquinas de Cos
tura (pl São Bento do Sul)
Assistente de RH (Psicólogo)
Engenheiro Mecânico (3° grau
completo)
Vendedor de Automóveis
Secretário Executivo (pl
Schroeder)

Desenhista Mecânico

(AutoCAD e UniCAD) INTERESSADOS COMPARECER
Gerente de Malharia ÀHUMANA URGENTE,
Farmacêutico(3°graucompleto) MUNIDOS DE DOCUMENTOS.

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

Fone (OXX)47 371-4311 - FAX (OXX)47 372-
1091 humana@humana.com.br

www.humana.com.br

ALUGUEL

DE1RAJES
FONE: 371-3349

• r.,-

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PRO.CLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba l.ehrnann, Oficial do -Registro Civil do 1 ° Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 23.097 de 19-01-2001
,

I,MAQCOSDA srr.NA-BARRETOEMARCELAFRANKE

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliado e residente na Rua

) Francisco Hruschka, 1.434, Ana Paula II, nesta cidade, filho de Artidônio Freire Barrêto eMaria da Silva

Barrêto.

Ela, brasileira, solteira, dobradeira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada eresidente na Rua Francisco

Hruschka, 1.434, Ana Paula Ik.nesta cid��e, filha de Valdemar Franke e EÚa Schultz Franke,
E, para que chegue ao" connecímentô de- todos, DlI':nàei ipassar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por,J5{quinze� dias, I

_o)

II �EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAMELLO, TabeliaDesignadada
Comarca deJaraguá doSul, Estado deSantaCatarina, na formadaLei,
etc.

I

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionatopara protesto de Títulos contra:

Adriana Zanghelini --,-- R. José Rumof, 297 - Nesta;
Adriana Zanghelini - R. José Rumof - Nesta;
Airton Weber Silva - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.452 - Nesta;
Alcimar José Gascho ME - R. Olivio Domingos Brugnago, s/no-
Nesta; ,

I

Asa Confecções Ltda. - R. Francisco Cristofolini, 86 - Nesta;
Aurimar Olavo Filipp - R. Braço Ribeirão Cavalo, s/n° - Nesta;
CH Comércio e Representações - R. 25 de Julho, 1.000 - Nesta;
DalterraManut. Hidráulica Ltda. - R. JoséPicolli, s/no, lote 31- Nes
ta;
Dr. Maurício Bogo - R. JoãoMarcatto, 28 - Nesta;
Florisvaldo Pinheiro Kleber - R. Amazonas, 324 - Nesta;
Gilberto Zanguelini - Av. Pref.Waldemar Grubba, 3.145 - Centenário

-Nesta;
Godofredo Pilaty - R. João Tosini, s/n°, próx. Cohab - Corupá;
Hamilton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - casa

Nesta;
Harry Hentschel-c-R. Eleonora Satler Pradi, s/n° - Nesta;
Heike ArianoWeege - R. Reinoldo Rau, 400, apto 301 - Centro -

Nesta;
HSKEnobrecimento Têxtil Ltda. - R. RolfColin, 109 - Nesta;
Ind. Com. e Exportação Matry Ltda. - R. Preso Epitácio Pessoa, 1.280
-Nesta;
Ind. Com. eExportaçãoMatry Ltda,.-R. Preso Epitácio Pessoa, 1.280
-Nesta;
Ines Soberanski - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915 - Nesta;
Irene Maria JungblutME - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 491 -

Nesta;
Irmãos Pinto Com. de Medicamentos Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 268-
Ij.132-Centro-Nesta;
José Ailton Oliveira - R. Bernardo Zoss, 310 - Schroeder;
Mareio Kluge - R. Frederico Kurt Vasel, 546 - Nesta;

,

Mepi Com. de Med. Ltda. - Av, Getúlio Vargas, 268 - Centro - Nes
ta'

Mepi Comércio de Medicamentos - Av. Getúlio Vargas', 268 -lj 132-
Nesta;
Metalúrgica Sasse Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 585 - Ilha da

Figueira - Nesta;
Móveis Qualibel Ltda. - R, Heini Behling, s/no - Nesta;
Nelson Eichstaedt - R. Gustavo Gumz, 437 - Nesta;
Pinheiro Alves Ltda. - R. Amazonas, 324 - Nesta;
Real Equip. Indust. Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
Real Equip. Indust. Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
Real Equipamentos Industriais Ltda, - R. Alberto Klitzke, 178 - Nes-

ta;' I
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VI. Lenzi - Nes

ta;
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VI. Lenzi - Nes-

I

ta;
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VI. Lenzi - Nes

ta;
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VI. Lenzi - Nes

ta;
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VII. Lenzi - Nes

ta;
Renato Koslowski - ME - R. Lourenço Kansler, 625 - VI. Lenzi - Nes

ta;
Rita de Cassia Leutprecht - R. Bernardo Dornbusch, 605 - Nesta;
SPS Com. eDistrib. de Aviamentos�R. Prof HeinrichGeffert,417-
Nesta;
SalomonRodriguez Léiva - R. Bernardo Dornbusch, 605 - Nesta;
Samuel Motta - R. João Planinscheck, s/no, 204 - Nesta;
ValeriaMaria Fodi ME - R. BerthaWeege - BarraRio Cerro - Nesta;
VS Tecnoválvulas Ltda. - Rod, BR-280, km 55, s/n° - Nesta;

. Waldir Guíssec-- R. Tufie Mahfud, 155 - Nesta;

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

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

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 2001
1

II

DtonHoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Planeta Atlântida'
2001

,

J

)

Começou ontem e termina

hoje o Planeta Atlântida.
Confira as bandas que se

apresentam hoje: John Bala

Jones.Netiruts, Nenhum de

Nós, Gabriel, o Pensador, Jota
Quest, Lulu Santos, O Rappa,

Engenheiros do Hawaii,
Raimundos e Carlinhos Brown.
O Planeta Atlântida 2001 tem
outras atrações como Planeta
África, Planeta Bali, Planeta
Místico, Cidade Country e,

Planeta Forró. Os portões serão
abertos a partir das 14 horas.

Algumas curiosidades do Planeta
Serão 50 mil metros quadrados de

, 'festa, o palco e as áreas 'de apoio têm,
640 m>. O som das 150 caixas terá 100

mil watts de potência. Geradores de
500 kVA são. fornecidos à festa, energia
capaz de iluminar uma cidade de 50 mil

habitantes durante um mês. O palco
recebe um telão. central que entra em

cena nos intervalos das bandas com os

melhores momentos. No total, são oito
telões espalhados pelo Planeta

Atlântida. As caixas de som estão
suspensas por dois guindastes de 80

metros, proplciendo maior propagação
,

de áudio.

�.�E�EUS EVE!'lTOS
I li"l.)�ALE

UM TELAO

.P":::
.. ,

*

Confecções em geral
*

Cama - Mesa - Banho

KIBARATO
Vestindo Toda a Família

.

Telão pl eventos Com o melhor preço da cidade

Cartelas pl bingos eletrônicos Visite 'nossa nova loja:

fone: 4799793773 Av, Mal. Floriano, 35

1 ..

···

Ui ··1
-

.1
_

" •......� .

-' -

CD's - DISCOS - FITAS

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

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enfeitando nossa coluna a linda
Manula Póvoas, de 7 meses, filha de
Marcos e Isalete Póvoas.

A princesinha Bianca Redioo, filha
de Jair e Eliane, completa hoje

6 anos. Os pais e seu irmãozinho,
Gustavo, desejam toda a felicidade

do mundo

Na maior pose, a fofura Helen
Caroline de Oliveira, filha de José e

Josiane de Oliveira. Ela tem apenas
1 ano e 4 meses

A cantora Mayra Kalsmka, filha do

pastorMareio Roberto e Maria de
Borba, lançou seu 3° CD evangélico
com o título "[esus maravilhoso" .

A vovó Terezinha, a mamãe,
Solange, e o papai, Júlio, estão
muito felizes com o garotinho

Djeimes de Oliveira

A gatinha Celine Alves de Jesus, filha
de Beno e Beatriz, completa 1 aninho
no dia 30/1. Os pais e os padrinhos
lhe desejam toda felicidade do mundo

/

öe você tem até 1.:2 anos e
deseí a ver sua foto pub\icada

nesta colunc, ma�de-a poro Rua
Wa\ter Marquardt, 1180,

CEP:8Q .:25Q-700-
Rio Mo\ha _.;: Jaraguó do 5u\

CLíNICA� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ConselhoEstadual deEducação
reconhece Curso de Arquitetura

eUrbanismo daUNERJ
A Presidente do Conselho Es- Rio Grande do Sul, PUCIPR, en-

tadual de Educação, Conselheira
AldairWengerkiewiczMuncinelli,
em Sessão Plena no dia 19 de de

zembro de 2000, decidiu aprovar
o Voto do Relator, Walter Fernan

do Piazza, pelo reconhecimento

do Curso dé Arquitetura e Urba

nismo do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- UNERJ. A apro

vação foi unânime e contou tam

bém com a presença dos conse

lheiros Cesar Luiz Pasold (Presi
dente da CEDS), Adelcio Macha
do dos Santos, Darcy Laske, Ja
có Anderle, Júlio Wiggers e Sil
vestre Heerdt.

Segundo a Comissão de Edu

cação Superior do CEE, aUNERJ
demonstrou ações através das

quais apresenta a grade curricu

lar vigente, dentro do normatizado
pelas diretrizes emanadas das
Diretrizes Curriculares Nacionais
sobre o Ensino de Arquitetura. O
relatório informa ainda que, no
tocante ao Corpo Docente, sete

professores do Curso de Arquite
tura e Urbanismo estão freqüen
tando programas de doutorado e

16 de mestrado em diversas Ins

tituições de Ensino Superior, co
mo a Universidade de São Paulo,
FURB, UNIVILLE, UNESC,
UFSC, Universidade Federal do

tre outras, além de programas
em universidades no exterior

como a de La Habana e de New
Mexico State. A partir de 2002,
o quadro de titulação da UNERJ

no Curso de Arquitetura e Ur
banismo será composto de 17%

de Doutores, 61% de Mestres e

22% de Especialistas.
O Curso de Arquitetura e Ur

banismo do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul - UNERJ

surgiu a partir de convênio com
a Universidade Regional de
Blumenau e teve suas atividades
iniciadas nõ segundo semestre

de 1996.
De acordo com a Lei Esta

dual n° 170, foi incorporado à

Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - FERJ que. as
sumiu in-teiramente as atividades
pedagógicas e administrativas do
curso.

Em ofício datado de 31 de

março de 1999, a Presidência da

FERJ requereu ao CEE o reco

nhecimento do curso. Subme
tido à relataria pelo Conselheiro
Nilson Paulo, foram indicados
os Professores Mestres Luiz
Salvador Gnoato e Gilda Amaral
Cassilha, ambos da PUC/PR,
para procederem a verificação.

Biblioteca Padre Elemar
I

Scheid temhorários especiais
Até Q final de janeiro, a Biblio

teca Padre Elemar Scheid irá

atender em horários especiais
(quadro a seguir).

A partir de fevereiro o

atendimento será feito no horário
normal (de segunda a sexta-feira
das 7h30min às 22 horas inin

terruptamente e aos sábados das

8 às 12 horas).
De 22 a 26 de janeiro - 7h
30min às llh30min e das
13h30min às 22 horas
Dia 27 (sábado) - 8 às 12

horas
De 29 a 31 de janeiro - 7h
30min às llh30min e das
13h30min às 22 horas

Licitação de obraparaconstrução
doCentroPolitécnico saiemmarço

A Presidente daAPOLITEC de

Jaraguä do Sul, Professora Carla

Schreiner, assinou aditivo no final
do ano passado para a liberação de

dotação orçamentária de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais)
a serem aplicados ao longo deste.
ano na construção do Centro

Politécnico GeraldoWerninghaus.
A assinatura do aditivo acon

teceu após a regularização da

doação, feita pela Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul à

APOLITEC, do imóvel situado na

rua dos Imigrantes, onde será

.construído o Centro Politéc
nico.

Este fato tornou possível a

manutenção do convênio 184/99'
PROEP assinado junto ao

Ministério da Educação e Cul

tura (MEC).
.

O total de recursos previstos
para a construção do Centro é

de R$ 1.997.830,29, sendo que
o lançamento dos editais de

licitação de obras está previsto
para março.

realmente diferenciado. Nosso

desafio foi grande, pois nenhum

membro da equipe trabalhava na

empresa e tínhamos que apre
sentar toda a estrutura da mesma

e sua atuação, assim como dar

sugestões de como ela poderia
crescer e expandir suas atividades
no mercado nacional e até mes

mo mundial".
A receptividade da Trapp foi

tanta que, quando a equipe foi

apresentar os resultados de sua
I

pesquisa, a empresa disponi-
bilizou um veículo utilizado para

demonstrações de seus produtos,
juntamente com um promotor
técnico que fez toda a apre-

.

sentação de como é utilizado este

recurso.

Também existem casos em

que os alunos utilizam o próprio
local onde atuam, para exem

plificar a prática de vendas e

estratégias aplicadas na empresa,
pois já estão familiarizados com

o produto e seu mercado alvo.
Com certeza esta turma de

pós-graduação tem se destacado

e inovado muito em suas ati

vidades desenvol vidas tanto

dentro das salas de aula como

externamente. É por este motivo

que o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul - UNERJ, em

conjunto com o INBRAPE,
pretende investir cada vez mais

em cursos desta natureza, pois
está nítido o resultado obtido

através do aprendizado e mo

tivação dos alunos.

paganda e Vendas.
Através deste curso, pro

fissionais das mais diversas áreas

de atuação no mercado, tais co

mo administradores, pequenos
empresários, jornalistas, enge
nheiros, advogados, médicos
estudam como conhecer melhor

o seu negócio/empresa e como

aplicar um Planejamento de Mar

keting adequado às necessidades

da região, ganhando assim mais

competitividade frente à con

corrência local e à globalização
como um todo.

Um fator essencial para o su

cesso deste curso tem sido o

apoio dado pelas empresas da

região. Para os alunos poderem
aplicar na prática tudo o que
vivenciam na teoria, eles pro
curam identificar empresas

abertas, tanto à vivência prática
dos estudos teórioos, como ao

acatamento de sugestões.
A Metalúrgica Trapp, re

nomada fabricante de produtos
para jardinagem e ferramentas

para uso doméstico, foi um

exemplo de uma parceira que deu

certo. A parceria surgiu em de

corrência de um pro.cesso de

abertura administrativa para
alurios executarem um trabalho.

Segundo a aluna Elisabete A.

da Silva, "foi uma experiência
muito gratificante, pois muitas

vezes não temos nem chance de

conhecer a fábrica e a linha de

produção da empresa, e o aten

dimento dado pela Trapp foi

Alunos do Curso de Especialização em Marketing, Propaganda e Vendas receberam visita da unidade

móvel da Trapp

Pos-graduação emMarketing, propaganda
e vendas em parceria com empresa da região
Afinru,oqueé�TING?
Muitas pessoas se enganam

quando colocam a palavraMAR
KETING ao lado de uma propa

ganda isolada ou promoção de um
produto. Na verdade, o Market

ing pode e deve até estar em

SINTONIA com estas ações re

lacionadas à colocação do pro
duto no mercado, mas exige uma
abrangência ainda mai-or.

Toda empresa que está vol

tada para o Marketing deve hoje
se preocupar, antes de mais na

da, com a satisfação do seu con

sumidor final, agregando ao seu

produto ou serviço atributos que
o diferenciam da concorrência e,

o mais importante, sem adicionar

nenhum custo adicional para o

cliente. É aquela famosa frase:

"OFERECERMAIS QUALIDA
DEPELOMENOR PREÇO".

Na verdade, fazer um bom

Marketing é colocar o produto
certo no mercado certo, pelo
preço certo, na quantidade certa,

na hora certa, para o consumidor

certo, sabendo que irá receber na
data certa, e promover uma

satisfação do cliente certamente

a longo prazo.
Foi pensando em todas estas

necessidades de aprimoramento
da qualidade dos serviços pres
tados e atendimento diferenciado
aos clientes, que o Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ, em parceria com o

INBRAPE, criou o Curso de Pós

Graduação em Marketing, Pro-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o último encontro conse�iu reunir todos os irmãos Demarchi

Festa reúnefamília Demarchi
Uma celebração religiosa e almoço de confraternização reúne neste domingo, dia 28 de
janeiro, a família Tercílio Demarchi (in memoriam), em Santa Luzia. Tercílio Demarchi

foi urn dos primeiros moradores do Bairro Santa Luzia. Agricultor e dono de
madeireira, foi urn homem muito atuante na comunidade, principalmente na igreja.
Casou-se com Ana Stinghen. Tiveram 11 filhos, dos quais urna é religiosa. Neste
domingo, a família se reúne para comemorar os 100 anos de nascimento do nono

Tercílio. Hoje, a família é formada pelos 11 irmãos, 26 netos e 12 bisnetos. A celebração
religiosa acontece na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 10 horas. Em 'seguida, a fa
mília continua as comemorações na recreativa da Frigumz, onde serão expostas foto
grafias, objetos históricos e serão contadas histórias da família e da imigração italiana.

� Floricultura
Florisa

ir (047) 371.-8146
W (047) 371-0515

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

Malu Crisley
Rohling, neste dick
ao lado do noivo, ,

.iIIIiCleyton Alessandro
.: Forlin, estará de
aniversário no dia
29/1. Recebe os

cumprimentos do
noivo, de sua mãe,
Maria Cecília

Rohling, dos futuros
sogros, Isaldino e

Leonora Forlin,
ademais familiares e

todos os amigos.
Parabéns!

Sábado, 27 de janeiro de 2001

Fotos: Divulgação

Qu�m estréia idade nova neste sábado é a bonita
Fernanda Gabriel Barato. Parabéns!

Star Schine

Alcibaldo Germann (Agricultura),
Osnildo Bartel (Hospital Santo Antônio), Luís

Antônio Chiodini (Esporte e Lazer),
Luiz' Carlos Pereira (Chefe de Gabinete), Maria Inês

(Educação) este colunista (Imprensa), vice-prefeito
José Joaquim Fernandes, Valério Yerbinen

(Planejamento), prefeito Mário Sérgio Peixer, Lauro
Fröhlich (Obras), Jair Tomelin (Finanças), José

Constâncio dea Albuquerque (Saúde)
e Blásio Mannes

(Indústria e Comércio) equipe
afinadíssima da administração

"Acerta Guaramirim"

Mania de vender barato

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Barra do Rio do Cerro ,

376-1603

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hospital recebe auditores
do Unicefno próximo mês
Jaraguá do Sul- o Hospi

tal e Maternidade Jaraguá vai re
ceber, nos dias 19 e 21 de feve

reiro, a auditoria de representan
tes do Unicef, que vão avaliar o

cumprimento das metas por par
te da instituição para a outorga
do título "Hospital Amigo da

Criança". A informação foi dada
pela consultora internacional de
aleitamento materno e avaliadora
do programa de IniciaçãoHospital
Amigo da Criança pelo Unicef e

pelo Ministério da Saúde, Evan

guelia Kotzias Atherino dos Santos,
no início da semana e confirmada

por fax enviado ao hospital pela
Secretaria de Política de Saúde do
Ministério da Saúde.

A avaliadora, por questões
éticas, não fez comentário sobre
sua pré-avaliação, que será en

tregue à Comissão Global que vi
sitará o hospital, em breve. Evan

guelia disse que a avaliação ba
seou-se na verificação do cumpri
mento dos dez passos em prol da
certificação. "Esta pré-avaliação
é periférica. Ela não mergulha
fundo nas questões, mas serve

de base para a equipe de avalia
dores globais. Os dois técnicos
doMinistério da Saúde e do Uni
cef deverão permanecer no hos

pital por dois dias e meio para
fazer uma avaliação mais pro
funda do programa."

A avaliadora confirmou que
o pedido da Secretaria Estadual
de Saúde junto ao Ministério da

Saúde e do Unicef para que o

hospital seja avaliado pela equipe
global já foi feito e que a visita a

Jaraguá do Suljá foi colocada na

dotação orçamentária do go
verno federal para o mês de fe

vereiro. "Estamos lutando para
que Santa Catarina tenha mais

hospitais com este título", disse.
Atualmente oito instituições já
foram certificadas e três buscam
a titulação. Além do Hospital e
Maternidade Jaraguá, estão em

fase de avaliação o Hospital Bom
Jesus, de Ituporanga, e a Ma
ternidade Nossa Senhora da

Conceição, de Tubarão.
PASSOS - Para pleitear a

certificação, o hospital tem que
cumprir cinco pré-requisitos es

tabelecidos pela Unicef: manter

profissional médico ou enfer
meiro responsável pela obstetrí

cia; instalar comissão de morte

e natalidade para verificar nú

meros; garantir permanência da

parturiente no' hospital por 24

horas, em caso de parto normal,
e 48 horas, nos casos de cesari

ana; o hospital não pode estar

respondendo a processo do SUS

(Sistema Único de Saúde); e deve
estabelecer os dez passos para o

sucesso do aleitamento matemo.

Quanto ao aleitamento ma

terno, os dez passos avaliados di
zem respeito a políticas de incen
tivo do hospital à prática, pelas
mães, e ao treinamento da equipe
que atende mãe e bebê.

Amigo da Criança: título depende do incentivo ao aleitamentomaterno

25/1 Dia do Carteiro
• Agência Franquiada Barra do Rio Molha
Rua Walter Marquardt, 626 - Fone: 370-7275

Fotos: Edson JunkeslCP

Perspectivas: Raboch aposta na feira internacionalpara aproximar a Malwee Malhas e clientes

Malwee Malhas vai participar
da 168Feira InternacionalTêxtil
Carinhoso
também estará na
FIT, que acontece
emSãoPaulo

Jaraguá do Sul - Pela pri
meira vez, a Malwee Malhas

participará da FIT (Feira Inter
nacional doSetor Infanto-Juvenil
+ Bebê), a realizar-se entre 30 de

janeiro a 2 de fevereiro, das 10 às
19 horas, no Pavilhão de Exposi
ção doMart Center, em São Paulo.
A decisão em expor os produtos
na feira é decorrente dos "bons"
resultados colhidos na Texfair

2000, que aconteceu no ano

passado em Blumenau. A FIT é
exclusiva para coleções da faixa
etária até seis anos.

Segundo o gerente comercial
da Malwee Malhas, Wilmar

Raboch, o� principal motivo da

participação da empresa na feira é

"estreitar" os laços com os cli
entes. "Não vamos vender, mas
sim aproveitar a exposição para
fazermos novos contatos e aproxi
mar mais a empresa dos clientes",
reforçou, informando que as

perspectivas de novos negócios
estarão voltados quase que ex

clusivamente para a Confecção
Carinhoso, que produz tecidos pIa
nos, enquanto que aMalwee fabri
ca malhas (tecidos circulares).

A FIT é considerada o maior

ponto de encontro de empresários
do setor têxtil da América Latina.
A expectativa dos organizadores é

,

de reunir aproximadamente 220

marcas, abrindo a temporada dos
"bons negócios" para o século
mostrando as mais recentes novi
dades em artigos infanto-juvenil,
Higiene pessoal e perfumaria, além
de produtos para cama, mesa,

banho e decoração. A feira mos

trará ainda as tendências de moda
em roupas e calçados para ameia
estação e invemo/200l. A FIT é

realizada anualmente, em duas

edições - uma em janeiro e outra

emjunho.
PRODUTOS - Segunda no

ranking nacional do setor têxtil, a
MalweeMalhas estará expondo no
estande da 16a FIT a coleção
inverno/2001. Os outros produtos
da empresa no setor infanto-juvenil
e bebês são: Looney Tunes e

Looney Tunes Baby, Animaniacs,
Turma da Mônica e Chico Bento.

A Malwee prepara o lançamento
dos novos produtos licenciados,
Popeye e Popeye Baby.

Para Raboch, a feira será a

oportunidade para solidificar-se no
mercado, fidelizando a clientela. "A
Malwee está voltada para o mer

cado interno e Mercosul atenta às

exigências do público consumidor.
Para isso, não abre mão da qualida
de dos produtos", concluiu, infor
mando que a empresa deve partici
par da Texfair, marcada para aconte
cer em meados no ano, em BIu
menau. (MAURíLIO DE CARVALHO)

futuros. Outro assunto em pauta
é o lançamento do calendário Jara-
.guä do Sul 2001, iniciativa do
Núcleo de Fotografia Profissional
daAcijs, que conta com a parceria
da Prefeitura e do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto).
O projeto apresenta dez mil

calendários de parede, com l3

imagens produzidas por sete fotó
grafos ligados ao núcleo setorial.
Este é o primeiro calendário idea
lizado edesenvolvido com detalhes

Núcleo de Fotografias lança calendário
que compõem vários cenários da

cidade, desde casas típicas italia
nas e alemãs, uma vista parcial do
centro, praça, museu, ponte pênsil,
lagoa do Parque Malwee, pas
sando pelo Rio Itapocu, Morro da
Boa Vista, desfile da Schützenfest
e o imponente prédio do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul.

O calendário está sendo distri
buído gratuitamente, apresentando
belo acabamento gráfico e indus

triaI, e foi totalmente concebido em
Jaraguá do Sul.

Jaraguâ doSul-A Associa

ção Comercial e Industrial de Jara

guá do Sul recomeça no dia 29 as

reuniões semanais da diretoria com
seus associados,marcando, neste
reinício de atividades, apresentação
do plano de metas para a entidade.
No primeiro encontro de 2001, que
vai acontecer nas dependências do
Centro de Educação e Tecnologia
do Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial), a partir
das 18 horas, a diretoria fará relato
dos projetos em andamento e dos

1-."w'· . ",,' <','.' ",tr'·> .�
.. ..�,'" .

"
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uma homenagem das Agências dos Correios
de jaraquá do Sul pelo seu dia. Pwahéns!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Segurança: dinheiro arrecadado com a taxa será usado em obras que beneficiam os visitantes

Turista vaipagar ingresso para
visitar cachoeiras de Corupá
Cobrança inicia
em abril e o valor
ficará entre
R$ 2,00 e R$ 3,00

Corupá - A Associação de

Preservação de Ecoturismo Rota
das Cachoeiras inicia em abril a

cobrança de taxa de ingresso para
o acesso de visitantes ao Parque
Ecológico Enu1io Battistella. O
valor ainda não foi definido e de
verá ficar entreR$ 2,00 e R$ 3,00.
A informação é do engenheiro
florestal Reinaldo Langa, res
ponsável pelo funcionamento do

parque, que esteve reunido na

quarta-feira com o prefeito Luiz
Carlos Tamanini e o diretor de Tu
rismo, Emesto Filipe Blunk, para
tratar do assunto.

Na ocasião, foi discutida tam

bém a alteração do convênio do
termo de comodato, que define a

cedência da área pela empresa
Mobasa (Módulo BattisteJla de
Reflorestamento S,A.) para uso

comunitário, O convênio será feito
com a Associação de Preservação

e Ecoturismo em substituição ao

que existe há 10 anos com a

Prefeitura, dentro do plano de al
terar o sistema administrativo para
exploração turística e cultural do

parque. A âsscciaçâo é uma ONG

(Organização Não-Governamen

tal) constituída há dois anos, com

essa finalidade.
De acordo com lideranças lo

cais, a alteração é necessária para
darmaiormobilidade de gerencia
rriento ao parque (que deixará de
ser atrelado à Prefeitura), tanto na

parte administrativa quanto na

captação de recursos, Esse pro
cesso de mudança exige alguns
ajustes, como a definição do regime
de contratação dos funcionários

que trabalham na área. Alguns são

da Mobasa e outros da Prefeitura.

Langa é a favor damodificação do
regime administrativo, dizendo que
assim o parque poderá reforçar as
ações preservacionistas e as ati
vidades de educação ambiental.

Ele justifica a cobrança da taxa
de ingresso explicando que será a

forma de captar os recursos para
a manutenção do lugar, "Preten
demos melhorar os acessos e

construir escadarias e corrimões

,

�9J)v��.�\__/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

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

para garantir mais segurança para
as pessoas na visitação às ca

choeiras", informa, A chamada
Rota das Cachoeiras (principal
atração turística do Município e
um dos recantos naturais mais
visitados na Região Norte do

Estado) é composta de 17 quedas
d'água em meio a farta vegetação
e interligada por uma trilha, com
alguns trechos bastante íngremes.

EDUCAÇÃOAMBIENTAL
- A utilização dos recursos na

turais do parque na Educação
Ambiental vai aumentar. No ano

passado, a Escola de Educação
Ambiental, instalada nas proximi
dades da primeira queda d'água,
atendeu 1,5 mil alunos de escolas
do Ensino Fundamental, de Co

rupá, Rio Negrinho e São Bento
do Sul. Este ano serão recebidos
também alunos de Jaraguá do Sul
e outras cidades do Vale do Ita

pocu. As aulas são ministradas ao

ar livre e eles recebem infor

mações sobre a flora e fauna do

lugar e noções sobre o trabalho da
Polícia Ambiental. Concursos de

redação, desenho e elaboração de
frases completam a atividade de
ensino. (MILTON RAASCH)

370-7919
370-8649

..JL;;;;;"
�'i&�'@.

onde a Eureka já vinha se des
tacando. Além dos clientes que
já atendia, a CMC passa a in

corporar em sua carteira em

presas e entidades como a Câ
mara de Dirigentes Lojistas,
Moretti Automóveis, Postos

Mime, Arco Íris, ADV Aurora,
Agricopel, Odontoclass, Hotel
Bergblick. Mauro Veículos,

Serviço Social do Comércio,

.
Feeling Estofados e Odonto
Laser, entre outros.

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE JANEIRO DE 2001

Censo diz que Ilha da Figueira
ainda é o bairro mais populoso

Jaraguá do Sul - Números
extra-oficiais do Censo 2000, rea
lizado pelo IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística)
apontam que o Bairro Ilha da Fi

gueira continua sendo o mais

populoso da cidade, perdendo ape
nas para o Centro. Na região cen

tral, residem 8.355 pessoas. Na Ilha
da Figueira, 7.747. O segundo
bairro mais populoso é a Barra do
Rio Cerro, com 6.320 habitantes.
Na seqüência, aparecem a Vila

Lenzi, com 5.763, a Tifa Martins,
com 5.179, e o Jaraguá Esquerdo,
com 4,198. A área menos po
pulosa, recenseada pelo IBGE, está
situada na região do Parque
Malwee e tem 378 moradores.

A técnica em pesquisa Maria
Salete de Souza Pereira explica que
houve redefinição nomapa urbano,
nos últimos anos, com a criação
de novos bairros, o que também
contribuiu para alteração do
número populacional, em algumas
regiões. A metodologia utilizada

pelo IBGE agrupa no bairro

principal as localidades vizinhas.
Por exemplo, a Ilha da Figueira
engloba a parte urbana do Morro
da Boa Vista e de Águas Claras,

DIFICULDADES - O ta

manho do bairro nem sempre traz
benefícios à população. Os pro
blemas e a necessidade de infra
estrutura aumentam propor
cionalmente ao crescimento da re

gião. O vereador Gilberto Gon

çalves, que representa a Ilha da
.

Figueira, diz que o tamanho do
bairro aumenta o número de rei

vindicações. Segundo ele, a de
manda é superior à capacidade da
creche e do posto de saúde, falta
pavimentação nas ruas e o número
de loteamentos irregulares é cres

cente.

Uma das reivindicações mais

antigas do maior bairro da cidade
é a pavimentação da Rua Campo
Alegre, a primeira rua aberta no

bairro. "Essa rua é praticamente
uma picada, o acesso está cada vez
mais difícil", lembra Gonçalves ..
Ainda no setor de pavimentação,
os moradores aguardam abertura
e pavimentação da rua paralela à
José Theodoro Ribeiro, que deve
contribuir para o escoamento do
trânsito da região. APrefeitura está

negociando as indenizações de
terrenos, para executar a obrá.
(LiSANDREA COSTA)

CMC apresenta estrutura de
atendimento a novos clientes
Jaraguä doSul- Clientes

atendidos pela Eureka Comu

nicação, cuja equipe passou a

integrar a CMC (Central de
Marketing & Comunicação) em
dezembro, conheceram na ter

ça-feira (23) a estrutura de aten
dimento da agência de Jaraguá
do Sul. Desde o início do ano,

as equipes das duas empresas
atuam no mesmo ambiente, am
pliando a presença da CMC no

segmento de varejo, justamente

Terminal de saque
Jaraguá do Sul- O secretá

rio de Produção, Dieter Janssen,
solicitou ao gerente da agência cen
tral doBanco do Brasil, ValdirAl ie
vi, a instalação de terminal de saque
destinado a estrangeiros, "As pes
soas que vêm do exterior a turismo
ou a negócios não conseguem ve

rificar suas contas bancárias e

efetuar saques na cidade", obser
vou Janssen, acrescentando que
este serviço já é prestado pelo Ban
'co do Brasil emmuitosmunicípios
do País.

AJA faz reunião

Jaraguá do Sul- A Associ

ação Jaraguaense de Aqüicultores
está convocando todos os seus as

sociados para à AssembléiaGeral,
a ser realizada no dia 30 deste mês,
a partir das 19h30, no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, locali
zado na Rua LeopoldoGerent. Pres
tação de contas de 2000, inclusão
de novos associados e a apresen
tação do gerente de Agricultura,
Alcides da Nova Peixoto, além de

assuntos gerais, são os temas que
integram a pauta da reunião.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Crime: Porto e Correia podem cumprirpena de 2 a 8 anos de cadeia

Dois homens e ummenor foram

presos por tentativa de roubo
Jaraguá doSul-As polícias

Civil e Militar prenderam, na

madrugada de sexta-feira, Rafael
Porto, 18 anos, Jeres Correia, 26
anos, e o menor E.S., 16 anos,

todos jaraguaenses, moradores do
Bairro Vila Lenzi. Eles foram
autuados emflagrante portentativa
de furto qualificado, segundo
informações do delegado Ilson
José da Silva. Eles arrombaram o

vidro do veículo Monza, placa
UeM-3902, de Jaraguá do Sul, de
propriedade do advogado Cláudio
Selhort, que estava estacionado na
Rua Getúlio Vargas, próximo ao

Shopping Breithaupt.
- Eles tentaram roubar o

aparelho de CD do carro, mas

como não conseguiram retirá-lo,
apenas o danificaram -, relata o

delegado. O menor foi ouvido na

presença dos pais e levado para
casa. Os outros dois foram au

tuados em, flagrante e enca

minhados para o presídio do Mu

nicípio. "O menor já tinha pas
sagem pela polícia por dirigir
embriagado e sem carteira de

habilitação, e Correia já estava

respondendo inquérito. por
adulteração de veículos", conta
Silva.

O delegado informa que Porto
e Correia podem cumprir pena de
2 a 8 anos de cadeia. (FR)

ladrõeslevamR$ 33mil do HSBC
Guaramirim - Dois homens

armados renderam o geren te
administrativo da agência local do
HSBC, José Valdirda Silva, ontem,
'por volta das 15 horas, apoderando
se de um malote do banco con

tendo aproximadamente R$ 33mil,
que ele estava conduzindo. Silva
foi rendido quando estacionava o

carro nas proximidades da agência
do Banco do Brasil, na Rua 28 de
Agosto, centro da cidade, onde ele
iria fazer o depósito domovimento
do dia do banco. Os ladrões uti
lizaram o automóvel do gerente

administrativo, o Gol placa CAB-
5794, branco, modelo ano 88, para
empreender a fuga, abandonando
o proprietário do carro nas pro-

ximidades do Ginásio Rodolfo

Jahn, perto do trevo de acesso à
cidade.

Na delegacia, o gerente-admi
nistrativo relatou que foi rendido

pela dupla no exato momento em
que ele se preparava para descer
do veículo. Eles estavam armados
com uma pistola. Silva descreveu
a dupla como sendo dois homens

morenos, sendo que o primeiro
era gordo, com cabelos ondula
dos, com cerca de /40 anos, e o

outro, magro e mais jovem, com
aproximadamente 25 anos. A
Polícia Militar fez buscas na

cidade e localidades próximas,
mas até o final da tarde não havia

pista dos assaltantes. (MR)

� OFICINA·MECÂNICA
.._.. BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Homem tenta roubarmotel e
I

levamordida do proprietário
Assaltante teve

. parte da orelha
esquerda
arrancada

Jaraguá do Sul - o co

zinheiro Aleir Tiago, 28 anos,

natural de Taió, foi preso em

flagrante, ontem, pela Polícia

Militar, por volta das 8 horas,.
ao tentar assaltar o Motel CQ
Sabe, localizado na BR-280.

Segundo relato da funcionária
do estabelecimento Rosângela
Lopes dos Santos, 24 anos, Tia
go entrou no motel sozinho,
como cliente, à meia-noite de

quinta-feira. "Ele dormiu e, pela
manhã, solicitou que o proprie
tário/fosse até o quarto, quando
aproveitou para o render", ex

plica a funcionária.
O proprietário do CQ Sabe,

Alvinho Cani, 47 anos, diz que
Tiago o ameaçou várias vezes,

pediu para, que entregasse todo
o dinheiro, inclusive o relógio da
funcionária. "Quando eu per
cebi que não era uma arma que
ele tinha na mão, mas um pe
daço de uma perna de cadeira,
partimos para luta corporàl. Ele
mordeu meu braço e eu ar

ranquei pedaço da orelha es

querda dele. Enquanto brigáva
mos, Rosângela chamou a

polícia", conta

Assinaturas do

Jornal

CORREIO00POVO por

apenas R$ 8,00

mensais, em
Guaramirim, ligue
para o telefone

373-1238 e fale
. com Adriana

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:

- Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

CORREIO DOPOVO

Assalto: Tiagojápossuipassagem pelapolíciapor tentativa de homicidio

Segundo informações dos passagem pela Delegacia de

policiais, Tiago estava de posse Polícia, por tentativa de
do relógio da funcionária e mais homicídio.

R$ 875,0.0. Aleir Tiago já tinha (FABIANE RIBAS)

Pequena - R$ 6,90
Crande - R$ 12,90
Cigante .. R$ 15,90
Calzone ... R$ 16,90

Prôzer em Entregamos em Guaramirim
vatender bem. ��

.

1�a,� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante .

você ganha uma minipizza
.

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul·
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Gilmar Jungton confirmado,
/

como técnico dovôlei feminino
r

( ,--

Treinador·e
formadoem

Educação Física e
atleta experiente

Jaraguá do Sul - o supe-
,

rintendente do Departamento
Técnico da Fundação Municipal
de Esporte, Ariovaldo Xavier

Santos, informou que o novo

técnico da equipe feminina de
vôlei do Município será Q ja
raguaense Gilmar Jungton. "EIe
é formado em Educação Física,

I jogou vôlei muitos anos e já tem.

\

experiência como técnico. Ele
tem caráter e, se produzir tecni
camente' já é lucro", diz.

O local de treino continua
sendo o Colégio Divina Provi
dência. "Na verdade, nós esta

mos aguardando a confirmação
do convênio com o colégio. Pro
vavelmente teremos resposta no

início da semana que vem",
conta.

Segundo o superintendente do
Departamento Técnico, a maior
dificuldade da fundação é en

contrar local para a realização dos
treinos. "Para o basquete femi-

.

nino, por exemplo, não posso

Torneio Aberto de Futsal so
deverá terinício em março
Schroeder � A Comissão

Municipal de Esportes postergou
para o próximo dia 2 de março o

início dOI 8°' Torneio de Verão
Aberto de Futsal, para evitar a

coincidência dos jogos com as

comemorações do Carnaval, na
última semana de fevereiro. A

expectativa dos organizadores é

inscrever rnais de dez equipes da
região para a competição. No ano

passado, a participação foi de oito
times. O c6ngressQ técnico está

previsto para o dia 20 de fe

vereiro, às 20 horas, na Sala de

Reuniões da Prefeitura de Sch
roeder.

Conforme a assessora de Es

portes, Edite Helena Hang, com
exceção deste ano, normalmente
o torneio sempre começa na

metade do mês de fevereiro. A
Comissão de Esportes já está

providenciando o envio de cor

respondências e convidando di

versas equipes nos municípios do

Vale do Itapocu e de diversas
outras cidades na Região Norte/
Nordeste. A taxa de inscrições

. custa R$ 100,00. As equipes
interessadas podem conseguir
pormenores pelo telefone 374-

1191, da Prefeitura de Schroeder.
Só nos próximos dias, com a

manifestação das equipes con

vidadas, aComissãoMunicipal de
Esportes terá projeção sobre o

número de times participantes e

o nível técnico das equipes. Os
jogos serão realizados às terças e

sextas-feiras, às 19 horas, no
Ginásio de Esportes Alfredo

Pasold, no centro de Schroeder.
O início da competição, no dia 2

de março, assinalará a abertura

do cal�ndário esportivo deste ano,
em Schroeder, que aindaestá em
fa�e de elaboração. Junto com o

torneio, será promovida a 1 a Copi
nha de Verão Mirim e Infanto de
FutsaI.

(MILTON RAASCH)

contratar ninguém de imediato .

porque não temos espaço físico

disponível para treinos", critica,
explicando que a Prefeitura
trabalha em cima de convênios
com os colégios. "Como o Gi
násio Arthur Müller não possui
as dimensões necessárias e

exigidas para a Liga Nacional de
Futsal, a equipe FMElBrt<ithaupt
está aguardando resposta do Sesi,
que deve sair na próxima terça
feira", Ele destaca que, se os

jogos de futsal forém no Sesi, o
ginásio fica à disposição para a

prática dSe outros esportes.
.

'

(FABIANE RIBAS)
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Tudonovo
De acotd6 com o projetista

Adrian Newey, o novo carro da

McLaren, MP4/16, não será uma

evolução do último modelo da

equipe. "N:0S últimos três anos

foi assim, Mas este será to

talmente novo", falou'Newey, O
carro será apresentado no pró
ximo dia 7 de fevereiro em

'valência. Será um dos últimos
modelos 2001 a ir para a pista. O
Mundial começa menos de um

mês depois, em 4 de março.

Ramirez fica
o mexicano Jo Ramirez de

sistiu da aposentadoria. Co
ordenador da McLaren desde
1983, 40 anos de automobilismo,
ele iria largar tudo neste ano,
como foi divulgado anteontem.

Mas Ramirez, figura popular na
F-I, resolveu ficar mais uma

temporada. "Chegou a 'hora de

fazer algo diferente, mas ainda
estou negociando minha apo
sentadoria. Vou continuar em

2001", garantiu.
.
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Sauber apresenta novo c�rro
em sua fábrica na Suíça

São Paulo - Sem muita

pompa, a Sauber apresentou on

tem oficialmente em sua fábrica
de Hinwil, na Suíça, o C20,
modelo que a equipe vai utilizar
no Mundial 2001 de Fórmula 1.

O "C" da designação dos carros

do time é uma homenagem de seu

proprietário, Peter Sauber, à mu
lher Christine.

O novo carro será pilotado
por dois novatos neste ano. Nick

Heidfeld, o primeiro piloto, dis
putou apenas uma temporada de

F-I -----; no ano passado pela Prost,
sem pontuar. Kimi Raikkonen, o
outro, corria de Kart até 1999.
Foi campeão inglês de F-Renault
em 2000 e tem no currículo ape
nas 23 corridas de monopostos.
Andou com umF-I pela primeira
vez em setembro.

A Sauber ficou apenas em

oitavo lugar no ano passado, com
seis pontos - todos marcados

porMika Salo. Peter Sauber disse

que se "o outro piloto tivesse feito
sua parte" a equipe teria ter

minado mais à frente, numa crí
tica a Pedro Paulo Diniz, hoje
sócio da Prost.

O dirigente suíço defendeu
umamudança na pontuação da F-
1, que segundo ele deveria seguir
os moldes da .Indy - que dá

pontos aos 12 primeiros coloca

dos, além de pontos extras para
quem faz a pole e para quem
lidera mais voltas numa corrida.

Segundo suas contas; com a

pontuação da .Indy a, Sauber teria

chegado em sexto lugar no ano

passado.
O que seria uma bela porcaria,

diga-se, num campeonato que
tem times como aMinardi, a Ar
rows e a Prost. Mas as reivindica

ções de Peter Sauber, que resul
tariam no máximo em um sexto

lugar, dão bem a �edida da sua

total falta de ambição. O dirigente
é muito criticado por quem passa

. pela equipe por suá sovinice, seu
conservadorismo e sua incapaci
dade de investir no desenvolvi

mento dos' carros durante uma

temporada. No visual, a única
novidade do C20 em relação ab�
modelo do ano passado é apintura
branca do bico, para a inserção
do patrocínio do Credit Suisse.

(FLAVIO GOMES)

Michael Schumacher fica
na frente em Barcelona

São Paulo - Michael Schu- .

macher deu o troco em David

Coulthard e foi o mais rápido
ontem em seu segundo dia de tes
tes em Barcelona. O alemão da

Ferrari trabalhou o dia inteiro, das
9hlO às 17h20, e depois de 95

voltas, 30 a mais do que a

distância do GP da Espanha, fez
o tempo dé lmin2Is163, Os537
mais rápido que o escocês da

,McLaren. As duas 'equipes
treinaram C01ll seus carros do ano

passado. O novo modelo da

Ferrari só será apresentado no dia
29, enquanto que o novo

McLaren sai do fomo em 7 de
.

fevereiro. ......

Seis pilotos foram para a pista
ontem no circuito catalão. O

argentino Gastón Mazzacane fez

seu primeiro teste na Prost.

"Todos na equipe me deram

muita atenção, e' estou muito
feliz", disse o piloto. Os testes �e
'Barcelona continuam hoje. (FG)
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