
VENÂNCIO DA SILVA PORTO - 1919 - 1922

)

• PÁGINA 3 A PRF (Polícia �odoviária Federal) salienta que a ampliação irá reduzir a ocorrência de acidentes

ARTHUR MÜLLER - 1923- 1936 HONORATOToMELlN -1937 -1958 .

PREOCUPAÇÃO

Alessandro Coelho cobra

aqilidade do Ministério do Trabalho
• PÁGINA 4

PRIORIDADE

Aprovado orçamento do

projeto de duplicação da 280
o ministro dos Transportes,

Alfredo Nascimento, concordou
em remanejar do orçamento do

Ministério para as rodovias
I catarinenses os R$ 4 milhões

I necessários para a retomada do

projeto de duplicação da BR-280.
,

A decisão foi anunciada durante

audiência em Brasília, na quarta-
-

feira.A liberação dos recursos agora
depende apenas do remane

jamento do orçamento. O

Ministétio previu R$ 14 milhões

para investimento. nas rodovias
catarinenses este ano. Mais de R$
4 milhões serão investidos na

continuidade do projeto de

duplicação da BR-280. O projeto
do trecho São Francisco do Sul ',

BR·IO! (Km O ao-Km 34,5) vai
custar R$ 2,034 milhões. Para o

projeto do trecho BR-lO! - Jaraguá
doSulforam previstos R$ 2,265. -

,

-DIVERSIDADE

Artesanato local é divulgado
em 1 a Mostra de Turismo

�Oestande de Corupá, visitantes podem conhecer a diversidade

b
eprodutos confeccionados em madeira e fibra da banana e da
ananeira. Bolsas, vasos, anjinhos e cestas são apenas alguns dos

�ro�uto.s que estão sendo comercializados.
.

Primeira Mostra de Turismo e Desenvolvimento Local termina
hOje, noCentreventos Cau Hansen, em Joinville.

• PÁGINA 5

á�i()t!s��dQa .,' ,dê. Êuí�tduardoC�eren esteveol')tefl)
uád05ulondefeza assinatura deum r.�passe deHS f5 rl"lilao

Hospital Sãó.José.O recurso possibilitará a compra deumequípemênto
q�e s7rá utíH��do na neur�ci.furgia.Naoportunidade,oprefeito Ir.iney
�aso!d,o 'see�et.áfio mUnicipal de li�yP) Airton Weber da Silva e os

diretores dos hospitais SãoJóse e Jarag'uá fizeram comentários sobre
'. a situação da'saúde e solicitaram recursos para o r:rlunicípio.

.'

.PÁGINÂ6

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

.' EUGÊNIO VICTOR SCHMbcKEL - DIRETOR'

SOLIDARIEDADE

Campanha de agasalho 2004
inicia hoje em Jaraguá do Sul
Entidades se unem as igrejas católica, evangélica e Assembléia de
Deus para angariar donativos para famílias carentes de [araguá do
Sul. Esta é a terceira edição da Campanha de Inverno.

• PÁGINA6

AQUISiÇÃO

. Prefeitura adquire compactador
pará agilizar pavimentação

• PÁGINA 6

FUTEBOL

Juventus viaja para Blumenau

para enfrentar o BEC pela rn
Depois da vitória no último domingo no João Marcatto, a equipe
treinou esse semana visando vencer sua primeira partida fora de;
casa no estadual

• PAGINA 7

INICIATIVA

Profissão de moto-boy
coragem e determinação

•

exrge

César Junkes

Jose Finato, 33
anos, foi moto

boye agora tem
sua própria
empresa.
PAGINA4

• Cotação U$$ Compra Venda

COMERCIAL 3,0992 3,1000

PARALELO
'1'

2,9500 3,0500

TURISMO 2,9600 3,1600

900/0
de preferência

o deslgn do sabor

www.duasrodas.corn
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2 OPINIÃO CORREIO DO POVO

Deus é justo!
É assim que ,sinto os

resultados colhidos nestes

quinzeanos que estou tra

balhando no ,CORREIO DO

POVO; com muita justiça e

lealdade de Deus e de todos os

que trabalharam conosco

nestes anos.

OutrossiÍü, não posso es

quecer de nossos antecessores

mos, é motivo para conti

nuarmos insistindo por tratar
se de um desafio que ainda nos

compete conquistar.
É com este sentimento que

chegamos aos 85 anos ... que
temos desafios a superar e que
neste momento nos pre

paramos para o maior deles:
fazer do mais antigo semanário

... É a única forma de sermos justos com

vocês que são sem dúvida nenhuma o

nosso maior patrimônio

que deixaram um grande le

gado em forma de inde

pendência e transparência
como meta a seguir.

Muitas vezes nos per

guntamos: - Vale a pena tanto

sacrifício? A resposta é sim,
pois se nos foi confiado uma

tarefa é porque somos capazes
de executa-la, caso contrário,
não nos seria conferida.

Cada obstáculo que ultra

passamos foi um aprendizado
que conquistamos; cada obs
táculo que ainda não vence-

FRASES

de Santa Catarina o mais novo

diário. Sabemos que não será

tarefa fácil, mas estamos

convencidos de que somos

capazes, pois jamais nos com

prometeríamos com aquilo que
não pudéssemos cumprir.

Nosso objetivo é retribuir
aos nossos leitores e anun

ciantes a confiança e lealdade

que sempre tiveram com o

CORREIO DO POVO nestes

8.5 anos que estamos juntos. É
a única forma de sermos justos
com vocês que são sem dúvida

nenhuma o nosso maior pa
trimônio, pois carregamos a

certeza de que juntos estamos

não só fazendo história e sim

registrando-na e preservando
na para que futuras gerações
possam dela usufruir.

Gostaríamos muito que
você que está lendo este texto

.

sinta o mesmo orgulho que
estamos sentindo, que vibrasse
conosco por mais esta vitória

que não é do CORREIO DO
POVO, mas sua. Que podemos
sim nos orgulhar, pois não é

todo dia que uma empresa
festeja 85 anos principalmente
porque o CORREIO DO
POVO não é só de uma única

família, mas sim de toda uma

comunidade! .

,

Muito Obrigado por
estarem conosco nesta data tão

importante para nós!
Parabéns a todos nós!
Sob estes aspectos, vale a

pena reforçar: Deus É Justo!
Um grande abraço,
FRANCISCO ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

"Jaraguá do Sul, a exemplo de Balneário Camboriú, é excelência
na administração da saúde que tem muito a ensinar ao Estado':
• Luis EduardoCheren, Secretário Estadual de Saúde durante o encontro realizado em Jaraguá do Sut.

o DIA DE HOJE

• HÁ 30 ANOS

Em 1974, eram comemoradas
duas datas que diziam respeito à

fundação de Jaraguá do Sul e a sua

emancipação como unidade

municipal. A fundação em si, ocor
reu no longícuo ano de 1876 e a

data para a sua comemoração, face
à farta participação de imigrantes
alemães, passaram os adminis
tradores, intendentes e prefeitos
escolher a data de 25 de julho,
quando ocorriam no Sul do Brasil a

chegada de imigrantes alemães,
instruídas pelas agências de

navegação, pois naquela época
encontrariam aqui no sul brasileiro
clima semelhante a que tinha na

Europa, o que facilitaria a aclima

tização

• HÁ 15 ANOS

Em 1989, um grúpo de pessoas
de destaque na comunidade jara
,guaense, liderado pelo empresário
Werner Schúster reunia-se para

. traçar planos relacionados com a

ampliação das instalações do

Hospital e Maternidade Jaraquá,'"

objetivando dar maior funciona-.
lidade ao nosocômio e solucionar
os problemas de ordem econô
mica que afligiam o estabele
cimento Hospitalar.Neste primeiro
encontro era discutida a viabilidade
da execução da obra e analisar o
montante de recursos necessários,
assim como os diversos meios de
envolvimento e integração da co

munidadejaraguaense na conse- -

cução dessa importante meta.

Mundo I Pessoas & Fatos

.... Brasil
.

�

.' <'

i'

AGU deciçle que não
recorrerá de decisão de STJ

Inflação americana tem

menor alta em 4 meses
, '

A Advocacia-Gera' da União (AGU) divulgou
na noite de hoje uma nota afirmando que a

decisão doministro PeçanhaMartins, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), de conceder salvo

condutoaocerrespondente do jornal"NewYork
Times"no Brasll.Larry Róther, proferida no pedido
de habeas-corpus interpostopelo senadorSérgio
Cabral (PMDB-RJ), não suspendeu os efeitos do
ato doMinistério da Justiça que revogou o visto
temporário do jornalista. Poresta razão, segundo
a nota, a AGU decidiu que não há razão para
recorrer da decisão deMartins.Sequndo a AGU,
o ministro do STJ optou por requisitar
informações, em 72 horas, para conhecer o ato
doMinistério da Justiça e seus fundamentos. ... I raque

Martins concedeu salvo-conduto ao

jornalista,apesardeo habéas-corpuscom pedido
-

Soldados americanos
de liminar não vir acompanhado da íntegra dó
ato do Ministério da Justiça que cassou o visto libertam 293 iraquianos
temporário de Rohter. Daí por que mandou
oficiar ao ministério para que, no prazo de 72

horas, lhe encaminhasse a íntegra do ato e as

razões d e sua expedição.
É que, no pedido,Cabral anexou apenas nota

publicada pelo jornal"OGlobo.de quarta-feira.
Embora oministro interino da Justiça, Luiz Paulo
Barreto, ea G)ÇU afirmem que o ato do STJ não

suspende o ato dç MJnistério da Justiça, na
fundamentação de sua decisão. (AE)

•

'-

-

Os preços ao consumidor americano subiram
em abril ao menor ritmo em quatro meses,
refletindo estabilização nos preços de energia e

sugerindo que a inflação permanece controlada.O '

,

CPI subiu 0,2% em abril, abaixo da alta de 0,5%.
registrada em março e das estimativasde elevação
de 0,3% dos analistas. A elevação menor reflete
desaceleração de preço na maior parte das

categorias que compõem o índice, excluindo os

setores imobiliários e de educação. Q núdeo do

índice, que exclui segmentos voláteis como

energia e alimentos, subiu 0',30/0 em abril, abaixo
da alta de 0,4% em março, mas acima da variação
de 0,2% previsto.(AE)

,

As forças de ocupação dos Estados Unidos
libertaram nesta sexta-feira, 14, 293 iraquianos
detidos no presídio de Abu Ghraib, situado na

zona oeste de Bagdá e palco do escândalo sobre
torturas emaus-tratos de presos por soldados
americanos. A libertação é parte das medidas
para redução do número de prisioneiros,
anunciadas no início da semana, depois que
emissoras de.televisão e jornais do mundo todo
divulgaram repugnantes fotos de abusos.(A.E)

... Cuba

Fidel encabeça marcha
contra "política fascista"

Pelo menos 1 milhão de cubano s.;
segundo os organizadores, participaram
ontem, J 4, de um protesto no centro de
Havana contra "a política fascista de George
W. BushtA marcha foi. convocada no começo
da semana e durou cerca de seis horas. A
razão do protesto foi um pacote de medidas
para "acelerar a queda do regime" adotado
por Bush na semana passada.

"

Na frente do Escritório de Interesses dos
EUA em Cuba; antes do iníclo da passeata,
Fidel falou à multidão e se disse disposto a

"morrer combatendo em defesa do país':
"Este povo pode ser exterminado �e bem

vale a pena sê-lo - varrido da faée daterra,
mas não subjugado nem submetido�enovo
à condição humilhante de neocolônia dos
Estados Unidosldiscursou Fidel, vestido em

seu habitual uniforme verde oliva.
As medidas deWashington restringem

as regras para a remessa de dólares de
cubanos residentes nos EUA para familiares
em Cuba e limitam as viaqens autorizadas
de cubano-americanos para a ilha. Com isso,
a Casa Branca espera sufocar a economia
cubana e eventualmente ajudar a

promover um governo democrático na ilha.
Não foram registrados incidentes durante
a marcha. (AE)

e-maü.çreücacpêterra.ccm.br]
cromoarte@terra.com.br
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SUA OPINIÃO

CORREIO DO POVO

15 de maio
Dia do Assistente Social
"Garantir Direitos é Dever, do
Assistente Social"

A função do profissional de Serviço Social nal I

diversas áreas de 'atuação vai desde planeja
operacionalizar e avaliar programas, até garantir o

éxercício dos direitos sociais, econômico,
ambientais e culturais.

_O profissional.de Serviço Social é capacitadi
.para atuar em instituições públicas, organizaçõe
não-governamentais e empresas. Atualmente, o I

espaço profissional de assessoria e gestão social
tem tido um grande crescimento no mercado.

A atuação do profissional de serviço social é

muito ampla, sendo que atua em várias áreas:

• Saúde (hospitais, postos de saúde, etc] (

Organizacional (indústrias, comércio, co

operativas, sindicatos, etc.);
• Habitação (entidades de crédito e

cooperativas habitacionais públicas e privadas,
núcleos e conjuntos habitacionais, etc.);
• Políticas de Atendimento à Criança e ao

Adolescente (creches, escolas, centros de
convivência infanto-juvenil, conselhos tutelare;
conselhos dos direitos da criança e ao adolescente
e outros);
• Órgãos Públicos: Secretarias de Estado,

Prefeituras Municipais e outros, planejando e

executando e 'avaliando políticas públicas (idoso,
deficiente físicos e mental, assistente social, etc.)
e programas comunitários.

• Organizações Não Governamentais
(ONGs): Fundações, Institutos, Associações e

outros;
• Sistema Previd�nciário Social: Escla

recimentos sobre acidente de trabalho, auxílio,
doença, aposentadoria, doença pro-fissional, etc .. ·

• Educação: Atuar em problemas que
.

envolvem o processo de educação e construção da

cidadania.
• Justiça: Perícia Social em processos de

adoção guarda e mediação de conflitos familiares.
. .'
•. Empresas: Elaboração..e coordenação de

políticas de recursos humanos, saúde e seguranla
do trabalho, gestão da responsabilidade social e

ambiental, trabalho em parceria com a
,

comunidade.
• Consultorias e Escritórios próprios, c01110

profissional liberal: ASSESSORIA e CON'
SULTORIA na elaboração de PROJETOS que
tendem dar solução e problemas sociais, bem Co1110

em atendimentos em socioterapia grupal e

individual. ,
Desigualdades se combate com trabalho

social.
Parabéns por seu profissionalismo e coraget11·

(

•

• Josiane F.M. de Souza. Coordenadora do Grupo daI u

Assistentes Sociais de Jaraguá do Sul e Região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO
�AMBIENTE
comissão reivindica
adequação da lei
N quinta-feira, acompanhados do

d:putadO Paulo Bauer (PFL), os p�e�eitos
d Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Meassaranduba e I.iderança� lig�d�s à

'zicultura se reuniram com a ministra
ri

bi M' S'Ido Meio Am lente, arma I va, para

discutir o problema causado com

exigências da legislação ambiental, que

compromete a produção de arroz no

Estado. O presidente da Câmara de

Vereadores, Eugênio Garcia, destacou a

importância de criar uma nova lei que

se adapte à realidade das propriedades
existentes na região do Vale do Itapocu.

� ORÇAMENTO

Moção apela para
repasse de recursos
A Assembléia Legislativa aprovou quarta
feira, em Plenário, a Moção do deputado
Francisco de Assis Nunes (PT) que apela ao

Governador do Estado, Luiz Henrique da
Silveira, que atualizem os repasses
orçamentários atrasados aos Centros de

Educação Profissionalizantes (Cedups) de
Santa Catarina. O orça-menta dos Cedups
está sob res-ponsabilidade das Secretarias

Regionais do Estado que "há cinco meses

não repassa a verba': informa o deputado
Assis em conversa com dirigentes e

professores dos centros de Joinville, Campo
Erê eTubarão,

� BENEFíCIO

Deputado quer
sustação de ato
A intenção do Governo do Estado de

suspender por portaria da Secretaria da

Educação, o benefício da licença-prêmio e a

movimentação funcional de professores
sofreu um revés: ao dar seu parecer sobre a

proposta, durante reunião da Comissão de

Constituição e Justiça, o deputado Joares

Ponticelli, líder do PP, defendeu a imediata

sustação desta medida prejudicial aos

servidores do magistério. A partir desta
semana, o governo terá o prazo de dez dias

para manifestar-se sobre a impugnação
ocorrida no Legislativo.

� CURSO

. Campanha será
abordada em curso
A senadora Ideli Salvatti (PT) é presença
confirmada hoje no curso de formação
·de lideranças, preparatório às eleições
2004, promovido pelo PT de Jaraguá do
Sul. O curso, ja na décima

etapa, abordará o tema "Planejamento de

Campanha e Marketing Eleitoral': O
evento inicia às 9 horas, no auditório do
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Alimentícia. As ações do governo Lula e

a conjuntura eleitoral deste ano serão
os temas abordados pela senadora Ideli.
No período da tarde, será abordado o

tema marketing eleitoral.

� VíTIMAS

Ministro garante
recursos à agricultura
O governador Luiz Henrique teve a

garantia do ministro da Articulação
Política, Aldo Rebelo, de que o Governo

Federal vai liberar os recursos pedidos
para socorrer os 193 municípios do
Estado e as famílias de agricultores
"que nos últimos quatro meses e

quinze dias foram vítimas de enchentes,
granizo, estiagem, vendavais, do
Catarina e agora, no último fim de

semana, na mesma área do furacão,
foram atingidos por enxurradas';
segundo o governador relatou ao

ministro.

ORREIO DO POVO será

omenageado pelos deputados
Jaraguá do Sul- o Governo

o Estado de Santa Catarina vai

restar uma homenagem ao Jornal
arreio do Povo pelos 85 anos de

tuação, completados no último diao
O. A sessão solene será realizada

aAssembléia Legislativa, no dia 8

ejunho, a partir das 19 horas. Com
tuito de prestar reconhecimento

:s
o trabalho do jornal impressomais

o ntigo do interior de Santa

atarina, a indicação foi efetuada
elo deputado estadual Dionei
alter da Silva (PT).
Naopinião deDioneí, o Correio

o Povo desempenha o papel de
formar a comunidade, compro
tido com a verdade, e desde que
iciouas atividades, em 1919, tem

e e�srrado com responsabilidade os

fatos importantes e marcantes

ocorridos na região do Vale do

Itapocu. "Trata-se de um veículo de

comunicação que retrata 85 anos

de história e nesta trajetória formou
um arquivo importante para termos
como referência. E ao contrário

daqueles que fazem homenagem
póstuma, gostaríamos de reconhe
cer a atuação do diretor Eugênio
Schmõckel, que até os dias de hoje
participa ativaméntedas decisões do
jornal", enfatiza.

N a oportunidade, haverá

pronunciamento do deputado, de
um representante do veículo

homenageado e, em seguida, serão
entregues certificados às pessoas que
colaboram com o desenvolvimento
das atividades do jornal.

Alexandre Bago
l' eputado enfatiza a importância do jornal mais antigo de SC

LP conta dispõe de normas 1
ara tramitação de sugestões t·
Florianópolis,_ Os parla- apresentadas, para onde devem s��entares que compõem a CLP enviadas e que documentos devem

Comissão de Legislaçã:Çl Parti- conter. "Queremos que a sociedade�
.

tiva), pr�sidida pelo deputado �ompreen�a qlre �gora,tem,�4lonel Walter da Silva -; (PT) �porç.mte��entodemocra�c�aratnesta seIn;lr1a.O regulamento a sua disposlçao� expllca odeputado�modacotnissão.Apartirdê agora, Dionei. A nova comissão já recebéui
CLP já possui normas para dois projetos de autoria de entidades!

,r .' entoetrarnitaçãodesugestões catarinenses. Seu papel é analisa.r asjegtslatlvas. A regula-mentação sugestões encaminhadas pelas:
�adaserádivulgadaemcartilha entidades, d�uindo a distâllc�lxphcativa, dirigida a todas as entre a comunida�e e o poder
.b�des do estado. O deputado legislativo. No passado, projetos de'
onei Conta que a prioridade da origem. popular precisavam Se!;i

•

nestemomentoérealizaruma encaminhados por um depuradooJ
kCéltnpanhadedivulgação, para viaabaixo-assinado, correspondente aI

e a colllunidade saiba que a CLP 1%dós eleitores dQEstado, residentJ
.

te e que está aberta a projetos da empelomenos 20municípios. Agor�
ledadecivilorganizada.Acartilha assugestõesdeprojetosPQPularesse@Qlue. e�tá sendo produzida pela recebidas pela comissão e defendidél1i1

vaiorientarasentidadessobre pelosparlamentaresque acompõe, ernjSugestões que podem ser' casodeparecerfuvorável. I
.. , ..�.��._gg.__ ., ......,.�._.,_... """'.!�"""_.. "" ...-'&.,._,'--_,,---l

ORÇAMENTO

Ministério remaneja verbas
para a duplicação da BR-280
POR FABIANE fWlAS

.....Recurso �

depende do

remanejamento
do orçamento

}ARAGUÁ DO SUL - O
ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, concordou em

remanejar do orçamento do
Ministério para as rodovias

-

catarinenses os R$ 4 milhões
necessários para a retomada do

projeto de duplicação da BR-280.
A decisão foi anunciada durante
audiência em Brasília, na quarta
feira. A liberação dos recursos

.

agora depende apenas do

remanejamento do orçamento.
U Ministério previu R$ 14
milhões para investimento nas

rodovias catarinenses este ano.

Mais de R$ 4 milhões serão

investidos na continuidade do
.

projeto de duplicação da BR-280.
O projeto do trecho são

Francisco do Sul- BR-IOl (Km
O ao Km34,5) vai custar R$ 2,034
milhões. Para o projeto do trecho
BR-I0 I - Jaraguá do Sul foram

previstos R$ 2,265 milhões. O
deputado DioneiWalter da Silva
(PT) considera a audiência de

.quarta-feira uma grande vitória

Três vereadores jaraguaenses
- Eugênio Garcia (PSDB),
Paulo Floriani (PP) e Maristela
Menel (PFL) - integraram a

comissão que esteve em Brasília
reivindicando por este recurso.

"O governo nos garantiu esta

verba e nós saímos do mi

nistério confiantes de 'que

.

Alexandre Bogo
Presidente da câmara, Eugênio Garcia, diz que a comissão está confiante-na realização do projeto

acidentes, conforme relato do

inspetor da terceira Delegacia
Regional da Polícia Rodoviária

Federal, Arisfeu da Silva
Fernandes. "Os problemas existentes
em rodovias simples, especialmente
em termos de ultrapassagens
imprudentes, engavetamentos ou
trânsito lento, não ocorrerão com
tanta frequência em pista dupla,
porém o�tras adversidades surgirão
porque, com a ampliação, os

condutores aproveitam para abusar
da velocidade, já que o fluxo tem

um sentido apenas", destaca. O
inspetor enfatiza que os acidentes
são mais comuns em dias de chuva
em virtude de a via não conseguir
proporcionar o escoamento

desta _vez o projeto será

realizado. Houve uma promessa
de com-prometimento e agora

depende da política dos

deputados. Nós temos con

sciência de que se trata de um

projeto que requer tempo, mas
vamos cobrar resultados",
destaca.

para a região, já que a duplicação
da BR-280 é fundamental para o

escoamento da produção e

conseqüente desenvolvimento
local. "Precisamos salientar o

importante papel que o

coordenador da 16ª Unidade do

Dnit, João José dos Santos,'
desempenhou", lembra Díonei.

Ampliação da via reduzirá ocorrência de acidentes
necessário ·de forma a evitar a

concentração de água. Desta

forma, há o acúmulo de água na

rodovia, favorecendo a ocorrência

de aquaplanagem. "Mas isto

depende muito da consciência do
motorista em reduzir a velocidade
em dias de chuva", considera.

Outra vantagem da duplicação
mencionada pelo inspetor será a

agilidade no transito, o que propicia
rapidez inclusive para a chegada de
socorro. "Quando a pista é simples e
acontece uma colisão, geralmente
os veículos envolvidos fecham o

trânsito, dificultando a chegada da
ambulância, o que não ocorre em
rodovias duplas porque há a opção
da outra pista", salienta.

.. }ARAGUÁ DO SUL --"- O
investimento realizado pelo governo
federal trará retorno na base de

geração de impostos e empregos.
Desde 199..9.., a BR- 280 é

considerada a obra federal mais
importante pára a região Norte
Nordeste, que concentra cerca de
40% do PIB de Santa Catarin� e é

responsável pelo superávit da

balança comercial catarinense. No
encontro com o ministro,. os
catarinenses também pediram apoio
para os projetos de transposição da
malha ferroviária nosmunicípios da
região, e a ampliação do porto de
São Francisco do Sul.

Outro benefício da duplicação
será a redução no número de

• O vice-presidente da

Associação Comercial e
Industrial de JS, Guida
Bretzke, salienta a agilidade
ria saída dos produtos aos

portos melhora na

segurança das pessoas que
trânsitam pela BR.

fJ'
• O ministro dos

Transportes, Alfredo
Nascimento, afirmou que o

governo vai investir""R$ 7

bilhões na recuperação de
25% das estradas de todo
o País, nos próximos
quatro anos.
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EMPREENDEDORISMO

Atividade de moto-boy é
alternativa profissional

POR MARIA HELENA MORAES

�Serviços prestados
são mais baratos e a

garantia de eficiência

e agilidade motivam

os clientes e usuários

}ARAGUÁ DO SUL - Eles são os

primeiros a arrancar quando o

semáforo abre e muitas vezes são

incompreendidos quando
ultrapassam em locais impróprios,
sem contar o fato de estarem

sempre colados ao lado do
motorista do automóvel. Estamos
nos referindo aos moto-boys, esses
loucos da motocicleta que, para

ganhar o pão de cada dia,
enfrentam um série de perigos, em

especial os do trânsito. Nessa

atividade, de acordo com moto

boy José Finato, 33 anos, é

necessário ter agilidade, coragem,
determinação e profundo
conhecimento da cidade, rua por'
rua. "A. profissão é perigosa, mas
vale a pena porque a compensação
econômica é melhor do que se

estivéssemos trabalhando de

empregado em alguma empresa",
. afirma Finato, que já foi operário,
cabeleireiro, moto-boy autônomo
e agora é proprietário de uma

empresa de entregas com

motocicletas. Há um ano nesta

atividade, Finato tem três

funcionários que se revezam em

César] es

Profissionais enfrentam os perigos do trânsito, o mau tempo e ainda conseguem cumprir os hora rios

entregas que chegam a 40 por dia.
Damesma experiência partilha

o ex-rnoto-boy e atualmente

proprietário de uma empresa do

ramo, Sidney Kâmer, 25 anos e há
três no negócio. "Comecei sozinho',
com apenas uma motocicleta",
recorda Kâmer, que atualmente
tem seismoto-boys na sua folha de

'pagamento e não abre mão da

segurança dos funcionários e da
credibilidade junto aos clientes.

"Não fizemos distinção entre

clientes. Atendemos desde pessoas
físicas a grandes empresas.
Oferecemos qualidade, confiança
e credibilidade", anuncia Kâmer. O
serviço é tão procurado que
somente uma das motocicletas
rodou 68mil quilômetros em apenas
um ano. As entregas são feitas até
um raio de 400 quilômetros,
considerando ida e volta.

.
Enquanto alguns já têm

experiência %a atividade e já
ganham um dinheiro razoável,
outros estão iniciando a caminhada.

Esse é o caso domoto-boy autônomo
Sidney Peres, 23 anos, quehá dois.
meses resolveu entrar na atividade.

"Fiquei desempregado e resolvi
trabalhar com a minha moto para
não ficar parado. Por enquanto o

dinheiro é pouco, mas espero que
melhore. Infelizmente, osmotoristas
não respeitam a gente", resume.

·Entidades reivindicam retomadanaconfecção da carteira de trabalho
}ARAGUÁDO SUL - o secretário

de Produção da Prefeitura,
Alessandro Vargas, informou esta

semana que as entidades repre
sentativas de classe do município,
incluindo Acijs, Apevi, Sindicatos
Patronais e Câmara de Vereadores,
enviaram correspondência endere
çada ao delegado regional do
Trabalho Odilon da Silva, em

Florianópolis, cobrando umasolução
imediata para o problema de não

confecçãode carteiras de trabalho.
O documento, de acordo com

Vargas, já foi enviado e a expectativa
é de que oMinistério doTrabalho se

INFORME CP
� CONDOMíNIO INDUSTRIAL

sensibilize com a iniciativa e

providencie uma solução, o mais

rapidamente possível.
As carteiras de trabalho, tanto as

novas como as segundas-vias, são
impressasemJoinville.Aconteceque"
desde odia4destemês a sub-delegacia
do Trabalho cancelou esse serviço
devido aproblemas de ordem técnica

detectadosnamáquina impressora.A
preocupação, afirma Vargas, é que o
comunicado do setor de carteiras

assinalaque a interrupção do trabalho
é por tempo indeterminado.

De acordo com o comunicado
assinado pela subdelegada do

POR DA"LON ANACLETO

Trabalho em Joinville e chefe do
setor de emprego e salário, Eliane
Mendes Ghisi, o não atendimento
fundamenta-se na seguinte situa

ção: "nosso equipamento principal,
a impressora, parou de operar e não
temos condições de imprimir os

.

referidos documentos".
Ainda de acordo com o secre

tário Vargas, além de Jaraguá do Sul,
'mais 22 municípios estão enfren

tando o mesmo problema (fazem
parte da mesma subdelegacia). A
média mensal de carteiras de
trabalho emjaraguádo Sul é de 450
documentos.

FATOS I
• Além de Jaraguá do Sul,
mais 22 municípios que

integram a subdelegacia
de)oinville estão sem a

confecção de carteiras de
trabalho.

.

• A média de confecção de

carteiras de trabalho (novas
e segundas vias) em Jaraguá
do Sul é de 450 documentos

ao mês. Protocolo e cadastro

continuam sendo feitos

pelo SINE.

-'

"Aguas de Jaraguá" revela a

importância dos rios da regiã I
�

I
}ARAGUÁ DO SUL - Tendo

como ponto de partida os

abundantes recursos hídricos da

região; a exposição "Águas de

Jaraguá" apresenta, através de

fotos, um resumo da história de

Jaraguá do Sul. A mostra está à

disposição do público até o dia 20
deste mês, no Museu do Parque
Malwee De acordo com a

responsável pelo Museu,
jornalista Evilin Fritzke, os

estudantes são os mais inte

ressados, sendo que duas escolas
de Jaraguá do Sul já agendaram
visitas para a semana que vem.

São 42 imagens dispostas em -

16 banners que nos dão uma idéia
bem fiel da importância da água,
especialmente dos rios, no

processo de desenvolvimento de

Jaraguá do Sul. A exposição é

resultado de uma parceria entre
o Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmõckel, que cedeu as
fotos de época e da Gerência de
Meio Ambiente da Prefeitura de

Jaraguá do Sul.
De acordo com a historiadora

do Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmõckel, Silvia Kita, a
exposição foi montada pela
primeira vez ano passado, por

ocasião dá Semana do MI
. Ambiente. A primeira exposi'
ainda de acordo com Silvia:1
montada apenas com fOI
antigas, em preto e branco e

resgatam o crescimento da ri :
às margens dos rios Itapoc�
Jaraguá. "Este ano, foi estai
lecido que seriam anexadasfot
recentes e a exposição fiu
maior", informa Silvia. Segu'
ela, a mostra é importante pOIl
revela, através de imagen1,
água em diversos moment
'como fonte de vida, de traba�
lazer e de subsistência.

Ainda de acordo Com
historiadora Silvia, a exposi('
"Águas de J araguá" já I
mostrada em vários pontos,en
eles a Biblioteca Públi
Municipal, Museu Emílio
Silva, Shopping Cenl
Breirhaupt, Prefeitura de Jar�
do Sul, escolas municipais e a�
no Museu da Malwee."i
depender de fotos, podemos!'
muitas coisas interessante;
afirma a historiadora, que jun
com a responsável pelo Arqul
História Vera de Toffol, assin'

a pesquisa que deu origemas
exposição.

Evilin Fritzke afirma que escolas já agendaram visitas

Apevi lança edital de condomínio
A Associação de Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu lançou o edital de
concorrência pública para contratação de

serviços de engenharia, com fornecimento
de material e mão-de-obra, para execução
parcial da construção da sede que vai abrigar
as empresas que farão parte da incubadora
industrial. O presidente da Apevi, Alessandro

.

Coelho, infor'i�1a que as visitas técnicas ao

local foram aqendadas para os dias 10 e 5 de

junho, das 8h30 às 9h30. Os envelopes com

as prepostas devem ser entregues até às 11

horas do dia 14 de junho, na secretaria da

Apevi, sendo que os envelopes serão abertos
na mesma data.

� MEGA-SENA FOI CRIADA EM 1996

Sorteio da Mega-Sena é hoje
A loteria mais famosa do Brasil voltou a

acumular e para o sorteio de hoje promete
RS 13 milhões ao apostador que acertar os

seis números sorteados. O dinheiro pode ser

aplicado em um fundo de renda fixa com

rendimentos de aproximadamente RS 130

mil apenas no primeiro mês, valor suficiente

para comprar seis automóveis populares. A
Mega-Sena, criada em 1996, já premiou 1.79

apostadores com a faixa principal ( seis
números). Em todos esses anos, a loteria já
distribuiu mais de RS 2,7 bilhões em prêmios.
As apostas podem ser feitas até às 19horas

deste sábado.

� POLíTICA DE PREÇOS

Gás natural émotivo de reunião
o presidente da SCGÃS, Otair Becker, estará terça-feira no

Rio de Janeiro, onde se reunirá com o diretor de Gás e

Energia da Petrobrás, lido Sauer, e com o presidente da

GASPETRO, Djalma Rodrigues de Souza. Ele vai tratar de

diversos temas relacionados com o gás natural, destacando
se o gasoduto de transporte para o Alto Vale do Itajaí, Planalto
Serrano, Vale do Rio do Peixe e Oeste Catarinense. Outro

assunto em pauta é a busca de uma fórmula para que possa
ser aplicada a políticà de preços para o gás natural, o que

proporcionará benefícios aos usuários do insumo, já que a

implantação dessa política representaria redução de preços.
A implantação da política de preços é uma reivindicação da
classe empresarial catarinense

� COMÉRCIO EXTERIOR EM ALTA

Segmento que mais cresce .

Juntamente com tecnologia, a área de comércli
exterior é o segmento que mais cresce no Bralil
atualmente. Esse setor busca profissionais cal

experiência e adequada formàção para atender�
atúais exigências e mudanças do mercado.1
profissionalização das relações internacionais ava,n(:
muito no País com a abertura da economia na deCa

de 90, o que criou uma série de atividades p1f)3'
executivo' d� comércio exte"tior

e

conseqüentemente, gerou várias oportunidades.
trabalho, como atuação em câmaras de cornér�l�
sindicatos patronais, organizações na

governamentais, organismos internacional
multinacionais e outros.
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.
ameg lança quatro novos

I
cursOS para vestibular 2004

I( GUARAMIRI� - A partir do

óximo semestre, a comunidader
. ._ / .

Guaraminm e regiao tera mais .:

�atrO novas possibilidades de

raduação. No último dia 7, a

aIlLeg (Faculdades Metro

politanas de Guaramirim) pro-.

oveu o lançamento da cam

anha para o Exame de Seleção
2004/2 e dos cursos de Design com

n
abilitação emModa, Turismo com

abilitação em Lazer e Eventos,
atemática e Comércio Exterior.

As inscrições para o Exame já
odem ser feitas na secretaria

cadêmica da Fameg, das 8 às 22
m

oras, de segunda a sexta-feira. O

anual de inscrição também pode
erretirado na Caixa Econômica
ederal e nas principais casas

lotéricas, além da internet pelo site
www.fameg.com.br.

O prazo para efetuar as inscrições
termina dia 12 de junho e o Exame
de Seleção será realizado dia 20 de .

junho, às 16 horas, na própria
instituição. Estão sendooferecidas 550
vagas, assim distribuídas: Adm.

habilitação Marketing - 50 vagas;
Adm. Hab. Sistemas de Informação
- 50 vagas; Adm. Hab. Recursos
Humanos - 50 vagas; Adm.
Cornércio Exterior - 100 vagas;
Ciências Contábeis - 50 vagas;
Normal Superior hab. Ed. Infantil-
50 vagas;NormalSuperiorhab. Séries
Iniciais - 50 vagas; Matemática

(licenciatura) - 50 vagas; Turismo
hab. Lazer e Eventos - 50 vagas;

Design habModa - 50 vagas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá du Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS NQ 74/2004
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

l�

OBJETO:Aquisição deGÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E NÃO
PERECíVEIS, destinados à MERENDA ESCOLAR NO MUNiCípIO DE

JARAGUÁ DO SUL-Se.
TIPO:Menor Preço por item
REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 16:00

horas do dia 02 de junho de 2004, no Setor de Protocolo da Prefeitura,
sita na RuaWalterMarquardt, nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:Somente no dia
31 demaio de2004, no horário de 08:00 às 11 :00 horas, no Serviço de

�, Controle da Merenda Escolar, sito na Rua Angelo Rubini, nO 600 -

\I
t"l bairro: Barra do Rio Cerro, nomunicípio de Jaraguá do Sul.
" ABERTURA DOS ENVElOPES:Às 08:00 horas dia 03 de junho de

rr. 2004,na sala de reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura, sita na
" RuaWalterMarquardt, nO 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.

� AQUISiÇÃO DO EDITAL: O edital e anexos poderá ser obtido via
Internetno endereço.wwwjaraquadosul.sc.qovbr
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos (porescrito) no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, nO
1.111, ou pelos e-mail.scontratos@jaraguadosul.com.br ou
licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 13 de maio de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

EM JAR..1GUA DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 158 - 275-0583
A" Mal. Deodoro, 183 - 371-7365

Shopping Center Breithaupt= 372-2678

EAl GUARAMllUM
Rua 28 deAgosto, 1939
Sala 02 - 373-/065

OPORTUNIDADE

Artesãos de Corupá divu.lgam
produtosemMostra deTurismo
POR CarolinaTomáselli

� Produtos de madeira
e fibra da banana
feitos poratesãos de

Corupá expostos em
Mostra de Turismo

}OINVIllE/CORUPÁ - "O evento

tem participantes de diversos
Estados. Acredito que seja uma das
melhores oportunidades para

divulgar o município e sua

inclinação para o turismo". A

declaração foi dada por Maria

Depin, extensionista social da

Epagride Corupá, sobre a primeira
Mostra de Turismo e Desen
volvimento Local, do qual Corupá
está participando.

A Mostrá integra o quarto
Congresso Internacional sobre
Turismo Rura� Desenvolvimento
Sustentável, que iniciou quarta-feira
e termina hoje, no Centreventos
CauHansen, em Jo'�lVille.

Em um estande montado peta
Epagri e Secretaria deTurismo, estão
expostos trabalhos em madeira e

fibra da banana e da bananeira
confeccionados por um grupo de
mulheres artesãs de Corupá. São Ivone recebe novas encomendas de pastas produzidas para o evento

Aciag e Prefeitura lançam
_ 7a EipofeiraAgroindustrial

GUARAMIRIM - Oprefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer,
e o presidente da Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramírim), Mário
Glasenapp, lançam �a.próxima
terça-feira, dia 18, às 20 horas, no
auditório da entidade empresarial,'
a 7ª Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim.

O evento acontecerá de 27 de

agosto a 5 de setembro no Pavilhão

Municipal de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar. A estimativa

dos organizadores é que cerca de
-60 mil pessoas passem pelo local.
Paralelamente ao lançamento,
Guaramirim irá receber da
Assembléia Legislativa o título de

Capital Catarinense da Palmeira
Real.

A 7ª Expofeira Agroindustrial
de Guaramirim terá tendas que

abrigarão shows de artistas

nacionais e bandas estaduais e

locais, apresentação de grupos

folclóricos, praça de alimentação,
além de mais de cem expositores
que irão mçstrar o potencial
econômico do município. "Este

potencial deixa claro a vocação
natural para um desenvolvimento
linear e seguro", enfatiza o prefeito.

A estimativa de negócios é de

R$ 3,5 milhões. "Estamos prevendo
um evento ímpar este ano, pois os

empresários estão unidos, atuando
em todas as comissões de trabalho",
afirma Glasenapp.

A Expofeira é um evento que
se realiza há 20 anos, com intervalos
de três em três, transformando-se
numa importante oportunidade

• A última Expofeira
reuniu 90 expositores em

18 estandes externos e 36

internos. Pesquisa
realizada pela Comissão

Organizadora demonstrou
-

que 96% dos expositores
consideraram a féira
"excelente" e "boa':

• A 6' Expofeira foi realizada

entre os dias 24 de agosto e

2 de setembro de 2001 e teve

um público aproximado de

60 mil pagantes.

para as empresas divulgarem seus

produtos e serviços, direcionado a

um público exigente e de alto poder
aquisitivo.

Até o momento, já con

firmaram presença empresas dos
setores químicos, moveleiro,
implementos rodoviários e

agrícolas, comércio e prestação de
.

serviços.
EcONOMIA -Guaramirim possui

atualmente cerca de 900

propriedades rurais, a maioria

minifúndios. Produz arroz, banana,
verduras e tornou-se referência
nacional no cultivo da palmeira
real. Possui parque ·fabril
diversificado com centenas de

pequenas e médias empresas.

Destaque para produtos do

vestuário, móveis, tintas e vernizes,
metal mecânico, alimentação e

prestação de serviços. Omunicípio
conta hoje com 214 indústrias e

478 estabelecimentos comerciais.

bolsas, vasos, anjinhos, cestas,

bandejas, garrafas, porta-retratos,
além da banana chips, uma das

grandes novidades com a utilização
da fruta. "Todos os produtos estão

sendo comercializados,mas o objetivo
maior é divulgá-los", comentaMaria.

Alémdisso, umgrupo de famílias
de Corupá, convidado pelos
organizadores do evento por
intermédio daSecretaria deTurismo,
ficou responsável pela confecção de
520 pastas, distribuídas aos inscritos
no congresso. Segundo a coor
denadora das pastas, artesã Ivone

Mathias, as famílias trabalharam
durante um mês e estão satisfeitas
com o resultado. "É umamaneira de
incrementar a renda:', diz.

Já as artesãsRitaGarcia eSandra
Tamanini confeccionaram, respec
tivamente, 40 bolsas e 40baús de fibra
da banana, que foram entregues aos

palestrantes. "Tem pessoas que até

duvidam da existência de nossos

produtos e aqui podemosmostrar os
resultados", salientaRita.

.

.

A extensionista da Epagri afirma
que, alémde divulgar produtos locais,
durante a mostra as artesãs

receberam novas encomendas de

produtos para outros eventos. "É isso

que queremos", acrescentaMaria.

Artesãos de Schroeder também

divulgam e comercializam peças
I

}OINVILLE/SCHROEDER - o

município de Schroeder também
está divulgando as potencialidades
em turismo com exposição de
artesanato local na primeiraMostra
de Turismo e Desenvolvimento

Local, que está sendo realizada no
Centreventos Cau Hansen, em

Joinville.
No estande montado pela

Secretaria de Turismo, e

coordenado por Elaine Cristina

Engelmann, a exposição traz

esculturas emmadeira de Juliano
Jahn e caixas decoradas da artista
Nair Issberner, que estão sendo
comercializadas.

O ceramistaAntônioMachado
também participa da Mostra com

peças e quadros inovadores, muitos
deles utilizando a fibra da banana
e da bananeira para dar
acabamento diferenciado aos

trabalhos, técnica que passou a

desenvolver após participar de um
curso.

ParaMachado, o intuitomaior
de participar da mostra _é divulgar
seus trabalhes, principalmente por
se tratar de um congresso de
turismo. "Quando fazemos um

trabalho, ele deve ultrapassar-os
limites da nossa cidade e até

Estado, porque senão nunca se_

tornará economicamente viável,o
que na verdade é ummito, porque
o artesanato é sim uma fonte de
renda", comenta.

Machado

aproveita a

oportunidade
de tornar seu
trabalho
conhecido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretário estadual de Saúde

repassa recursos a hospital
,

POR CELICE GIRARDI

� Cheren recebeu

propostas de

entidades para
manutenção dos

hospitais
}ARAGUÁ DO SUL - o

secretário estadual da saúde, Luis
Eduardo Cheren, (Dado) veio à

convite do ex-deputada-federal
Vicente Caropreso visitar a região
ontem. Dado veio conhecer a

realidade da saúde regional e

assinou o repasse de um convênio

no valor de R$ 35 mil, que serão

utilizados na aquisição de

equipamentos de neurocirurgia
para o Hospital São José. "Jaraguá
do Sul é um modelo de ad

ministração. Sabemos do be
líssimo trabalho realizado aqui e
dos investimentos que são feitos
na área da saúde. Mas tudo que
se faz neste sentido é pouco. Para
a saúde é preciso investir sempre", '

diz o secretário de saúde.
Durante o encontro Cheren
frisou a importância que Jaraguá
do Sul tem para o estado, tanto
no aspecto econômico como

César Junkes

Autoridades solicitaram ao secretário recursos para o Centro Vida

político e social.
Os diretores dos hospitais São

José e Jaraguá aproveitaram a

oportunidade e solicitaram uma

ajuda mensal para compra de
materiais e medicamentos. "Nós

gastamos por mês R$ 180 mil com
estes materiais. Mas se o governo

Entidades seunemem campanha
de agasalho em Jaraguá do Sul,

IARAGuÁ DO SUL - As igrejas
católica, evangélica e Assembléia
de Deus, em parceria com o poder
público, através do setor de
assistência social e entidades de
[araguá do Sul reuniram-se para
lançar a Campanha de Agasalho
de 2004. Este é o terceiro anoque as

entidades se unem para realizar
uma campanha em prol das fa
mílias carentes do município. A
campanha foi lançada na manhã
de quinta-feira no salão da igreja
São Sebastião. A cai:npanha inicia
hoje e prossegue até dia 12 de junho,
quando será realizada a distribuição
dos donativos. Segundo a secretária
.de desenvolvimento social e

habitação, Brunhilde Pasold, os

donativos poderão ser levados nas
paróquias do centro e dos bairros e

também em alguns supermercados
que estarão devidamente iden
tificados com o slogan da campanha
"Doe um agasalho aqueça um

irmão". Serão recebidas roupas para
adultos e crianças e bebês, sapatos
fechados, tênis, cobertores,
colchões.

No dia 12 um caminhão
passará nas paróquias recolhendo
os donativos que serão levados pata
a igreja luterana do centro e se

devidamente pesada e separada
para que a divisã2l seja igualitária
para as três entidades religiosas que
farão o repasse às famílias carentes
do município. "Famílias que

precisam de agasalhos mas que não
estão cadastradas, podem procurar
a paróquia a que pertence e fazer
seu cadastro", anuncia Brunhilde.

Durante a reunião o represen-

• As paróquias São

Sebastião, São Judas
Tadeu e Nossa Senhora
das Graças, o setor São
Francisco de Assis, além
das quatro paróquias
luteranas receberão

donativos.

·Interessados em

engajar na campanha,
podem ligar para 372-
8103 ou 372-8146, na

prefeitura

tante do Lions Clube Cidade
- Industrial, Dilmar Fabris anunciou
a doação de cem peças de roupas
infantis, que serão integradas a

campanha. "Estas roupas foram

adquiridas com recursos do Lions
e é uma' forma de ajudarmos a

aquecer o coração das pessoas
carentes", declara Fabris.

Segundo Padre Sildo Costa a

reunião tem como objetivo acertar
pontos falhos da campanha passada
e organizar a deste ano. "A união de
todas as entidades é que vai

contribuir para que a campa-nha
seja uma só u;idade com o objetivo
de atender a comunidade carente
de Jaraguá do Sul", declara o pároco.

No ano
-

passado foram
recolhidas 1.34B agasalhos, 640
quilos de roupas de verão, 10

cobertores, cinco acolchoados e seis
colchões. Na primeira edição da
campanha foram arrecadadas nove
mil peças de agasalho.

estadual puder assinar com estes

R$ 75 mil que seriam repassados
pata nós e para o São José, já nos

seria de grande ajuda", afirmou o

diretor do hospital Jaraguá, Hilário
Dallmann.

O prefeito Irineu Pasold
comentou sobre a atual situação

da saúde no município e solicitou
a parceria para atendimentos de

pacientes de toda a região. "A
prefeitura acena com uma ajuda
de R$ 2 milhões por ano para os

dois hospitais. Mas não é suficiente
e não podemos deixar a qualidade
cair. Pasold aproveitou ainda para
solicitar ao secretário um repasse
de R$ 200 mil para a conclusão
das obras do Centro Vida que está

em construção mas teve o j

convênio cortado pelo governo
federal. "Não vamos prometer só

pára fazer média. Mas faremos o

possível para que os repasses

aconteçam para a região", sa

lienta.
Cheren relatou as intenções da

secretaria de acabar com as filas

para exames de alto custo. O
aumento no repasse de recursos

para a farmácia básica também é

uma solicitação dO{jecretário. O
secretário municipal de saúde
Airton Weber destacou a ne

cessÚlade de atllpliar o número de
leitos. "Precisamos de pelo menos

_

mais 30, pois cerca de 40% dos
atendimentos hoje são de pa
cientes de fora de Jaraguá do Sul",
diz Weber. Cheren levou as

propostas para serem estudadas.

Rolo compactador adquirido
para auxiliar em obras de JS

}ARAGUÁ DO SUL - A gerência
de obras da prefeitura de Jaraguá do
Sul adquiriu um rolo compactador
modelo CA 25 Dynapac para
auxiliarnos serviços de compactação
do solo. O novo equipamento se

somará ao CA 15, de 1982. O

equipamento, orçado emR$ 210mil
foi adquirido com recursos próprios
da prefeitura. De acordo com o

secretário de Desenvolvimento

Municipal, Humberto Travi, a

máquina agilizará os serviços de

pavimentação asfáltíca, de

colocação de anti-pó -e parale
lepípedo. Omunicípio tem cerca de
820 quilômetros sem pavimentação
e muitas ruas estão muito

danificadas, principalmente as que
têmmaior fluxo de trânsito, como a

Rua Manoel Francisco da Costa

(estrada de acesso a João Pessoa),
Eurico Duwe (acesso a Rio da Luz),
Prefeito José Bauer (em Três Rios do

Sul), Estrada Itapocu Hansa, entre
outras. "Nos três primeiros meses do
ano tivemos arrecadação de R$ 1
milhão abaixo do esperado. Teremos
que relocar recursos para a renovação

, da frota de Obras", explica Pasold.
.

Travi acrescentou ainda que
46 ruas estão cadastradas no

Programa Nosso Asfalto, onde já
foram iniciadas obras na rua João
Carlos Stein no Bairro Jaraguá
Esquerdo; Gustavo Hagedorn em
Nova Brasília; Ângelo Tancon,
José Kotchela, Sérgio Sabei e

Marajó na Ilha da .Figue ira,
, orçadas em R$ 726 mil.

Rolo compactador auxiliará nas obras das cidades
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CP NOTAS

� FEIRA DE MUDAS

Exposição acontece hoje noMercado Público
Com o objetivo de estimular a comunidade jaraguaense a cultivai
hortas e pomares, a Prefeitura de Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Produção, promove a 1 a Feira de Mudas hoje daI
7h30 às 12h, no Mercado Público' Municipal, onde serão
comercializadas espécies frutíferas, hortaliças, flores e plantaI
ornamentais. Esta é a primeira das quatro edições mensais de
Feira de Mudas previstas para este ano, sendo que as próximasja
estão agendadas para 19 de junho, 17 de julho e 14 de agosto,ol
fornecedores interessados em participar das feiras devem se
inscrever na Secretaria de Produção e precisam estar legalmente
estabelecidos _como produtores de mudas e ter autorização da
Cidasc. Desenvolvido desde 2001, em parceria com a Gerência
de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, o Programa Saúde
em Casa enyolve ainda os projetos Hortas Caseiras, Hortas EscalareI
e Comunitárias e distribuiu, gratuitamente, 8 mil kits de sementeI
em seus três primeiros anos de existência. Para dar continuidade
a esta campanha, a Prefeitura forneceu recentemente à
comunidade 30 mil mudas de morango e já iniciou a entrega de
4 mil kits de sementes - cada um deles composto por oito espéciel:
diferentes: alface, beterraba; brócolis, cebolinha, cenoura, Couve.
flor, rabanete e repolho.Os kits estão disponíveis na Secretaria de
Produção, junto ao setor de agricultura, onde também pode ser

requisitada orientação sobre o cultivo destes alimentos.

�DIA DO MUSEU

Canto do Conto acontece no Museu Emílio
Silva I

Contadores de histórias estarão alegrando as crianças no dial
internacional dos museus, comemorado no próximo dia 18,
Vestindo roupas coloridas e incorporando personagens divertidol,1
artistas amadores da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul estarão Iatraindo a atenção dos baixinhos durante a realização do evento

"Contos num Canto do Museu'; parte integrante do projeto"Canto
do Conto'; iniciado há cinco anos pela Fundação Cultural.AI
histórias serão contadas das 8h30 às 11 h 15 e das 13h30 às 16h15 i
no Museu Histórico Emílio da Silva. I
�BAILE

Bailes de Rei e Rainha realizados hoje
A Sociedade Vitória de Rio da Luz de Jaraguá do Sul promove
hoje o Baile de Rei e Rainha. As festividades iniciam às 19h coma

concentração na sede social. Às 19h30 ocorre a busca dali
majestades, que hoje serão representadas por Emidio Spredmann
e Nelsima Spredmann. Às 22h30 acontece o baile com a Banda
2001 Terceiro Milênio. Os ingressos estão sendo vendidos no local
no valor de RS 3,00

�BAILE 2

Sociedade 25 de Julho também realiza baile
Almiro Baumam é a majestade de tiro homenageada hoje nal
Festa de Rei promovida pela Sociedade Recreativa Desportiva 25

de Julho, de Jaraguá do SuL A concentração está marcada para àl

14h e a saída em busca da majestade, às 14h30. O tradicional
baile terá início às 22h30 e será animado pela Banda Estrela de

Ouro.

�BAILE 3

Baile público animado
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul,

I
promove hoje o Baile Público com duas Bandas e seis horas de,

duração. O baile terá início às 22h e será abrilhantado pela Banda I
Primavera e "Os Atuais': Venha e divirta-se. I

Aulão de Dança de
Rua no Marista

Neste sábado, dia 15 de maio, o Colégio Marista
São Luís promoveUM AULÃO da Dança de Rua (

(Freestyle, B. Boy). Este curso é mais uJ1l

complemento as atividades de dança e visa (

oportunizar um encontro prático com doi� (

profissionais de renome nacional, Kleber Luiz de

Paula, professor de dança especialista na cultura (

Hip Hop e Roger de Paula, professor de Street

Dance, especialista�o estilo Hip Hop FreestyleQ
O encontro acontece no período da tarde, eJ1l

doismomentos para que os alunos possam participar o

das duas modalidades e aprimorar suas técnicas, W

destaca a professora de dança Lígia Rocha. Oi

Este evento tem apoio da L �

acqua di Fiori
- A e

arte do perfume.
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Malw�e enfrentaUnoesc hoje
peladivisãoespecialdoestadual
� Três jogadores
foram dispensados do

'a

elenco, e a diretoria

ie está em busca de
rI noVOS reforçosrI
�e

lã
�e

�I
le.
�e
lei

JARAGUÁ DO SUL - Depois da

boa vitória frente ao líder da Liga
Nacional, na última quarta-feira, a
Malwee entra em quadra hoje, pelo
estadual, contra a Unoesc/Joaçaba,
na Wolfgang Weege. Segundo o

auxiliar técnico, Flávio Cavalcanti,
esse resultado trouxe uma

motivaçãomaior para a equipe, que,
procura agora a liderança do

estadual.
A equipe jaraguaense está em

r
I

lia terceiro lugar com 17 pontos, um a

8, I menos que Anjo e Colegial, que
/1, I dividem a liderança. "Esperamos,
10 máis uma vez, uma equip,e fechada,Ito que queira jogarnos nossos erros,Ito por isso precisamos cobrir bem os

�; espaços", diz o auxihar técnico.
Três atletas foram dispensados

namanhã de quinta-feira. Nuno,
Neto eAlexandre foram liberados

paraprocurarem o�tr��lubes. "E!es
não estavamJ'eridencle o ?ufiCi��t<:

Equipe da Malwee quer manter a regularidade nos jogos em que vem disputando

na nossa equipe, e a diretoria, junto
com a comissão técnica, resolveu
liberá-los", explica Cavalcanti. Ele
lembra que agora a diretoria está

buscando reforços, pois têm até o dia
29 dessemês para inscrever jogadores
na LigaNacional. "Estamos vendo

alguns atletas que e.ão disponíveis,
como o pessoal que joga na Europa,
já que a temporada lá acabou", diz

_ Cavalcanti.
A equipe está com 17 pontos

na Liga e, pelas contas da comissão,
o décimo classificado deverá estar

com 21. "Não trabalhamos com a

hipótese de conseguirmos jus
tamente esses quatro pontos.
Queremos vencer as duas partidas
que ainda temos em casa para
conseguirmos a classificação",
salienta Cavalcanti.

Juventlls jQ'g,� em Blumenau atrás da primeira vitória fora
frente. O BEC vem de bons Iresultados e deve jogar com casa .,__F_A_T_O__S �,

cheia. Esperamos voltar de lá com
um bom resultado, quepode nos

trazer a liderança da competição",
diz o técnico. Kulman, um dos

destaques do último jogo, espera
um bom desempenho da equipe e

fala sobre o reconhecimento da
torcida quanto ao seu futebol.
"Essa é a minha característica, e o
apoio da torcida dá muito mais

confiança. Se for preciso, serei
guerreiro durante todos os jogos",

. '

-

JARAGUÁ DO SUL _:: A-equipe
do [uventus enfr'euta, ne'ste
domingo, o Blumenau, tentando
buscar a primeira vitoriá- for� de
casa, Em segundo lugar na

competição, o técnico Itamar
Schulle não poderá contar com

Paulo Sérgio, que foi expulso,
além dos contundidos Joélton e

Pereira Veloso. Já Grislei está se

recuperando de uma lesão, ainda
é dÚvida para o jogo.
"Como todos os outros,

teremos mais um jogo difícil pela

• Kulman foi um dos

destaques do último jogo,
quando a equipe do
Juventus teve que jogar com
um a menos durante boa

parte do 2° tempo. '

• O jovem Gringo, de 18

anos, diz que o time do BEC
é forte, e conta com bons

, jogadores, como o zagueiro
Carlinhos e o atacante Fred.

Caçador preso em flagrante é levado ao presídio
jARAGUÁ DO SUL - Foi preso,

na manhã de quinta-feira, por
VOltadas 11 horas, o jovem A. R.
Mo} que estava caçando na

localidade de Tifa Funil,
prÓXimo ao bairro Nereu Ramos.
A Polícia Militar recebeu
denúncia dos moradores e o

ta Grupo de Resposta Tática
(GRT), se deslocou até o local e
entrou no matagal onde
b

'

Dl a ordou o caçador, que estava

5a (com uma arma calibre 36 de
ab '

-

ncaçao caseira (garrucha),
quatro munições intactas, uma
armadilha de metal e um facão

de30centímetros, além de uma

CUtia, que já estava abatida.

� polícia efetuou as buscas e

encontrou uma segunda pessoa,

Jue disparou um tiro, e fugiu

�ntro da mata, se distanciado�rnastante para não ser detido.
cachorro, que estava' com

oscaç d ... o

,

a _qres, atacou os policiaise teve que ser abatido.
O primeiro rapaz ganhou
ediatamente voz de prisão e foi
ncarninhado à Delegacia de

Motociclista é conduzido ao

. pronto socorro pelos Bombeiros

Polícia Civil, onde o delegadoUriel
Ribeiro autuou o caçador em crime

ambiental e o encaminhou para o

Presídio Regional de Jaraguá do SuL
ACIDENTE - Já no início da

tarde de ontem, um acidente
envolvendo umamoto Honda CG

125 que bateu de frente com

um Renault Scenic, ambos de

Jaraguá do Sul, deixou ferido o

condutor da moto, que foi
levado pelo Corpo de Bombeiros
para o Pronto Socorro. O
acidente ocorreu por volta das
12h30 na rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, próxima a

uma verdureira. O motorista do
.

Renault Scenic nada sofreu.
FURTO - No interior do

Museu Municipal Emílio da'
Silva, na quarta-feira à tarde, um
homem denuncia um roubo. Ele
informou a PM que sua carteira
sumiu, contendo documentos
pessoais, uma folha de cheque
de R$ 75,00 e R$ 50,00 em

dinheiro. Ele informou que,
'

momentos antes, um menor

esteve lá pedindo emprego de

panfletagem e que foi

possivelmente ele quem roubou
a carreíra. Ele deu a descrição
aos policiais, que tentaram

localizar o menor, mas sem

sucesso. A vítima registrou o caso

na delegacia.

diz o zagueiro.
O meia Gringo, de 18 anos,

que estreou no último domingo'
e fez o gol da vitória, diz que a

equipe vem trabalhando forte

para melhorar o entrosamento
e conseguir a vitória. "Temos

condições de trazer os três

pontos e, quem sabe, voltarmos
de Blumenau com a liderança da

competição", diz o atleta. O jogo
começa às 16 horas de
domingo.

ESPORTIVAS

Técnico

procura tnne

ideal para jogo
de domingo

FLORIANÓPOLIS - Os constantes
treinamentos e as alterações
produzidas napreparação da equipe,
mostram que o técnico Dorival
Júnior está buscando a formação
ideal para enfrentar o São Caetano,
domingo, às 16 horas, no Orlando
Scarpelli.

Com o, desejo de man

ter o índice de 100% de apro
veitamento em jogos dentro de casa,
o Figueirense trabalha para ganhar
a sua próxima partida pelo
Campeonato Brasileiro da SérieA

Nos treinamentos de ontem,
Júnior fez alterações no meio de

campo e no ataque escalando Édson
Bastos; Paulo Sérgio, Márcio
Goiano,Eloy e Filipe; Jeovânio,Bilu
(Everton), Fernandes (Nenê) e

SérgioManoel; Romualdo (MarJon)
e Rodrigo.

� VARZEANO

Terceira rodada acontece neste sábado
Depois do adiamento da última rodada, será realizado neste

sábado, a 3" rodada do 22° Campeonato Varzeano de Futebol
"Raul Valdir Rodrigues': Serão oito jogos, disputados nos campos
do Botafogo, Vila Lalau, Acaraí e Caxias, com início às 13h30.

Devido às fortes chuvas que caíram na região na semana

passada, o campeonato teve de ser adiado, em função da não

condição da prática do esporte. O campeonato está bem
equilibrado, e a única equipe que venceu seus dois jogos foi a
Kiferro, que é a atual campeã da competição e. lidera a chave D.
Na chave A, a liderança está com a Real Deja Imóveis; a B está
dividida entre Depecil, Garibaldi e Galvanização Batisti; a C com

Belmec e Independente; a E com Supermercado Brandenburg e

Água Verde/Consistem e a F com o Juventude. Confira abaixo a

tabela de jogos para esse sábado.

� LIGA POMERODENSE

Rodada neste domingo
A Taça Rodcilfo Siewert tE7m rodada neste fim-de-semana. A

equipe do Cruz de Malta, imp_ossibilitada de jogar em casa

devido às condições do gramado, enfrenta em Pomerode o

Vera Cruz. O Flamengo joga em casa contra o Água Verde, de
Timbó e o Vitória enfrenta o Caramuru, também fora de casa. A
rodada acontece no domingo.

� JEC

Edson Gaúcho não é mais técnico
o técnico Edson Valandro não é mais o treinador do Joinville

Esporte Clube, ele rescindiu o contrato com o tricolor na tarde
dessa quinta-feira, já que não conseguiu um bom

aproveitamento nesse inicio de série B.
A diretoria Tricolor ainda não anunciou o substituto de Edson

Gaúcho, embora tenha contato avançado com um técnico que
já trabalhou no clube, e atualmente está no futebol Paulista.

.... Tabela Varzeano - Sábado - 13h30

Local: Botafogo
PostoMarcolla/Bar doMiro x Atlético
Lu Modas/Bazar do Rau x Juventude
Local:Vila Lalau
Gesso [araguá x Real Deja Imóveis
Vila Lalau x RioMolha

Local: Acaraí
Vila Lenzi x Depecil
Acaraí/Soletex x Superm. Brandenburg
Local: Caxias
Galvan. Batisti x Estrella

Superm. Jr./Posto Vicenzi x Água Verde/Consistem

.... Campeonato Futebol Suíço
Guaramirim - 15/05 - 14 horas

Local: Barro Branco
Lanc. Titãox Agrop. Friedmann
Caixa d'Água x Beira Rio
Cruz Azul x Bela'Vista

Local: Luiz Andrino
Lethugas x Os Jagunços
The Fox x Real Player
Guamiranga x A + Gelada!HPMotos

Local: Recanto Guará
Beko's/Rest. Represa x Serenata
Misto x Rio Branco
Andreatta x Bar do Zico

Local: C. E. Sardanha
Cruzeiro x Estof. Mannes
União xMCM Química
Couve Flor xMN Automóveis

.... 13°Campeonato Futsal Mast"er
Schroeder - 07/05

Coremaco 7 x 3 Coml. Krüger
Papel.Miglas 3 x 3 Maicon Conf.

Desportiva O x 6 Rio Hem
Auto Posto Salomon 2 x 4 Tupy
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GASTRONOMIA
No último dia 11, a Atrio Hotéis e o

ParthenonCentury Jaraguá ofereceram
um almoço à imprensa apresentando o
Deutsches Haus Restaurant, nova opção
gastronômica que o hotel coloca à,
disposição da comunidade de Jaraguá do
Sul e região.
O restaurante oferece cardápio a La Carte

diariamente, com pratos típicos da culinária
alemã e também internacional. Em breve

serão promovidas noites temáticas, além de

café colonial e happy hauro A completa
estrutura é propícia inclusive para festas e

eventos variados e além do restaurante, o

serviço de café da manhã também é aberto
ao público em geral. Uma delícia!

ROTA ITALIANA
A Câmara daMulher Empresária da ACIJS
promove passeio pela Rota da Colonização
Italiana, na tarde do dia 26 de junho. O
roteiro, que passará pelo interior de Jaraguá
do Sul, vai destacar a arquitetura típica e

beleza natural, incluindo visitas à Igreja
Nossa Senhora do Rosário, casas típicas,
Haras Tomelín, Museu Di Ferramenta _

D'Affari deiNonni, Serraria Alchini e'
Unidade de Processamento de Alimentos
do Ribeirão Grande-doNorte, local que será

servido café colonial típico italiano.
As reservas podem ser feitas pelo e-mail
nudeos@acíjs.com.brou-pelo telefone, (47)
2�-701[

-

EM DIA
Alto astral de Gisele e Nadilma Tavares

CP 8S_ANOS
Revival - balada cheia de nostalgia, festa com promoção exclusiva
do CORREIO DO POVO, comemorando os 85, anos, no Big Bowlling
dia 22 de maio, sábado próximo. Vamos curtir o melhor das
décadas de 60 e 70. O agito ficará por conta de Nega Fuló e Os
Chefes. Agendadíssimo!

LOS BIZEIROS
Hoje na Notre, Los Bizeiros - A Festa. Venha participar, curtir a

festa e ainda, contribuir com a Campanha do Agasalho 2004.

Ingressos antecipados a R$S,OO + um agasalho, nos seguintes
locais: Posto Mime (Kolhbach), Omega Som, O
Boticário (Shopping) e Posto Pérola (Figueira). Dj's Marcelo_
Luis e Mask, com início às 23h.

NA SCAR, UM CONCERTO DIFERENTE
O Grupo Allegro Vivace apresentará, hoje, 15 às 21h, no Grande
Teatro da SCAR, o espetáculo BWV.BACH.SHOW.BR - Um Concerto
Diferente, com direção artística e coreografia de Lourcley Silvestre
e direção musical de Alvaro G.V. da Silva.

3a EXPOSiÇÃO DE FUSCAS E LAMBREtAS
Amanhã, 16 de maio, acontecerá no G3 do Shopping Center

Breithaupt, a 3 a Exposição de Fuscas e Lambretas "O Hanelinha" O
evento terá inicio às 9 horas e o objetivo é reunir os amantes e

apreciadores de carros antigos em especial fuscas e lambretas. Já
estão confirmados a presença dos Clubes de Fusca de Jaraguá do
Sul, Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Blumenau. As

pessoas que quiserem visitar a exposição terão acesso livre.
Mais informações com Rafael no 372 2539 - 91434283.

CASINO DE SEVILHA
No dia 28 próximo acontece o Baile Shaw com a orquestra
Casino de Sevilla, a partir das 22 horas, no Clube Atlético
Baependi. O resultado deste evento será revertido em prol de
ações beneficentes desenvolvidas pelo Rotary Club/JS.

ESPECIALISTA EM
ORTODONTlA

E ORTOPEDIA fACIAl.

275�2006

o empresário
Antídio Aleixo

Lunelli, Eugênio
Victor Schmõckel,
diretor do jornal
CORREIO DO POVO
e Sydnei Sílvio
Finar�, assessor
parlamentar da
Câmarade
V�readores de
Guaramirim

Augusto Demarchi Jr. (Ninho), Valdir Demarchi e G-eovane

Demarchi, na abertura da 23a Edição do Rodeio Crioulo em
Jaraguá do Sul no CTG Laço Jaraguaense.lniciou na manhã do dia
07 com muita chuva, que em seguida cessou, dando lugar ao sol
para a alegria cios tradicionalistas

Tatiana Rasini �
Giovane Junckes
subiram ao altar no
último dia 8, na

Igreja Rainha da Paz
e recepcionaram os

convidados em

grande estilo no

Clube Atlético

Baependi

AIS comodidade
mentoortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de
adas, no centro da cidade.

'OrtoMdis

Caixa cmn 6 garra/as:.
, F.tif-lUmBOOl �p!) Ar>1:1 'l.'H'tm
• &;pll�l'lt.e fkot 150ml
(lmn !W,�nol'l Ch<lnm.n!ll); I'
(!':':(U lirldi caue de madei:ra)

, Ifr�$'$.!rnlunrl�:O d�IH�rm'o Q!1
_ censeíte �:''Ir�� pa!r;t:I outras
1>0 IIwi(lt'f!n qlmn&lade!1.

É sempre bom
comemorar. Nova fase
de vida, de trabalho, as
conquistas, os amigos, a

família, os sucessos. E é

nesse clima que
comemoramos hoje a

nova fase do jornal
Correio do Povo, que
não deixa ser esquecido
o passado da cidade, das
pessoas que por aqui
passaram, dos momentos importantes que
construíram nossa identidade e cultura; momentos
estes sempremuito bem registrados em nossas

páginas. Agora muito mais com o Memorial da
Comunicação que marca os 85 anos de atuação do
Cp, resgatando toda esta trajetória através da
história, que você pode conferir nesta edição.
Nossa comemoração se reflete pela "nova cara" do
jornal, novos colaboradores e amigos, novas
tecnologias, novas parcerias e a mesma dedicação à
comunidade por meio do trabalho.
E é commuito orgulho que a partir de agora faço
parte desta equipe, através do CAMAROTE, espaço
reservado para os destaques sociais, pessoas que
fazem a diferença, acontecimentos marcantes,
eventos badalados ... Deixo a disposição meu e-mail

para contatos: diane.freiberger@terra.com.br

ZEZÉ DI CAMARGO
E LUCIANO
AMarisol traz a Jaraguá do Sul
show com a dupla Zezé Di
Camargo e Luciano em

comemoração aos 40 anos da

empresa. Será no dia23 de maio,
no estádio JoãoMarcatto, as 19
horas. Os ingressos estão disponíveis
ria Mega Store Marisol, nas
unidades de confecção daMarisol
e na sede do Corpo de Bombeiros

Voluntários!]S em trocade 2 quilos
de alimento não perecível, que
serão destinados a entidades
assistenciais da região. A
expectativa é de arrecadar 40

-, .

toneladas. Belo presente à

comunidade!

Para todos os gosto
PROJETO DE FOTOGRAFIA
Quando: De 20 a 31

Horário:'20h30min
Local: Sala de Exposições

ESPETÁCULO TEATRAL "TARTUFO"
Ouando: Dia 21, sexta-feira
Horário: 20h30min

-

Local:GrandeTeatro da Scar

CONCERTO DIDÁTICO II,
Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul

--Quando: Dia 22, sábado
Horário: 14h30min
Local:GrandeTeatro

.vIRTUDE E PROMESSAS
Músicas Brasileiras dos Séculos XVIII e XIX, com a Camerata
Áthaíde, de Minas Gerais
Quando: Dia 23, domingo
Horário: 20h30min
Local: Pequeno Teatro da Scar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÁBADO, 15 de maio de 2004.

www.parcimoveis.com.br

Mais sobre a Parcimóveis
Parceria Imobiliária

A Parcimóveis é o resultado da união de várias imobiliárias e corretores que trabalham com um

cadastro único de imóveis, seguindo ss regras de exclusividade, como acontece hoje em várias

regiões do país. O objetivo é gerar um maior volume de negócios, onde todo mundo sai ganhando. O

proprietário, vendedor, locador, comprador, locatário e imobiliária se beneficiam com um processo

de negociação mais rápido, proftssional; seguro e transparente. Qualquer problema com um negócio"
-;

realizado em parceria será solucionado em reunião com votação de todos os parceiros.

Este novo jeito de negociar garante ao proprietário, vendedor, locador, comprador ou inquilino a

comodidade de tratar apenas com uma empresa, enquanto todas as outras do grupo trabalham na

oferta ou procura do imóvel'
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Barraôul
A imebiliári I! dI! B DIrI!

LBIBR
IMOBILIARlACHàve

fiirassol
,

IMOVEIS
ReoItza seo. 4lH1fto,!
ir 275-0510.ON

Corretor de Imóveis
CRECI4936

Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1

Jaraguâ do Sul - se
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376-00:15
barrasu I@netuno.com.br

.BARR��-�er���os co� 2.5�0,��m2 (;;,87X81,00), �u�'
Padre Aloisio Boeing (esquina cl Feliciano Bortolini), R$ �

\
200.000,00 �

�-----------------------------------------�

JARAGUÁ - 99 - Terreno cl 356,79m2(14x25,55), Rua
Elisa V.Maass, lote nº 122 - R$14.000,00 <-

..z;....------.-�
BARRA DO RIO CERRO - terreno cl 389,41rn2

(14x28,25), Rua Angelo Rubini, nº 677, R$ 75.000,00-
50% entro saldo até 6 vezes, aceita carros até R$

50.000,00 como parte de pgo.

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/Iaje e forro madeira, terreno com

462,00m2(14x33). 3qtos, sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, toda
casa c/ piso cerâmico, murado, Rua José Rosa, nQ 335 - R$ 53.000,00, aceita
caminhão, cavalo mecânico, Scania, Mercedes, Ford, etc.até o valor de R$ 70.000,00

BarraSul
A imobiliári II. dI!. B IlITI!.

RIO CERRO II - Chácara c/ 70.000,00m2 edificado com uma casa em alvenaria
com 345,00m2, 4qtos, 2BWC, copa, cozo 2 garagens, lav., churrasq., forno a lenha
e mais uma casa em madeira c/ 2 qtos, BWC, mais 2 ranchos em madeira um c/
21,00m2 e outro c/ 15,00m2, 3lagoas, cachoeira, nascente, localizada na Rodovia
SC-416, bem proximo da Chocoleite - R$ 130.000,00 - aceita 50% entrada saldo
até 6 meses, aceita também casa até R$ 50.000,00 em Jaraguá do Sul ou na Praia
e carro até R$ 15.000,00

JARAGUÁ - 99 - casa alv. c/ 260,00m2, c/laie, terreno c/ 857,00(21x41),
4qtos, sala, copa, coz, lavanderia, 4BWC, garagem p/dois carros, Rua Bertha

Weege, 2340, na parte da frente da casa funciona uma lanchonete c/ 110,00m2,
com as seguintes benfeitorias- 6 mesas de cimentoe duas de rnadelra 'com 32

cadeiras, balcão grande em alvenaria, 1 freezer c/ 450 litros, geladeira c/ 280 It.

Churrasqueira elétrica, forno, laça, talheres, etc, televisão, estacionamento - R$
115.000,00, aceita como parte de pagamento, terreno, sítio, casa até R$
50.000,00, carro ou picap até R$ 40/50.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado c/485,25m2, terreno c/950,00m2, 4qtos,
2 suites (master c/ hidra, closet, roupeiro e c/ sacadas), 4BWC, copa, cozo c/balcão
granito e prateleiras, sala íntima, de estar e de TV c/sacada, piso cerâmico, despensa,
lav., varanda, terreno revestido de pedras naturais, piscina térmica c/55.000 litros
sendo a cobertura c/ madeira itauba, bar, salão de festas, churrasq., escritório e dep.
empregada, portão eletrónico, Rua Egídio Busarello, - R$ 320.000,00 - aceita como
parte de pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qtos.

,

E tão útil,
,

que o numero

de telefone deveria constar
,..",

na seçao

*CROMOART

ríe utilidade públ
•

ica,

Há 84 anos, o número mais útil. da região.
nl Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

ED. MARINA·

Rua Marina
Frutuoso. apto
403, c/ suíte
+ 2 qtos. RS
115.000,00

.
"

-I
�

Ed. Amaranthus • apto 402, com suíte + 2
qtos, 2 vagas de garagem. Apto mobiliado.

• R$·275.000,00. Aceita residência como

pgto.

Rua Luis Picolli - sobrado cl 270m2, cl 1
suíte + 2 qtos, sala de estar I jantar !
íntima e demais dependências, garagem pi
2 carros. Valor R$ 145.000,00 aceita-se
aptomenor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunAower (em fi·
nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx,
Marechal) . Aptos. nº 101, c/123m2. suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem p/ 02

carros. Entrada de RS 75.000,00.

Terreno em Schroeder (cerltro)com
750m2, sendo 25mX30m, em servidão

lateral da Rua Barão do Rio Branco. RS
7.500,00

Sitio com 75.000,OOm2 localizado no

Ribeirão Grande da Luz, distante 20km

do centro, com pastagem e lagoa. RS
65.000,00

Terreno - com 1260m2. R Waldemiro

Schmitz. RS 65.000,00

Ed. Dlanthus- Apto com suíte + 2 qtos e

dep. de empregada, garagem para 2

carros. R Mari na Frutuoso, 330. R$
175.000,00 aceita troca por casa de

igual valor

. Ed. Dom Lorenzo. Apto c/ suite L 2 qtos.
sacada c/ churrasq., apto semi mobiliado

(eoz., suite mobiliada e com banheira hidra).
Fino acabamento. RS 143.000,00

Ed. Argus - Apto com Suite mais dois quartos,
salas de estar/jantar, cozinha mobiliada,
apto com excelente orientação solar. R. Jorge
Lacerda, 270 RS 106.000,00

Ed. Tower Center . Apto com suite mais dois

quartos e demais dependeneias, garagem
p/ 2 carros R. Clemente Baratto RS
185.000,00

Casa 150m2, sendo suite mais dois

quartos, sala de estar, garagem para 2

carros, terreno com 900m2. Bairro Ana

Paula. R$ 80.000,00

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos, sala
estar/jantar, bwe social,

cozinha/chur., sacada, área de

serviço, c/ 2 vagas de gar.
Prédio o/quadra poli esportiva,

salões de festa·
Rua Nereu Ramos.

Apto 103-

RS 115.000,00

VENDE OU ALUGA

(próx. Justica Federal) - Rua

Adolfo Sacar» 36 aoto c / suíte
'i":::jster - 2 rj�O_S deo de

e:-"-,ore:garJ8 2 agas de garagem.
lugue! RS 1.100,00

lenda: ":0.0 "O ::.' er.car
RS 232 000,00

- Ed. Amarillis, com suite + 2 qtos e demais

dep., sacada com Churrasqueira. RS
100.000,00

. Lot. Camposampiero II, Jaraguá
esquerdo, 2 terrenos juntos, perfazendo
área total de 1918m2. R$ 102.000,00

- Ed. Res. Magnólia, apto com suite + 1

qto, e demais dependeneias. R. pe. Pedro

Franeken (prox. ao Cal. Jangada) R$
90.000,00

Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$ 118.000,00

• • • •

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

LOCAÇÃO RESIDENCIAL I
I Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) I

. Rua Adolfo Sacani, 36, apto c/ suíte I
master + 2 qtos e demais dep., 2 vagas I'
de garagem. A partir de RS 1.100,00 II Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso,
300- c/ suíte +.2 qtos. RS 750,00 I
I Ed. Riviera - cobertura: Rua Emil Burow, I
c/ suite, 2 qtos e eoz. mobiliada. RSI
1.200,00 II Apto, c/ 3 qtos, Rua Frederico Barg,
54. RS335,00

'

I
I Ed. Prímola . apto c/ 1 qtos e demais I
dep., garagem. RS 330,00 I
I Ed. Hortêncía- apto c/ 1 qtos e demais

Idep. RS 270,00
I Ed. Petúnia - apto c/ 1 qtos e demais I
dep., RS 300,00 I
I Ed. Tulipa - Centro· Rua Emil Burow '1
apto c/ 1 suíte + 2 qtos e demais dep., IRS 600,00 '

I Ed. Aléssio Berri - Centro - apto c/li
suíte + 2 qtos e demais dep., RSI
750,00 I
I Casa Madeira (Rau) ,- R. Anna Muller

IEnke 61, com 04 quartos e demais dep.
RS 280,00 I
II Cobertura no Ed. Riviera (Centro) - R.I
I Emil Burow, com Suíte + 02 quartos e I
I
demais dep. c/ 02 garagem. RSI1.200,00
r I Ed. Amarillys - Vila nova· Rua Angelo I
I Torrineli, suíte + 2 qtos, semi-mobiliado, I
I c/ 1 vaga de garagem. RS550,00 I

I

•
II

•

II

•

LOCACÃ-O COMERCIAL

I Casa - R. C�rlos May, 170. RS 400,00 I
I Loja - cf 400m2 Rua Pref. Waldemar I
Grubba, 5070; (próx. Portal) RSI
1.000,00 II Terreno na Walter Marquardt c/450m2,
para garagem ou loja de carros. Rsl
600,00 I
I Terreno na Rua Feliciano Bortolini I
(fundos Breithaupt Barra). c/450m2. RSI300,00
I Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado I
campo de futebol). RS 220,00 I
I Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa, 5321

- salas, c/ 40m2, 1� andar· RS 400,00
I Ed. Bárbara -,R� Epitácio Pessoa, 532

- salas, c/40m2, 2º andar· RS 350,00
I Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer,
1549 - 1 sala térrea- 36m2• RS 200,00
I Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

138m2, c/ garagem. RS 500,00 a RS

600,00
I Centro Comercial - R. Mal. Deodoro,
1594 - salas diversas, c/32m2 cada.

RS 280,00/250,00
I Sala comi., na Rua Epitácio Pessoa,
570, de 30 a 48m2• R$ 300,00 a RS •

470,00
I Ed. Marina Cristini - Rua Bernando

Dornbusch, 590. R$ 280,00
I Ed. Erica. Rua Guilherme Herlng, RS
200,00
I Garagem de carros, rua Walterl
Marquardt, lote 9, próx. Carrocerias I
Argi. RS 600,00 I

VENDAS RESIDENCIAIS I
I Vila Lenzi . sobrado em alv., c/ 250m2 I
(suíte + 3_ qtos) . R. Francisco Piermann'l
RS 200.000,00
I Casa em alv., c/ 2 qtos e demais dep.1

- Três Rios do Sul. RS 35.000,00 I
I Casa c/ suíte + 2 qtos, demais dep., I
piscina, salão de festas, terreno c/
800m2. Rua Adilio Esbardelathi, 97. RS
175.000,00
I Casa c/ suíte + 3 qtos e demais dep.,
terreno c/680m2• Rua Max Wilhelm,
901. R$ 170.000,00
I Imóvel comercial residencial, em

construção, terreno c 900m2 e

construção 300m2., R Francisco

Ruseka, 614. -RS 110.000,00

•

•

•
II

•

•

•

VENDAS TERRENOS
I Rua Arduino. Pradi . São Luiz . RS
25.000,00
I Terreno c/360m2, R 1138 (nova),
loteamento D. Veronica. Barra Rio

Molha.R$ 25.000,00
I Chácara c/ 245.000m2, casas, lago
as, próx. do centro. RS 102.000,00 I
L .J

II
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JI
4 CORREIO DO POVO

• • .: • • .:

Imobiliária Meriegotti Ltda.
http://www.porcimoveis.com.br

e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

TER A-FEIRA, 15 de maio de 2001 E

• •• I •

CRECIW 550-J

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
(47). 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

II

==VENDA== 5483 CASA - CZERNIEWICZ - R. RIO DE JANEIRO, N2 49. CASA DE

ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
TERRENO COM: 382,50 ( 15,00 X 25,50). Área do terreno 382.50 m2 Área Benfeitorias
160.00 m2 Preço venda: 83,000.00

==VENDA�= 5525 CASA - ILHA DA FIGUEIRA - RUA RUDOLFO SANSON, 67. CASA EM
ALVENARIA COM 04 DORMITÓRIOS, 02 BANHEIROS,GARAGEM, DEMAIS DEPENDÊNCIAS,
TERRENO COM 441,00M2 LOCALIZADO PRÓXIMO AO POSTO PÉROLA DA FIGUEIRA. -

ACEITA TERRENO OU AUTOMÓVEL COMO PARTE PAGAMENTO. OBS: FEITO REFORMA
INTERNA E TROCADO O TELHADO. Área do terreno 441.00 m2 Área Benfeitorias 120.00
m2 Preço venda: 68,000.00 <'

==VENDA== 5529 CASA- BAIRRO TABULEIRO - RUA DAS GAIVOTAS;102. CASA MISTA
COM 110 M2;TERRENO COM ÁREA DE247,79 M2.

SALA;SALA DE TV;02 SUITES;Ol QUARTO;Ol BWC;CHURRASQUEIRA;COZINHA; ÁREA
DE SERVIÇO;GARAGEM P/ OiAUTOMÓVEL Área do terreno 247.79 m2 Área Benfeitorias
110.00 m2 Preço venda: 75,000.00

II

==VENDA== 5543 CASA - CHICO DE PAULA - R. JOSé POMIANWSKI, 391. CASA DE
ALVENARIA COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM PARA
02 CARROS. O TERRENO POSSUI AMPLO ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA.
TERRENO 468,00M2 ( 15 X 31,20). Área do terreno 468.00 m2 Área Benfeitorias 143.50
m2 Preço venda: 120,000.00

==VEND.i\== 5513 TERRENO - VILA LENZI - SERVIDãO DE PASSAGEM N; R-2 16.024.
TERRENO 14,00M X 25,43M=356,02 M2. Área do terreno 356.02 m2 Preço venda:

23,000.00
•

==VENDA== 5535 TERRENO
AMIZADE - RUA 1116. LOTE

450,00M2 MEDINDO 15 X30
BAIRRO AMIZADE,
LOTEAMENTO VERSALHES
PROXIMO ARSEPUM. Área do
terreno 450.00 1Í12 Preço
venda: 28,000.00

, .'

li

==VENDA== 5522 TERRENO - VILA LALAU - R. MAsSARANDUBA. TERRENO COM
450,00M2 (15,00 X 30,00). Área do terreno 450.00 m2 Preço venda: 35,ÓOO.OO

,

==VENDA== 5536 TERRENO -

AGUA VERDE - R. GUILHERMINA
PEREIRA LIMA LENZI, TERRENO
COM 450,00M2 ( 15 X 30 )
LOTE: 11. Área do terreno

450.00 m2 Preço venda:
20,000.00

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rel.754 - Coso de alvenaria com 1 00,00m2 e/03 dorm.
+ solo + eoz + OI BWC + órea de serviço + go-mgem, terreno
com 336,00m2. Valor RS 65.000,00

Rei 1850 - VILA NOVA - terreno com 2.702,60m2,
ótimo localização, imóvel exelente poro construção de
residência RS 90.000,00

Rei 950 - NEREU RAMOS -

Sobrnde alvenaria com

370,00m2, terreno el 811 ,00m2.
Apto no piso superior el 4 qtos, e
no piso térreo com um mini
mercado com equipamentos e'
estoque. Valor négociá.vel.

DÊ ESTA SEGURAnCA PflRA SUA FflMíLIA .
.:#. .

�Põifõ Seguro
* 01 suíte, 02 dormitórios
* Scccdq com churrasqueira
* 01 ou 02 vagas de garagem
* Salão de festas
* Play-ground
* 7 andares

Condições facilitadas de pagamento cf entrada
+ parcelamento direto com a construtora ou

utilizando seu FGTS

Residencial
&1AVJSIA

VOCÊ PODETER'UMA BELA VISTA

* 03 dormitórios
* aptos com sacada
* 01 ou 02 vaga� de

garagem
* salão de festas com

churrasqueira
* play ground

* prédio com 7 pavimentos
el elevador

* portão cf porteiro
eletrônico

*Iocalização: Vila Nova

Condições facilitadas de pagamento ct
entrada + parcelamento direto com a

, construtora ou utilizando seu FGTS

CHãve

REF. 701 VILA LENZI - CASA COM 03 DORMrrÓRIOS. E
DEMAIS DEPENDÊNOAS 117,00M2, TERRENO COM 495,OOM2
RS 67.500,00

APTO EDIFICIO JACÓ EMMENDOERFER Cf 2
QTOS, SAlA, COZINHA, lAVANDERIA, 2 BWCs,

GAR�GEM RS 80.000,00.

REF. 3808 - APTO COBERTURA
DUPLEX MOBILIADO COM

REQUINTE, COM PISCINA NO DECK,
. MELHOR LOCALIZAÇÃO DA CIDADE,

DENTRO DE GRANDE ÁREA VERDE.
COM VISTA PARA TODO CENTRO DA

CIDADE. VENHA CONFERIR.

REF. 1101 - CENTENÁRIO· SOBRADO Cf OI SUíTE, 02 QTOS,.SAlA, COPA, COZINHA, lAVANDERIA, GARAGEM,
TERRENO Cf 371 ,00M2 RS 95.000,00

o Edifício:
107 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
j APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
I 02 SALÕES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
I AMPLA ÁREA AJARDINADA
I PLAY>GROUND
I PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÔNICO
I PROX, AO CLUBE A. BAEPENDI ii CHãvôl

_ Vendas: 275-1594

•

•

,.UOBILlÁRIA
�I.ave

Rua Barão do Rio Branco, 221. - Jaraguá do Sul se
achave@netuno.com.br www.parcimoveis.com.br

-

Fone: (047J275-1594/PLANTA0 DE��VENDAS" 9965-9934

•• • •

OJ

r

».
II

»
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-(Berta� imóveis

Reo/Jza seo.4�!
ir 275-0510
Plantão 9987-1004

Av. Mal. Deodoro, 1085· sala 1
Jaraguá do Sul . se

•:.

:

LOCAÇÕES
Apartamento - 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia. R$ 330,00
Apartamento -Apto 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem. R$ 340,00
Apartamento - 2 qtos, sala, coz., bwc, ga
ragem R$ 350,00
Salas comerciais - a partir de R$ 35D,00

-VENDAS

Terreno - Champagna, cl 570m2, R$53.000,00
Terreno de 8.000m2 - Centenário - R$
190.000,00
Terreno - Adélia Fischer - 530m2, centro. Preço
promocional R$ 35.000,00 negociáveis.
Terreno de 860m2 - Azaléia - R$ 60.000,00
Terreno - Guaramirim - frente pi BR 280, 600m2.
R$ 56.000,00

Terreno - Ilha da Figueira - Rua José
Theodoro Ribe iro , com 9.000m2. R$
315.000,00

'

Chácara - Três Rios do Norte, 13. 75�m2.
R$ 3.000,00 entr., restante parcelado
Apartamento - Barra Velha - de frente pi
o mOI, 2 suítes, 2 qtos, 1 bwc, coz., lav.,
sacada, churrasq., 2 salas, 2 vagás gara
gem, mobiliado. Ed. Cassino Royal. R$
260.000,00

AMIZADE - 3 qtos, sala, bwc, lav. terreno
600m2. R$ 42,000,00

BAEPENDI - casa alvenaria, 1 suíte + 4 qtos,
2 bwcs, 2 salas, coz., lav., área de festas,

churrasq., garagem. Ótimo acabamento. Valor
a combin·ar.

AMIZADE -vopto, 2 qtos, sala, coz., bwc, lav.,
-

garagem. R$ 43.000,00

GUARAMIRIM - terreno no centro, cf
9.538m2 R$ 245.000,00

• • •• ••• • :.

RIO MOLHA- casa alv., cl sala comercial na

frente. 3 qtos e demais dep.
�$ 83.000,00

BARRA DO RIO CERRO - Galpão 750m2
acabados e 750m2 não acabados. T

erreno de ±6.000m2

PREÇO DE OCASIÃO: R$ 149.000;00

CHAMPAGNA - terreno cl '570m2, bem
localizado, área nobre. R$ 53.000,00

TERRENO - ÁREA CENTRAL GUARAMIRIM -

com 350m2, Guaramirim. R$ 19.900,00 ou

5.000,00 + parco

• •

SOBRADO cl 5 qtos e demais depedências
repartidas. Rua Alwin Otton si nQ• Centenária.

R$ 90.000,00

CASA em alv., 'semi-acabada, 2 qtos, 2 salas,
cOZ., bwc, lav., garagem c/ plontos do 2Q piso,

R$65.000,00. Centenário.

TERRENO - terreno de esquina, de 1140m2•
R. Domingos Sanson.

R$ 149.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• IMOBILIARIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• kDM. DE OBRAS

: • .l • •

.
-

li/rassol
IMÓVEIS

BPABX 371-7931
CRECI1741-J

E-mail: girassol@parcimoveis.com.br
www.parcimoveis.com.br HorárioAtendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

..

Cód - 3134- Cód - 3135-

SANTA LUZIA -
SANTA LUZIA - Cód - 3137 -

Terreno 483m2 -
Terreno 483m2 CHAMPAGNAT

Residencial
- Residencial Lotes

Geranium - R$ Geranium - R$ Residencial

10.000,00 ou 10.000,00 ou Hornburg -

entrada de R$ entrada de R$ R$ 30.000,00
1.000,00 + R$ 1.000,00 + R$

240,00 mensais 240,00
mensais

Cód. 1182- ICód - 1167- CZERNIEWICZ - Cód - 1.1.83 -

CENTRO - Casa Sobrado alv. com VILA NOVA· 'I
alvenaria 300 m2 -01 Casa estilo I]400m2 - Suíte cf hidra. + casa de
Terreno 03 quartos e campo Área-

1000m2 - demais dependo 125 m2 R$·
INDICADO PARA - Terreno cf 96.000,00
CLlNICA R$ 570 m2 - R$

I

300.000,00 - 250.000,00 - I I

(Negociável ). Ficam alguns IImóveis

II
CÓD. 1185-

Cód. 3027 - ILHA DA
CZERNIEWICZ - FIGUEIRA-

Cód - 3132- •

terreno com
.

Casá alvenaria
CENTRO -

339.5m2 - Rua 100 m2 -

Terreno

Richard Piske terreno com
425m2, •

R$ 26.000,00 381 m2 -R$
Centro. R$

65.000,00. 50.000,00

Cód .. 2071-
CZERNIEWICZ -

Apto em fase de
acabamento - b2 Cód. 1778-

Cód - 1.1.84 - quartos,sacada ILHA FIGUEIRA
ILHA DA cf churrasq., - 02 Casas

FIGUEIRA - Casa demais alvenaria -

-

de Alvenaria - dependências e Terreno com

com área de 190 01 vaga garagem 355 m2 -

m2 R$- - R$ 60.000,00 15x23 - R$
90.000,00 (50% entrada 80.000,00 •

+saldo parcelado
em 24 x cor. pelo

Cub.).

Cód. 2069 -

Baependi - Apto
01 suite + 02

quartos e demais

dependências,
01 vaga

garagem, semi
mobiliado. R$
75.000,00

Cód - 3133-
SANTA LUZIA
Terreno 483m2

- Residencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.500,00 + R$

240,00
mensais

Cód. 3126-
CENTRO -

Terreno - cf
443,78m2

R$ 35.000,00

Cód. 3119 -

AMIZADE -

Terreno -

13.651 m2 .

R$
60.000,00

•

•

Cód. 3122-
RIO MOLHA

"terreno 329
m2 (12 x

23,50) -R$
20.000,00

•

•

Cód. 2068-
VILA RAU-

Casa
Geminada com

60 m2 - 02

quartos e

demais

dependo - R$
33.000,00 +

finan. CEF

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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388 - Sobrado com 408 m2 inserido em um

terreno com 900 rn>, no bairro Jaraguá
Esquerdo. Contendo 2 suítes c/ closet e c/
sacada, 1 suíte c/ sacada, 1 sala c/ sacada,
sala estar, sala jantar, lav., sala TV, escritório,
cozinha, edícula, dep. empregada,
churrasqueira, garagem p/ 2 carros. VALOR

R$ 370.000,00.

382 - Casa de alvenaria tipo chácara, com 180
, m2 e, um terreno de com 5.000 rn>, no bairro
Czerniewicz. Com mezanino, 3 salas, 2 suítes,
2 quartos, cozinha e bwc. VALOR R$
280.000,00.

•

421 - Casa de alvenaria/forro de madeira com

97 m2 inserida em terreno com 549 rn>, na

Vila Lenzi. Com 03 dormitórios, sala, cozinha,
02 BWC's. VALOR R$ 76.000,OQ.

232 - Casa de alvenaria semi-mobiliada com

133 m2 em um terreno de 364 m>, em

Guaramirim. Com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc,
cozinha, salão festa, piscina, garagem.
VALOR R$ 88.000,00 .

429 - Casa com 80 m2 inserida em terreno de
7.500 m2, situada na Barra do Rio Cerro. Com
3 dormitórios, sala, cozinha, copa, lavadeira,
garagem. VALOR R$ 16Ó.000,00.

323 - Casa em alvenaria com 80 m2 em um

terreno de 390 m>, no bairro Amizade. Com 2

qtos, sala, cozinha mobiliada, churrasqueira,
bwc, garagem p/ 2 carros. VALOR R$
60.000,00.

258 - Casa de alvenaria com 116 m2 em um

terreno com 381 m>, no bairro Amizade. Com
1 suíte, 2 dormitório, sala, cozinha, bwc,
garagem p/ 2 carros. VALOR R$ 95.000,00.

222 - Terreno com 843 m2 no bairro Jaraguá
Esquerdo. VALOR R$ 48.000,00.

Fone 371-2357
vilson@parcimoveis.com.br

Rua: -ee�.. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 _ Jaraguá do sul/se

• • • _-. •

III

VENDA
GUARAMIRIM

CASA MISTA com 100m2 tres quartos,
sala, cozinha, lavanderia, garagem,
TERRENO 450,OOm2, VALOR R$
30.000,00 - NOVA ESPERANÇA ..

CASA DE ALVENARIA� com 99,OOm2
uma suite, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro varanda. TERRE-
NO 448m2, VALOR R$
35.000,00 - GUAMIRANGA.

CASA DE ALVENARIA - 90,OOm2 =

dois quarto, um banheiro, sala, cozinha
lavanderia, garagem - TERRENO COM

530,OOm2 - VALOR 28.000,00 -

CORTICEIRA

CASA DE MADEIRA com 48,OOm2,
dois quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem, TERRENO 360,00 m2
VALOR R$15.000,OO - CAIXA

DÁGUA.
CASA ALVENARIA - com 170,OOm2, 3

quartos, 1 banheiro, garagem para dois

carro, murada, TERRENO com

291,OOm2 - VALOR R$ 50.000,00 -

AMIZADE.

CAS,A ALVENARIA - com 112m2-'
uma suite, mais um quarto, dois
banheiros qaraçem para tres carro,
estrutura para segundo piso. TERRENO

350m2. VALOR R$ 50.000,00. _

TROCA-SE POR CHACARA. - NOVA

ESPERANÇA
CASA DE MADEIRA com 63,OOm2,
mais um GALPÃO DE ALVENARIA com

150,OOm2, TERRENO COM 450,OOm2.
VALOR R$ 25.000,00 - CORTICEIRA.

CASA DE ALVENARIA - com 159m2
tres quartos, dois banheiros,
churrasqueir. TERRENO com

300,OOm2. VALOR R$ 60.000,00 -

NOVA ESPERANÇA (VILA PROGRES

SO) TROCA POR CASA NA PRAI.

TERRENO - VENDAS

TERRENO com 388,60m2, toda infra

estrutura, VALOR 16.000,00 -

CENTRO.

3 TERRENO de 360,OOm2, toda infra
estrutura - VALOR R# 11.000,00 cada
terreno - AMIZADE

ÁREA DE TERRA - 90.000,00, com

nascente, carrego, mata axiliar especial
para chacaras VALOR R$ 50.000,00
JACU-AÇU.
CHACARA - 11.000,OOm2 de TERRE

NO com uma CASA DE MADEIRA de

100,OOm2, com nascente. VALOR R$
65.000,00, 3 Km do centro de
Guaramirim - PONTA COMPRIDA

ÁREAS DE TERRA PARA CHACARAS -

sendo uma com 34.000,OOm2 e uma

com 4.900,00, a 1500 metros do
Centro - AMIZADE.
TERRENO com 450,OOm2, Rua

asfaltada, VALOR R$ 25.000,00 -

CENTRO.

TERRENO - com 406,OOm2, infra
instrutura completa, VALOR R$
18.000,00 - CENTRO - PROXIMO
SU P-ERM ERCADO BREITHAU PT.

VENDA
CASA DE ALVENARIA - com

49,OOm2, com dois· qurtos, sala,
cozinha, lavanderia - TERRENO

300,OOm2 - VALOR 27.000,00 -

ESTRADA NOVA.

CASA DE ALVENARIA - com

200,OOm2, uma suite, mais dois

quartos, garagem para dois carro, toda
murada - TERRENO com 310,OOm2 -

VALOR R$ 80.000,00 - JOÃO
PESSOA

·www.parcimoveis.com.br

VARIAS IMOBILIARIAS
DEZENAS DE CORRETORES
TRABALHANDO PARA VOCÊ

Rua Irineu Vilela Veiga, 137 • Centro • Guaramirim • se

: .. '
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Ranger CD 2001 (R$35,OOO) das Rores, R$ 37,000,00 ou R$ R$ 75,000,00, Tr.: 373-1695,
resto em dinheiro, Tr.: (47) 644- 31,000,00 + 73xR$106,00, Tr.:
3017, 273-0095.

CENTRO - vende-se, novo,
100m',suíte + 2qtos, Tr.:9977-

VILA LALAU - vende-se, 5408,
sobrado, bem localizado, Aceito -------

imóvel de menor valor. It: 371-
3132,

GUARAMIRIM - vende-se, no
centro, mista cf 4 qtos, garagem
e demais dep. cl escritura, R$
28.000,00, Tr.:371-6069,

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-�e,
,
casa mista cl 02 qtos, sala"
cozinha, bwc, lavanderia, Rua
Águas Claras, 436, Tratar: 370-
4594 após as 18:30,

VENDE-SE - próx. Marcolla, cl
4 qtos, sala, copa, coz, bwc, lav,
Méd, 468m', Tr.: 371-7571,

CZERNIEWICZ - vende-se, ótimo
apto: c/Ol suíte e 02 quartos,
R$ 57,000,00,Tr,: 9997-2020,
Creci7402VILA RAÜ-vende-se, de alv"

e! 116m', lage, 3 qtos, sala, coz.,
copa, bwc, garagem, cl
estrutura pi2° piso, próx UneD,
Tr,: 370-1475 cl IIca,

VENDE-SE - próx, centro, cl
150m', cll suite + 2 qtos, sala,
coz, bwc, churrasq. garagem,
R$1 00,000,00, Aceita-se carro
no neg, Tr.: 370-0433 comI.

GUARATUBA - vende-se,
mobiliado, na praia, c/2 qtos, Ou
troca-se por imóvel em Jaraguá.
Tr.: 370-8097, Ci'eci 9839,

----�-- 'VILA RAU - vende-se; ct : -------

VENDE-SE - sobrado cl sala 133,00m',R$8�,000,00,Troca- PROCURA-SE - moças pi
comI. Tr.: 371-3132, se por sitio de menor valor, It: dividir apto, It: 9912-5909 cl

9997-2020, Creci7402 Iracema,
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
3 casas sendo 2 alv, e 1 mista,
cl garagem, R$ 90,000,00
negociáveis, Tr.: 372-3277 cl
Veroni.

VENDE-8E - C/120m'C/03 qtos,
varanda cl churrasq. garagem
pi 2 carros e demais dep.
Terreno cl 1 ,500m'" R$

ILHA DA FIGUEIRA- vende-se, 12,000,00 de entrada,(pode ser
próx, Indumak, alvenaria, cl

' carro)eósaldoparceladodireto ,ALUGA-SE _ quitinetes PROCURA-SE - moças pi
garagem, suíte + 2 qtos. R$ com o.propnetário, Tt: 9962- mobiliadas, entrada da APAE, dividir apto, Ir: 371-5968,
110,000,00, n: 372-32.77 ou 8154, próx, \NEG, II. Tr: 370-3561 cl
9137-5709 c/Veroni. proprietária,

VENDE-SE - ou troca-se, casa a
150mts do mar, cl 05 qtos, 3
bwcs, 'área aberta, telefone,
parabólica, murada, pintada e cl
brita, Tr.: 372-0665,

PROCURA-SE - moças pi
dividir apto, saepend Tr,: 276-
3337 cl Eliete,

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pi dividir apto no centro"

ALUGA-SE - no Cond. T�275-3402,'
,

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piramba. Tr:
372-3192,

.

POMERODE ...: vende-se, de
madeira, Terrenócl 400m', R$
35,000,00, n: 9997-9618 cl
Generoso,

rROCI,!RA-SE - moças ou

-rapazes pi dividir apto, It: 371-
3571 ap� 14hs

,

RIO DA LUZ 11- vende-se; casa
mista, 91 m', orox, Seara
'alimentos, R$ 16,000,00
negociáveis, n. 371-8611 cl
Pedre ou 9137-9426,

VENDE-SE-casadealv,,100m'
c/lage, de fronte aS,falto, Aceta
se proposta, Tr.: 374-5444,

CENTRO - aluga-se, apto
amplo, c/3 qtos, 2 salas, 2
sacadas, nep. de empregada
cl bwc, garagem e demais
dep, portão eletrônico,
intêrfone, R$ 400,00, Tr.: 9962-
8154,

'

IL

No mês da. Mãe. '

e d'a. Noiva.

'1117-,est-"•• ti, ,

dinheiro, por apartamento até
40,000,00, Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

VII,ARAU-vende-se, Ed Bruna próximo Chopp Club.

Man'ana R$61 00000 Tr.'9962 ,R$26,000,00, n: 371-0512
, ,""

-

CRECI8054
. VILA LALAU - vende-se, Tr.: 3664, _

371-3132,

PROCURA-S� - pessoas pi Bartel, bl B apto 11, cl Dalva,
dividir apto no centro, Tr.: 9141-
2355 cl Juliano,

'

R$42,000,00, Tr. 276-3321,

VENDE-SE - casa mista, cl
100m', R$12,000,00 entr +3OX

RIO MOLHA-aluga-se, quarto R$300,00 ou R$ 20.,oOO}90 à
cl COZ,JILO"bi.liado, l300mts do vista, Tr.: 276-0196,
senai R$1 00,00, Tr': 370-7698,

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

PROCURA-SE - pessoas pi combinar, Tr: 9133-3476, Creci UBATUBA-vende:se, próx. a
dividir aluguel. Tr.: �909-2838, 3476 praia, cl 1 suíte + 2 dorm,

churrasqueira, Tr: 372-3235,

ANA PAULA ii - vende-se,
13x25, R$12,000,00, Tr.: 370-
6279,

VILA NOVA - aluga-se,
mobiliado, Ed. Alberto
Marangoni, próx, Posto
Mime, R$ 500,00, rr: 9973-
5537,

ÁGUA VERDE _ vende-se, cl BARRA DO SUL - vende-se ou

357m', Rua Lena Nicoluzzi, troca-se por terreno em

CENTRO':' v�nd�:�e, quitin�te, '�PRÓClJRÁ-SE - moças pi TROCA-SE - terreno C/364m',
VENDE-SE-vende,se, de alv" próx. Duas Rodas, Tr.: 371-5320 dividir aluguel. Tt: Rua Fritz Vila Rau,' Área Nobre, Lot.

nF�MARTlNS-vende-se, Rua cf 120m', terreno cl j,OOOm'" �tarde ou 991 S-3950, . Bartel, 727, cone, Reinaldo Renascença + restante em

VENDE-SE - cl 2 qtos, no

Condomínio Amizade,

'. ,

Saia 00 aluguel aõquira
,�, ...

..

sua·CAsA própria...
30.000,00 R$ 315,92 mensais (1

o

50.000,00 R$ 526,54 mensais
t:S
t:n
>-t

75.000,00 R$, 789,54 mensais \ ' '�

�100.000,00 R$ 1.053,08 mensais

120.000,00 R$ 1.263,70 mensais
cn

o
>-t

150.000,00 R$ L579,62 mensais
(1),

,9:

R$ 2.10Q,16
.....

, 200.000,00 rnerrsars
o
cn

!���:ENS �����153Repres.: Silver Serviços Ltda 6233Rua João Januário Ayroso,80 sala 03
.

I

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

L

Gradiente St�ike
,
R$ '198,00 ou

1 + 9 R$'19,80
Plano meu jeito (Pronto)

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$,9,90
'Plano T Você

SiemensA50
R$149,OO OU

11 + 9 R$ 14,90
Plano T Você

SiemensA50
R$ 248,00 ou

1 + 9 R$ 24,80
Plano meu jeito (Pronto)

�----------------��

A�Mal. "o,iano Peixoto, 'D3· Centro· em frente ao 'radesto 213-0888-·- .. ,--- ..

·-'·-T
.. -'----·-·-·-- .. ·-------'- .. ·-'-· .. ---'- .. -- ... -.- .....

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

. .IARAGUA .DO SUL
13/05/04, 19:52
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'J CORREIO DO POVO TERCORREIO DO POVO

CLASSIMais

CASAS

I
I
I
I
I

1-CAMPOSSAMPIERO II - JI\RAGUÁ ESQUERDO
2-CONSTANTINO PRADIII - JARAGUÁ ESQUE�DO
3-0URO VERDE - BARRA
4-FIRENZE II - CHICO DE PAULO/JGUÁ ESQUERDO

CONDOMíNIO FÉCHADO
1 - FLAMBOYANT

',"�"" TODOS COM UMA PEQU'ENA ENTRADA E O

RESTAI:)!TE EM ATÉ 60 VEZES.

Empreendimentos Imobiliários Marcafto
Av. Mal. Dedoro, 1179

tir371-1136

.ais.Q,u,alidade
\1\' '.' ,'�, c.,'

'

,

,

' '

'Ií'.��

í
,', Para'. lar

e para a Indústria,IICNe
,\ CALHAS

� A TECNOCALHAS mantém um compromis,so com q '_

fualidade em fudo que produz, Calna�, Coifa,s, Aquece.dor
�: Solar, .Eólico,.Chaminés, Tanques, Funis, Móldes para
�elas, Chapas em ger,al, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios;
,i Proteção para percbéliccs, Corte e dobra de chapas,

I Funilaria Ind�strial em lnéx, ,Galvanizados e AlufTIínio.
�

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

''UAtIOADH EXcel1NCIA EM 'SÉRVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

�' a Felipe Schimidt,279 • Centro· Jaraguó do Sul· SC " Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371-9351

Jaraguá. Acettb carro. T[: 9123-
7355 ou 370;3574.

COND. AZALÉIA - vende-se, cf
, 890m'. R$60.000,00 parcelado.
T[: 371-41 00.

CORUPÁ - vende-se, cf
52.5QOm', prõx. Seminário. R$
110.000,00. T[: 372,3063 após
19hs.

CORUPÁ -e- vende-se, cf
35.000m', próx Seminário. R$
85.000,00. T[:372-3063 após
19hs.

I ,

Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR, .

Floricu'ltura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, c,okigrama.
�specializadá na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos eempeeteder e policorte.

Venda e colocação de lajota prensada c/ 35MPA tijolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Pelve com trava

'CASA "GERMINÂDA" t CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO

IPLANINCHECK - VALOR r$' 120.000
'CASA DE ALVEANRIA COM 120,00M2 - NA RUA F�NCISCO
HRUSCKA, 2181 - VALOR R$ 45.000,00

.

'CASA DE ALVENARIA COM80,00M2 - LOTE 305 - flRENSE 11., ·FOZDOIGUAÇU-vende-se, cf
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 280,00 614m', cf construção 105m',
'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM 70,00 M2 - base para 2 pisos, alvenaria
�OTE,67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE. VALOR R$ 15.000;00 pré-acabada, quitado,
+ 51 X 370,00

I
escriturado, asfalto, Ótima

'CASA DE ALVENARIA COM 101,OClM2 - LOTEMANTO SÃO localização. Aceta-seírocapor
CRISTOVÃO. V,A;LOR R$ 53.ClOO,00 casaemJaraguáR$35.000,00.
'CASA DE MADEIRA E MAIS lj, ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA'

,

Te37D-33570u9141-2151

FRANCISCO PAN'STEIN' - JOÃO PESSOA. VALOR R$ 20.000,00(
. ' NEREU RAMOS - vende-se, cfPODE SERPARCELADA). 353m'. 'Rua 707 - Maria

'CASA DE ALVENARIA COM 21 0.00M2 - NA RUA ACRE- Nº 333 Madalena Lopes Sant'Ana,

:CRA$SA12DOE·0:'��RIA, LOTE 03 _ FIRENZE I _ RUA JOSÉ NARLOCH- .

R$16.500,00. n: 371-5512
CRECI8054

FONE/FAX: 392-30�1 ou 9122-8935.
"-

VILA LALAU - vende-se, cf
596m', cf meia água cf 2 qtos,
sala, COZ., bwc, lav. R$ 55.000,00.
Te 370-1787.

VILA LENZI - vende-se, cf
525m'. Ruã Antonio Carlos

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE
Ferreira, esquina com Rua Pe.

- ? terrenos de 400m' cada, -

Horácio. R$75.000,00 Te 371-
prox. ao Candeias. R$27.000,00.

_ 5512CRECI8054
.

Tc 372-1395.
_�' �

OFICINA-vende-se, de funilaria

SCHROEDER _ vende-se, cf e mecânica de automóveis. R$

, '150m', no centro. R$15.000,00. 4.000,00. Tr.: 370-0932.

_Tr.:_99_7_7-_54_08_. PADARIA _ vende-se, VENDE-SE - lanchonete e

completa. Tr.: 9117-2447 cf sorveteria na Prãiado Ervino. RIO ,MOLHA - To
· iJBATURA - vende-se, aceito .

carro. Tr.: 9123-7355 ou 370- Marcos. 1[: 9101-04ê7 cfCristiane. rnaluco!l! vendouma linda
área de 20.000 m2, dentro

3574.

RIO MOLHA - vende-se, com

I
969.480m', es-criturado. R$
150.000,00. Aée,ttif-se casa ou
apto no negócio. Tr: 9112-5501.
(proprietário).

RIO DOS CEDROS - vende-se.

Preço a combina[ Tc 370-4508.

SÃO JOSÉ - vende-se, cfmeia
,

água, 'de material. Aceita-se

automóvel, caminhão no nego R$
22.000,00. Tr.:372-0715 cf
.Mário.

SÃO LUIS: vende-se, cf
7729m2, Rua Carlos Irloess.
R$75.000,00. Tr.: 37.1-5512

· CRECI8054

SCHROEDER - vende-se, cf
452m�, situado na rua 135

,Frederico Tràp. R$1 0.000,00. Te
, 67(}6847.

· VENDE-SE - c/?6 margas, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa ci3 qtos, sala, copa, COZ., '

lav., bwc�2 galpões cf engenho
de.melado, cf nascente de água.
Tratàr: 273-Hi60. '

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, c/ 3.900m',
totalmente aprovettáveis. Tratar:
275-3070. Cieci 8950.

VENDE-SE - cf 1 OOOm', e cf
casa mista de 91m', outroca
se por outra de menorvaór Jr;
370-4461.

'VENDE-SE - um canto do

paraíso, cl 40.850m2, à

Ia6km
.

do centro, acesso I

_ Medição de terra todo asfaltadó, c/ toda ;=t::
_ Desmembramento infra ·estrutura., Visite

VILA NOVA - vende-se, bar _ Regularização de medidas :,70-7611 nosso site ENFERMEIRA-ofereço-mepf
com jogos, inclusive cf cancha - Pr91eto e execução www.sitiobarulhodagua trabalhar, ou em qualquer área
de bocha, cf clientela formada. (residencial, cornercícl, etc.)

Walter Marquarqt .cjb.net. Preço de ocasião ' da saúde, 8 anos de experiência.
,

.

n0744SLS / t
. .

tAcena-se carro oumoto no neg.
'

_-R_e_fo_rm_as_e_m__9_er_al .....__
p pg o a VIS a R: 9117-5912.

VILA LENZI- vende-se, pronto
pf construir, Rua Francisco .'

Piermann, lote 20. Tr.: 9992-
7862..

VILA L�NZI - vende-se,' cf
590m', cf casa de 70m' e
rancho cf 20m'. Energia

.

trifásica. Rua João Fermlno
Domingos. R$ 30.000,00. Tr.:
9132-4454.

VILA RAU - vende-se, terreno
de esquina - tot Helena, área
de'425,00m'. R$23.500,00. T[:
9997-,2020. Creci7402

ÁGUAVERDE�vende-se, vídeo
locadora, RuaMarcos Verbine.
Aceía-se carro, terreno ou casa
no nego Te371'-2525

ALUGA-SE - T[: 371-3132.·

CENTRO � vende-se, loja,
clientela formada.R: 275'1539.'

GlJARAMIRIM - vende-se, loja
de 1.99, no centro. Te 373-6649
ou 373-3609 a note,

TROCA-SE - lanchonete c!
clientes e moradia, por chácara
ou sítio. k273-0533.

VE�DE-SE - empresa
prestadora de serviços; cf
carteira de clientes e

faturamento mensalgarantido.
.Tc9905'3941.

VILA LALAU - vende-se. Tr.:
371-3132.

'

VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 350,00.

I
'-CASA

D,
E MADEIRA COM 90 M2 -

R,UAJOSÉ.NARLOCH.
VALOR

R$ 22.000,00 .

'

'CASA DE MADEIRA 1 00,00M2 -TODA MURADA NO ANA PAULA'
III-LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO. '

'CASA DE ALVENARIA COM 70,OOM2- SEM COBERTURA -

FIRENSE I LOTE 25,2 - R$ 36.0061,00
'CASA DE ALVENARIACOM 245,00M2 - RtlA HENRICJ AUGUSTO
LESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . R$ 1,05.000,00

POMERODE - veride-se, cf.
2000m', cf 2 casas de alv, 1
casa cf 146m' e outra cf 96m'.
Aceita-se casa em Jaraguá e no

, ,1'
dinheiro até R$ 90.000,00. T[:

APARTAMENTO 9124-3310cfGenival.
EDIFICIO SCHIOCKET, 156M2 - R$ 100.000,00 (ACEITA

, . ' PRAlADElTAGUAÇV-vende-se_C_A_RR_O_E_C_A_SA_M_E_N_O_R__V_A_LO_R)_. ,butroca,se,a300rntsdapraia. R$
6.000,00 ou em mal. de

,LOTEAMENTOS FINANCIADOS c:oosIIu;OO.Tr.:�7()-9634oornartã

Vendas
<1F Terreno el 600m2, Amizade, R$ 12.000,00
<1r Terreno cl 500m2, Amizade - Lot. Bela �ista.
R$ 28.000,00
<ii' Terren� cf 350m2, Grün Garten. R$ 18.000,00

,.,
@> Chácara com 335.000m', 600mts da Igreja
do Rio Molha. R$ 80.000,00 negociáveis
<1F Apartamento c/4 qtos,135m2, Centro.
R$ 60.000,00

'

<1F Terreno c/721m2, Lot. Juventus.
R$ 26.000,00
CF Lotes, �mizade, com 350m2, próximo ao

Clube do Viajantes, pronto pra construir. R$

1�:000)00 à vista ou entrada + pare.

"!'. Terreno cl 1.3000m2, cl galpão de 600m2,
na Vila Lalau.
<1F

.
Apartamento cf 97m2• Ou troca-se por casa.

R$ 75.000,00
, ,\.

<1F. Chácara cl 75000m2, em Ribeirão Grande.

R$ 25,000,00 '

qr, Casa em alvenaria cl 230m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,oÓ

·.·Locaçãó
/

<1F Galpão naVila Lalau cl 540m2 e c/1500m'
de pátio pi estacionamento. Valor a combinar

AJ'rovadoJ'e{os {aporatórWl
UNISUL-UNIVALI PBOl

eJ'e(aABNT.
r
I
ISUPER MASSA: é umyroduto natura!com um teor de figa de aito níve{; comyosição 100%JiÚto, a i

ser usado na construção civí{, na utiftzação epei:ia{de rebocos exteriores, interiores, assentamento áe I

tijo(os,yisos, çerâ"l,iclJS, etc.
'

FI

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras

*Resisténte lumidade
*Maiqr rendim.ento à massa'
*Econol'i'lia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor' nunc.1mais '

Fones: (47) 275-4081 'e 275:'1961
R$18.7.000,00. Aceitá-se
proposta.Tr: 370·8563.ENCANADOR & eletricista ,

VENDE·SE - Chácara no MOTOROY - ofereço'lIIIl "

perímetro Urbano cl trabalhar,tenhOnioto.T[9111·
i1.200m2 Tr: 370-5015.' 5912.

.

I
OFEREÇO-ME - pi trn�lloQ!como pintor, com mass! [,2

corrida e restauraçãO. Tr.: li}, .íí

2400 (recadc) ou 9953·6ôó1 O'í

(recado) Cristiano José,
'

(47) 276-3429
9975.;5659- ) ,

Rua: Exp. GUQlercindo da Silva, 616 = Centro

Perto das malhas San Remo.
T[: 9125-8661 ou 371-0882.

R$60.000,00 .po r

R$35.000,00 ii vista, ou
financio cl 60% de entrada
e saldo corrigido. Visite o

,cCONSÓRCIO-vendedores(as),s i t e
Bom experiência na área extemawww.sitiobarulhodagua, pfJaraguádo Sul e região. ótimacjb.net. Ir: 370-8563. remuneração.Tr:371-8153._
PRECISA-SE - de cabeleireiros
e manicure, no Salão A no

Shopping Brelmaupt. Tr.: 275-
2547 clTatiana. OFEREÇO-ME - pi pasSo/J

lavar roupa pffora�pagaJl)�
mensal nãq imporlalll
quantidade. Tr.: 376-3740. "

OFEREÇO-ME - piGui�a;&
crianças. R: 9902.3397�1� �Gil
3740. .�, tra�a
�OO�
OFEREÇO.ME - p/trabrufll& �
diarista, babá, cuidarde�
idosas. Não posso pemoilal•.
880;1-1180 c/Michele

Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.:
372-3235 cl Ramos.

de um êondomínio
residencial ecológico, cl
terreno de 3.000,00rn2,
pronto pI construir, com
árvores frutíferas, nativas,
riacho' e nascente.

Escritura desmembrada e

toda legal'izada., De

SANTA LUZIA - vende-se,
cl 50x1800, cl casa,
5.000 pés de palmeiras
plantadas, árvores
frutíferas. Ir.: 274-8141

após 16:30hs.

RIO,CERRO 11- vende-se,
'c/ ± 4.800m2, cl chalé
estilo alpino, riacho, 5.000
pés de palmeiras real.

PRECISA-SE - de moças pf
trabalhar. T[: 371-5353.

Arquíteturo & Topografia

SEGURANÇA PATRIMONI�l
-Guarda de Portaria

. Recepcionista ;
i sejvtços de Umpesa e conservaça�
.

SEGURANÇA ELETRÔNIC�
Alarmes tAAll

,t 1Illi!�
Controle de Acesso -- � __

CF1V (Circuito Fechado de TeleviSaol CH�I
Monitoramento de Alarme

.; �

,SEGU9ANÇA E TRANQUILlDADEi' �
.4Htu de� 4� ç6u s� des� de4t:t4.� (JI(,

;e�,� em.���� des� da,.4�
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais

I L_

CORREIO DO POVO 3

CS Recursos Humanôs

admite:

s.

, ,

�
j

• COSTUREIRAS PARA'RETA, OVERlOOKEC0BERTURA;

• REVISORA NA ÁREA DE CONFECÇÃO;
• AU)(ILlAR OE CORTE NA ÁREA OE CONFECÇÃO;
.INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNICA.E CEN�RAL TELEFÔNICA CI EXPERIÊNCIA (INST.

'. DE CÀBOS E LINHAS TELEFÔNICAS)

� A CS Escritório Contábil 'dlsp.Õe de um site

� para que você poss� cadastrar seu curriculo
: .,

e, ter maiores chances d� conquistar uma

rQ . vaga no m�rcado'de trabalho,
i '1

• MECÂNICODE EMPILHADEIRAA COMBUSTÃO E ELÉTRICA;,
, .'

• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR OEARROTATIVO DE PARAFUSO;

-I

j
I
tlll

I
I
I

. '

• TÉCNICO EM ELETRO .ELETRÔNICA' (E�PERIÊNCIA EM:CONSERTO DE TELEVISÃO,

VíDEO, RÁDIO E1C ... );
,

.TÉCNICO �MELETRQ E�ETRÔNICA(CONSERTO DEC�NTRALTELEFÔNICA);
• MECÂNICO 'OE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS;

, \ .,.' ,

Cadastre seu Currículo
no nosso site:

,

www.csescritoriocontabil •.com.br

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL'LTDA
.

A SUA EMPRESA MERECE!

REPRESENTAN:rE
l�mtJ'ibuidora precisa .de representantes cI

experiência e veículo próprio.
-

I joinville, 1 Jarag4,á do Sul,
1 Mafra I São' Bento (h> Sul,

Tratar: (47,) 3027-6300

��CURA·SE -estágio como
�tOOWxlil. Tr: 371-5640.
�
WGllANTE - ofereço·me pi
trabrunar. sem vicias (cigarro
OObeblda), 90a aparência e cl
�.k913[J..6647. ,

IPANEMA -e- vende-se, SI, 92,
prata, gasolina, a.q., manual,
rodas. R$ 7.000,00. Tr.: 275-
6354. ,

KADm.., vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, exceleníe estado,
cornpl.ta.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.50Ó,00. Tr: 372-365.2 cl
Alcides ou Edinéia.

.' KADETT -vende-se, 98, GLS,'
compl. R$12.000,OO. Tr..: 9953-
9966.

_
.

OMEGA - vende-se, 94, CO,

io' WIi1m'iI!D,.' I compl. - teto, vermelho. Aéeita
se troca por carro de menor

valor. R$16.000,00. Tr.: 276-D68"7.

OMEGA - vende-se, 94, CO,
çasoürra, GNV, bordô. R$
15.500,00. Aceita-se carro de
rnenorvalotIr: 273·0687.

\

OMEGA - vende-se, GLS, .

compl. +teto, 95, azul. Tr.: 9962-
9363:

OPALA - vence-se, diplprnata,
86, compl., em ótimo estado. R$
5.000,00. Tr.: 371-3184 de
manhã.

OPALA - vende-se, diplomata,
4p, 85, hidramático, rodas de

Omega 15'. R$4.800,00, Tr.: 273·
6242.

se, furgão 1.5, 95. n: 276-0397
após 19hs.

0. VENDEDOR EXTERNO (AUTÔNOMO) COM EXPERIÊNCIA;

• Z,J:LADORA
,

� EMPREGADA DOMÉSTíCA

ESCORT - vende-se ou troca

se, XR3, cl opc., 86 + 1 biz 01
+ � 2 pare, ou troca-se por
Escort acima de 88 a álcool ou

,gol do mesmo ano, R$164,00.

Classe A 99 S:10 c, dupla 98

Ralo classic 99 Blazer 2,2 97

Uno Mille 99 Blazer -6,-2 96

Corsa Sedam 99 Ranger 2,3 98

cori.o
'

01 S-10 2.2 96

Go11,0 99 Courier 1.3 00

Go11.0 ,97 Saveiro 1,6 99

Go11.6 95 Saveiro 1:6· 90

Go11,0 93 Fiorino 1,5 9,6
Uno Mille 97 Golf 1,6 02

Uno Mille 91 Renaul Clio .1,0 (1)2

Escort SW· 98 Vectra 2,0 97

Tempra SX 97 Vectra 2,0 95

Parati 1,0 98 Corsa 1,0 98

Audi A3 98 Corsa 1,0 95

Aqui os 'seus sonGos ..

não Hcam no papeL.
60 meses

,C 100BizKS---·--R$ 87;56
Crypton C 100-·-- R$ 88,25
C 100 Biz ES···-·-' R$ 99A8'
YBR 125 K-·-----.- R$ 95,70
CG 150 KS·------- R$, 101,'14,
C 100 Biz +--�---- R$ -106,72
XTZ 125 K-------- ,R$ 123/26
NXR 125 KS--�--- R$ 125}) 1
NXR 150 ESD----- R$ 157,29
Twister 250------- .R$ 175�91
Tornad�250----.. R$ 192,61

lo • • •

HEVETrE-vende_se, 79, cl S6·10-bventde-d·sde, Delúdxeh, 4t,3, R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime
v ,ca .esen I a ar , ., no

aro de liga leve. Tr.: 276-2068 ou ARBG, sto. Antonio, 4 'pneus
9103-3293. c/Wagner. .

novos, GNV: Tr.: 373-4997 ou

J 9107-4525.
CHEVETTE - vende-se, 89, -----� PALIO - vende-se, 97, R$
preto, c/pelíCUla e aro 14. R$ S·10- vende-se, 98, del.uxe, 9.600,0. Tr.: 9962-3664.
5,200,00, Acettotroca pormoto. 4.3, GNV 8$31,000,00, Tr.: 9962-
Tr.: 9955-4945. . 3Q64.

BLAZER - vende-se, 96, 2.2,
PALIO - vende-se, tlre,: 02, qompI.GNV.Tr.:3.72-2018.. I

compl., 4p, R$ 4.500,00 entr. + '

VECTRA-'vende'-se, 95, CD. R$ saldo em 32. xR$. 670,00. Tr.:376- CORCElll-vende-se, 80, R$CORSA· vende-se, 99, 1.0, 4p, 1 600 ào li 273 6242
60.000km, azul, te" rodas, 14.500,0\lTr.:275-16750u9979-' 1772 . ,. r.: -

.

=.e, película li som. Tr: 9117- ,3308,,' SP,u'IO _ vende-se, 86, álcool. ESCORT _ vende-se, G�, 84, 1.6,
VECTRA _ vende-se, 94, GLS, R$1.600,00. Tr.: 370-3287 cl álcbol. Tr:: 273-0074.

branco, compl., som, a.c; d.h., Andréia..
.'

.

',i ESCORT -vende-se, hObby, 94,pneusseminovos. R$�2.500,00.
�----�

TEMPRA � vende-se, HLX, 97, azul mel. R$ 7.000,00. n: 273-Tr.: 9906-8849.
16v, compl., GNV R$13.500,00. 0944 após 19hs,

VECTRA � vende-se, GLS, 98, Tr.: 370-0122 ou 9113-5840.
.

, ESCORT - vende-se, modelo
compl., GNV. Tr.: 375-2018. TEMPRA -r vende-se, '95/96, ' europeu, cornpl., prata, 93, a'

fi
.

d li 371 3132 . , álcool. R$ 7' ,300,00. Acettomoto,VECTRA - vende-se, CO, 98, nancla o. r.: .

.

compl. Tr,:,275-1675 ou 9979- Tr.: 9135-9698 ou 370-5739falar

3308. TIPO '- vende-se, 95, prata, _c/_Ne_lso_n._-;--__cornpl. R$ 8.000,00, Tr,: 370-
4508 .

.

_. UNO-vende-se, 92, branco, 1.5 ..

'R$ 6.500,00financia, Tr.: 371-
FIORINO - vende-se ou troca- 0465 cl Rosangela.MONZA - vende-se, 89, 1.8,

álcool, aros esportivos. R$
4.500,00. Tr.: 370.:0932:

60 meses

R$ 10.536,00--·-- R$ 203,69
'R$ 12.002,00 .. ·.· R$ 232,03'
R$ 12.528,00··-·· R$ 242/20
R$14.034,OO····· R$ 271,67

3
Jornal certO.P6S

•

"

Consórcio

UNIAO'
,371�8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

�\ Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocat.com.br

13/05/04, 19:52

D
�UCEOT

73 mese,s

R$ 10.53600·····' R$ 171 75
, I ,. /

R$ 12.002/00-�-_· R$ 195,64
R$ 12.528,00-·-·· R$ 204,22'
R$13.112,OO•. -_.. R$ 213}4
R$ 13.896,00·-·-- R$ 226,52

III1SI1
)

r •.

o
Mercedes-Beni

79 meses

R$ 17]75/00·--�- R$ 267}5
R$ 20.880,00··-·· R$,314,52
R$ 25.990,OO-�- .. ' R$ 391,49
R$ 30.582,00·---- R$ 460,66
R$ 35.828,00··--: R$'539,68
R$ ,39:'637/00·_·",· R$ '597,06

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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02
01

00
96

(l7
96
90

-82

79

75

98

94

94

99

Oi
75

Ka
Goll.0
Blazer 2.2 compl.

.

S-10
Fiesta .

corsa Pick-up 1.6

F-4000
MB 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 11.13 truck
MB 710 turbinado, cl baú
Vectra GLS compl.
Monza 2p,
Gol4p
Gol 'Plus 4p
Rural4x4

vermelho
cinza

vermelho

amarelo

azul,
vermelho
bordô

cinza

verde

cinza

, branca

D

D

D
\'

D

G

G

G

G

G

370�3113
Av. Waidemar Grubba •. Jaraguá do Sul • se

CHEVROlET -

CORSA WIND
IPANEMAISljE
ASTRA GlS
MONZA Gl, Cj TRIO +DH
OMEGA CD' COMPl.

UNO MillE
PALIO SX 4P
PALIO WEEKEND
UNO SX

ES'cORT Gl COMPL.
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA Gl 1.8. 4P

pala SEDAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P 8V
SAVEIRO CLI 1.8
GOll.0

cuo COMPl., 1.0, 16v
CLlO

PRETO
AZUL
CINZA

.

AZUL
VERMELHO

FIAT
.!BRANCO

BR:tINCO
j?RATA.
VERMELHO

FORD

VOlKSWAGEM

PRATA
CINZA
VI;R'MElHO
PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

RENAULT
GRAFITE
BEGE

FIAT 97

96.

92

92

01

98

94

94

90

91

98 l

99
00

88

94

91

91

Bordô

Vinho'
"Preto

Cinza

Azul

Branco

Cinza'

Azul

Bordô

Cinza

Branco

Prata

Branco

Azul

Bordô

Prata

Prata

R$ 9.500,00
R$ 9.500,00'
R$ 6.500,00

, R$ 8.500,00
R$12.800,00
R$11.800,00
R$ 7.000.,00
R$' 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.000,00
R$14.000,00
·R$11.500,00
R$15.000,OO
R$ 5.500,08
R$ 8.800,00
R$ 8.000,00
R$ 7.500,00

U.no4p
Tipo1.64p
Uno '

Tempra
Uno2p Fire
Palio4p
Pampa 1.8

Escort 1.6

KadettGS

Chevette

CorsaWagon
Corsa êp
Corsa 4p a.c.

Golspecial
Logus
Saveiro 1.6

Parati 1.Q

FORD

GM

VW

,1
.

Gol 1.0 Power compl. 4p
Santana
Ka GL
Corsa Sédam MFI 1.0
Clio RN 1.6 16v Sedam
Clio RN 1.0
Brava SX

cuo 'RN 1.0
Gol 16v cj d.h.
Escort SW a.c., d.h.
Fiesta

Uno ELX 4p
.

Mercedes C180

cori.c:
Corsa
Monza SLE compl.

Branco

Prata'
Cinza

Prata
Prata

2003,
2002

'2002
2001

2001'

R$ 24.50b,00
R$ 26,600,00
R$ 15.500,00

• R$' 23.000,00
R$ 24.500,00
R$17.800,00
R$ 23.500,00
R$ 18,300,00
R$ 17.500,00

I R$ 15.500',00
R$ 10.800,00
R$ 9.300,00
R$ 29.500,00
R$ 9.500,00-
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00

Vermelho 2001

Marrom 2000
Azul 2000
Vermelho 1998
Cinza 1997
Bordô 1996
Cinza 1995

Bege 1995
Bordô 1995
Azul 1993

1997
1995 .

1995
1994
1993

1991
2003
1999
2000

2000
1994
1994

2003
'

2000
2000
1997
1994

2001
OK�

Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh 03 cinza

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt 01 cinza

Palio Weekend cornpl. .
99 azul

Sundown Palio '98 preta

Courier 1.3 básico 98 azul

Palio EDX 4p 1.0 vé.te.aq.lt.dt.cd I.

Kombi furgão

97 vermelho

96 branca

Tempra IE 8v, compl, preto93

'Pampa L 1.6 93 branca

37.3-0806
373-1881
.�

azul . 99

prata
.

,01

prata 99

prata 97

branco 99

vermelho 00

vermelho 95

vermelho 95

prata 00

'ver.de 03·

Azul 03

Yermelho 00

Prata 01

Azu! 97

Branco
.
02

� Vermelho

Astra GL compl.
CorsaWind 4p
CorsaWago9 GLS 1.6 compl.
VectraGLcompl.
Go11.08v4p
Clio RN compl. -v.e.
Corsa 1.0

Golf9TI2p'

G

'_G

G

G

G

G

G

G

G"
G

G

G

G

G

G

A

;
Gol1:.0 16v compl.
CorsaSedam
Fiesta 4p cj som
Scenic RXE

Peugeot 206 cj ar
Escort SW GLX

Corsa Sedam Millenium

Escort Hobby 1,6

branca 4p, 1.0,.16v,
grafite 1.8 compl.
cinza a.q., d.t., t.e., alarme

cinza d.h., GNV

branco Plus, 4p I

grafite EX, 4p,. cl opc. I ,

preto '4p, .cl opc.
azul weekend, 16v, compl.
azul 4p, EDX, trio

azul '. GL, 1.8, a.c.
azul' GLS, compl., GNV.

.

cinza 1;6, álcool ,

R$15.500,00
R$ 34.000,00
R$ 14.500,00
R$ 18.500,00

R$17.000,OO
ns n.coo.oo
R$ 14.200,00

R$16.000,00
R$11.000,00
R$10.000,00
R$15.500,00
R$ 8.000,00

Parati 99

Meriva . 03

Fiesta 01

Corsa 01

GblG111

Uno

Corsa

Palio

Palio

01

00.

00

99

97

Escort Euro 96

Omega 93

Escort Euro 93

D-20 92 gaoinada.diesel, compl. R$ 31.000,00

Voyagé 91 grafite GL, 4p,).8, álcool R$ 7.500,00

Com ra-se carro 7.0 acima do ano 95

LD veíeulos 373"'4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT UnoELX4p Cinza , ,94 R$ 8.600,00
Fiorino Furgão 1.5 Branco 98 R$10.800,00
Uno 1.3 S Branco 91 R$ 5.900,00
UnoMiille . Cinza 92 R$

.

5.900;00
, PrêmioCS Branco 86 R$ 3.200,00

FORD F-1000{ Prata 87 R$17.900,00
" Pampa 1:6 Prata .95 R$ 8.900,00
EscortGLX Vermelho 96 R$10.300,OO
Fiesta 1.0 2p Prata 97. R$ 9.600,00
Verona 1.6 lX Prata

.'

91 R$ 6.500,00?
GM CorsaWind Bordô

,
96 R$ .9.600,00 .

·KadettGL Bordô 94 R$ 7.900,00
KadettSL Azul 91 R$ 6.500,00
'Ipanema SLE Bege 91 R$ 6.900,00

'. , Chevette 1.61DL Preto 91 R$ ,5.900,00
Opala Diplomata Preto 88 R$ 2.900,00

VW Voyage CL 1.6 Branco 91 R$ 6.600,00'
Voyage.Gl1.6 Bordô 89 R$ 5.500,00
VoyageGl 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
GolGL Prata 92 R$ 7.200,00
GolCl Branco 91 R$ 6.800,00
GolCL 1.6 Prata 88 R$ 5.500,00
Logus GL 1.8 Bordô 94 R$ 8.500,00

" Fusca Verde
'
75 R$ 950,00

>

cinza
prata
prata,
prata

'. 'RUá João Januário Ayroso, 65
371-5343 � (47) 9�03-2936

FIAT
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h,
Tipo '1.6, 4p compl.

.

Uno Mitle.l.t., d.t., a.q,

Goll 1.,6 compl.
Gol CL 1.6 álcool

Vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2.0 4p compl.
Astra GLS 2p, 18, compl.
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
S-10 compl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 I.t., d.t., a.q., t.e.

Escort Hobby 1.0, I.t., D.t., a.q,
'

Escort SW 1.8 16v compl.
Celta 4p 1.0 I.t., d.t., a.q., a.c.
Fiesta 1.6 4p compl.

GM

97
95
95

01
93

.98
99
01
00
99
00
01
99
98
00
01

95
98
04
03

VW

preto
preto
azul

cinza met.

FORD

branco
branco
branco
cinza.rnet.
azul mel.
'marrom mel.
prata
preto
branca
prata
prata

, .

.�
. \

Monza SLE, 1.8, compl -, , 2p, gasolina 87
Fusca 1300 78
Chevette ,DL 1.6 G 93
Gol 1.6, gasolina 93
Ka cornpl. 1.0 98
Escort Europeu 1,6 G 93
Santana compl. 2.0 G 96
Uno, 1.5, IE, álc. 94
Fiesta 4p G 98
saveiro 1.6 G 91
Saveiro MI 1.6 cf a.c. 99
Escort Gt. A 89
Parati 1.8G 95
Voyage 1.6 A 93
Marajó A 83
Corcel Ii A
Cóurier 98
Clio 1.0 01

dourado
branco
verde musgo
verde
bordô
cinza met.
branco
cinzamet
azul
amarela \

marrom met.:

prata met.
bordô
cinza met.

branco
79 branco"

vermelha
verde

Barraca pi camping completa

Branco
Cinza
Azul

Verde

Bege I

Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca.

Verde
Preta ..

Preta

Cin�?

1985
1981

198�
1992
1983
1991
1987
2002
1994
2001
1996

2001
2001

1�95
1993

vw Fusca 1300
· Fusca 1300

Gof1.32p
Ap010GLS2p

VoyageL�
UnoCS 1.32�
·Premio 1.02p
Ra1nger2.8 CD

· Verona LX 1.8 4p
·

Corsa 1.0 4p
.

Blaser DLX 2:2 4p
Yamaha 125K

Honda C 100 Biz

Mercedes C 280 4p
BMw3251A4p

,G
G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

G

G

FIAT

FORD

GM

MOTOS

IMP.
.J

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário -Jaraguã�
Chevette + rodas 87 branco

Tempra cornpl. Único dono 97 prata

94 verdeLogus

Escort Guarujá cornpl.
Uno 4p

.

92 cinza

96 bordo

Gal MI 97 prata

Uno ELX 4p

Escort Hobby

94 branco

94 vermelho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pampa

Hilux Sw4, diesel

�1000 diesel •

Caminhão 7110 turbinado c( baú

Financia

Cinza 98

Branca 97

97 /

Vermelha 94

Cinza 93

Cinza 92

Amarelo 89

Verde 86

Amarela 86

Prata 86

Verde 99
),21 Escor!

'soa Saara

-JL--�------,-;----------,-----�

676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

L-2o.o. 4x4' a.c., compl., diesel R$ 39.800,00
Biz

, .00/01/02 a partir de R$ 3.500,00
Palio v.e., t.e. 98 R$ 12.000,00
P�ero 2.8 GLSB cornp].' 98 ,R$ 55.600,00
CBX 20.0 Strada 98

. R$ - 4.200,00
j';, Palio ED .c. 97 R$ 10.000,00

Pajeio compl. 95 R$ 43.000,00
Kadett, cinz� .92 R$ 6.500,00
Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00
D-2o.Custom

,

R$ 16.500,0091

COMPRA'
VENDE
TRQCA
FINIINCIA

311-4510/376-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se

Parati 1.6 álcool, a.c., O.h. Branco 2001
Gol Special

Santana 1.8 cornpl.
Vec!ra GLS compl.
Gol MI

'

Gol MI v.e., t.e.
Uno Mille 2p

Omega compl'.
Saveiro CL 1.6

PamPa
Yamaha XT 225

Branco 2000

Vermelho 1999

Branco 1998

Vermelho 1997

Bordô 1997

Verde 1996

Azul 1995

Vermelha 1995

Azul 1994

Azul 2000

4rduino
Veículos 371·4225 w. BREITKOPF

,

c

Caminhões e Ônibus'

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
C,AMINHÕ'ES

96/97 carroceria

03/03 baú

R$ �9.000,00

R$ 63.000,00

R$ 64.000,00

Veículos 273-6549

VWL80

,8.120

8.120 03/03 carroceria

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Celta 1.0. 4p, V H C branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto dI G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado 00 G

. Gol GIII 1.0 4p 8v branco. OÕ G

Ranger 2.3 2p cf G NV preta 97 G

Paliô Ed 1.0 2p b�anco 97 G

Golf G L'X 2.0 4p cinza �j G

Quamtum 1.8 4p básica branca? 95 G

Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza
__
90 r G.

Fusca ,1.3 2p , bege 82 G

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FINAMI
,

8.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00

À vistci ou R$ '40.000,00 entro + 35xR$662,OO fixo
�

Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Goll.6 power d.h., Trio ,

'Corsa sedan milênio, acjvte
GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX cornpl.

. Fiesta Sedan cj qpc,
Parati Sumrnercompl.
Siena rire c/ opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.

.

Palio EX 4p trio
Gal MI
S-10 cabine dupla compl.
Uno EP 2p trio
-Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98'
97

.

96
�h
o Km

Gol Mll.0 2p _

VT - Shadow 600cc
Astra GIS Sedan cornpl. -

Fiesta GL 1.0 4p
•

Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra G�S compl,
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI cf a.c.
GoIMI-l.0

Ranger 6cc compl,
Palio 1,0 4p a.c. -

.

Blazer 2.2 cornpl.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat 2.0 4p cornpl.
K9mbiSTD
Gol CL1.8

LogusGL1.8. l
Saveiro CL r.e
Kadet SLE 1.8
Monza Classic 2p
S,!?veiroCD

- branco

01

preta 02
branco ·00
azul 99
branco 99'
branco

"

98
97 G
branco 97
azul '97

. prata 97

bege 98
branco 96
verde 95

preto 95
branca 95,

-

branco 93

prata 93
preta 93
vermetho

-

93
91
91

G
G
GNV
G
GNV
G
G
G
A
G
G
G
A
O

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco

. Prata -

Bordô
Bordô
Branco

, Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul
Branco
Branco

azul
branca

Rua Prel.Waldemar
Grubba; 3121
Bairro Vieiras

370-2381.
,

togus GL compl. 94

t.ogus GL - ar ' 93

. Ciarus GLX cornpl. '98 .

Uno Smart 4p 01

0-20 88
,

Verona GLX. cornpl. 94
,

Uno EP 4p compl.
.

96

Astra compl. 95

Palio Young 01

Tlpo 1.6.IE cornpl, 95

Asia Towner furgão. 95

R$ 9.000,00
R$ 8.300,00

R$ 18.000,00

R$11.900,00

R$ 17.800,Oei
I

R$ 10.300,00
R$ 10.500,00

R$ 11.500,00

jiR$ 1,1.500,00
• ,:

R$ 8.900,00 ' ,

R$ 6.800,00, •

L_ ._� •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUSCA-vende-se, 74, 1,500, gasolina, c/banco recapado, R$ ClIO-vende-se, Hatch, 00, 1,6 1113 .: vende-se, truque,
roda,larga, Ir: 370-9842 c/Luis 3,500,00, Ir: 370-83Mapós RT, prata, airbag duplo, d,h" a.c, turbinado, graneleiro', 69,:
Carlos de manhã: 18hs.' ,

CO original, controle satél�e de ,mecânica 83, motor na garantia
-

som, t.e. 5p, irava pi crianças, e lT!eeâniea: R$ 25.000,00. Tr.:
rodàs de liga leve. R$ 21.000,00. 392-3086.
Tr:370-8928, I -�-----Ti,: 9953-3061 eIVilf1l,ar,

FUSCA - vende-se, 79, ótimo' PARATI - vende-se, 85. R$
, estado, Aceita-se, troca, R$ 3,000,00,Tr.:37W244oug963-
2,800,00. Tr.: 273-6242, 6420.

F-250 - vende-se, 99, eompl.
GNV Tr.: 9985-4130.

1113 - vende-se, caçamba, el
CHEFÍOKEE '- vénde-se, 97, V8: d.h., doe, em dia, Tr.: 9132-4791

PAflATI- troca-se, 84 por carro 4 pneus novos, R$ 36,000,00, Tr: a note após 20hs,
jáfinaneiaao, Tr.: 9.134-0498, 9,962-3664,

FUSCA - vende-se, 84, R$

F'4000 - vende-se, 79, MWM, 3,300,00, Tr.: 9962-0650,
,

carroceria, Tr,: 9979-1437, '

FuscA-vende-se, 80, branco, PASSAT - vende-se, 86, 1,6,

KA-vende-se, 98, cinza met., R$ 2,800,00, Ti,: 372-3480 ou álcool, 5 marchas, Aceita-se

el opc, Tr.: 379-1531 cl Etevilna
274-&444, troca, R$ 3,50,00, Tr.: 273-6242,

ou 9905-4824 el Carla,
GO.L - vende-se, Special, 'SANTANA-vendé-se, 86, R$
branco, 01, 5 pneus, novos, ' 4,500,00,T[:371-6968,
isofilm, nietade do IPVA 04 pago,
R$12,000,00, n: 370-4810 a

tarde,

lANDAU - vende-se, 80, R$
8,000,00, Tr.: 371 -6968,

SANTANA - vende-se, el, 1,8,
89, gas" impecável. R$5,800,00,
Tr: 371 -6238,

RANGER - vende-se, 00, cab.
simples, completa (-trava),
diesel, 4x4, lurbo,H$ 36,000,00,
Tr.: 372-3235 cl Ramos, \

GOL - vende-se, 90, 1,8,
gasolina, Aceito carro de menor
valor. Tr,: 9975-9925,

VOYAGE � vendesse, 88, 1,6,
gasolina, verde, R$ 5:300,00,
Aceita-se moto noneqóclo até
R$'2,000,00, Tr.: 276-,0687,

RANGER - vende-se ou froca-
se', Xl, CD, 01, compl. R$ GOl-vende-seoutroca-se,86,

644 3017 1.6,motorAPTr.:375-15960u35,000,OO,Tr.: - ,",
9137-1504, VOYAGE d 88- - ven e-se, ' ,1,6,

R$ 5,300,00, Tr.: 27,3-0687,VERONA - vende-se, europeu" (

96, azul, 4p, Tr.: 370-5627 ou GOl-vende-se, 96, 1 ,6, CLI, R$
8803-1561 e/Paulo, 10,000,00, Tr.:370-9005, VOYAGE -vende-se, 88, 1,6,

ótimo estado, Ir: 275-4118 el
Juliano,VERONA-vende-se, 90, compl.

R$ 2,500,00 entr. + assumir
finan, Tr.: 375:2190,'

,

GOlF - vende-se, 01, único
dono, 48,000km originais, R$
32,000,00, Aceita-se troca, Tr.:
9962-3664,

__.' i _'
GOlF-vende-se,01,eompl.-

�,ar.R$26.500,00,Tr.:9102'Ü089, AUDI-:vende-se,A3, preto, 99,'
completo, R$ 36,000,00, Tr.: 376-
1m

'

••
' KOMBI-vende-se, 91, bege, el
BRASILlA-vende-se, 79, R$ baú, rnod. Elma Chips. R$
2,900,00, Tr.: 9962-3664, 8.000,00, Tr.: 370-0446 ou 9142-

2075,
CLASSE A - vende-se, da
Mercedes, 160; ano 99, em

ótimo estado, Tr.: 91 01-4214 el
Ruy,

,

FUSCA - vende-se, 85, branco,
Tr.: 9118-7962 ou 273-6050, PARAH - vende-se, 885,

I,

tJ60
Freios
A�iÃÚ!t
�

,

FAÇASEUTE E
D� flU,ioO DE FREIO'

GRATUiTO!
\

.:

'k j k a r @ n e t u n o . c o m . b r

Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865 '

'

Jaraguá do Sul Santa' Catarina

VW7.95-vende-se, 88, c/baú,
el frete + telefone, Tr,: 9965-
8675.

l�200 -: vende-se, cabine
dupla, 95, a.c, 4x4, R$
30,000,00, Aoelta-se carro de,
menorvalornonegócio, Tr: (47) 'B'1a9102-0009 el Santiago,

o I ;

I ••

PAJERO-vende-se, 97, diesel:
cornpl, bancos de couro, 4x4,
R$ 55,000,00, Aceito Audi A3 na
troca, Tr.: (47) 644-5287:

PAJERO - vende-se, Sport, 01 ,

preta. Tr:: 376-1772.

CAPOTA - vende-se, de fibra,
pi ptck-up corsa, Valor a

combinar, Jr,: 9101.-4214 cl
Ruy, '

CAPOTA - vende-se, de fibra,
PAJERO - vende-se, 95, 4x4, branca, pi eourier. Tr.: 372:2900,

,

eompl. R$ 39,000,00, Tr.: 376-
m2,

RURAl-vende-se, 74, GN\I. Tr.:
9962-9363, \.

BIZ - vende-se, 02, vermelha,
c/12,000km, R$ 3,600,00àvista
ouR$1,200,00entr, + 17xR$
189,63: Tr.: 370-7863, '

• BIZ -' vende-se, 03, preta, cl
partida elétr R$ 4,000,00, n:
9994-{j298,

CBX 150 - vende-se, 93, R$
,

2,600,00,Tr.:371-7542,

tBl< 750 FOUR - vende-se, cl
49,000km originais, n: 276-
0'333 el Almir. '

CG - vende-se, 01, vermelha,
e/18.000 km, R$ 3,600,00, Tr.:
9,953-9966"

CG 125 - vende-se, partida
eiétrica, 00, R$2,300,00, Tr.: 371-
7244 ou9963-6420,

'-1 ,!'r-.\,_, ..:
CH TITAN - vende-se, 02, el
partida elen R$ 4,000,00, n:
374-1039 e/Kleber.

COMPRA-SE - rnoto que já
esteja financiada, Tr.: 371 -4979,

, OT 180 - vende-se, 91 , freio a

disco, 1'1$1,500,00 à vista, Ir:
275-1431,

&AARA - vende-se, 99, verde,
partida elétrica, Tr.: 374-1116 el
Valquiria,

HTAN - vende-se, 02, R$
3,800,00, n: 375-1,569 após
18hs,

TITAN - vende-se, 04, O km,
preta,R$ §,2ob,00, Tr.: 379-1531
cl Etevilna ou 9905-4824 cl
Cariá,

CONSÓRCIO - vende-se, de
moto biz cl aprtida, cl 13
parcelas pagas, Assumjr 47

.pac, R$ 92,00, Tr::.273-605b,

RODA -vende-se, jogo de aro
15 de porscte, R$800,00, Serve
para carros fiat ewolks\,/agem,
Tr,: 9101 -4214- cl Ruy,

SOM - vende-se, aparelho de'
cd.Ponee; c/MP3, mod 4650,
cl controle, novo, na caixa, R$'
585,00, Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 cl Alexsandro,

SOM - vende-se, pi carro,
Kenwocd, cl controle,
destacável,módulo na caixa cl
2 sub de 1 O, R$ 500,00, Tr.: 370-
8384 após 18,hs, '

SOM - vende-se, módulo Boss,
1600w cl 4 canais, cl tampa
acrílico, semi-novo, R$ 350,00,
Tr.: 8802-3150 cf Eduardo,

SOM -" vende-se.Cü Pioneer
MP3, rncd. 4'650 cl controle,
.serrí-noso, R$ 650,00, Tr.:880t
3150

I
TERÇA-FEIRA, 15 de maio de 200

I
.

. �

�oros

TRAFFIC - vende-se, da PNEUS-co,mpra-se pi Jeep,
Renáult, 98, gasolina e GNV, fronteira, Tr.:9103-0077. o

� Entr,+finan,Tr,:276-11190u

__ 371-0338, RODAS-vende-se;TSW,aro16"
modelo \1)(1 , furação 4x1 00, com
pneu Pirelli P7000 195x45, TràIar:
372-3235 c/Gláucia,

XT 225 - vende-se, 03, ouro,
R$ 7,500,00, n, 275-0502 cl
Carla,

Xl 225, - vende-se. 02,
dourada, R$ 7,000,00, Tr.: 9132-
5906.

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Hnancla

Motos, 'acimá de 1998 -

flnanc. em até 30x si entrada

Rua·Fritz Bartel, 99· Baependi
[araguá do Sul- se

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275 ...1183

APARELHO DE FISIOTERAPIA
vende-se, ci duplas placas
magnéticas e urrÍjogo de bastão;
botã� de freqüência e potência,
R$300,00, Tr.: 371-4284

A
G
'A
G
G
A
A
G
A
G
G
G
GNV
G
A
A
A
G
D
G
G
G
A
G
A
A

vermelho G

R$ 37.500,00

1113 - compra-se, ne
preferência financiado, Tr: 372-
0108, ,

'

se, Tr:: 373-3'787,

Rua Erwino Menegottí,1530 - Vila Rau - Jaraquá do Sul
,

'

ARCONDICIONADO - vende-se,
1500btus, quente e frio, ccnsu,
serrmovo. R$ 500,00, n: 370-
0932,

.

AQUECEDOR DE AR - vende-
BARéo - vende-se, de 5mts, de
compensado naval. R$ 350,00,
n: 275-1830 ou 3.71 -9860 cl
Roger.

o

INJ,EC'AR �UTO CENTER
A CASA DO"CAR'BURADOR

Te.: 371-7212 Cei: '9963-7641
Av. Preto W�idemar Grubba, 2322 "' Vila LalaU

BETONEIRA - corrpra-se, de 25
O ou 320 litrós, Tr.: 276-0292, •

,BICICLETA - vende-se, infantil,
aro 12, vermelha, em ótimo
estado, R$39,00, Tr.:.373-0304ou
373-4386,

CACHORRO-vende-se, filhotes CARRETINHA BARRACA -

de labrador.Tr.: 376-2244ou'370: vende-se, toda reformada,
2131.

'

prontaplcamping,Tc275-2949,

se, semtnovo, BOrigol�;
andador, R$150,00, TrJ

, 2949,
�
CELULAR - vende·se,
MQtorolla C21 O, pré-pag:'l
nota fiscal e acesSÓriO li:
meses de uso. R$150,OO, I
9142-2108 o,u 371·0495
Valdecir,

- Afinação dé Motoses - Recondíclonamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-êletrôníco - Troca de Gaso,lina par� Álcool
- Serviços de freio' e suspensão'

.Pone: (47) ,371-3898I
i 1\

<I

I '�UfO
i
l, _.*_.. _., _ .. ,._ ,._ ..• _ ' ,"'_ ...

BINÓCULOS - vende-se,
aumenta até' 5x, cl bolsa
protetora, R$50,00, Tr�371-1410
cIViviane,

CACHORRO-vende-se, basset. CARRINHO - vende-se ou

Tr.: 373-3787 cl Noeli. ' aluga-se, carrinho de cachorro-
quente, n: 9117-.2447 cl

CACHORRO - vende-se, casal Marcos,
nO 1 de pintcher. Tn: 373-.3787,CACHORRO - vende-se, lindo

casal de Chow Chow, semi'
adolescentes, cor caramelo,
com pedigree é ,garanta,
carteira de' saúde em dia, R$
800,00, Tr: 370-8563ou 9103-
3580, '

CARRINHO OEBEBÊ - vende-
CACHORRO - vende-se.têrrea
pastor alemão, 4 meses, Ir.:
373-3787 ou 9146-3498, FAÇ&4 StIA FESTA COM DJ'S:

<

• CHenrique e Cffer�ksc'1
Aparclhagçm de. som é i!umina'ção completa:
sCQ.ucnclais de canhões de.luzes coloridos,

.

gloDo�, mág,uJ!13. d; fum,g_çfL!l�iS,
I

Contato: 370-1942/371-4335/9116-3,39

CAMERA FOTOGRÁFICA -

vende-se, Kanon EOS 1,000 cl
lenta, marca vivitar, macro 1'00
milimitros, R$ 500,oà, Tr,: 370-
6787 ou 9Q09-5215 cl Paulo

r Roberto, ,

, ,

"Zet- e� ea44�M�"'� 24-15

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - laraguá do Sul - se
. -, ", , _ ,,, __ ,, .. _ ,- .. _ .. ,, _ .. _ .. ,._ , ,._ " , ".---,.,_." .. ,._., _ •... _ .. _ "._ " , _ .. ", , _ "._ _._ " .. " "_ _'_ .. " "_._._ .. " .. -._-- - ,_.,,_ ,, , _ ..• , ", , ,.- "' .. - ...• _,._._-_.,._.- ..• , , •. , ,., _ , .. , ..

CACHORRO - compra-se
filhotes de Boxer, Pastor ou
Rotweiller, Pago até R$ 50,00,
Tr.: 372-3992,

Jornàl certo.oss 13/05/04,19:51Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TER A-FEIRA, 15 de maio de 2004
'

SOM - vende-se. da Philips,FREEZER - vende-se, Consul LA.VA JATO - vende-se, da PRANCHA - vende-se, de surf
20QOw, c/1 gaveta c/ 3 cds, 10230tts, c/4 gavetas, semnovo. ElectroluX. ótimo preço. Tr.: 376- 7,2, fun bordy evolution, marca
meses de uso. R$ 500,00 ouR$

R$300,00. Tr.: 372-1593. 0168.. tropical c/ capa. R$ 400,00. Tr.: 300;00entr. + 2xR$ JOO,OO.n:
,

9103"()()77.
276-1121 c/Anderson.

GELAOEIRA - compra-se, MÁQUINA ., compra-se, de VENOE-SE-'carrinho de bebê,usadàscpago até R$100,00. Tr.: fazer fraldas, usada. It: 9902- ROUPAS - vende-se, p/ SOM _ vende-se, c/CO e OVO, cadeirinha p/ carro e cadeirinha
373-:1949: '4818. ginástica. Tr.: 371-7607. .

2.20OW. R$500,00. Tr.: 370-6719' p/ cozinha (bebê). Todos por R$
.,

SOF' d I 2 3 100,00.Tr.:3.7,0-9787anoite.
GELAOEIRA - vende-se, MAQUINA-vende-se, de lavar A - ven e-s,e, azu, e

SUGAR-vende-se, p/fogão de VIOEOGAME _ vende-se,
Prosdócimo, 320tts. R$ 200,00. Clfoupa, tanquinho. R$ 80,00. Tr.: lugares. Tr.: 9101-0467. c/ 6 bocas, seminovo, bege. R$ VESTIDO-vende-se: de prenda,

.

Oreamcast, c/2 contr. e 3 jogos.
FI LMADORA - ven d e-se, Tr.: 370-9185. 279-0938 coml ou 9957-4424 Cristiane.

80,00. Tr.: 372-1593.
.

verde. Tr: 371-5270 noite ou371- R$350,00. Tratar: 376-2206.

MÁQUINA - vende-se, de xerox.
R$1.000,00. Tr.: (49) 244-2712

. MÁQUINA -vende-se, de lavar
roupa, Muller, madeira.' R$
200,00. Tr.: 276-0671 c/ Jean.

tços da regiã,o
Ee.com.br

.

","",.

, MÁQUINA - vende-se, 'de
bainha e bordadinho c/ 3

agUlhas, 2 aparelhos de debrum
(Kansai Spetial). R$1.700,00,
Tr.: 373-6238 de manhã c/ Nelci.

. MÁQUINA - vende-se, de
costura doméstica e outra
industrial Juki Lubrific
automática. n: 370-3574 ou

9123-:7355
' .

MÁQUINA - compra-se,
Int?rlock, somente de particular.
Tr.: 275-0647 c/ Alexandre.

MÁQUINA - vende-se, de corta
filete, necessitando de reparos,
Tr.: 275-0647 c/ Alexandre. _Inscheck, 293 Sala 02

, ,

Jaroguá do Sul- se

Rua João,

Nova Brasilía
MOTOR - vende-se, de freezer
pequeno. Tr.: 373,3787.

OURO - compra-se, qualquer'
•

peça, arrebentada, quebrada.\..---------------------------------.....----... Í'aga-se à vista. Tr: 9979'0605.
L_-------------------.... JBC, cbmpl. ct.' éontrole e 18x HD-vende-se, p/computador,

de zoam. R$ 750,00. Tr.: 372- 2G. R$75,OO. Tr.: 373-6402. PLACA- vende-se, iluminada,
'3948. 4x1m. R$150,OO. Tr.: 9)02-0089TERRAPLANAGEM

, �dePedrase�
Compactadores de Solo Serviços com Retroescavadeiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras
.

I

Remoção de Rochas
. Caminhões Basculantes

Drenagem . Compressores de �r -

I Pavimentação cf Lajotas Loteamentos completos
I I

R: "i ando Menslin - Bae JCBdi
.

275-1101 /9104-2393

JANELAS -vende-se, duas, de
alumínio: c/ caixilho e vldro, c/ .

POLTRONA - compra-se, p/'
1,OOattx 1,5larg., semi-novas. criança p/ carro. Tr.: 276-0031
R$350,OO. Tr. 9134-0816. c/ Rosélia

FREEZER - troca-se, ,320lts,.

vertical, semi-novo, por uma
esteira. Tr.: 371-5295.

Corpore Fittress H-1 DO, nova, C/ FOGÃO - vende-se, a lenha.Tr.:
manual e nota fiscal. R$ 500,00. 9905-3696 c/Luzia.
Tr.: 371-0508 ou 372-0902 ou

9117,0666c/ Oanielle.

,
� (O

,

f'OI •

Compre seu' cáozinho

Com todas as garantias, pedigree e procedência.
Encomende ou reserve seu filhote de qualquer
raça e porte. Esclarecemos todas as suas dúvidas
sobre seu filhote. Evite comprar gato por lebre,

"

compre com quem realmente garante.
Tratar: 370-8563.

'NDS FINAIS DE SEMANA.

Ri JosÉ- TECID.ORO RI,.BEIRO, N° 540 - ILHA DA FIGUE:IR�'

IpERSONAL CAR A MELHOR
,.; .

�
.

,

vem serotços para seu carro

I PERSONAL CA,R JARAGUÂ é â única' sendo realizado,
empresa de Jaraguá e região que oferece Acompanhamos o se rviço
serviço de assistêncla técnica automotiva lanternagem e pintura, levamos seu carro para
para seus clientes. A empresa dis- trocar óleo, pneus, fazer ba-.
ponibiliza de um profissional

'-...c'

lanceamento, alinhamento/
na área de mecânica au- cclncação de insufilm,
tomotlva com uma vas- instalação de alarmes e

ta experiência, ofe- som, levamos para
recendo lhe assim fazer a inspeção de

segurança, con- gás natural e qual-
forto, rapidez e quer serviço _

re-

,;, garantia de to- laclonado com

! dos os serviços PC2rsonal
I pre�àdos. Ja a[rt' serviço

:
éonsiste em rea-

j) llzar um check
f,

I
I

I

seu veículo.
E 'para .os

clientes que'
estão pensando

up geral no seu

automóvel, em sua.
casa ou trabalho;
para realização de
Uma manutenção
preventiva ou diagnóstico de
possíveis defeitos. E o mais lrn-.
'portantei só será substituído peça que
_realmente está danificada. Depois. de
realizado este check-up será feitoorçamentos
em varias oflclnas de confiança e você terá a

certeza que- estará fazendo o. conserto pelo.
menor preço' da região. Após a sua aprovação
seu automóvel será encaminhado a oficina e

acompanharemos todo trabalho que está

em comprar um

carro usado,
temos um serviço

'de diagnóstico me

cânico, de carroceria e

. da documentação, o qual
permite que você compre um

, '

veiculo em boas condições" de
,

.

370-6204
RUa Otto Kustcher de-Oliveiral'

n090 - Barra do Rio Cerro

uso,

91

I; lembre-se, nossa empresa tem. como
compromisso atender sempre às reais
necessidades dos clientes, oferecer a melhor

solução' com o' melhor preço, garantir a

qualidade e segurança dos servlçosprestàdos.
E sempre ouvir o cliente, antes, durante e após
a realização do serviço.

,; 3/M/ti4, 1!1;4@

. I

----------......_----------..�
o
r--

, lfi:1:

ln
��:i

- Atendemcsfrotas e particulares
.

- li! convertedora ·de se
Mais de 2 mil veículos convertldos" o

..

. a�

REGIÃO NORTE em:,
. Elh J

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do,-.-
,

.

.

.

! OH ,

Rio Branco, 230 - centro . ,

.

.S:' ,
,

.

.rEI Ir

\GRANDE FlO'RIANÓPOllS ém:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo ManoeL�:
Peixer-150- Barreiros

escrever + uma' bicicleta
pequena por um videogame
play station c/CD. Ou vende-se.
Tr.; 372-3277 c/Veroni.

\ nOr?S
VIDEOGAME - vende-se, Plac
Station 2, totalmem� ..l
destravado, c/ 3 jogQ$,:,
R$750,00. Tratar: 376-2206. 'c

...

5042 comi.

YESTIDO - aluga-se, de noivas.
Tr.: 370-2076 c/ Oagrid.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde c/ bordado vermelho. R$
50,00. Tr.: 276-0316.

TECLADO-vende-se, CCE-EK
22)(, com suporte. Tr.: 273-6050.

TECLADO�vende-se, CasioCA-
110 5/8. R$150,oo. Tl: 91 03..()()77.

• PLAVSTATION 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
• xsox TODA A LINHA DE
: 6�:S����� ONE VíDEO GAMES ,CDS 4
• NINTENOO 64 E ACESSÓRIOS EM GERAL. 1

:�:���g���;f:CE Fone: 376�2206 !
• NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento : segunda á segunda das '10:00 ás 22:00 {

Rua: Bertha Weegue ,1087�Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planeta ame íbestcom.br l

I
(

TELEMENSAGEM - vende-se,
kit compl., c/ aparelho
telefônico adaptado c/2 cabos e
CO de mensagens variadas. Tr.:
9962-8198 c/Andersbn.

TROCA-SE - duas máq, de

-,-.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGUEL DE 'TRAJES
PROCLAMAS

DE'
CASAMENTO

ir 371-3349

Margot' Adélia Grubba Lehmann,
Oficial do Registro Civil do 12 Distrito
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

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

RUA EXP.'ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
'

,
'

'

EDITAL N2 24.769 DE 06-05-2004 - RICARDO GUSTAVO BRUCH E ANA CRISTINA WEISS

Ele brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na 'Rodovia SC-416, Km 16,
rio 'Cerro II, nesta cidade, fiího de Randolf Bruch e Romilda Kraetzer Bruch' ,

EI'a, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Tifa Javali, rio Cerro II,
nesta cidade, filha de Ena Weiss e Vali Boumgartel Weiss

'

,
EDITAL N2 24.776 DE 10-05-2004 - ANDREY ROBERTO ERTAL E GRAZIELA TAVAfiES

Ele, brasileiro, solteiro, web designar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Miguel Müller,
200, Vilà Nova, nesta cidade, filho de José Roberto Ertal e Márcia Regina Leal Ertal

Ela, brasileira, solteira, enfermeira, natural de São Paulo, São Paulo, domiciliada e residente na Rua Miguel
Müller, 200, Vila Nova, nesta cidade, filha de Ayhuré Tavares e Lourdes Julia Montanari Tavares

EDITAL N2 24_777 DE 10-05-2004 - ROGÉRIO GERMANO DANIEL E JULIANA JAGELSKI

Ele, brasileiro, solteiro, 'engenheiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Pe. Alberto

Rbmuald Jacob, 354, nesta cidade, -filho de Abilio Olindio Daniel e Maria de Lourdes Daniel

Ela, brasileira, solteira, arquiteta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua José Theodoro
Ribeiro, 1891! nesta cidade, filha de Augusto Jagelski e Olinda Kochella Jagelski

EDITAL N2 24.779 DE 11-05-2004 - GIOVANI SANSON E SANDRA MARÁ I'iAGEL

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paulo, 525, nesta cidade, filho de Rudolfo Alberto Sanson e Catarina Sanson

'

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Joaquim Francisco
de Paulo, 525, nesta cidade, filha de Osmar Oscar Nagel e Adnide Rosa Nagel

\

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

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 'Jaraguá do Sul
,

Edital' de Convoca�ão
f'

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral

Ordinária, no próximo dia 18 de maio de 2004, às 13:00 horas, em primeira convocação e c§lso não
m, �c. :::-.1, haver' -::- . 'riunda convocação para urna hora após, isto é, às 14:00 horas do

mesmo dia e local, com qualquer numero de associados presentes, a qual será realizada na sede do

Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

à. Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do Sindicato, relativo ao exercício de

2003;
I

b. Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial do Sindicato, relativo ao

exercício de 2003, bem' como o parecer do Conselho Hscal e apresentação do balanço social;
C. Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas;
d. I Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 2004.

José Boshammer - Presidente

®SESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
.

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

, )

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA •.• ,

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais especializados,
,

venhaconferir!

PERSONAL TRAINNER
Esta atividade promove lima melhoria na qualidade de vida, um maior ganho de resistência,

melhoria na flexibilidade e combate a flacidez.
.

Você que não gosta de academia agitada e gosta de um pouco mais de privacidade, tem
que vir e conferir as aulas de Personal Trainner.

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".
Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Setor de Lazer: 371-8930 R.203

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

Jornal certo.p65 8

TER. A-FEIRA

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

ANTONIO DE MATTIA - GESSO FORTE - RUA CARLOS ZEMKE 47 - NESTA;
CARLO� ALBERTO DELAZARRI - RUA ALWIN OTTO 358 - NESTA;
CARLOS EDUARDO MENDONSA DE VARGAS - HERMANN PURNHAGEN, 77 - NESTA;
CONSTRUSOi.. CONST E INCORP LTDA - AVENIDA MARECHAL DEODORO DA 972 - NESTA
DlrvjAS DOMINGOS RICARDO - RUA JOAO LOMBARDI1180 - NESTA;

,

DORACEMA ROSNIACH RUMPH - RUA HENRIQUE BORTOLlNI EM FRENTE 33 LT 09 - NESTA
ELAINE DE FATIMA DE LIMA ROSA - RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA 1774 - NESTA;

,

FEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R.JOAO JANUARIO AYROSO 2700 - NESTA;
FONSECA COM DE EQUIPAMENTOS - BLUMENAU 1290 SL B - NESTA;
GERALDO SOARES - RUA ROBERTO ZIEMANNAO - NESTA;
INDUSTRIA E COMERCIO TECPAN LTDA - RUA ALMA VOGT BAGGENTOSS 170 - JOAO PESSO - NESTA'
IR USINAGEM LTDA - RUA LEVINUS KRAUSE 158 - SAO LUIS - NESTA; .

'

JAIR CIPRIANI - R MARTIN STHAL ESQ C/R PEDRO GONZAGA - NESTA;
JANIRA MENEL EFETIVA MALHAS - RUA WALTER MARQUARDT 818- NESTA;
JOICE LlLIAN LEHMERT - JOAO PAVANELLO 250 - NESTA;
JUSTINO PEREIRA DA LUZ - R JOSE PICOLU 320 - NESTA;
KRAUSE ZIMMER LTDA ME - NESTA;
KRAUSE ZIMMER LTDA ME - NESTA;
M-PEDRO DE ALMEIDA - RUA WALTER'MARQUARDT 623 - NESTA;
MANFRIN E TREVISOL LTDA - AV GETULIO VARGAS 52 - NESTA;
MAURO ERCHINGER ME - RUA AUGUSTO SCHMITT 36 BAEPENDI - NESTA;
ORLI SFETING - RUA ILlZA MAS 124'- NESTA;
OSNI OLlMPIO PINTO JUNIOR - FI -NESTA; -,

OSWALDO JOS SCHMITZ - AV MAL DEODORO DA FONSECA 88 - NESTA;,
PANIFICIO BAVIERA LTDA (PANF CONF PAO &. VINHO) - RUA CARLOS NIELS 292 VILA NOVA - NESTA;
PATRICIA GESANIA FROEHLlCH LEAL - CARLOS OECHSLER - NESTA;
ROBERTA VARGAS - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 215--NESTA;

_ SOLANGE CORREIA - LOTEAMENTO DOVINOPOLlS.- NESTA;
SOLANGE CORREIA - LOTEAMENTO DOVINOPOLlS - NESTA;
SONIA SUELI DACOL - AV MAL DEODORO DA FONSECA 499 - NESTA;
SONIA SUELI DACOL ME - AV MAL DEODORO DA FONSECA 499 - NESTA;
SUZANA LEITE D�SILVA RIBEIRO - CARLA RUBIA DROSSI - NESTA;
TALlTA PANSTEIN BORGES - ELEONORA SATLER PRADI 307 - NESTA;
VIDRACARIA PIAZ LTDA - EUGENIO PIAZ 208 - NESTA;

c

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação,
faz por intermédio do presente �ditali para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na

Rua Arthur Muller, nº '7f3, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por
que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc,

\

Jaraguádo Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto

�372-9500 JARAGUÁ DOSUL

V,ESTIBULAR SENAI

TECNOLOGIA EM MECÂNI�A
MATUTINO

TECNOLOGIA EM VESTUÁRIO
-.

, NOTURNO

Mais informações:
SENAIjSe Jaraquá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha

Jaraguá do SWI - se - 89259-590
www.sc.senal.br

.,

jaragua@senai-sc.ind.br

Taxa de inscrição:
R$.50,OO

Nas agências do BESC

Obs.: o SENAl/Jaraguá do Sul reserva-se o' direito de transferir 'ou cancelar o curso, caso não atingir o mínimo de participanles,

RESC
CIESC

'm,
IEL

Rua Isidoro Pedri, 263
Rio Molha - Jaraguá do Sul/Se
Site: www.sc.senai.br
email: jaragua@senai-sc-ind.br

13/05/04, 19:48
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LOCAÇÃO: ,

Vieira: Casa com 03 dormitórios. garagem p/2 carros com
/

.
.

'cG { h
. churrasqueíra/bwc e demais dependo Amplo terreno todo murado. R$• •

(1 .ti t: 500,00.Em frente DG WEG.� Rua asfaltada /.

.

eSl.
.

.enCla
.

JYLa, eus São Luis: Apto. amplo com surte + 02 dormltórlos, salaestar, sala de
[antar'e demais depend., garagem. Rua Arduino Pradl - R$ 390,00 ..

Suite + 02 Dormitórios
.

������i g:�n�om 04 dormitórios, 02salas, garagem pI 2 carros,
. sacada cl chuncsqueno churrasqueira edemais dependo R$ 300,00 .. Próx. Ceval.

..

Ih'd
.

.

.

'.
.

Amizade: Casa com 03 dormitórios e demais dspend. R$ 230,00 1C I, ro acabamento. de primeira Próx. Comercial Amizade
-Agua Verde: Casa com 03 dormitórios, garagem e demais dependo

�c..?ll:\a_ç_om�trutq.ra_ R$ 350,00. Próximo a UNERJ.
, ,li< Centro: Apto. cl 03 dormitórios, sala de estar, sala de jantar, Q2

�������=�4 sacadas, dep. de empr. cf bwc, garagem. R$ 400,00 .. Av. Mal.
Deodoro .. Próx. Coi. Divina,

.
..

.Centro: Apto. no calçadão .. 1° andar - com 03dormitórios, sala de
estar, sala c;le jantar, 02 sacadas, dep. de empr. c/ bwc, garagem. R$ .

530,.00
.

-,

� TERÇA-FEIRA, 15 de maio de 2004

Corretores de ,Im-óveis-,

IJanete �
, Cei.: ,9973.8386

728 - 51. Ol. - Centro - Jara

.Cód. 201 - NERI;:U RAMOS - terreno 'c/ 3.58,95m2.
Res. Jade, cf frente para Rua Domingo Anacleto Cód. 211- BARRA DO RIO CERRO - terreno cf 780m2.
Garcia. .

'.

Rua Plácido Satler, lote 32.

, Para você morar bem!

Mjl:SSfi COrJ?!JU(Dfi
<EÇPSSO

I

.CORREIO DO POVO 1

CASA de ALVENARIA com ÁREA de 70,00 m2, contendo 02 quartos,.
.

.

cozinha, bwc, lavanderia. Lote cf 448;00 m2. Localizado na Rua

1147,Loteamento Schwarz, próx. Recreativa da.CEF, Bairro Vila Rau.
. R$ 6.000,00 e Assumir Prestações do Lote, ,

StIPERPROMOÇÃO'
CASA de ALVENARIA com ÁREA de 90,00 m2, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, 02 bwc's, garagem. Terreno Escriturado cf300,00 m2 .

.
Localizada na Rua 1087, prõx. AoC.T.G Laço Jaraguaense, Bairro Vila
.Rau.

.'
\

,'.

R$ 28.000,00.

CASA de' MADEIRA com ÁREA de 70,00.m2 contende) 03 quartos,
. sala, cozinha, bwc, varanda. Terréno d 448,00m2 (16 x 28). Localizada na'
RuaMinas Gerais, próximo aMarisol,Bairro éentroNorte em Seh�oeder. '

R$ 23.000,00 (Aceita-se troca por, casa ou terreno nas mediações da'

Prefeitura
'

Municipal de Schroeder) .

.

'.

Fone Plantão: 9993�6992· Fernando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: bitogarcia@yahoo.com.br

R: João Pla.rinsch�ck, 30? - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

SÃO LUIS - LINDíSSIMA,CASA
ALV.G/ 15411(12, C/3 DORMIT. + 02 SALAS + DEP. EMPREG. CI BWC +

, CHURRASQUEIRA E DEMAIS DEPENDENCIAS + AMPLA VARANDA.
TERRENO COM 405 M2. TODO MURADO. R$ 85.000,00 - NEGOCIÁVEIS.

FAÇA SUA PROPOSTA E VENHA NEGOCIAR CONOSCO!

.!F-=--"""-=-======---=-=.=-=-=.-=--=-=-=-=-=_.=======ib='-==-==_==.. """'==;..,._.,-==�== """"F'���� - =.. -. ==�,�=�

TERRENO COM 450 M2 LOCALIZADO
NA ILHA-DA FIGUEIRA POR APENAS

RS 8.500,00 .. ACEITA�SE CARRO

RAU
Casa alv. cf 60 m2 .. 3 dormit e demais depe-nd.

.. terreno, todo murado "

RS 30.000,00 .. rua asfaltada.

OPORTUNIDADE

CASA 100% NOVA COM
02 DORMITÓRIOS E DEMAIS
_. . \

DEPENDENCIAS. LOCALIZADA NO
BAIRRO G'ARIBALDI POR

R$ 28.000,00 OU PEQUE·NA ENTRADA +'

PARCELAMENTO 'FACILlTADO DIRETO·
.'. COM � IMOBILlARIA. .

I

� :NEqOClfirÍ{ I
.

CO:NOSCO j .

ENTREGA DAS CHAVES: AGOSTO/2004

I rAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IL
CORREIO DO POVO 3

í, t 1

LOTES FINANCIADOS
lII!!!it

o n II *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado nela PM1S. Pronto papa consttuir.
*Loteamento em fase de conclusão nos bairros: tsâs Nova.I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119· Centro Jaraguá do Sul

27,5-0·606., .

Ret. 101 - VILA LENZI - casa

Alvenaria, 155m2, com 3

quartos, piscina.
R$ 120.000,00

Fin'anciamento
.

direto com a Imobiliária
Entra'da + saldo em 90 meses.

Consulte-nos e reserve seu lote!

t· w.

Ret. 128 -' RIO MOLHA -

sobrado' alv., 230m2, 0.6 qtos.
R$ 100.000tOO

Ed. Aléssio Berri -

Centro _I 1 suíte + 2 dorm.

(206m7). R$ 75.000,00 +

pare. pelo Cub

Ref. 104 - VILA LENZI - casa

cf 173m2, 3qtos, 2 salas,
copa, coz., bwc, lav., churrasq.

R$ 68.000,00

Ret. 103 - TIFA MARTINS -

casa alvenaria, 3 pavimentos,
212m2•

R$ 80.000,0'0

Ret. 116 - CENTENÁRIO - casa alv,
sobrado, 210m2, 01 suíte + 2 qtos,

, R$150.000,00

Ret. 106 - VILA NOVA - casa

alvenaria, 2DDm2, Dl suíte + 3
, quartos.

R$ 110.000,00

Ret. 125 - CENTRO - casa

alvenaria, 11Dm2, com 3
quartos e demais dep. R$

100.000,00

Ret. 118 - BAEPENDI - casa
alv.. 4DDm2, com 1 suite
master + 3 suítes. R$

220.000,00

Ret. 129 - ILHA DA
FIGUEIRA - casa alvenaria,
.148m2, com 3 quartos

R$ 85.000,00

Ret. 124 - BARRA - casa

alvenaria, 96m2, com 3
quartos e demais dep,

R$ 45.000,00

�����,���������������������������������������
C,RECI-8S44 r'fllReilO'§I

.

1031 - ESTRADA NOVA - Ierreno'Lot. Primavera, cf 46.9,35m'
.1045· NEREU RAMOS· Lot, Zanguelini, área de 391,00m',
1046· NEREU RAMOS .. Lot, Zanguelini, área de 321,00m',

.

1048· NOVA BRASILIA· Rua José Emmendoerfer, terreno cf 484,50m'.
1053· AMIZADE· Lot, Versalles. Rua 1116. Terr�no cf 450m'

1054· CHICO DE PAULA -Rua Arthur Breithalipt
II"••

2205. JARAGUÁ ESQUERDO - R João J. Ayroso,
sobrado res.jcoml. cj 380m2, terreno 1.117m2 R$
340,000,00 .

2170· RIO CERRO - rua Augusto Hanemann, casa em

alv. cj 200m2 e terreno c/,345m2, R$ 62.000,00
troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul ,3058· CENTRO - Cristiane Monique, R$ 83.000,00

2207-CENTRO-RTufie Mahfud;casaalv. c/355,42m2 3059 - VILA LENZI � Quitinete, Rua Arquimedes
e terreno cj 336m2, R$ 200.000,00 -

_-

Dantas .. R$10.000,00

2021 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso,
2820 - em alv, c/202m2 Terreno de 450m2 R$
116_000,00

2203 - TRÊS RIOS DO NORTE· Construção c/
170m2 e terreno cj 524m2• R$ 48.000,00

RS 12.000,00
RS 14.000,00
RS ,12.000;00
RS 38,000,00
RS 27.000,00
Valor a combinar

2000· VILA RAU • casa de alv, r:) 117,00m' e terreno r:) 2,407,00m', �róx, a Une�, ótima localeação, R$ 145.000,00
2002 -AMIZADE - l.ot. Versalis II, casa alv cf 150m' - terreno de 450m', (em const.). Aceita neg, cf sala corní. no centro da cidade.

2031 - CZERNIEWIC'z - ótima localização, c/155,00111'
'

.

RS 125,000,00
20�6 ,- FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv c/ �76m', terreno c/450m' RS 45,000,00
2070 - NEREU RAMos - R. Maria M. t. Santana, sobrado cf 186m' eíerreno c/350m' RS 70.000,00
2071 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, cf 210m' e terreno c/ 450m'. Aceito apto menor valor, R$ 95,000,00
2073 - STO ANTONIO - R. Hilda Friedel Lafin, cf 100m' e terreno cf 360,72m', aceito apto 'R$ 25,000,00
2078 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno cf 345m' e contr, c/163,00m', RS 43,000,00
2101· CENTRO - R. Guilhenne Weege, ótima localização - imóvel resid., r:) comercial. Sobrado r:) 700m' e terreno r:) 570m', Valor a'combinar:

2124· ÁGUA VERDE· Rua Frederique b. Henque, terreno cf 367,50m' e construção cf 175m'. R$ 110.000,00
2142· ylEIRAS • R. GuilhermeRoeler, Cosntr. 140m' masi um aedícula de 80m' e terreno com 650m'.RS 80.000,00
2144· BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m' ,RS 100,000,00
2160 • NEREU RAMOS· BR 260 KM 75, área comercial cf vários imóveis. terreno c/ 20.000m' R$500,000,00
2163 • NEREU RAMOS· Ru'a Adolfo Menel- Construção de 64m' e terreno de 503m', R$ 38.000,00
2165 • ESTRADA' NOVA· R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m', RS 24.000,00
2170 • RIO CERRO· rua Augusto Hanemann, casa em alv. cf 200m' e terreno cf 345m', R$ 62.000,00

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

2176· TIFA MARTINS· Rua Valdir José Manfrini, construção c/ 63m' e terreno cf 420m'. RS 35,000,00
2184 • VIEIRAS· R Guilherme. Koeler, casa alvenaria com '100m' e terreno 45ilm'. R$ 55.000,00
2185 • VILA LENZI,· Rua Francisco Piermann, 'casa alvenaria .c/160m' e 'terreno c/ 800m', R$ 110,000,00
2187· CENTRO. Rua CeI. Procópio Gomes, casa alv. cf 230m' e terreno c/1.z00m', ótima p/ ponto comercial. RS 260,000,00
21à8· BARRA RIO CERRO· R Natália M.R. Andreata, cons!.,144,50m' e te�eno 450m', R$ 166,000,00
2189· VILA LALAU • R Rodolfo Hesse, const, 160m' e terreno 720m', com piscina. R$ 180,000,00
2190· AMIZADE· l.ot. Versalles II, const, 92m', terreno 450m'. R$ 70,000,00
2191 • NEREU RAMOS· rua Julio 'Gadotti, terreno 610m' cf 3 casas,sendo uma em alvenaria c/68m' e duas de madeira,'

uma c/ 50m' e outra c/ 63m', RS 45.000,00
I

.

.

2192· JARAGUÁ 99· R Elisa W,Mass, const. 121,5m' + edicula 21m'; terreno 345m', R$ 65.000,00
2194· íÍFA MARTINS· R João Augustinho Fabiano - casa madeira 49m2 e-terreno 322m2, RS 25.000,00
2195· AMIZADE· R Rosa Balsanelli, casa alv. 166m' e terreno 793m', RS 130.000,00
2196. ,CHICO DE PAULO· Rua Joaquim F, de Paulo, 2612, terreno 456,80m' e casa mista 94,10m', R$ 48,000,00
21117. VILA LENZI • R Francisco Pirmann, terreno c/442m' e construção 199,70m'. RS 120,000,00
2199 • CENTENÁRIO· RFidelis Stinghen, terreno cf 350m' e �asa de alv., cf 77m'. RS 45,000,00
2201 • NOVA BRASILlA· R José Emmendoerfer, Casa em alv. c/155m', R$ 140.000,00
2202: SCHROEDER· casa alv c/.95m', terrenoBêôrn" Rua Alemanha. . RS 90,000,00
2204 - ANA,PAULA - R José Narloch, casa madeira, c/100m' e terreno cf 431m', R$ .38.000,00

.
fÃRlIJll�j�lqJ

.

3048 • CENTRO· Cond, Phoenix.

3051 - CENTRO· Riviera,

RS110.000,00
RS 100,000,00
R$ 70,000,003055 • VILA LALAU • Ed. Vitória Régia - Rua Pedro Avelino Fagundes,

lUrHiMêii[ill
4006· TRÊS·RIOS DO' NORTE - Lanchonete, bernloclaizada, toda equipada, constr. t50m', terreno 75.1m', RS 85,000,00
4007 • JOÃO PESSOA J Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de futebol de areia, terreno 1.702m', R$ 200.000,00

liri'lL]
.'

9009· SCHROEDER· R. Bom Pastor, cf área de 4,078m' R$ 18,000,00
9011 • JARAGUA.84 -terreno com 30.000m' e conírução' de 140m' RS 90.000,00
9013 • CAMPINHA • Massaranduba, com área de 242,500m' (com 02' casas de madeira, ranchos, nascente) R$ 65.000,00
9017 • SCHROEDER • Rua 108 Bracinho, cf área de 26,000m' RS 25,000,00
918· BARRA RIO CERRO· Rua Pedra Branca, cf área 105,000m', 8 lagoas, excelente investimento R$ 75.000,00

\

!
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Compra - Vende - Aluga - Administra .

371-1500

-
,

ESPAQO �ESE�\IA7)O PA� �EALf2A� SEU SONHO. 294tores
, .

"

'. '
"

,

'

� li,.., DELES E

.. LOTEAMENTO RIBEI O �êSê�ADoM�n�

� Natureza privilegiada
>

� lnfra-estrutura completa
, (água, luz, esgoto,

, iluminação púbUca)
., Lotes a partir

de 325m2

J
'

� Localizado em Vendas:

Nereu Ramos
� Preços e condições '

'Ide pagamento facilitadas
(parcelas 8. partir de
um salário mínimo)

\
'

Rua Reinoldo Rau, 58 - Cent
Fone (47) 371-1500

,Plantão{47) 9975-1500

•"'.,' , q
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SPL
IMÓVEIS

VENDAS

( COO 010 - PiÇARRAS - Residência em alvenaria com três

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, edicula com dois

quartos e banheiros, três vagas de garagem - A 50"metros da

praia - Valor R$105.000,00.
'

C08 016 - VILALEN;':I- Sobrado Residencial- dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia,.banheiro, garagem, piscina - Próximo

' COÔ 045-RESIDENCIALAZALEIA - TERRENO MEDINDO
ao Supermercado lenzi - Valor R$ 80.000,00. 700,OOM2 - VALOR R$ 38.00Ó,OO

)

COO 042 - CENT,RO - COBERTURA NOVA COM 4.sUITES
VALOR R$ 200:000,00

COO 050 - EDIFICIOANITAGARIBALDI- APARTAMENTOS
EM ALTO PADRÃÓ - UM PORANDAR - CENTRO-

COO 041 -JARAGUA ESQUÉRDO - SOBRADO novo, 1 suite
com-closet e hidro, sala intima, sacada, 3 quartos, 2

banheiros, 2 salas, cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem - Valor R$145.000,OO.

COO 044 - CENTRO -APARTAMENTO - medindo 173,30m2
-1 suite com sacada, 2 quartos, sala, cozinha mobiliada,
lavanderia, banheiro, sacada com \churr�squeira, .

garagem, Prédio com piscina e ampla área de festas -

Valor R$120.000,OO.

, COD.o61-CHACARA - 50.000,00M2 - resldencla rustlea,
rancho, galpão, pomares, agua em abundancla _ Valor

COO 047 - CHACARA - FIGUEIRA-GUARAMIRIM - medindo .

COO 014 - CHACARA - Medindo 184.000,00m2 - sem

R$ 90.000,ÓO ,. 202.095,OOm2 - 70% de área plana com varias lagoas - valor

R$ 500.000,00
benfeitorias, p�ximo a prefeitura de Jaraguá - ValorR$ 80.000,00.

\ J

CORREIO DO POVO.

;.;;)

Fone: 276-3231 Cei: 9133-'027
Email: splvendas@brturbo�com.br
Rua Reinoldo R�u, nO 60 - sala 06
Galeria do Edifício tIIarket Place.

. Compra, Vende: Encontr��. aqui 'seu imóvel!

.VENDAS

COO .022 -BAEPENDI- Excelente

terreno, com 16,DDm de frente para
rua sem saída - Próximo.ao Clube

Baependi - Valor R$ '55 . .0.0.0,.0.0.

· COO .03.0 ylLA .RAUCOD011-CHÁCARA-Medindo 120.000,00m2-200X600-Água COO 012 _ CHÁCARA _ Medindo 1.000.000,00m2 _ sem'
COO 01,3- VILA NOVA- Residência mista, três q�arto;' s�l;'

corrente em abundância, varias nascentes; palmitos e palmeiras b íeit
.

,cozinha,lavanderia, banheiro, garagem, terreno todo murado-
en 91 onas, com mata nativa - a 10 Km do Centro - Valor R$ Valor R$ 55.000,00.

plantadas, área plana de fácil acesso - Valor R$ 60.000,00. 150.000,00.

':TRES RIOS -

.

ea deterra medindo

"'i�' 320�ODD,DDm2,
),\;galpão aberto
Dm2, residência em

mnedi'ndo tl'.4D,DDm2
'{CO uipsque n�5 beira da

�
_ ?t"Hi '.-;-�

�lfl�sceFltes dentro

.;,�e:' com águas
"diversas árvores
70% ,de área

�t, 2.0,.0.0.0' pés de

•

t.

" produzlrrdo,
<;C()OP1;r-VILANOVA':'Cób�rturamedindo276,OOm2-.2suítes, �,

as to para dezenas de
,quarto...salaem3am�ientes,(poiilesefazermaisumquarto,dGis.� .•t: "'d 'I ::", 'it'

"

banheiros; cozinha, área de festas privativa, sacada dependênCia
- c�, ., . ,,_"-

I ea para unsmo
" "�-� .. ,, ",.... ,..,.. -.. .

âe'empregada:doisvagasdegaragem,áreaeomcéuaberto'- sÓ:e;c'blóg:1co·' dtstante 1.0,' km, doValor R$ 250.000,00 ' '.. , ..

centro de Jaraguá do Sul - Valor

R$ 40D.DÔO,DD.

COO 019 , CHÁCARA - Barra do Rio Molha,;, Medindo
3.500,OOm2 - escriturada, residência com cinco quartos,
sala, cozinha lavanderia, banheiro - 21agoas compelxes
diversos - asfalto até a entrada - a 3 KM da Prefeitura'
Valor R$120.000,00.

COO 038 � JARAGUÁ ESQUERDO - LANCHONETE -

PREDlO E P0NTO - Restaurante, lanchonete - Clíent�la
já formada - estoque completo - excelente localização
- Valor R$ 75.000,00.

. .

COO 049 - RESIDÊNCIA COM 3 PISOS - CHAMPAGNA •

Medindo 370,OOm2 - 1 suíie màster (closet mobiliado), 1

.

suíte mobiliada com closet mobiliado; 2 quartos (1
mobiliado). área 'de festas com banheiro, bar,
churrasqueira e área de recepção, jardim, cozinha
mobiliada, lavanderia, dependência de empregada com
banheiro, sala em 2 ambientes, dispensa, deposito, 2 vagas
de garagem, aquecimento a gás e elétrico, final de rua -

Valor R$ 420.000,00.

Apartamento - um quarto, sala,
· cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Pode-se fazer mais um

quarto -Valor R$ 49,.0.0.0,.0.0
,

.

COll .031 - VILA NOVA -

Residência em alto padrão - 4
,

suítés sendo urna máster, sala em

2 amb:ient'és, .,copa,;, cozinha,
lá\iâniJe:ria,:;b:anh·ei.re:,. lavabo,

. '., ' ',' ,·t"'r�a'.de'festas, dois.

/t.�gem -:Valor R$
'\',t- _,

.ií;:':".":.

. ,

COO· .046
'. TE'RRENO

COMERCIÁL CENTRO-
" Medindo 13,.0.0 X 32,.0.0 - Rua
Procópie Gomes, próximo à

· lombada eletrônica - Valor R$
· 120 . .0.0.0,.0.0.

I
I

,

I

COO .05.2 ') SAI�T $EBASTIAN
RESI'DENCE -.,Apartamentos
duplex, suítes com banheira de
hidra massagem, mobiliados

COO 053 -' t'ERRENOS - SÃO LÚIZ -

Terrenos residenciais ao la�o do CAIC -

Valor R$ 25.000,00

COD054 - APARTAMENTO'NOVO -1 suite,
2 quartos, sala, cozinha, lavanderia tbanheiro, cburrasquatrà, garagem � .

.

F'f91i.6lQ'a .Ganarinho - Valor R$ 80.000,00

C0l1055 - TERRENO - Proxirno a Justiça
FeQ�1 medindo 1.000,OOm2', -.Valor R$
4áqOO�� ,:�,;

coe 9$� RESIDENCICIA NovA - ANA

PAULA - 3 quartos, sala, cozinha
, ", '\j�', -

,

lavanderia, banheiro - Valor R$ 45.000,00
.

:�i :",<,., \

l'l
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6 CORREIO DO POVO

REF3299 - TIFA MARTINS - TERRENOCOM 581,00M2 REF: 3114 - CENTRO - TERRENO CI 520 NJ2. R$ REF: 3306 � R(O DA LUZ - TERRENO CI430.00MI'
R$ 20.000,00 /

80.000,00 R$ 13.000,00 .

REF3263 - CENTENÁRIO - VARIOSLOTESR$26.000,00
CADA UM OUACEITA PARCELAMENTO DIRETO COM REF - 3271- JGUÁ ESQUERDOAOLADO QUARTEL P.
IMOBIUÁRIA. M. - TERRENÓ 6.83� 11 M2.R$150.000,00

\,

lilEF:3305,-RIOCERROI- TERRENOCOM 759M2R$
27.000,00 '

II
'

i---------

REF: 3278 - GUARAMIRIM - TERRENOCI900M2R$ ,

REF3256 - BARRA RIO CERRO - TERRENO 390M2. REF3289 - BARRA RIO CERRO - TERRENO 378M2.

22.oo0,000UVENDECADA!OTEPóRR$12.5000,00 R$ 21.500,00
'

R$ 26.500,00 I

REF: 2490 - SÃO LUIZ - CASA ALV. CI195M2
CONTENDO 1 SUíTE;2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, I
COZINHA, 2 BANHEIRQ.S, GARAGEM PARA 2 REF2446-VILARAU--CASAALVI20M�3DORM,
CARROS. TERRENO CI 360M2 R$ 110.000,00 BANH,GARAGEM. TERRENO 652M2.R$59.oo0,00

REF2480 - VILA LENZI- CASAALV 160M� 3DORM,
2BANH,DEP.EMPRECicOMBANH.GARAGEM. TERRENO
1.600M!. R$ 210.000,00. ACEITA IMÓVEL ATÉR$

.

5O.1m

,

REF:2461-SÃOWIZ - CASAALV. 200M2CONTENIIO

13QUARTOS,SAU\.2BANHEIROS,COPA,COZNl4ÁREA
D�SERVIÇO, GARAGEMPI3CARROSRS72004�

REF:2482-ÁGUA VERDE-CASAALV.I6lJM2CONTlNDO
1SUÍ1fCIHIDRO,200RM1TÓRl0S,SAU\.COPACOZlNHA, REF2479 - JARAGUÁ ESQUERDO-CASAALV 110M�3
GARAGEM,ÁREA DESERVIÇO. TERENOCI570M2R$ DORM, 2BANH. + EDICULA 16'0M� 1 DORM, BAtlH,
145.000,00 GARAGEM. R$ 98.000,OÓ

'

REF:2485-CASAALV.72M2CONTENDO 1 QUARTQ,SALA REF2385 - L10 CORUPA - CASAALV3DORAt BANK i
COZlNHA,BANHBRo,GARAGEM,LAVANDERIA. TERRENo GARAGEM. TERRENO378M2.R$43.000,00
'360M2RS 35.000,00

d

IJ
:1 REF 2469 - ILHA FIGUEIRA - 2 (ASAS
ii RESIDENCIAIS:UMA EMMADEIRA COM5DORM,
I! BANH,GARAGEM. 0l/11lAEMALV. NOVA15M�2
" DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO618M2.R$
li 75.000,00

I
REF2476- VILALENZI�CASAALV250M� 1SU�'
4DORM, BANH, GARAGEM. TERRENO 350M2,nl

95.000,00

REF: 2489 - JARAGUÁ 99 - CASA ALV. CI290M2.

CONTENDO-6DORM,2SALASESTARIJANTAR,2COI.,3
�2ÁRfASII'S8l�G4fl.4GmiI2CARROS.1fRRBI)

.

CI450M2. R$ 105.000100

REF: 2491 - VILA RAU - CASA ALV.C!464 M�.
CONTENDO:2DORM1TÓRIOS,SAL4BANHBRo,

COZINHA, GARAGEM.R$42.00,00
REF2477 - VILARAU - ASAALV80M� 3DORM,BANH.
TERRENO420Mi. R$46.000,00

REF: 2470 - TlFA MARTINS - CASA ALV.
230M2.PISOINFERIOR: 1 SUÍTE,2DORM.,
COZlNHA,SAU\.ÁREASESBlVIÇo,BANIfIRo,
ESCRHÓRJO,G4IlAGBKPfSOSlPBO:SAl4
QUARTO, BANHEIRO, VARANDA CI
CHURRAQUEIRA. TERRENOCI350M2R$
86.000,00

' REF 1002 -ILHA FIGUEIRA - APTO 108,34 M� 1
SUÍTf,2DORAt,BANH, GARAGEM,SACADA, OIURRASQ.
INDIVIDUAL., COM ELEVADOR. R$58.000,00 SEM

, ACABAMENTOINTERMo, SISTEMADECONDOMINIO

REF 1126-CENTRO-ED.ESMERALDAAPTOCOM 105,73
1 SUITt 1 DORM, SALA,BANH, COZINHA, 1 GARAGEME
DEMAIS DEP. RS80.000,00

:J
.

'.
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'"5 ·CASA DEALVENARIA - PRÓX.POSTO Km l-e,/
290mZ em tétreno ele367;50lIl2 - 02suites, 02dormitórios, cozinho
mohiIiado, churrasqueira,pisána, dep.,empregadoegaragempara2

carros. RS 1 fl8.000,00

'253· CASA DEALVENARIA SEMI-NOVA - PARTEALTA -

fBM.ANTIGAAPAE - - c/204m2, tendo suítec/dosetmobiliado
eliJo,2quartos, cozilhasenri-nrobifOda dJurrosqueiv,gaiage1JIp/

2 carros. RS 1'55.000,00.

CORREJO DO POVO

CLASSIMais

IL;
CORREIO DO POVO 7

R. DOMINGOS DA NOVA, 449 /

Plantão: 9131-0174
,

,

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275�0722
www.girolla.com.br' E.;.mail: girolla@netuno.com.br

.

,1031- CASA - CENTRO - PRÓXA STUDIO FM - ferrenó c/
309m2 fendo, 3qtos, solá, cozinha, lavanderiaegaragem. Tem uma

quifinefec/ 1 qfo, sala, bwc, cozinhae lavanderiano fundos.
RS 148.000,00

1,113 - CASA DEALVENARIA � CIERNIEWICZ - f/110m2 em

ferrenó rIe 530m2 fendo 3qtos; sala, bwc, copa, dJUOilsqueira+galpão
com90m2 em ferreno Je 380m2=RS 110.000,00

,

,\

1003 - CASA - CENTRO - 3 quarfos, bwc, dep. emrpegada,
garagem. RS 95.00.0,00

1461 - CASA DEALVENARIA - GARIBAiDl· c/300m2, ferreno c/
,

600m2 - c/suite+'2qtós;sala rIeestar, sala rIe;anfar,bwcsoáaI,.
lavabo. estar intimo, copa, cdZÍl!ha, lavanrleria, bwcseVÍfO, varanda,

-,

garagem RS 250.000,00.

1172 - CASA DEALVENARIA -_CZERNIEWICI - c/140m2 em

tetTelÍo de443,25m2 (15x29,60) fendo suite+2qfos,bwc, copa,
cozinha, sala, despensa e lavanderia=RS 90.000,00

: J

1192 - CASAS DEALVENARIA (2 CASAS} -ILHA DA FIGUEIRA
:ferrenocom504m2( 18x28},cosadafretde:com 16Om2,com3qtos, I

'

sda;bwcsocia(. copa, cozilha, lavanderia, deposito,bwe�, estrr ;

intimo, dJuirasqueiraegaragem/Tem fundamentoparamais 1 piso.
Temumamsados fundos:com 120nr2, com2quaitos,bwc, copa, , i

,

cozinha, lavanderia, deposifo, garagem. RS 110.000,00

1171 - CASA DEALVENARIA - CZERNIEWICI - c/66, 13m2 em

ferrenode351m2 f�o 1 qtá, bwc, copa, cozinha, sala, despensae ,

lavanderia = RS 55.000,00

1254 • CASA DEALVENARIA - NOVA BRASILlÁ � - c/ 170m2, em
,

terreno de 450m2 (15x30) fenda:4 qtos, sala de estareÍfIlIfar, bwc
social, mzinha, copa, lavabo, estarintimo, bwcservífo, dJuriasqueira,

,

garagem. RS 150.000,00

1213 - SOBRADO RESIDENCIAL/COMERCIAL - JARAGUÁ I
ESQUERDO-'defrvntep/roapriqDc/266,20ni2,tendoswIH2qtos,'

slJetlf/a, sa/acomercial=RS 130.000,00.

.c

1014 - LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS - AMIZADE -/ofes
,
umanizados;mm asla/io, pronfosparaCtlnstrvi�40% ,de énfrat/a, saldá

em12vezes.
'

1416 - CASA DEALVENARIA - RIO CERRO 11- -c/160m2,
ferreno c/650m2 - c/suite+3qtos, salOdeestar, sala de;anfar, bwc,
copa, cozilihtt lavanderia, ehurrasqueir� g�ragemRS 100.000,00.

/

1994 - SOBRADO EM JOINVILLE -

BAIRRONOBRE'-cf310m2em t",eno'
de714m2(21x34J,�feIrIo
suítecfhmro+3qtos, esaitóno, lareira,
1avrJJo,�pistirI,gtJugempf3
�

1296 - CASA - VILA LALAu·c} 130m2 em terreno de 329m2 fendo
4 qtos, sala,2bwc's, copa, cozinha,garagem e val'(lllda. RS

65.000,00

3062 � APlO • RES.
'

.

. MAGUILU - CENTRO -

c/15,18m2,téodo2 �

quartos, 1 bwc, sala dê
-, esfare ;antar,mzinha,

lavanderiaegaragem.
RS 45.000,00

!
1

"

, , , 1
1996 - CASA DEALVENARIA SCHROEDER'- c/300m2, ferreno
c/ 1.50Om2 - c/suíte+ 3qtos,bwcsocitJt. dJurrasqueira,garagem21

carros. RS 160.000,00. Aceifa imóvelemJaraguá.

3001 - APTO -

\

ED. ELDORADO .

c/sllÍfe, O1 qUarto,
sala cotnsaatda, bw�
cozinha, lavanderiae

garagem
RS 1�.000,00

,)

'2984 - TERRENO·GUARAMIRIM - com arefl de 1.500m2 (15m de
frentex .JDOmde fundos), ecIIicada com3msasde alvenariae 1 ranchode

,

madeira. RS 485.000,00
'

,
,

1,-
I�
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Realizando seu sonho imobiliário
,

'

COO 008 - TIFA MARTINS � ,RESIDENCIA em alvenaria com 04 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem e churrasqueira - Valor R$ 45.000,00 + 64 parcelas R$
358,00 reajustado pelo IGPM

' ,

Cad A - Casa em alvenaria SUPER,BEM LOCALIZADA com a área de 106m2, terreno
com 386,00m2, rua Carlos Tribess, 353, báirro'São Luís-,com 03 quartos, banheiro;
sala, copa, cozinha, toda murada ao preço de RS 65.000,00

'

,FONE/FAX (047) 275�2990
,

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI 001770�J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

!J!""iW'�'" =�<N
.

,,, 'n-o ""'I"'-:r"'R'" JL=-"':=:-�",,'m'- """

COO 063 - NOVA BRASILlA � RESIDEr'jCIA em alvenaria com 1 suíte, 2

quartos, 2 salas; copa, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, terraço, garagem,
sala comercial- Valor R$ 100.000,00

Cod E - Casa na Rua Jaime Gadotti - Bairro Jadiní I%nzi, com 01 suíte,
02 quartos, 01 banheiro, sala de TV eSom, Sala de Jantar, Cozinha toda

mobiliada" Salão de Festa completo com Vidros, garagem para O� carros,
toda murada - R$ 95.000,00 - Aceita-seuma Én�da, mais parcelamento.

Cod 5251- Residencia em alvenaria pro;ximo ao Perpétuo Socorro - Valor
RS 45.000,00 aceita-se carros no negócio

COO 503 - BARRA - OHACARA medindo 6.QOO,OCilm' - Atras da CILUMA
- residência em alvenaria, 3 quartos, sala, copa cozinha, lavanderia, banheiro
garagem -oValorR$140.00Ó,00 '

'

-

'

Cod J - Antiga Recreativa Kolbach, area construída 600 m' e área do
Terreno 1.940,00 m'valor R$ 250.000,00 aceita-se propostas

'\ '

Cod H - Sobrado em Barra Velha - Garagem com churrasqueira R$
150.000�OO

Cod B - Casa em meia

praia distante 130 metros
do mar dois pisos,'
pavimento superior, com
um banheiro, quatro

quartos, sacada, parte
térrea com cozinha, sala,

,

churrasqueira, lavanderia,
garagem para dois

carros, murada; cisterna
para 5 mil litros" doi's

R$
200'.000,00 aceita-se

imóvel ,até ,R$

100.000,00 em Barra

Velha, Itajuba ou praia do

Cad G - Um terreno com 20 x 20 contendo
uma residência em alvenaria 210m" Garagem

para dois carros, três quartos, suíte com

banheira, banheiro social. sala, cozinha,
lavanderia, dispensa, banheiro de serviço, sala

de TV, varanda frontal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Briaetec
'.

'

. b CRECI934-J

Fone/Fax: (047)'
. \

370�0919 I 370-0819
E-mail:

engetec@engetecil7}0veis.com.br

ED. �ARVALHO - apartameMó.

CONSIJLTE-NOS

Ref 1068: Casa em alvenaria
, contendo 2 quartos, 1 sala, 1

bwc, cozinha, lavanderia, com

laje e piso cerâmico. Casa com

74m2 e terreno contendo 324m2

(12x27). R$ 25.000,00 .

CORREIO DO POVO

ClASSIMais

• j'

BAEPENDI- Casa. em alvenaria, cf 1 suíte
.

'

+ 2 quartos e demais-dependências, ±
-,

.

140m2, terreno cf 447'm2•

R$ 85.000,00

Ref 1049: NEREU RAMOS: Casa

em alvenaria com 3 quartos, e

demais dependências. Em frente a

SAMAE ...R$'18.000,00
.

+ '1.20 parcelas .

ou alugá' porRs 300,00 mensais.
""� ..

-._-
"_

..,.:...."':"' ...<.�:�._�.:�.

CORREIO DO POVOi 1

CENTRO MÉDICO
.

ODONTOLÓGICO: Sala
comercial constituida de 4

ambientes. Sala de espera,'
sala de apoio, sala de

entrevista-e sala de

exames. Além do:BWC e

.: gargérn para 'um carro.

'-'····ConCfómínio constituído de
\ 2 elevadores velozes,
banheiros' coletivos. R$

40.000,00 negociáveis.

.
'.

.

1
.

Ref. 1042 - CHAMPAGNAF - Rua Irmão Leão Magno,
·267 - casa em alvenaria, c/ 198rn2, área nobre, c/

I

aquecimento solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 salas amplas,
copa/cozo com móveis sob medida, 2 bwc;s completos,
lavanderia, churrasquéira, garagem para 2 carros, jardim,
de baixa manutenção, massa corrida e gesso. R$
180.000;00. negociáveis,

. I

Ref 1065 " Casa no centro da cidade com

.aprox, 441 m2 eterreno com 2.621 m2• 2

<:> suítes + 2 quartos, 2 salas grandes
conjugadas, cozinha, lavanderia, área de

festas, garagem para ,3 carros.

Terrenos:

-Vila Nova: 2 terrenos medindo
.

\
cada um a área de 300 mssendo

cada frente· com 15m e 20 de

fundos, prontos para construção.
R$ 37.000,00 cada lote .

- Terreno cl 2 casas, Rua Dr.
,

Arquimédes Dantas, 66 - Vila

Lenzi. R$ 32.000,00
- João Pessoa: el 21.219m2

(33x643�' R$ 3Q.000,00
-'Barra do Rio Cerro: Rua Camila

i \

Andreatta, el 392m2• R$ 35.000,00
- Juventus: Hua João Carlos Stein

el 420m2• R$ 38.000,00 \.

- Jaraquá Esquerdo: Rua João

Januárto Airoso, el 417m2. R$

42:000,00
- Ilha da Figueira (ponte - Weg): CI
392m2 (14�28), Rua Artur Witthoeft.

"(
R$ 37.000,00
- Terreno na Rua João Carlos Stein

(próx. Juventws) cl 420m2 R$

,38.odo,00

Casas: '

I

-João Pessoa: casa alvenaría Hua

Manoel Francisco da Costa - el 3

qtos e demais 9,ep. -ot 139m2,
terreno cf 300m2• R$ 55.000,00

: �egoeia\tel.
-Ref. 1048 - Casa de alv., el suite

-

j

+ 2 qtos, coz'. ct, móveis sob

medida, lav., cburresc., garélgem
. no t.ot. CHAMPAGNAT' ' R$

180�000,00
\

.

- NEREU RAMOS: Casa em

. alvenaria com 3 quartos, sala,

.copa, cozinha, Iavander!a, e

garagem localizada na rua César
, ..

Franeeski, 54 com 90 m�. área de

terreno com 420 m2. H$ 43.000,00 �

LOCAÇÃO: Apartamento
cf .�*qtos na 'Ilha da

. \,.

Figueira, próx, Hornago.
,

.
Rua SérglQ Sabei, prédio

novo. Contendo

churrasqueira, 'garagem,
.antena parabólica, .

cjrcuíto interno de tv,

portão eletrônico. Toda

infra-estrutura e. gás
individual.

§;. ·1
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CLASSIMais
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, eM "I' COMPRA - VEt'JDA � ALUGA - ADMINISTRA
RUA MAX WILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃOo

Prot.: 82.104

E-mail: vi\lê..hdaimoveis@netu·no.com.br

REi:- 2034 -HAE'I?ENQI- R: AUGU$TO I'V1IELKE, 144 � 2
,

'CASAS.DE: ALV,PMA c'o� 2o,çúii2: 3;DORM, BWC,
SALA,. c'OZ, GARAGIi:M'2.CARRós. OUTRA COM 100

M2: 2 DORM, SALA, COZ, EiWC:tERRI:NO 1.817 M2. R$
_
200.000,00

ALUGI( - REF 0010 - VILA NOVA - R: 25 DE JULHO -

SALA COMERCIAL 55 M2: R$ 300,00

VENDA - REF 2015 - BARRA RIO CERRO .fl: WALTER

MARQUARDT, 878' AO LÀDo PARQUE DE EVENTOS
ÁREA COMERCIAL COM APTO 2 DORM, SALA, COZ,

ÁREA SERViÇO, SACADA, BWC. TERRENO 480 M2. R$
190.000,00

VENDA'- REF 2018 - VILA RAU - CASA NOVA ALV, r
SUíTE, 2 DORM, SALA ESTAR, JANTAR, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO, VARANDA, GARAGEM 2 CARROS.

-

TERRENO 420 M2. R$102.000,00

VENDA- REF 3017 - VIEIRAS.-R: PREF. WALDEMAR
GRUBBA -tERRENO 338,20'M\ EDI'FICADO éoM_.

ÁREA PARA REVENDEDcIR,« DE.Ve;íCULOS, •..
';

ESCRITóRio COM 02SALA�:'()2 BANHEIRM. �$
320.000,00

.

« 'F;�VENDA, REF 3001- VILA NOVA - R: LUIZ
MAIMNGONI- NO ALTO - TERRENO 4.346,11 M2. R$

160.000,00

REF 3018 . BARRA RIO CERRO· R: erro GEORG -

rERRENO 381,25 M2. R$14.500,00

ALUGA - REF 0001 . ILHA
FIGUEIRA- R: SANTILlA PURES
RANGEL, 59' - GALPÃO
INDUSTRIAL COM ÁREA
APROXIMADA 700 m2. R$
2.SOO,00

ALUGA - REF
0012 - VILA NOVA
. R: PEDRO
GONZAGA - ED
ANA CRISTINA -

APTO NOVO 82
.

M2, ÓTIMO
ACABAMENTO: i
SUíTE, 2 DORM,
SALA, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO,
GARAGEM. R$
SOO,OO

VENDA· REF 2027 ·BARRA RIO'MOLHA - R: ANA
ZACKO - CASA ALV 90 M2: 2 DORM, SALA, COZ,
LAVAND, BWC, LAVAND. TERRENO 350 M2. R$

50.000,00

VENDA - REF 3002 - SÃO LUIS - R: ÇRISTINA A.
PEREIRA- TERRENO 325 M2.·R$ 26,000,00

REF 3000 - VILA NOVA - R: 1031 SEM NOME

TER�ENO 399 M2. R$ 32.000,00

ALUGA- REF0014- VILA NOVA- MATHIAS RUYSAN
-PROX. DETRAN - SALA COMERCIAL NOVA 192 M'
DE ÁREA ABERTA, 2 BWC - 2' PISO. R$1.400,OO

VENDA- REF 3011- CHICO DE PAULA- R: 454· I

JOSÉ POMIANOSKI :TERRENO 445,50 fvl'. R$
32.000,00

ALUGUEL

SALA COMERCIAL COM 80 M2: INíCIO
JGUÁ ESQUERDO.R$ 300,00

SALA COMERCIAL R: MAXWILHELM,
43 - R$ 210,.00

CASA COIVIERCIAL NO CENTRO. R$

800,00

ALUGA - REF 0003 . CENTRO'
R: PROC. GOMES DE OLIVEIRA,
1320 - ED ISABELA - APTO 95

M2: 1 SUíTE, 2 DORM, ÁREA DE

SERViÇO, BWC, COZ, PISCINA.
FICA"M MÓVEIS 2 _DORM. E

AQUECEDOR. R$ 550,00

,,'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

j
.•

' .

,

R a p. r e s e n t a • • •

soluções
..

c o n s t r u t I v as

Localização
- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

�- r'UA�MO".''',�".�._.- Edificação Residencial com 7 pavimentos ..� � " ,�,�

- 24 unidades residenciais . )D;;JLGWJODI
- Aptos de 3 dormitórios (1 suíte) com 3 vagas de garagem h!.. 'UAHrw.cldIODI
- APt�s de 2 dormitórios (1 suítelcom 1 vaga de g�ragem

'I /IkD��. IJDI
Apartamento tipo 01
- Área 96,60 m2

,Apartamento tipo 02
- Área 1 48, 18m2-

: .. conforto, funcionalidade, beleza em

.

- I .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

CENTRO - Ed.
Schiochet (ao
lado do Ange
loni), cj área total
de 155m2, suíte
+ 2 qtos, sala Cf

.

sacada, coz., bwc
'social, área
serviço, dep. de'
empregada cf
bwc, garagem,
prédio cj piscina,
2-salões de festa
e plavground. R$
95.000,00
NEGOCIÁVEIS.

TER A-FE,IRA, 15 de maio de 2004

Imobil'iária Jardim Jaraguá
Rua Reinoldo Rau, 585 - J«;Iraguá do Sul-'-SC - FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582/ PLANTÃO: 9997-9471

l° e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
HÁ 23 ANOS, GARANTINDO BONS

(�
:11:1 '

ln

!:l
:z
10

411
....
. .,

I
,

1-

, CZERNIEWICZ • Casa alv., cf 140m2, 2 qtos, 2 salas,
cozinha; 2 bwcs, área serviço, sI garagem, terreno cj 350m2•
RS 90.000,00.

ILÀA DA FIGUEIRA - Casa em alv., 3 qtos, sala, coz., bwc
social, área de serviço, garagem pj -2 carros, murada cj cerca
de alumínio, área total de 148,41m2, terreno 320,77m2• Toda
regularizada. R$ 80.000,00.

SÃO LUIS· Casa, seminova, cj área de 120m2, suíte + 2
'qtos, bwc social, área de serviço, piscina e bwc na área de

I

lazer. Valor a .comblnar, (liberada pI saque de FGTS. e
financiamento bancário)

VILA NOVA- Casa mista cj área de 75m2, 2 qtos,
sala, coz., bwc. Terreno 446m2• R$ 45.000,00 �
vista. IMPERDíVEL.

CENTRO - Casa em alv., cj área de 115m2, 2 qtos, escritório,
COZ., sala, bwc social, área serviço e' garagem. Terreno cj
306m2. R$ 55.000,00.
IMI'ERDíVEL.

CENTRO - Ed. Marajá, apto com 110m2, 2 qtos, sala cj
sacada, COZ., bwc social, área de serviço e garagem. Rua
Jorge Lacerda. R$ 65.000,00.

tRÊS RIOS DO SUL - Sobrado cj área de 68m2, 2 qtos, COZ.,
sala, bwc, sala de serviçoe garagem. Terreno cj 300m2• R$

. 21.000,00 negociável. + R$ 12.000,00 financ. CEF,
prestação R$147,00

VILA NOVA - Edifício Zimbros - Área total
176,12 m 2

Suíte+ 02 qtos, sala estar/jantar, sacada
c/ churrasq., COZ., bwc social, área de
serviço, 02 vagas de garagem Prédio com

Ltda.

VENDAS
VILA NOVA- Residencial Morada do Sol, suíte + 1 qto, COZ., bwc, área

,

de serviço, sacada c/ churrasq. R$ 83.000,00
�

VILA NOVA - Terreno c/392m2• Rua Artur- Gumz. Localização
Privilegiada. R$ 50.000,00

•

BARRA - Casa c/ 197m2, semi-nova, suíte + 2 qtos. R$ 95.000,00

CENTRO - Apto, Ed. Jaraguá, 175m2, 'suíte + 2 qtos, dep. empregada.
R$ 105.000,00 negociáveis

_ '
.

L�C'AÇOES
CENTRO - Rua: Mal. Deodoro da Fonseca, 776 -:- Apartamento Ed.
Maximum Center, apto 105, c/ suíte + 2 qtos, sala c/ sacada, COZ., bwc
social, área de serviço, garagem. R$ 700,00 + ns.íoo.oo condomínio.

CENTRO - Apartamento Ed. Florença, apto 202, cf suíte + 2 qtos, sala
c/ sacada, lavabo, COZo Mobiliada, bwc social, área de serviço, bwc
serviço, dep. Empregada.

CENTRO - (Próximo Beira Rio) - Apartamento Ed. Dianthus, apto 701,
c/ suíte + 2 qtos, sala c/ sacada, COZ., bwc, área de serviço, garagem c/
pisclna. R$ 750,00 + R$ 200;00 condomínio.

CENTRO - Apartamento Ed. Rebello, apto 302, c/ 3 qtos, sala c/ sacada,
COZ., 02 bwcs, área de serviço e garagem. R$ 430,00 + R$ 90,00
condomínio.

.

.

CENTRO - Apartamento Ed. Riviera, Cobertura Duplex, c/ suíte + banheira
hidro + 2 qtos, sala ampla c/ sacada, COZo mobiliada, bwc social, área
de festas c/ churrasq., área de serviço, dep. Empregada, garagem p/2

,

carros. R$ 1.300,00 + condomínio.
'

CENTRO - Rua Rio Branco c/ Leopoldo Malheiro - Apartamento Ed.
Gardênia, apto 210 bloco C, c/ 2qtos, sala c/ sacada, COZ., bwc, área
de serviço, garagem. R$ 330,00 + 'R$ 60,00 condomínio.

'

CENTRO - Apartamento Ed. Bérgamo, apto 102, c/ 3 qtos, 2 salas c/
sacada, COZ., dep. Empregada c/ bwc, área de serviço, garagem. R$
600,00 + R$ 95,00 condomínio.

CENTRO - Apartamento Ed. Rebello II, apto 101, c/ 2 qtos, sala c/
sacada, COZ., bwc, área de serviço e garagem. R$ 400,00 + R$ 85,00

.

condomínio.

CHICO DE PAULA - Sobrado (piso superior), c/ suíte + 2 qtos, sala c/
sacadar cozinha, bwc social, área de churrasq., área de serviço, garagem.
R$ 800,00.

ILHA DA FIGUEIRA...,. Sobrado, cf suíte c/ banheira + 2qtos, 2 salas,
cozinha, bwc social, área serviço, garagem p/ 2'carros, área de churraso
R$ 700,00

VILA LALAU - Apartamento Ed. Geovana, c/ suíte c/ sacada, 2 qtos,
COZ., bw,c, área serviço, garagem. R$ 350,00 + R$ 50,00 condomínio.

CENTRO - R�a Uruguai, 63 (próx. Dua� Rodas) - Casa alvenaria c/ 2
qtos, sala, COZ., bwc, área serviço.garagem, R$ 450,00

CZERNIEWICZ - Rua 13 de Maio, 411 (frente Panificadora Pão de Ló)
Apartamento Ed. Jaice Adriano, apto 202, c/ suíte + 1 qto, sala c/
sacada, COZ., bwc social ,área serviço, garagem. R$ 400,00 + R$ 80,00
condomínio.

.

CHICO DE PAULA - Rua Ernesto Schutze, 174 (próx. Posto Marcolla)
Casa alvenaria, c/3 qtos, 2 salas, COZ., bwc, área serviço, garagem. R$
430,00

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ef 2580· -- Vila Rau ..: Lot.

Helena Terreno de,

Esquina cf 357,50m2
�5x14,30) - R$ 17.000,00

I

�uro Verde - Terreno cf 329,OOm2 -

R$13.000;00

�

Ref 2596-

Centro,.. TerrenO

c/252,OOm2,
(12,50x20) - R$
65·900,00

e-meilz itaivan@itáivan.com.br

Veja as fotos detalhadas no sit�
www.iteiven.com.br

-Ref 5480 - Centro - Terreno Comercial
cf 420,OOm2 - 01 casa madeira antiga
+ 01 casa alv. antiga - R$ i45.000,Oo

Ref 5443 " Amizade - Casa Alv. em

construção cf 124,86m2 - suíte + 02 dorm
- churrasqueira - Terreno cf 408,38m2 -

,R$ 88.000,00

Ref 2582 - Amizade - Lot. Grün Garten
- Terreno cf 364,OOm2 (13x28) - R$
21.000,00

.

- Ref.4396 - Amizade _ Cond. resd.
.Arnizade - Apto :ef 80,OOm2 - 03- dorrn

- bwe - R$ 48.000,00

Ref 5473 - Centro - Casa Alv. antiga cf
155,90m2 - 03 dorm - 01 bwc -

Terreno cf 688,OOm2 - R$ 1�0.000,00

Ref 4372 - Centro - Ed. Aster - Apto
e! 127,14m2 - 02 dorm (0'1 c(
sacada) - 01 bwc - R$75.000,OO

Ref 4395 - Centro _ Ed. Dianthus _ Apto el
225,92m2 _ 01 suíte + 0,2 dorm _ bwe _

sacada cf churrasqueira - R$ 175.000,00
(Aceita a� até R$ 100,000,00 - central)

Ref 2593 - Amizade - Lot. Versalhes II _

Terreno Beira de Rio cf 644,Ogm2 + faixa
não edificante rJ 210,OOm2 _ Area Total cf
854,OOm2 --R$ 37.000,00

Ref 4384 - Centro - Ed. Gehring _ Apto cf
222,OOm2 _ 01 suíte cf closet + 02 dorm .,:

lavabo - sacada cf churrasqueira _ 02 vagas'
de garagem _ R$ 190.000,00

Ref 5466 - Ilha da Figueira - Casa Alv. cf
240,OOm2 _ 01 suíte cf closet + 03 dorrn
_ 02 bwc _ salão festa cf churrasqulera e

bwc _ R$140.00Ó,00 OlJ R$100.000,OO
entrada + SD R$40.0000,OO _ parcelas
R$810,OO

'

APARTAME'NTOS ,NOVOS

A�TO PADRÃO

Ref 4383 - Amizade - Resd, Matheus _ Aptos cf
114,OOm2 suíte cf hidra. + 02 dorm - bwc - sacada c/

churrasqueira _ Pagamento de 50%, entrada +

parcelamento direto com a construtora

CORREIO DO POVO S��.�.

JO�s�
:.cA�"'�YV'"

Água
Apartamento. naya - exce lente :

acabamento - cf 02 dorrn � bwc _

72,OOm2 - R$480,OO + cond -' Próx.
entrada UNERJ

Réf A-159 - Água Verde � Aptos Novos _

02 dorm - 01 bwc _ $ 330,00 (Ao lado
Sacolão 'gua Verde)

Ré,; E-3 - Vila Nova _ Terreno Cómercial
de Esquil)a cf 900,OOm2 _ R$ 550,00

Ref C-38 - Água Verde - Sala Comercial cf
47,Oem2 cf bwe - R$440,00 (Próximo
entrada da UNERJ)

Ref 4393 � Vila Nova - Ed. Independência
., Apto cf 110,OOm2 - 02 dorrn - @1 bwc
_ R$ 75.000,00 _ Apto cf 150,OGm2 _

01 suíte + 02 darm r R$85.000,OO _

-Co ber tura cf 300,OOm2,
R$150.000,OO,

- 'Ref 5478 - Vila Baependi - Sobrado cf
231,48m2 - suíte cf sacada + 02 dorm

(01 cf sacada) - 02 bwc - área festa >

Terreno cf 370,88m2. - R$ 165.000,�O

Ref B-205 - Casa Alv. Nova _ suíte + 82
.dorrn _ bwe _ R$ 500,00 ( Próximo
comercial Krernarte)

Ref B-208 - Casa Alv, _ Lot. Charnpaqnat
_ suíte + 02 dorm _ 02 bwe - cozinha cf
-armários - plscina _ R$ 1.200,00

Ref 546� - Vila Lenzi. - Casa Alv. cf
167,06m2 _ suíte - 02 dorrn " 02 bwe -

churrasqueira _ Terreno cf 382,80m2
_ R$'75.000,00 ou R$- 50.000,00
entrada + SD' R$25,800,OO _ Parcela
R$485,OO

.

Ref 2595 - Vila Rau - Terreno c:f
3A76,OOm2 - R$ 160.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
"

I:
I

,

,

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

RESIDE'NCIAL MONISE'
CONFORTO, FUNClpNALlDADE, SEGURANÇA E

BELEZA, EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA.

Rúa Emmerich Ruysan esquina cf Rua Hilário Bana (Vila Nova)
I

Apartamento Tipo 01:
Ár�� 96,601)12

Contendo 02 dormitórios

jsendo 01 suíte), bwc social,
sala de estar e jantar,

cozinha, .área de serviço, .

sacada cf churrasqueira e

uma vaga de garagem.

Apartamento Tipo 02:
Área 148,18m�.

Contendo 03 dormitórios (sendo
,01 suíte), bwc social, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço e sacada cf churrasqueira
e três vagas de garagem.

VENDE: Rés.,
Apto

novo, contendo

03 dormitários
(sendo 1 suíte),
sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro social,
sacada

)

c

churrasqueira e

garagem Rua Marina Frutuoso esquina
c/Rua Paulo Schiochet - Centro (Prôx:
Angeloni).

� ,

Aluga: ,Galpão /nd./comercial c/
escritório, área totei de aprox.
,286m2• Rua 25 de Julho, 14,30 (Vila
Nova) Aluguel: R$ 800,00

-? Apartamento contendo 03 dormítórtos (sendo 01 suíte), sala,
cozinhe, lavanderia; banheiro social e garagem. Condomínio Bartel
(Próx, Rodoviária). Aluguel: R$ 380,00

"

-? ',Apartamento "novo", contendo 03 dormitórios (sendo 01

suíte); 'sal'a, cozinha, lavanderia, banheiro social,' sacada c}
churrasqueira e garagem. Ed. Ana Cristina (Vila Nova). Aluguel: R$
500,00

'
'

,

-? Sala comercial, cf área aprox. 40, m2. Rua 'Preso Epitáeio
Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 330,00
-? Sala comercial, cf área aprox. 66 m2 (, Rua João Mareatto -

Centro - Ed. Chiodi!1i (10 andar). Aluguel: R$ 280,00

Vende: Res.

Imperial � Apto'
cf03 dorm.

(sendo 1 suíte),
e demais dep.,
com área

privativa de
152m2. Rua

Felipe Schmidt,
234 (ceNro).

'Vende: Casa em alvenaria; 5
domi. (sendo 1 suíte) edemais dep.
Rua.MarinB; Frutuoso, 769 (Centro)

t

1 n

1
l I

I 1

Localização: Rua Leopoldo M�hnke - Centro (Lateral da Rua Barão do 'Rio Branco)

LOFT - TIPO, 01 E 02

,Loft com 1 pavimento, sendo: .

*sala de estar *sala de jantar e
cozinha integrada *área de

serviço *dormitório *escritório
*banheiro com hidromassagem

\

*varanda
"

*1 vaga de garagem.

DUPLEX - TIPO 03 E 04
t - -.

Loft com 2 pavimentos, sendo:
*sala de estar

,* sala de jantar e cozinha
integrada *área de serviço

*dormitório
*escritório

. *banheiro com hldromassagem
=varanda

*1 vaga de. garagem.

Fone:
311-21,11

• I
'

. \
',.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Compra Vende

Rua Barão do Rio Branco, 373
Centro - Tel.: (47) 371-5544

'U15 -Centro, Sobrado, terreno: 360,OOm2,
,\>:R$ 295.000,00

�ASAS:
M 1120 - Agua Verde - Casa com

130,00m�, suite + 02 dormitórios.
< laragem pi 02 carros. Valor R$

110.000,00
�!f 1127 - Agua Verde - Casa com

16O,00m2, 04 dormitórios, garragem pi
� car;os. Valor R$ 110,000,00
!ef 1105 - Ana. Paula - Casa com

.

Constrói

CORREIO no POVO 7

-, Administra

u
(])
.._

u

·IMOBILlÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

Plantão: 9117-U 22 / 9143-1508
www.ivanaimoveis.com.br

ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

,

Ref 3125 - Estrada Nova - Terreno com 460,00m2.
Valor R$ 17.000,00

Ref 5101- Nereu Ramos - Galpão com 150,00m2 +

casa 'de :1'05,00m2, terreno 880,00m2. Valor R$
97.000,00

-

Ref 3122 - João pessoa - Terreno de esquina com

600,00m2. Valor R$ 25.000,00

Ref 3121 - Terreno, Vila Lenzi, área: 416,00m2
(16x26m), Valor: R$ 15.000,00 + parcelamento

170,00m2, suite + 0;2 dormitórios, garagem.
03 carros. Valor R$ 75.000,00
Ref 1118 - Estrada Neva - Casa com

126,00m2, 03 dormitórios, garagem. Valor

R$ 48.000,00
Ref 1119 - Estrada Nova - Casa em cosntrução
com 130,00m2, suite + 02 dormitórios, '

garagem. Valor R$ 55:000,00 ,

Ref 1117- Guaramirim - Casa com 126,00m2,

Residen.s:ia\
Yachl

I·Prazo de Entrega:·
setembro de 2004

/

Apartamentos com:
2.dormitórios, sala de estar,

. copa/çozinha, bwc social
e área de SElrviço.

Ref 6100 - Centro - Sala comercial com 53,00m2, na
Rua Barão do Rio Branco. Valor R$ 50.000,00

REF 1137 - TIFA MARTINS - Casa com 100,00m2,

v�br R$ 79.000,00
'

Ref 3113 Terreno, Centro, área:

452,20m2(17x26,60m). Valor: R$ 39.000,00 +

financiamento

Ref 1130 - Casa Rua Walter Marquadt, Terreno:
450,00m2(18x25m), Valor: R$ 66.000,00.

Ref 5100 - São Luis - Galpão pré-moldado de \

250,00m2 + uma apto de 50,00m2: terreno de

1,100m2. Valor R$ 85.000,00

Ref 4102, Garibaldi - Sitio com 114.000,00m2, casa
de madeira, lagoa ... :Valor R$ 35.000,00

Ref 2116 - Vila Nova - PRÉDIO NOVO - Apto com 02
dormitórios valor R$ 70.000,00 e Apto com 03
dormitórios valor R$ 85.000,00 ..

REF 211-9 - CENTRO - ED. MINER, APTO COM

121,00M2,Valor R$ 64.000,00

CASA NOVA - Ref 1122 - Amizade, casa com

142,m2.Valor R$ 119.000,00.

CASA NOVA - Ref 1110 - CASA NOVA, Figueira,
73,00m�, terreno: 300,00m2, Valor: R$ 59.000,00

Ref 2115 - Apto Ed. Jardins das Mercedes, Vila REF 1178 - VILA LENZI- Sobrado com 172,00m2.
Nova, valor: R$ 45.000,00 ou R$ 29.000,00 + Valor R$150.000,00
parcelamento.

03 dormitór.ios, garagem. R$ 55.000,00 130,OOm2, 03 dormitórios', garagem. Valor

Ref 1114 - Tifa Martins - Casa com 140,00m2, R$ 95.000,60.
03 dormitórios, garagem. Valor R$ 55.000,00 Ref 1130 - Vila Nova - Casa de madeira na Rua

Ref 1131 - Três Rios do Norte - Casa de Walter Marquadt. Valor R$ 66.000,00

madeira no Loteamento souza. Valor R$ (
Ref 1109 - Figuera - Casa com 120,00m2,

12.000,00 'próx. a Pedreira. Valor R$ 25.000,00
Ref 1103 - Vila Lenzi - Sobrado com 220,00m2,'
R$ 129.000,00
Ref 1128 - Vila Lenzi - Casa de esquina com

/

Ref 1123 - Nereo Ramos - Casa 'com

132,Obm2, 03 dormitórios, garagem.Valor R$

46·°°9,00.

Ref 1144 - Vila Rau ' Casa com 133,00m2,
03 dormitórios, garagem. Valor' R$
88.000,00
Ref 1145 c Jarguá Esquerdo - Casa com 03

dormitórtos , garagem. Valor R$

130.000,00
Ref 1146 - Centro : Casa com 03

dormitórios, 01 suite, garagem. Valor R$

115.000,00.

, I

I
1

• � ..

,
._. __ •• _." _._._._ •• _._. • ••• _ •• •• _ _ •••• _ ••• •• __ • __ _h __ _ •• _ __ __ _._ __ ••••

Salão de Festas
.

Central de Gás

Churrasqueira

3 Pavimentos
10 Apartament�s

Localização
Rua Plácido Satrer

(prõx. A malwee)

.... dIM
IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTOA.

VEN'DAS' EXCLUSIVAS
Rua Barão do Rio Branco, 373 - Centro - Fone/Fax: (47) 371·5544
www.ivanaimoveis.com.br-ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br I
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CLASSIMais TER A-FEIRA, 15 de maio de2

\ '

• Apartamentos com 2, 3 ou 4 dormitórios
,

,

• Edifício com 1 andares e �Ito padrão da acabamento

,

j
,

• Aquecimento a gás (opcional)
-

., Todos ambientes com iluminação natural sem "poço" de luz
f '

• Hall de entrada e áreas comuns do edifício com piso em granito e porcellanato Eliane'
.

• Sacada com churrasqueira em aço ínox
,

• Segunda e Terceira vaga de garagem (opcional)
• Cobertura "com piscina e ár�a de festas do condomíniq, com espaço para lan-house {lO andar)

I,
• Projeto Flexivel e inteligente, com arquitetura arrojada e taxa de condomínio reduzida

• Super localização: na Cabo Harry Hadlich esquina com rua Leopoldo Gerent, próximo ao Supermercado Angeloni,

,

• Construção pelo Sistema de Condomínio Fechado a Preço de Custo, sem juros de bancos,
,

.

• Rígidos padrões de segurança' seguindo orientação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
(com portas corta-togo eetç« pararesgafes no topo do editício)' ."

ct
.

t '

\

�
\
1

1 ,

l
I

I
I I

. I '

I'
i

.

!

t-
I

I
f

V

.Jóia em

lápidaçãol

,Aguarde...

•
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Unimed. S.eu Plano, Sua Vida,
Rua Marina Frutuoso, 149, Centro
47 370 2200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 OPINIÃO

anos de
"

.

,compromIsso
<'

Ao longo de seus 85·' anos de
existência, o Jornal Correio do Povo

sempre trilhou o caminho mais difícil,
que é o compromisso com a verdade e

com a ética. Durante todo esse'·
período, enfrentou adversidades as

mais diversas, como crises financeiras
'" �

,

e oposições de cunho político, mas

jamais permitiu que as dificuldades
superassem a determinação de seguir
em frente.
Ao completar 85 anos, a direção do

Jornal Correio do Povo sente-se

recompensada pelo esforço de todos
esses anos e cada vez mais estimulada
em dar continuidade a um trabalho
que teve início quando Jaraguá do Sul
dava seus primeiro passos em direção
ao progresso que hoje oferece à comu
nidade.

Como jornal local,' sempre ofereceu
aos seus leitores as mais variadas
informações sobre os assuntos de
interesse da coletividade. A comu

nidade e suas reivindicações sempre
tiveram prioridade na redação do Cp,

que não abre mão de sua in

dependência política e adminis
trativa.
A vontade. e a determinação em

participar eajudar na construção e no

desenvolvimento de Jaraguá do Sul

sempre pontuaram o trabalho
desenvolvido pelo Jornal Correio do
Povo, que junto com a sua: própria \

história, acompanhou a história do
município de Jaraguá do Sul e também
da região.

,

A importância do Correio do Povo
é indiscutível quando se pensa no

serviço prestado para a comunidade
em todos esses 85 anos de existência.

Apesar de estar a tanto tempo em

atividade nem por isso o CP dá mos

tras de 'cansaço ou desânimo. Ao con
trário, prepara-se para enfrentar uma
nova fase, projetada pela diretoria,
que pretende dar ênfase ao relacio
namento com a comunidade e tam�

bém oferecer ao leitor o maior nú
mero de informações possíveis atra

vés de um projeto gráfico inovador.

Jornalista Responsável: Maria Helena de Moraes - Fotos: Cesar Junkes e Alexandre Bogo - Paginação.
Eletrônica: Vinicius Schane .: Opto. Comercial: 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br -

Fotolito:Cromoarte Criação e Fotolitos - 370-0816-lmpressão:Gráfica e Editora CP - 370-7919
CORREIO DO POVO

PubUat.d&� 1919
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o jornal Correio do Povo sempre impulsionou o

jornalismo regional, tanto através do pioneirismo em
buscar profissionais diplomados para atuar em SUa

redação, quanto pela coragem de investir na ética,
Nestes 85.anos, o jornal Correio do Povo passou a

ocupar o espaço que antes cabia à política (aos
partidos, sindicatos, associações de classe, etc), o
espaço das reivindicações da população. Meu desejo
pessoal e da categoria que represento, a cada dia ma�
representativa na região, é de que o "mais antigo" seja,
em breve, também o "mais novo" (novamente o

pioneiro) diário do Vale do Itapocu, instrumento de
democratização social e política da comunidade,
Sérgio Luiz Homrich dos Santos - Diretor do
Sindicato dos Jornalistas de SC, repórter do
Jornal Correio do Povo entre os anos de 1989 a
1992.

Até hoje, há quem me pergunte se não tenho ambicães
materiais. Devo ser um dos poucos jornalistas da

'

geração dos anos 60 sem casa própria, nem carro,
poupança, coisas assim. De fato, nunca tive isso como

prioridade de vida. O que sempre norteou, e ainda
norteia, minha vida são 'desafios que se impõem. O
maior deles, talvez, tenha sido sentar à frente de um

microfone e falar para um público médio de 15 mil
pessoas (audiência, à época, pesquisada e

comprovada) aos 15 anos de idade, assumindo a

apresentação de dois programas diários, com duração
de duas horas cada um, de gêneros completamente
diferentes: jovem guarda e sertanejo. Outro, entre
muitos grandes desafios que aceitei, foi coordenar, em

abril de 1994, projeto gráfico que levaria o Correio do
Povo às ruas pela primeira vez com capa e contracapa
em cores, no 75º aniversário de sua fundação, o que
exigiu mirabolantes aventuras paralelas. Levando em

conta que ainda se usavam velhas máquinas de

escrever; que a redação, para produção de

textos,incluindo eu mesmo, tinha apenas três

repórteres; que não tínhamos carros à disposição, nem
a função específica de fotógrafos; que a revelação de

filmes ainda se fazia com água esquentada em canéca

de alumínio num laboratório improvisado (fita crepe
cobria as frestas da parede); que ainda estávamos no

sistema PMT (textos e fotos montados em páginas de

cartolina, posteriormente fotografadas por inteiro),
éramos, mesmo, os "Heróis da Resistência". Todos,
sem exceção, da diarista ao chefe maior. Nosso prêmio
foi ouvir os aplausos de um público de mais de 500
convidados no Clube Atlético Baependi. E isso,
particuÍarmente, eu guardo até hoje. Celso Machado
-chefe de redação do ANJaraguá

Parabéns ao Correio do Povo, pelos 85 anos. Também
fazemos parte dessa grande história, da época da
transformação da composição manual com tiPoS
móveis, ao linotiPo e o início do sistema off-set.
Guardamos boas lembranças dessa verdadeira escola
que o jornal foi para muitos. Ao grande timoneiro
Schmóckel, a Yvonne Alice e equite, um abraço e

sucesso. Flávio José Brugnago - Diretor e Editor
do Jornal do Vale do Itapocu

.

"O Jornal Correio do Povo é um espaço democrático
, 'i "

muito valioso para a co'munidade jaraguaense,
Historicamente, 7;esistiu'bravamente às intempéries
políticas e econômicas. Nesse meio em que tantas

publicações nascem e morremredos os dias, chegar aOI

85 anos é sem dúvida um feito histórico.

PrinciPalmente quando se tem tantas páginas de

história para contar. Parabenizamos a direção do

jornal e todos os funcionários que trabalham para qlle

a nossa comunidade esteja sempre bem informada,"
Dionei Walter da Silva - Deputado Estadual
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Noticioso e independente
Paulin
Pedri
Aos 79 anos, Pedri, embora poucos saibam,

também foi proprietário do Jornal Correio do

Povo. O negócio foi fechado por 10 contos de réis,
r

em 1946. Ele comprou as ações do Leopoldo
Reiner, Mário Tavares da Cunha e Waldemar
Grubba. Permaneceu por 12 anos no Jornal,
como sócio- proprietário e também como

funcionário, sendo o primeiro impressor do CP.

Daquela época, Pedri lembra que o Correio do
Povo circulava duas vezes por semana ou até uma

vez, dependendo das dificuldades orçamentárias
enfrentadas. Recorda também ter sido ele a

pessoa encarregada de buscar na rodoviária o

novo funcionário do Cp, que acabava de chegar
de Curitiba, Eugênio Victor Schmõckel, que

chegouemJaraguá do Sul em 1957.
Paulino Pedri comenta que, após o

falecimento de Arthur Müller, decidiu vender a

sua parte ao advogado Murilo Barreto de
Azevedo e FidelisWolf, ficando no Correio

trabalhando como empregado para os

mesmo até 1958. "Nessa época, fui nomeado
como escrivão na Coletoria Estadual de Jaraguá
do Sul eme aposentei em 1980", comenta Pedri.
Segundo ele, o CP sempre foi um jornal de
muita credibilidade e, depois de tantos anos em

atividade, continua merecendo a confiança do
leitor. "O que mudou, foi para melhor. Fico feliz
em ver que agora, o Correio do Povo está

moderno, sendo feito por uma equipe de

profissionais especializados o em jornalismo",
ressalta.

Paulino Pedri é casado comjulieta Ambrosi
Pedri. Ela é filha de João Ambrosi, um gaúcho
que veio da cidade de Bento Gonçalves para
trabalhar com João Marcatto, fundador de

.ernpresa Marcatto. Dona Julieta comenta que,
infelizmente, apesar de ter sido um dos

pioneiros, seu pai não teve o reconhecimento
merecido.

P��1919

le

Correio do Povo já conquistou

há 85 anos.lS

�(Jnfiança

BR 280 ,. Km 56, Centro
Guàramirim - SC
473731010

-,---------------- ,----------

Artur
Müller

, ArturMüllermorre no ano de 1957, mais precisamente no dia 27 de abril. Ele foi
gerente do Jornal Correio dó Povo no período de 1919 a 1922, e de 1923 a 1936 e de
1943 a 1957 assume o posto de diretor efetivo do CP. Respeitado por seu

conhecimento e intelectualidade, ArturMüller hoje é nome Ele Ginásio de Esportes
domunicípio, mas na época em que viveu, exerceu várias profissões, sendo prefeito e

deputado, comerciante, intendentemunicipal, entre outras atividades.
Ao ingressar no CP tinha apenas 2 4 anos de idade. Integrante do partido UDN

(mais tarde Arena), ArturMüller foi responsável por várias ações que resultaram em

melhorias na infrà-estrutura da cidade e crescimento econômico e político da
cidade. Foi durante sua gestão como prefeito que teve início o calçamento das vias
públicas

O diretor do Cp, EugênioVictorSchmõckel foi seu amigo íntimo e admite que foi
por influência de Artur Müller seu ingresso na política. Quando do centenário do
nascimento de ArturMüller, Schmõckel publica um livro em homenagem ao velho
amigo, onde conta passagens de sua vida e de seus feitos. Nesse livro, o autor relata
que Artur Müller, entre outras coisas, foi responsável pela institucionalização do
Valo Agrícola do Itapocuzinho; concorrência para a exploração da loteria estadual;
abertura do traçado da rodovia São Bento-Corupá, atual BR-280, uma obra
necessária para o escoamento da produção. Infelizmente, lembra' Schmõckel, a

morte o levou antes que a obra tivesse início.
.

Também foi o fundador da Liga Jaraguaense de Futebol.

alde-· ................."

/

ar rubba
Foi gerente comercial do Correio do Povo e sócio proprietário juntamente com Arthur

Muller, Leopoldo Reiner, Mario Tavares da Cunha Mello e Paulino Pedri. Eleito prefeito da
cidade em 1956, pelaUDN, substituindoArturMüller.

Atualmente é nome da principal avenida de Jaraguá do Sul, que dá acesso a cidade para
quem vem de Joinville.

.
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Foi presidente da UDN em 1962. Naquela
época, o Correio do Povo mantém oposição à

Prefeitura, administrada por Roland Harold
Dornbusch. A oposição respondeu as críticas

com agressividade, ao ponto de Schmõckel ter
sido agredido fisicamente pelo prefeito, pelo
secretário Clemansor do Amaral e Silva e pelo
suposto comissário de polícia lrineu de Souza, na
noite de 2 de agosto de 1961. Clemansor do
Amaral e Silva ainda mora em Jaraguá do Sul e

I

atualmente é um dos melhores amigos de

Schrnõckel.

Eugênio Victor Schrnõckel ainda participa
ativamente das edições do Jornal com artigos
publicados uma vez por semana e que relatam
detalhes da história de Jaraguá do Sul. Autor de
vários livros é também patrono do Arquivo
Histórico Municipal, criado na época em que foi

prefeito de Jaraguá do Sul. Entre as diversas

profissões que teve ao longo de sua vida, Schmôckel
afirma que o jornalismo sempre foi a sua grande
paixão.

onorato
-"<.

m lin
Jaraguaense de nascimento. Foi um dos proprietários e diretor efetivo

do Correio do Povo de 1937 a 1947. Em março de 1941, o CP comemora

seus 22 anos e anuncia instalação em novo endereço, na Rua Marechal
Deodoro, 302 Oficinas e edifício próprio. Na época, Honorato Tomelin era
o proprietário, cargo que manteve até 1943, quando Waldemar Grubba e

Leopoldo Rainer assumem a propriedade do Jornal Correio do Povo, sendo
que a redação ficou ao encargo de Mário Tavares da Cunha e Artur Müller.
O editor da época era João Crespo, que permaneceu no cargo de 1938 até
1943.

Tomelin atualmente mora em Blumenau e está com 91 anos de idade.
Visitado pelos diretores do CP Eugênio Victor Schmõckel e Francisco
Alves, Tomelin, como sempre, não economizou verdades nem informações
úteis "O Correio do Povo foi fundada com o objetivo de contribuir com o

processo de emancipação de [araguá do Sul", afirma Tomelin, que também
recorda da campanha de construção de um busto para homenagear o

fundador Emílio Carlos Jordan e da inauguração da Prefeitura, durante a

. administração de Leônidas Cabral Herbster, o prefeito militar que se

responsabilizou pela nacionalização das escolas, a mando do governo de
Getúlio Vargas.

A independência do CP é lembrada por Tomelin: "ainda acho que o

Correio do Povo sempre manteve o perfil de jornal visto com seriedade. Até
onde tenho conhecimento, ninguém jamais teve a coragem de tentar

comprar o Cp, ideologicamente falando. Sempre foi um jornal respeitado
por suas independência", assegura.

Outra faceta obs�rvada por Tomelin é o fato do CP ter sido pioneiro na

valorização do departamento comercial do jornal e do trabalho em favor do
aumento do número de assinantes. Já naquela época, Honorato Tomelin
tinha claro que a sobrevivência do periódico dependia do relacionamento
que conseguiamanter com a sociedade produtiva.

Seu ingresso no CP aconteceu por acaso. "Certo dia, o pai,
acompanhado do filho Honorato, durante uma caminhada, encontrou

parte de um jornal que chamou a atenção. No jornal havia um anúncio,
impresso com destaque, oferecendo oportunidade para aprendiz de
tipógrafo. Trata-se do Jornal Correio do Povo, onde Tomelin trabalhou a

partir do dia 20 de maio de 1930, permanecendo na gráfica por três anos.

Mudou-se para Joinvile onde trabalhou no Jornal de Joinville e mais tarde
voltou para Jaraguá do Sul a convite de Artur Muller, retornando suas

atividades no CP. Em maio de 43 transfere-se para Blumenau e funda o

jornalANação, até 1945", transferindo-se para os Diários Associados".
Ainda em Jaraguá do Sul, Honorato Tomelin exerceu o cargo de juiz de

Paz e responsável pelo expediente do Fórum. Em 1949 iniciou sua carreira

política filiando-se ao PRP (Partido da Representação Popular,
concorrendo a uma vaga na Assembléia Legislativa, ficando como segundo
suplente da legenda.
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Parabéns Correio do POVO!

Uma datr;t a ser comemorada por quem tem a seriedade
de ir além da informação. O CP leva consigo a alma

]araguaense, o instinto regional, e a credibilidade de

poder .contar todo dia nossa história que não para ...

maio de 2004 CORREIO DO POVO 8Ano�'

Parabéns Correio do Povo pelos 85 anos de

iniciativas como esta, do Memorial da

Comunicação, que marcam sua trajetória de

sucesso e credibilidade na região.

Aberto diariamente
II :OOhs, com almoço

Aceitamos reservas para festas

\ .
.

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 227 -Centro -Jaraquá do Sul Fone/Fax: 215·165�

rtodontla
rtopedia Facial

M o T o B. o M B A S.

www.famac.ind.br

É uma honra estar participando da comemoração dessa data tão marcante!

A i�iciativa de incentivo a memória da comunicação e a comemoração
de 85 anos de trabalho dedicados a toda região do vale do Itapocu.

Parabéns, Correio do Povo!

Tel: 47/ 374�6000
Fax:47/ 374-6001
famac@famac.ind.br
Rua Ponte Pensil, 608
SchroedÉr/SC
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Velhos a
c,

AoS- 81 anos de . idade, Ellen
Endersen Prodõhl lê muito bem (em
alemão e português) sem óculos. Pilota
uma cadeira de rodas com a segurança
de quem conhece o trânsito das mais

difíceis estradas da vida. Ela é viúva de

Augusto Sylvio Prodõhl, um dos

pioneiros no exercício da profissão de'

jornalista em J araguá do Sul.
Trabalhou no Jornal Correio do Povo
durante o pe-ríodo em que Eugênio
Victor Schmôckel foi vice-prefeito
(1970/1973) e assinava seus artigos
com o pseudônimo de "Fritz von

Itapocu". Antes do Correio do Povo,
Prodohl trabalhou na. Rádio Jaraguá,
de onde saiu em função de
desentendimentos de origem política
com eis proprietários da Rádio.
Além de jornalista, Augusto Svlvio

também era escritor. "O Engenheiro
Misael",escrito em 1956, e "As
Memórias do Cachoeira", de 1961 e

que fala do Rio' de Cachoeira, de
[oinville, são alguns dos títulos
publicados por Prodôhl, que morreu

em 26 de junho de 1985. Infelizmente,
a obra e o trabalho desenvolvido por
ele não são conhecidos das novas

gerações. Entre os feitos desse
jornalista, sua viúva cita o fato de ter

c

- ..tI,

� sido ele o primeiro joms
divulgar o trabalho do poeta
Bell na região Norte de
Catarina.

De acordo com dona EI
marido não fazia parte de
partido político, mas "sofreu
nas mãos de quem fazia a pol
Jaraguá do Sul, que na ép
braba", define a viúva de
Sylvio. Ainda traumatizada
do passado, dona Ellen não se,
ao afirmar que "a política é

suja". Das lembranças do passado,
recorda com carinho o fato de seu

marido ter sido um homem que sabia
ser educado com o público. "Recebia
doces, flores e presentes de ouvintes e

leitoras. Era educado com todas",
ressalta, insistindo em afirmar que vida
de. jornalista não é fácil. "Jornalista
está sempre sem dinheiro", diz.

Dona Ellen atualmente mora com a

filha.Ainda guarda uns acervo

considerável de livros, documentos,
cartas, objetos pessoais e Qut_ras
relíquias deixadas pelo pai, Jacob
Andersen, e pelo falecido marido. A
máquina usada por Augusto Sylvio
para escrever seus artigos e livros ainda
está na estante da sala, ao lado da foto

.,

PARABENS, .JORNAL
Correio do Povo

85 ANOS DE
-

IN F"t:;IRMAÇAO
E CULTURA
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Funda�ão Cultural
de Jaraguá do Sul
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Fazer jornal
é tradi

H

ao

Alessandra é responsável pelo departamento financeiro das empresas

Leandro administra a Gráfica CP. Trabalha na empresa desde os 10 anos de idade

Darlon comanda a Cromoart Criação e Fotolitos e é responsável pelo sucesso dos produtos Correio do Povo
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CORREIO DO POVO

ao da Com

nsportado para o Memoria ..

Parabéns!!! .

CARAGUÁ
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o Jornal Correio do Povo, ao completar 85 anos de existência, prepara-se para uma nova fase.
As modificações vão desde o aumento da tiragem à circulação, que passará a ser de cinco edições
por semana. Não decepcionar o leitor é a grande motivação da diretoria ao desenvolver projetos
de modernização do parque gráfico, que já conta com um sistema rotativo que, além de melhorar a

qualidade da impressão, tem capacidade para imprimir 20mil exemplares por hora.
Além das modificações já citadas, também estão previstas transformações no planejamento

gráfico, implantação de banco de dados e reestruturação da sede, que passará a contar com a sede

provisória do Memorial da Comunicação, uma iniciativa que tem por finalidade a condução e

conservação do que já existe sobre a história da imprensa em Jaraguá do Sul e da trajetória do

próprio Jornal Correio dó Povo. Aliado às novidades, o CP pretende ainda dar início a uma

campanha para aumentar o número de leitores e de assinantes através de ações promocionais e

pesquisas sobre a aceitação do Correio do Povo entre a comunidade, sem contar, é claro, com a

repercussão positiva das novidades anunciadas.
A manutenção da convivência e do bom relacionamento com a comunidade sempre foram

características do Correio do Povo, que, ao longo de seus 85 anos, sempre ocorreu de forma a

valorizar o jornalismo local através de reportagens que buscam noticiar a verdade, sem prejuízo da
imparcialidade, necessária à credibilidade do jornalismo. "Mas, quando é necessário, não temos

_

receio de explicitar nosso posicionamento", afirma o diretor administrativo do Correio do Povo.
O Departamento Comercial também está preparado para mais esse desafio. De acordo com a.

responsavel pelo - setor, Maria Aparecida Alves Hohl, com o aumento da tiragem e da circulaçao,
haverá necessidade de ampliação do número de vendedores. "Vamos intensificar nossa atuação
junto à comunidade e em toda amicrorregião do Itapocu", argumenta Maria, que trabalha no CP
desde 1990.

As transformações emelhorias do CP estão sendo organizadas para serem colocadas em prática
em médio prazo. A implantação dos novos projetos, de acordo com Francisco Alves, acontecerá
em fases, sendo que na primeira delas estão previstas a mudança do projeto gráfico e a

periodicidade do Correio do Povo, que três edições por semana, passará a cinco.

Sobre as aIteráções gráficas e editoriais do Correio do Povo, Francisco Alves explica que o
jornal vai oferecer mais matérias por página e melhor aproveitamento do material fotográfico..
Também vai abrir espaços para colunistas, com abordagens nos mais diferentes assuntos de
interesse da comunidade, como Economia e Esporte. "O novo projeto gráfico, além de mais

dinâmico, também favorece um melhor aproveitamento das matérias publicadas em função do
tamanho da página, que será um pouco maior domodelo atual", argumenta.

José Theodoro Ribeiro, 165 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - Tel.: 371-0555

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rnurucaçaoMemori'al da Co
o lançamento do Memorial da

Comunicação deve marcar as comemorações
de aniversário do Cp, o mais antigo semanário
de Santa Catarina, que completou 85 anos no

dia 10 de maio. A idéia de criação de um

Memorial é antiga e vem sendo acalentada
pelo diretor Eugênio Victor Schmõckel há
muito tempo. Agora, deverá ser colocada em

prática pela atual diretoria do Cp, com a

coordenação do diretor administrativo
Francisco Alves, que vê no projeto

. possibilidade de manter viva a Jnis,jJ"
imprensa na região e no Estadose
resgatar a participação do Correio do��
formação dessamesma história.

Num primeiro momento', o Memorial da
Comunicação funcionará junto à sede do
Jornal Correio do Povo, no centro da cidade.
Com o tempo, a intenção é transferir o

Memorial para espaço público maior.' Para
tanto, a direção do CP deverá lançar uma

campanha, onde toda a renda será revertídâ
para a construção do Memorial. De acordo
com Francisco Alves, todas as pessoas, físicas
ou jurídicas, que contribuírem com o projeto
terão o nome impresso na placa de
inauguração. A intenção, ainda segundo
Alves, é transformar Jaraguá do Sul no pólo da
história da comunicação. "Temos
maiores acervos de Santa Catarina.
refere à história da imprensa", argum

O Memorial da Imprensa tem u

inicial orçado em R$ 64 mil. Terá espaço
biblioteca, contendo também publicações do
Correio do Povo desde 1919, data de sua

fundação, além de espaço para recuperação de
documentos, exposição de peças e

equipamentos antigos c'omo gramofones,
vitrolas, máquinas de escrever, o primeiro
computador usado na redação do Cp,
máquinas antigas utilizadas pela gráfica como

linotipo, impressoras tipográficas, filmadoras
manuais, analógicas e digitais, além de outros
exemplares que caracterizavam o jornal antes
da era da informática e das novas tecnologias
de comunicação.

Entre as parcerias já garantidas, o CP conta
com a colaboração da família Piazera, que vai
emprestar a máquina fotográfica usada por
Ângelo Piazera em décadas passadas. De
acordo com Alves, o objetivo final é tornar o
Memorial da Imprensa uma referência para
estudos e pesquisas em Santa Catarina.
"Queremos que os estudantes entrem no
Memorial e tenham conhecimento da história
da comunicação em Sànta Catarina, não
somente do momento atual, mas do passado
também", assegura o diretor. Segundo ele,
uma importante parceria com o Museu
Nacional da Imprensa da cidade de Porto, em
Portugal, também servirá de base para estudo
sobre a conservação de material impresso.
Esse contato foi feito durante o 2° Encontro
Nacional Alfredo de Carvalho, nos dias 15 a
1 7 deste mês, em Florianópolis.

.
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R: ErwinlleneUlm, 381- AguaVerde - larauuá dI Sol- se - Tel: 215-8000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sanitários e a maioria ta nãb destinava verba
.

para a educação. Os p��cos que o f;ziam, destinavam@
uma verba irrisória. Em Jaraguá do Sul esse não era o

setor mais atingido, haja vista que, na época, existiam
no município 26 escolas (cerea de 20 subvencionadas
pelos governos municipal e estadual) para uma

população de 12mil habitantes.
No resto do Estado o descaso com as questões de
saneamento básico e educação. resultou na

proliferação de doenças contagiosas. Ainda nesse

período J araguá do Sul se ressente da falta de. um
hospital e de 'armazéns de carga _ nas estações
ferroviárias, pois a ausência de espaço para
armazenagem fazia com que muitos produtos
apodrecessem antes de serem transportados.

ESPORTE
Em 1925 o Correio do Povo promove a "Taça Correio
do Povo", competição cuja renda seria destinada à

construção de um hospital.

ECONOMIA
Outro grave problema era a energia.

.
Em edição de outubro de 1924, o

Correio do Povo cobra providências
urgentes para a instalação da "força
elétrica" em Jaraguá do Sul. Há cinco
anos o município prometia a

instalação de energia elétrica. Em
abril do mesmo ano (1924) Artur
Müller, diretor do Cf assume o cargo.
de Intendente Distrital de Jaraguá do
Sul.
Entre os problemas levantados pelo
Correio do Povo nesta década, ganha
destaque a preocupação com o meio

ambiente, mais especificamente o
desmatamento. Na edição de 12 .de
abríl de 1924, G Ç_Qrr�io-:do .P:9Y_�_
sugere a criação de legislação
específica par a exploração e

exportação dem,adeira.

FINAL COM REVOLUÇÃO
Q_final � década é marcado pela vez dos liberais. O Correio do Povo dá apoio ao candidato Júlio
Prestes, que não chega a assumir. Em seu lugar entra Getúlio Vargas, que assume o poder e lidera uma
revolução, movimento militar para a reforma do regime. O presidente Washington Luiz é deposto e

Getúlio Vargas assume. .

As tropas revolucionárias tomaram Santa Catarina. No dia 12 de outubro de 1930, os revolucionários
ainda podiam ser vistos no pátio da estação ferroviária de J araguá do Sul.

RETROSPECTIVA CP 1990/2000

REVOLTA DOSGAÚCHOS
Foi ainda -nessa década que os gaúchos promoveram uma revolução contra o que se chamou,
-"organização ditatorial do Estado" comandada pelo candidato derrotado Assis Brasil, inimigo do
governador eleito, Borges deMedeiros. Preferiram perder a causa a aceitarem uma rendição pacífica .

O acordo que conciliou as duas facções em luta no território gaúcho foi assinado em15 de dezembro de
1923, na cidade de Bagé. Além do adiamento das eleições federais para maio, a ata de pacificação
estabeleceu a reforma da Constituição de 1891, a fim de extinguir a reeleição presidencial. Foi alterada a

organização da assembléia de representantes e o governo concedeu anistia a todos os revolucionários.

Correio do Povo
Há 85 anos divulgando, relatando---,-...----- --

e participando do progresso senac
de Jaraguá do Sul e região.

É com muita satisfação que

apresentamos esta homenagem. Jaraguá do Sul - se

R: Adélia Fischer, 303 - Baependi � .Jaraquá do Sul- se - Tel.: 370-0251

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Emanclpaçao gera cre
POLíTICA

.A revolução de 30 atingiu em

cheio o Correio do Povo, que, por
motivos financeiros, deixou de
circular por dois anos. Retorna em

1934 graficamente mais bonito;mais
planejado e coincidentemente,
volta no mesmo ano da
emancipação de Jaraguá do Sul. A
década: de 30 a 40 é marcada pelos
reflexos da revolução e do governo
nacionalista de Getúlio Vargas. Para
os imigrantes alemães e seus

descendentes, o período não poderia
ser pior. Em nome do patriotismo,
escolas foram fechàdas, clubes de
caça e tiro foram proibidos e muitas

pessoas sofreram torturas e

humilhações por serem de origem
alemã.

Perseguições e prisões arbitrárias
são registradas pelo Correio do Povo.
Em todo o País, Vargas impõe a

censura aos órgãos de imprensa e as

eleições foram canceladas .. Vargas
nomeava interventores e começa a

surgir focos de conspirações
ideológicas. Em junho de 1935, o

chefe nacional da Ação Integralista
Brasileira, Plínio Salgado, visita

Jaraguá do Sul, cidade que se

tornaria em expressivo reduto de
integralista em SantaCatarina.

Também neste período tem início
a Segunda G�ande Guerra .. Jaraguá
do Sul, apesar de ser uma cidade
colonizada por alemães, foi o

município que mais enviou
combatentes. Os chamados
Pracinhas, que até hoje são
reconhecidos pelos feitos em prol da
vitória dos aliados, muito embora
não tenham recebido a consideração .

merecida.

];!t _::'::A,,*:Neste período, Jaraguá do Sul (e sua população) sentem os reflexos�dQ
governo nacionalista de Getúlio Vargas e compactua com a forma��qída Ação Integralista Brasileira. Em meio a dificuldades,? munic.Jplp

,

consegue sua emancipação e parte em busca de soluções par�,
i"�

problemas que impedem seu crescimento ""

INFRA- ESTRUTURA
A cidade ainda carece de todo o tipo de infra-estrutura e as estradas do interior são
recentemente lembradas pelo editor do Correio do Povo como lastimáveis, especialmente em

períodos de muita chuva, Os alagamentos eram constantes e atingiam vários pontos do
município.
Aliado à ausência de saneamento básico, o sistema de saúde pública também deixava a desejar,
sem contar a precariedade do transporte rodoviário, malha viária deficitária, escassez de
energia elétrica e uma sensação de abandono por parte do governo federal. Inúmeros
problemas que, a partir da emancipação, foram sendo rninimizados pelas administrações
municipais. Em maio de 1938, comissão de médicos do Serviço de Febre Amarela chega à
região para aplicar vacinação preventiva. Registros de casos de febre em Massaranduba e
Pomerode assustam a população. Suspeitava-se de que a febre fosse transmitida por
passageiros deônibus.
Em novembro de 1939 foi lançada a pedra fundamental para construção do novo prédio da
Prefeitura, na então Praça da Bandeira. O terreno foi doado por Ângelo Piazera (que mais

.

tarde nomearia a Praça). Aobra tinha custo estimado de 200 contos de réis. Atualme
prédio é sede do Museu Municipal Emílio da Silva é integra ü'patrimônio arquite

A

rCentJ:'r [It$tóFÍCO de 1araguá do Sul:
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nacio"nalism

INFRA-ESTRUTURA
A década de 40 marca o despertar da
preocupação com o crescimento urbano. São
construídas pontes, estradas, escolas, prédio novo
para a Prefeitura e para a rodoviária, praças, muro
ao longo da via férrea e melhorias urbanas foram
implementadas, como a coleta de lixo, instituída
através de decreto de 25 de março de 1944 e que
obrigava a Prefeitura a realizar o serviço ée
remoção do lixo de todos os prédios localizados na
área urbana da cidade. O serviço era diário.
Neste mesmo período é criada a Biblioteca fII

Pública de Jaraguá do Sul, inaugurada em 3 de
outubro de 1947. De acordo com o historiador

,Eugênio Victor Schmõckel, o acervo foi formado
com a junção de coleções já existentes na

biblioteca do Fórum, fundada em 1941, e com

doações da comunidade.
Nestamesma década o Correio do Povo denuncia
a necessidade de uma maternidade. A denúncia

"""""",,'""'.' ;"."."." v.e•• ,, '''','Ai é amparada em estatísticas do cartório de registroll�l:_j';l(;:l,*lL
_

:AI
.. -".� ..... "". '", civil referente ao ano de 1948, revelando oBi�líoteca Mun�:�at .�;

,"",,,a. ",>t" ,,,,.,,, g.·'F' percentual de mortalidade infantil do município.
,?;.< ISo' tj)kl;d�'i.m, (l:� tJIi��h�!
-----;0' Do total de 160 óbitos registrados, 52 eram
_---"7<::(:

crianças menores de cinco anos e 17 natimortos,
o que dava índice de mortalidade infantil superior
a 40% dos óbitos e 10% dos nascimentos.

,1

POLíTICA
O governo de Getúlio Vargas segue em sua

trajetória de desmandos. O período é de intensa

repressão aos meios de comunicação e à imprensa
de ummodo em geraL A legislação penal brasileira
é reformulada, mas a pena de morte para crimes
políticos não é aprovada, conforme queria o

presidente da República. Em Jaraguá do Sul, a

onda nacionalista continua intimidando a

liberdade dos imigrantes alemães. Até 1942, o

governo fecha 500 escolas alemãs em Santa
Catarina. O Estado Novo de Getúlio Vargas dura
até29 de outubro de 1945.
Já em 1956, sob o governo de Gaspar Dutra e a

queda do Estado Novo de Getúlio Vargas, são
restabelecido os direitos individuais, e devolvida a

autonomia aos Estados e Municípios, e o direito
as eleição diretas para presidente, com mandato

, de cinco anos. O catarinense Nereu Ramos
presidia a Comissão Constitucional que divulgou
a Carta Magna em 18 de setembro de 1946. Eleito
para o senado e para a Câmara Federal, permitido
pela Legislação da época, Nereu Ramos foi eleito
vice-presidente pelos constituintes, em 19 de
setembro. Toma posse no mesmo dia e assume a

presidência do Senado, conforme previa a nova

COnstituição. Nereu Ramos foi o único
catarinense a ocupar o palácio da presidência, na
Hist.ória de Santa Catarina.
A.o final da década de 40, depois de 10 anos de
ditadura, as eleições deram vitória aos

representantes udenistas, em Jaraguá do SuL

�rturMüller é eleito deputado estadual e Joaquimlazera assume ii Prefeitura local até 1947,
quando o prefeito eleito, Waldemar Grubba, toma
posse.

·Dr,
···.,Rdni6i,

""":-,�.-
..

Em 1941, o Cp, para comemorar seus 22 anos. anuncia seu
novo endereço: Rua Marectlal Déodoro 302 Oficinas e edifício
próprios Honorato Tomelin era o proprietário do CP.

1943- Edital de dezembro de 1943 informa que Waldemar
Grubba e Leopoldo Rainer assumem a propriedade do Jornal
Correio do Povo. sendo a redação ao encargo de Mário Tavares
da Cunha e Arthur Muller. João Crespo foi editor até 1943.
função que exerceu por cinco anos.

atinge se
Nesta década a guerra chega
a 'seu apogeu e também ao

seu fim. No Brasil, surgem os

primeiros reflexos de
mudanças na área social com
a obrigatoriedade da carteira
de trabalho.Outro avanço

considerável foi a
implantação do Código
Nacional de Trânsito,

lnstltuído por Getúlio Vargas,
através de decreto, em
fevereiro de 1941

Desejamos que o
. Correio do Povo prossiga

alcançando o merecido

lugar de destaque
conseguido atr-avés do
trabalho sério que vem

,r�alizando CJO longo destes
i&." ®

85 an.os.

UNIPlAST
EMBALAGENS

.
UNIPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
Rua Roberto Ziernann, 460 - Jaraguá do Sul - se

. Fone: (47) 371-2227 - embalagens@uníplast.índ.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�18�__�Es�P�EC�IA�L mai_Od_e20_04 C_O_R�_I_OD_O_PO__m�_

rnunicaçào
pelos 85

daa

Rua REino Ido Rau, 60 , Sala 501, CEntro
2752608

ARQUITETURA

!-O'-'Op�;�b;�-iO;-;;;;_O�-'_O'_O_'O_O'-'O_'-"_O_O'-'O-I
i l

! Jornal Correio cio Povo I
i i

I pelos 85 anos de. . !
i i

I história, pautados I
j i

i por princípios éticos, I
I i

i repleto de notícias e I
i i

I informações o o

I
! !

I
.

fundamentadas I
i i
i i
i em fontes com a i
! !

.

! !
! máxima c·redibilidade. .

i
! !
! i
! !
! !
i i
! CORRETORA DE SEGUROS GARCIA LTDA
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Parabéns ao Correio
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i'i'
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(\\ih
ii:W4

"1

ovo pe os
f edicados a' nossa região e

principalmente pelo respeito ao

resgate histórico inserido no
,

projeto dó:Memorial da
Comunicação.

..

CORREIO DO POVO
P��1919

Parabéns, ao ,jornal 'i

- .

_ . ...: ------

para to

. jarao

Rua
.... Picoll1, 109 , Centro

3111331'
.
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rescimento ind
OLíTICA
eleições de outubro de 1950 devolvem o poder a
túlio Vargas (PTB mais UDN) e dão a vitória a

neu Bornhausen como governador do Estado de

nta Catarina. A mesma eleição coloca Artur
.. uller prefeito de Jaraguá do Sul, também

presentando a coligação udenista.
1954, Getúlio Vargas se mata com um tiro e

sume o vice Café Filho, até as eleições de 1955,
ando vence Juscelino Kubitscheck Em Santa
tarina, pela 'primeira vez os dois grupos

ajoptários ficam à margem do governo.
índa nesta década, mais precisamente no ano de

59, o atual diretor do Correio do Povo Eugênio
ctor Schmôckel é empossado vereador em

raguá do Sul. Em novembro do mesmo ano, já em
mpanha para as eleições de 1960" passa em

raguá do Sul o candidato [ânio Quadros. Foi o
[meiro candidato à presidência da República a

irar J araguá do Sul.
todo o Vale do ltapocu, udenistas e pessedistas

.. igam. Em 1956 o radialista Adalberto Antônio
lbino (UDN) é morto a facadas por Luiz

equech, (PSD) em Guaramirim. Este era o

rceiro crime eleitoral em 10 anos, cometido em

uaramirim.

ustrial
Época de um qrande incentivo à educação com a criação de

diversas escolas.Muitas mudanças se anunciam nesta
década marcada pelas transformações que culminariam no

período de grande desenvolvimento industrial. O,
sucateamento da agricultura e o êxodo rural também foram
marcantes neste período. Os anos 50 também registram o
retorno de Getúlio Vargas à presidência da República

ECONOMIA
A década de 50 é marcada pelo crescimento da indústria brasileira, com a abertura para
investimentos de multinacionais. Em julho de 1952, a Comissão Brasileira de
Desenvolvimento Industrial apresenta projeto para implantação da indústria
automobilística no País. O Ministério envia técnicos a Santa Catarina para avaliação das
condições técnicas no Estado, estudando a possibilidade de implantação de indústrias
'européias. Em 1952, os investimentos norte-americanos já equivaliam a mais da metade
do capital estrangeiro investido no Brasil, cerca de 600 milhões de dólares.
Nesta década Jaraguá do Sul já tem quatro agências bancárias: a Caixa Econômica
Federal, o Banco da Indústria e Comércio de Santa Catarina e o Banco Nacional de
Comércio S.A. O Banco do Brasil inaugura sua primeira agência local em 1959.
A prefeitura, com incentivo à industrialização, concede incentivos fiscais a novos

empreendimentos. Nota do CP de outubro de 1959 informa que Jaraguá do Sul adepta já
há algum tempo da política de isenção de impostos, concede benefícios à instalação da
firma Tecelagem Itajaí SIA Tecita.
A estrutura da cidade começa a se adaptar ao crescimento industrial, que sofreria
verdadeiro surto na década de 60. O perfil industrial, fundamentado nos ramos têxtil,
alimentos emetal-mecânico começa a diversificar-se.

""

ASCENSÃO CULTURAt
Nesta década surge a Scar - Sociedade
Cultura Artística- fundada por Francisco
Fischer e Adélia Piazera. A formação da
Sociedade deu-se pela necessidade de
manterem os saraus regados à música e ao

pouco espaço para as atividades culturais,
que culminariam com a formação de uma

orquestra. Começaram os encontros no

Salão Buhr. O jornal Correio do Povo cita a

fundação da Scar como entidade cujos
objetivos erao de incrementar e difundir o
gosto pelas artes musical e teatral,
possibilitar e facilitar o aprendizado dessas
artes e dar impulso à vida cultural.
Atualmente, a Scar é considerada um dos
mais completos e equipados espaços
culturais de Santa Catarina, com um teatro
com capacidade para 1.500 pessoas. A sede
nova foi construída na década de 90 com

recursos da lei de incentivo à cultura.
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Correio do Povo,
há 85 anos

fazendo parte da
nossa comunidade.

Parâbéns Correio do Povo, pelos seus 85 anos e pela aiação do Memorial da Comunicação.

Rua: CeI. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro

o

,

maio de 2004

"",

CORREIO DO POVO �841lo.

, ,�-

Laboratório Lenzt
de Análises Clínicas Ltda.

CONDUISTANDO A DUALIDADE
. E A EXCELÊNCIA LABORATORIAL

.

o

CONCEITO EXELENTE DESDE 1992

371-6524
rablenzi@lablenzi.com.br

Sindicato dos Trabálhadores nas Indústrias do Vestuário, Fiação,
Tecelagem e Artefatos de Couro de Jaraguá do Sul e Região

Rua Francisco Fischer, 60 - Centro
371 2322
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conormca
uá do Sul entra no clima da urbanidade e da
ussão política ferrenha. No âmbito estadual o
imento e a modernidade aparecem em várias
amo a criação do Besc pelo governador Celso
.Jaraguá do Sul deixa de ser uma cidade de
gropecuário para transforma-se em cidade
rial. Anos de chumbo no que se refere aos

olíticos e humanos daqueles que contrariam
e militar, instalada à força em 1964. Em 1969;

� uá do Sul já despontava em terceiro lugar no
parque industrial dó Estado

Se por um lado vivia-se a supressão dos
direitos- políticos, por outro lado o País

passava por uma fase desenvolvimentista.
Em setembro de 1969, por exemplo, o
Correio do Povo relata que "procedeu-se,
na capital do Estado, a assinatura de mais
um vultoso contrato de financiamento;
desta vez atingindo a empresa

jaraguaense Companhia Máquinas
Famac. Na oportunidade, o BRDE passou
a deferir mais um importante projeto
financeiro ...

"
.

Entre as décadas de 60 e 70, o

crescimento econômico acelerado,
sobretudo nos' setores industrial e de
infra-estrutura, torna-se importante
ponto de apoio ao regime militar. Em

Jaraguá do Sul, a indústria local é

beneficiada com o período de estabilidade
econômica, o que facilita a expansão e a

criação de novas empresas.
Até a década de 60, as regiões industriais
como, o Vale do Itajaí dispunham - de

apenas três horas de energia elétrica
.diária. No mês de junho de 1962,

,

lideranças e representantes das regiões
Norte/Nordeste reúnem-se em Joinville,
com o governador Celso Ramos, para
discutirem o' problema da escassez de

energia elétrica. Também nesse período o

governo do Estado cria o Besc, a Celesc e

o Fundec, consolidando o crescimento
econômico de SantaCatarina,
Ainda nesta década, nasce em Jaraguá do
Sul aWegMotores, empresa que hoje está
entre as 100melhores para se trabalhar no
Brasil. Tem aproximadamente oito mil
funcionários, -exporta para vários países e

mantém filiais na Europa e na América do
Norte.' É lídei de marcado no setor de
metal-mecânica. Foi fundada porGeraldo
Wernighaus (morto em fevereiro de
1999), em acidente de carro. Exercia, na
época de seu falecimento, o cargo de
prefeito de Jaraguá do Sul; Eggon João da
Silva e Werner Voigt. A Weg também é
d 'I

C
�

estaque naciona por sua atuaçao na

cárea social e na formação demão-de-obra
'especializada através do 'Centro Weg,
uma

.
escola para adolescentes que

desejam ingressar nomercado de trabalho
no setor da metalurgia. A primeira sede

c
da Weg, localizada na Avenida Getúlio
Vargas, atualmepte abriga o Museu da

Em junho de 1962 a Liga Jaraguaense de Esportes Weg, inaugurado ano passado.
completa 10 anos e a data é lembrada pelo Correio do Outro sinal de avanço foi a criação do

Povo, cujo diretor, Eugênio Victor Schmôckel, foi um dos CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), da
fundadores junto com o advogado e desportista Mutilo Acijs, (Associação Comercial e Industrial
Barreto de Azevedo e ArthurMuller. A Liga existe até os -, de Jaraguá do Sul), instalação do INSS,
dias de hoje e nasceu com a responsabilidade de do Sesi;
incentivar a prática de esportes na cidade.
Também nesta época, em 1963, os atletas

jaraguaenses,por falta de incentivo do governo

municipal, não comparecem à 4° edição do Jasc (jogos
Abertos de Santa Catarina) já que o desempenho
anterior da equipe, em Blumenau, foi considerado
insatisfatório peloMunicípio.

No final da década de 60 o sistema ferroviário entra em decadência. A
construção de rodovias em todo o Brasil muda o rumo dos transportes. Em Jaraguá do
Sul, a comunidade solicitava a construção imediata de rodovias, temendo o

isolamento.
Nesta década, mais precisamente em dezembro de 1969, é inaugurada e aberta ao

tráfego a nova ponte Abdon Batista. A construção antiga suportava desde 1913 todo
o fluxo de veículos para o resto do Estado.

No início de 1960 a Prefeitura de Jaraguá do Sul exige dos proprietários de
imóveis do centro da cidade a construção de muros, fato que não aconteceu devido à

inexistência de alinhamentos namaioria das ruas.
Apesar do progresso latente na área industrial, em 1962 o único posto de saúde

da cidade não dispõe de medicamentos necessários e em quantidade suficiente para
atender a população, conforme denunciao Correio do Povo em sita edição de julho,

Um exemplo de avanço foi a criação do Corpo de Bombeiros Voluntário, em
setembro de 1966. A iniciativa partiu do Lions Clube, que convocava cidadão para
que se apresentassem como voluntários. Atualmente o Corpo de Bombeiros
Voluntário de Jaraguá do Sul instalou duas sub-sedes, uma da Barra do Rio Cerro e a

outra no Bairro João Pessoa.
'

Em 1965, o Correio do Povo divulga, em edição publicada em setembro, a

solicitação por parte da Câmara de Vereadores para a instalação dê rede de energia
elétrica para o BairroGaribaldi.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraçué do Sul •
Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br

ESPORTE

ECONOMIA

CULTURA

Inaugurado nos últimos dias de 1959,
entra em funcionamento em 1960 o

Cine Jaraguá. O novo espaço de lazer

prometia melhores filmes, oferecendo
ampla tela panorâmica e recursos

técnicos para a época.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

22 ESPECIAL maio de 2004 CORREIO DO POVO 8Ano. �'
�

J{osso RoW\.e-�oge-W\.
00 cP que- Ró

85 o�os Ile-plle_se-�to

O e-�o de- I�tr0IlW\.OÇ,ÕO,
ii istólliO e- Cu�tullO

�o Qe-giõo

ulpamentos pam Escrltório LIDA.

Parabéns,
CORREIO DO POVO

Quintino Bocaiúva, 148, Centro
Jaraguá do Sul - 371-1477

esde

trazendo

comunicoçoo visual
RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1583,3718637

I O informação
unidade.

. ,.,

omumcaçao

370-7393
Rua Adolff Püttjer, 444 - Jaraguá do Sul

Madeireira Flórida
,

Correio do Povo, 85 anos

incentivando as grandes iniciativas
. e impulsionando o progresso

social, econômico e cultural da

nossa região. Parabéns!!!

, Rua Bernardo Dornbusch, 1864 - Vila lalau - Jaraguá do Sul- Tel.: 311-6331
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posta, ins 1 u o e os Correios para fa 1 ifar a triagem
correspondências. Em 1970, a delegacia de [araguá do Sul ganha a sua

primeira viatura da Secretaria de Segurança, que, por estar estragada;
não pôde ser usada. Em setembro de 1972 é inaugurada a primeira creche
de Jaraguá do Sul, a Constância Piazera.
O Rotary Clube julga o resultado do concurso para escolha do Hino de

.

Jaraguá do Sul. Participavam 13 concorrentes, sendo o vencedor da letra

Rodolpho Hufenüssler e música de Alcesti Berri. Em agosto do mesmo

ano o prefeito em exercício cria o Museu e o Arquivo Histórico

Municipal, cujo patrono é Eugênio Victór Schmõckel, prefeito em

exercício e responsável direto pela fundação do Arquivo Histórico. '

Em 1973 o Correio do Povo levanta, pela primeira vez, o problema de

habitação, desencadeado pelo desenvolvimento urbano e crescimento '

, ,industrial. De acordo com levantamento divulgado pelo Cp, cerca de 150
novos empregos surgem a cadamês.

Emjulho de 1974 o diretor da Feri, PadreElemar Scheidt, dá entrada no
processo de criação da Faculdade de Estudos Sociais junto ao Conselho
Estadual de Educação. Foi também neste ano que o presidente da Cohab
visita Jaraguá do Sul para tratar da construção das primeiras casas

populares na cidade. A Prefeitura tinha então lÓ8 interessados na fila de

espera. O requisitomínimo era ganhar entre um e seis saláriosmínimos.
Em comemoração aos 40 anos de emancipação política deJaraguá do Sul
acontecem várias inaugurações na cidade, como o.Nelo Hotel e o Hotel

ltajara. Na área social, temos a criação da Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais) e também surge o movimento para incentivo
ao turismo com a criação do Centro de Informações Turísticas.
Em 1975, o prefeito Eugênio Strebe reúne comissões para discutir o
planejamento da.cidade, 'que, na época, tinha como problemas imediatos
o sistema viário, calçamento, coleta de lixo, irrigação de ruas, iluminação
'pública e embelezamento da cidade. Em 1976 acontece o Centenário de

Jaraguá do Sul, data que foi comemorada com vasta programação.

ECONOMIA
Em agosto de 1972 é realizado
em Florianópolis o 4°
Encontro das Indústrias de
Santa Catarina. Estiveram

presentes representantes da

Weg Motores, Indústrias
Reunidas Jaraguá e Kohlbach
Motores.
O Plano de Ação Catarinense
previa para 1972 a reforma da
rede elétrica jaraguaense,
que, devido às atividades

industriais, já não suportava a

demanda de energia. A
atividade deveria beneficiar
também a periferia da cidade.
Desde 1968, o consumo de
eletricidade duplicou em

Jaraguá do Sul,' a oitava

cidade no ranking das
maiores consumidoras de

energia.

ESPORTE
As competições amadoras ganham impulso com a criação da

Olimpíada Jaraguaense Estudantil. Bolão masculino, futebol de
salão e xadrez eram as modalidades esportivas que mais se'

destacavam na cidade.

e

I a
o Jaraguá do Sul já é o sétimo município em

MS no Estado de Santa Catarina, fruto de um

,:riaJização que ultrapassava-a oferta de mão-de-
, o diretor do CP, Eugênio Victor Schmõckel é
refeito em exercido eem agosto do mesmo ano
Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul. De acordo
qlgada pelo CP em janeiro de 1980, na década de

eram 10.643 pessoas em Jaraquá do Sul

O onda desenvolvimentista de [araguá do Sul é

amparada pelo Correio do Povo, que publica artigos
e matérias cobrando do governo estadual a solução
paraos problemas da região, cujo desenvolvimento é
atribuído à atenção que o governador dispensa a ela.
Ao mesmo tempo, o cidadão brasileiro ainda sofre
com a repressão. Prova disso é o edital publicado no
Cp, em 1971, informando que todos os

estabelecimentos de hospedagem ficam obrigados a

registro na Divisão de Polícia de Segurança da
Secretaria de Segurança Pública, sendo que os :

'estabelecimentos de hospedagem deverão manter

aberto um livro modelo policial para o registro de

hóspedes. O decreto era assinado pelo governador
ColomboMachado Salles.
O povo luta por eleições diretas e o Brasil, em âmbito
nacional, inicia o processo de transição
democrática. Em 1975, antes de transmitir o cargo
ao 'sucessor Antônio Càrlo Konder Reis, o

governador Colombo Salles inaugura a ponte que
leva seu nome e liga a ilha de Florianópolis ao

continente.

Nesse 85° aniversário prestamos nossa

homenagem ao projeto de construção
do Memorial da Imprensa e

. principalmente, à ética profissional
que em todos os momentos se fez

1

presente no Correio do Povo.

HIPER e SUPERMERCADOS

BREITtlAUPT
Shopping Center
BREITHAUPT
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Nesse 85° aniversário

prestamos nossa

homenagem ao projeto
de construção do

Memorial da Comunicação e .

principalmente, à ética

profissional que em todos os

momentos se fez presente no

. Correio do Povo. Cassuli Advogados Associados S/C·
-

OAB/SC 397/99
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spor e e
o início da década de 80 é marcado por uma forte crise financeira do

Correio do Povo. Através da intervenção de seu diretor, Eugênio Victor
schmockel e o CP não fecha as portas e realiza' campanha para

arrecadação de fundos."Preserve o semanário mais antigo de Santa
ii>' atarina" era o mote da campanha, que obteve resultados satisfatórios

Em 1980 o papaJoão Paulo 2° visita o Brasil. Epoca do Plano Cruzado
de José Sarney. A eleição direta para presidência da República é
restabelecida em '986 e tem início a redação da nova Constituição.

CULTURA
Depois de oferecer coral, escola de música e promoções no éampo das artes,
a Scar monta o primeiro grupo de teatro, tendo como diretor o historiador

Carlos Hoffmann.
Acontece, em meados da década de 80, a primeira edição da Feira de Arte e

Artesanato, realizada em 1983, durante a semana de aniversário da cidade.

A Scar inicia as obras de construção da Casa da Cultura, na Rua

Amazonas.
Em julho de 1985 é inaugurado o Monumento aos Pracinhas, na Praça do

;t} Expedicionário.Também em 1985 a Prefeitura inaugura a Casa do
Colonizador, para servir de Centro de Informações Turísticas. Ainda neste

ano o prefeito Durval Vasel anuncia a criação da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul.
Ogovemo Sarney institui a lei que concede benefícios fiscais a pessoas físicas e, jurídicas que destinem doações
para investimentos culturais. A, Scar e a FundaçãoCultural partem em busca de recursos.
Em 1989 acontece a primeira edição da Schützenfest. O Correio do Povo antecipa que a Festa dos Atiradores
poderia acontecer no mesmo período que a Oktoberfest de Blumenau.

_
Também nessa década a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional anuncia o desejo de criação

de um roteiro turístico cultural com a intenção de evitar a

destruição do patrimônio. Ao final da década cJ. 80, tombam,
literalmente, algumas das mais importantes construções de
Jaraguá do Sul para dar lugar ao progresso. No Rio da Luz, foi
tombada pelo PatrimônioHistórico a casa da família Rux, legítima
construção em estilo enxaimel. O SPHAN e outros órgãos
culturais são extintos pelo presidente Fernando Calor de Melo,
eleito em 1989, incluirido a lei de incentivo à cultura.
Em 1988 aMalwee Malhas inaugura omuseuWolfgangWeege.
Lançada a pedra fundamental (junho de 1989) do Teatro da
Scar,construído com recursos da Lei Sarney de incentivo a cultura.
O Ministério das Comunicações libera a concessão da primeira
emissora FM de rádio em Jaraguá do Sul. O Museu Emílio da Silva
é reaberto em 1990depois de um ano de portas fechadas.

POLíTICA
A extinção do bipartidarimso marca o início do
desenvolvimento social dos anos 80 e o surgimento do
PT (Partido dos Trabalhadores) liderado pelo atual
presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em
Jaraguá do Sul, a Arena funda o PDS. Apenas dois
vereadores ficam no PMDB, ex-MDB. No mesmo

período surgiram o pp, o PTB e o PDT, criado por
Leonel Brizola. Em fevereiro de 1980, cerca de 70
prefeitos de Santa Catarina reúnem-se em Jaraguá do
Sul para discutirem as normas do Planejamento
Global Integrado, que tinha por objetivo planejar o
desenvolvimento integrado das unidades urbanas.
Jaraguá do Sul é o 110 colégio eleitoral do Estado.
A década de 80 também marca o retorno das eleições
diretas para governador. O assunto volta à tona agora
com a possibilidade de um novo �ritério de
proporcionalidade. Jaraguá do Sul tem atualmente 19
vereadores, número que pode ser reduzido para 15.
A Lei complementar 18/8 3 muda os critérios para
elevação do número de vereadores e [a.aguá do Sul
continua com 13 vereadores, apesar de superar a faixa
'de 30 mil eleitores, critério exigido anteriormente
para a abertura de duas novas vagas. Em âmbito
nacional, a mobilização popular força a transição para
a democracia e Jaraguá do Sul participa ativamente na
campanha das "Diretas Já".
Em 1986, o PT instala seu diretório em Jaraguá do Sul.

ECONOMIA
A economia de Jaraguá do Sul continua em

ascensão. Em junho de 1982, com a colaboração
de 90 empresas, é concluída a sede da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) no mesmo local onde atualmente
funciona a Câmara de Vereadores. A Acijs, hoje,
integra o Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul) e conta com quase 900 associados.
Também nesta década o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Têxteis, maior

organização classista de Jaraguá do Sul, com 5,5
mil associados de 30 empresas, movimenta-se
para a construção da sede própria.
A boa arrecadação do ICMS garante ao

município a quinta posição entre os municípios.
Em todo o Vale do Itapocu, excelentes safras de
banana e arroz movimentam a economia. O
Banco do Brasil abre agências em Massaranduba
e Guaramirim.
O governo do Estado passa a 17% a tributação
de ICMS para a banana, o que causou revolta
aos produtores da região.
Mesmo com crescimento acelerado, a

população de Jaraguá do Sul também sente os

resultados da crise econômica nacional e da
inflação. O governo lança sucessivos planos
econômicos para enfrentar o problema, sem

sucesso.
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333, Centro
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Rua Walter Marquardt,
744, Vila Nova
370 8200
Rua Bernardo Dornbusch,
2630, Vila Lalau

.....

372 1798

absoluta em seu lazer

A nova cara do
CORREIO DO POVO

lhe causou boa impressão?

Era [ustornente esse o objetivo
da equipe Gráfica CP, feliz da

vida por levar à você a

impressão do maior e mais

antigo [ornol de Jaraguá do Sull

õ equipe Cp ri
.

- e Ici./
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Com a posse do presidente Fernando Collor de Melo tem início uma
fase de carestia. Em Jaraguá do Sul 6 CP anuncia que faltam
combustível e gás de cozinha. A população, sempre crescente,

carece de moradias; o empresariado se reúne em torno do projeto
Jaraguá 2010 e a Acijs cobra dos políticos prioridade ao ensino de
primeiro grau. Somente no final desta década é que os planos

desenvolvimentistas foram retomados.

"i; �:y1i, _/ " .. ;t:_"';{:".�'�:;��:'b �::} -:,
f>:.m!f,.wft; i+(,N;� A{:!Xi'i {O >,)j.:t.i!1.!J o �'?j1$-m dt> Mt�Ú;t)

E�,O''''On/UA , .

1'-)0 irÍí�iG da; década � 90 empresários. de do
S\';Í re rêúi-J.e'in em torno do Projeto [araguá 2010.
Lideranças traçam os plan�s e levantam os problemas
do município. Agroindústria, comércio, indústria,
serviços,comunicação, turismo e patrimônio histórico
são apontados em documento inicial, com a proposta

.

de que as decisões sejam anexadas à futura Carta de
Jaraguá do Sul.
Ainda nesta década a Petrobrás realiza os primeiros
trabalhos para a instalação da base de distribuição de
combustível para a região Norte/Nordeste.Foi nesse
período que um importante passo para a continuidade
do crescimento de Jaraguá do Sul foi dado com a

assinatura de convênio por parte do então governador
Esperidião Amin para dar início a construção da linha
de transmissão de energia elétrica entre Blumenau é
Jaraguá do Sul. Conhecida como linhão foi orçada em

R$ 16 milhões e mais R4,5 milhões para a construção
da subestação. A ordem de serviço foi assinada em 6 de

.

abril de 1999, mesma data do lançamento da rede de
distribuição de gás natural em Santa Catarina.
Nesta década a Acijs dá início ao processo que visava a
construção do novo prédio do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, erguido ao lado do também novo prédio
da Scar...Essas duas edificações dão uma cara nova à
cidade no setor empresarial e cultural.
Nesta ,.é]?oc,a31em;ji,nício aif�rigl. dolSinc!'icato,.; (losM " ...•

"do,p
, .

ti15ri

CULTURA
Em março de 1996 a Comissão
Organizadora da Schützenfest
decide mudar o critério deescolha
da rainha, que acontecia através de

competições de tiro e

passou a ser por con
curso de beleza. O CP

lança o Shützenfest
Zeitung, o caderno
oficial da festa dos

a
INFRA-ESTRUTURA
Nesta década a população de Jarãguá do Sul
presencia a construção do primeiro Shopping
Center da cidade. Financiado com recursos do
Badesc e do Prodec, o Shopping Center
Breithaupt é inaugurado no dia 4 de novembro de
1999.
Ainda no final da década de 90, mais

precisamente em julho de 1999, a Prefeitura
inaugura a duplicação da Rua Joinville e a troca de
nome da via,' que passa a ser denominada de
Avenida Waldemar Grubba. A inauguração deu
se durante as comemorações de aniversário de
JaraguádoSuL
Outro fato importante que marcou a década de
90-2000 foi o início do processo de transformação
da Ferj em Centro Universitário. O Congresso
Estadual de Educação aprovou projeto elaborado
pela diretoria da instituição, no mês de junho de
1999, e instalou aComissão de Credenciamento.
Em maio de 1996 é aberta licitação, por parte da
Prefeitura, para o sistema de estacionamento
rotativo nas principais ruas da cidade. O serviço
foi implantado em 1997 e desativado em 2004 por
determinação de Justiça devido a ilegalidades e

irregularidades constatadas 'pela Promotoria
Pública.
Em outubro de 1996 é inaugurada a subsede do
Corpo de Bombeiros Voluntários na Barra do Rio
Cerro.
A principal alteração urbana desta década foi a
construção do Calçadão, cujas obras tiveram
início em 1996 e a modificação do sistema viário
da cidade. No ano de fechamento de seu governo,
Durval Vasel inaugura a ponte do Beira Rio.
Ainda neste período a justiça encaminha pedido
de interdição da cadeia pública depois de uma

rebelião ocorrida em abril de 1996. A esperança
da população era que as obras do presídio ficassem
prontas logo, mas o presídio foi entregue apenas
em 1997. Ainda neste ano o então prefeito
Geraldo Werninghuas transfere a sede da
Prefeitura, até então localizada no centro da
cidade, para prédio alugado da empresa Marisol,
localizado na Barra do Rio Molha. Em 2004 o

prédio é comprado pela prefeitura por R$ 8, 15
milhões.
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MUNiCíPIO DE

SCHROEDER
- 2001 -2004

parabeniza o

Correio do Povo pelos
85 anos 'sucesso

ADM!N!STRÀCAo 2002 - 2004

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro

maio de 2004

fJ

CORREIO DO POVO A&'no, Q5-

o

�
MASSARANDUBA

CÂMARAMUNICIPAL-DE MASSARANDUBA !

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Paulo Cardoso 166 Fone.Fax: (OXX 47) 379-1571
CEP: 89.108-000 Massaranduba Santa Catarina

CORREIO DO POVO
Nesses 85 anos podemos

confiar no jornal mais antigo

da região, e que muito nos orgulha,

pois há anos ele conta

nossa história, relata nossas dificuldades

e participa do nosso sucesso.

Parabéns!
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Uma nova ordem mundial
o novo século entra na vida dos brasileiros com a chegada
do ano 2000, data que gerou expectativa' e ansiedade em
todo o mundo devido ao fantasma do chamado bug do

milênio. A humanidade entra no século 21,mas,
infelizmente, nem todos os povos desfrutam dos benefícios
dessa modernidade. No Brasil, a presidência da República é
ocupada por um operário. Nos Estados Unidos, oterrorismo

ameaça a segurança nacional e é também no início do
século 21 que tem início mais uma guerra: a do Iraque,

atualmente ocupado pelos Estados Unidos. Neste período, .

o Correio do Povo passa a circular três vezes por semana:
terças, quintas e sábados, oferecendo ao leitor mais

informações e diversidade de produtos.

INFRA-ESTRUTURA
Nesse período, o Jornal Correio do
Povo intensifica seu rela
cionamento com a comunidade
com a criação do projeto "Bairro
em Evidência", que teve por
prioridade revelar os problemas
enfrentados em todas as

comunidades de Jaraguá do Sul,
deimnciando as promessas não

cumpridas e as necessidades

urgentes de infra-estrutura urbana. Infelizmente, a maioria dos
problemas apontado nessa série de reportagens continua sem

solução. 0

A crise no setor de saúde acarreta o fechamento dos Hospitais de
Massaranduba e Corupá. Em Jaraguá do Sul o Hospital e

Maternidade São José é colocado à venda e o Hospital Jaraguá
cobra do Estado e do Governo Federalmais verbas para o setor.
A área de segurança pública é privilegiada com a instalação do
14° Batalhão da Polícia Militar e no setor social observa-se uma

vontade coletiva de solidariedade, com a criação de campanhas
de prevenção aos mais variados" problemas, como drogas,
desemprego, racismo, violência no trânsito e outros tipos de

violação aos direitos humanos.
A preocupação com a ecologia se faz presente em várias ações,
sendo um dos exemplos a implantação do esgoto sanitário e de

água tratada em praticamente todo o município e a vontade das

administrações públicas em resolver os problemas comuns com

ações de abrangência regionais.
-

A infra-estrutura de serviços também registra desenvolvimento.
Nesse período é inaugurado o novo prédio da Delegacia de
Polícia de [araguá do Sul e também a Vara da Justiça Federal. A

principal proposta do Executivo de Jaraguá do Sul, de retirada
dos trilhos do centro da cidade, não saiu do papel.
Independentemente dos problemas, Jaraguá do Sul segue sua

marcha em nome do progresso. A cidade cresce, o trânsito passa
a ser tratado como caso de segurança pública e a tranqüilidade já
não é uma característica de Jaraguá do Sul. O centro recebe um

novo tratamento da administração municipal com a

reformulação do Calçadão e a reabertura do Mercado Público

Municipal.

ECONOMIA
Inaugurada a Câmara Internacional de Negócios emJaraguá do Sul.
Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas, o município de

Jaraguá do Sul figura entre um dos melhores de Santa Catarina em

qualidade de vida e continua a ocupar o posto de .terceiro parque
industrial do Estado. O setor de turismo, finalmente, começa a

despontar e, em virtude dos investimentos no setor, Jaraguá do Sul
recebe o "SeloOuro", concedido pelo governo federal.
Também nesse período o.Correio do Povo anuncia início das
atividades do Centro Politécnico Geraldo Werninghaus. Em
fevereiro de 2001 é inaugurado o "línhão" linha de transmissão de

energia BlumenaulJaraguá do Sul -, obra que consumiu R$ 19,5
milhões da Celesc. A capacidade de transmissão é de 138 mil volts,
distribuídos em duas subestações, em jaraguá do Sul e Guaramirim.
Em novembro de 2001 oprefeito lrineu Pasold assina contrato com

o Banco do Brasil para que o mesmo gerencie o FundoMunicipal de
Previdência Social. Sindicato dos Servidores Públicos de Jaraguá dó
Sul e Região não aprova a decisão.

ESPORTE
Atirador de Jaraguá do" Sul
Samuel Lopes (carabina
deitada) representa o Brasil
nos Jogos Desportivos Pan
Americanos. Também nesse

período o CP divulga aboa fase
do futsal de Jaraguá do Sul,
com a conquista do Te

tracampeonato estadual e da

Taça Brasil de Futsal.. A Liga
"J araguaense de Futebol
comemora. 50 a n o s de

fundação.e o Clube de Ca

noagem Kentucky completa 15
anos de atividades em prol da
preservação dos rios.
Em 2001 a Malwee assume o

patrocínio do futsal de Jaraguá
do Sul e da con-tratação do

craque Monoel Tobias,
considerado o melhor jogador
domundo.
Em cinco de junho de 2001 é

inaugurada a Sociedade
Hípica de Jaraguá do Sul.
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Parabenizamos o

Correio do POVO· pela .
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brilhante atua'çã
nestes 85 anos d
história marcados
pela materializaçã
'do Memorial d
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Comunlcaçao.

CORREIO DO POVO·
Há 85 anos uma

proposta de comprometimento
, com a verdade, com a história

e com o povo da região
. do Vale do Itapocu.

, Parabéns!!!

'�---TECNOLOGIA

Av, José Theodoro Ribeiro 1058 - Sala 3 - Ilha da Figueira - jgua do Sul

47 370-4090

.. maio de 2004
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Homenagem da Duas Rodas aos 85 anos do Jornal Correio do Povo.

Das Rodas
ndostrial

Hã 85 anos nascia um sonho. um ideal.

que com o passar do tempo cresceu.

tomou o rumo certo e finnou-se.

Parabéns às iniciativas

do Jornal Correio do Povo.

Todos agora. aguardam a chegada

do Memorial da Comunicação! .

o jornal que desde 1919 nos presenteia com informação,
entretenimento e cultura, hoje, merece a nossa homenagem.

CROMOART
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