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COMEMORAÇÃO

Especial mostra pessoas e fatos
que marcaram a hlstórla local

• NESTA EDiÇÃO

Jaraguá
do Sul

comemora

128 anos
A programação festiva de J araguá do
Sul, que completa amanhã 128 anos de

fundação, encerra com apresentação da

Bq�da Titãs, a partir das 19 horas, no

campo do Clube Atlético Baependi. Além
do show, promovido pela Fundação
Cultural, outros nove eventos serão
realizados neste final de semana. Hoje,
às 15 horas, acontece a entrega das
reformas no Núcleo Avançado de
Educação Infantil Guilherme Tribess, no
Bairro São Luís. Às 17 horas, será

inaugurado o abatedouro municipal, no
Bairro Garibaldi. Já às 23 horas, inicia
o Baile do Atirador, na Sociedade
Aliança, e a Noite Gaúcha, no CTG
Laço ]araguaense.

ANIVERSÁRIO
ARQUIVO Projeto do túnel da BR-280

provoca discussão na Câmara

PAGINA 6
.

Apesar do progresso constante, Jaraguá do Sul preserva o meio ambiente

MOSTRA

EXpe8��ã(ij da:Ajlap resgata importância da água
A artista plástica Rosemarie "

Secco está expondo quatro
obras (óleo sobre cartão) na
mostra "Águas de Jaraçuá"
inaugurada na noite de quarta
feira, na $car. A mostra é
organizada pela Ajap (Associa
ção Jaraguaense .de Artes

Plásticas)' e permanetê
aberta ao público até 18 de
agosto. Participam da exposi
ção 16 artistas plásticos asso

ciados à Ajap, que promove
uma exposição por ano. Desta
feita, a Ajap presta homena
gem a Jaraguá do Sul, pelo
aniversário. PAGINA 4

Cassuli Advogados Assoclad()s SfC
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JUVENTUS

Edvaldo,ex- Campos Novos, pode estrear
amanhã contra o Internacional

• PÁGINA 7

OBRA

• PAGINA 3

AVALIAÇÃO

1° Emprego
não deslancha

A integrante do Con
selho do Primeiro Em

prego, Henrietta Neves,
afirma que programa é

muito burocrático, o que
dificulta a participação
das empresas.

• PÁGINA4

Comercial

Venda
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Paralelo 3,2000
Turismo
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OPINIÃO

Promessas e fatos
A CEI dos Hospitais,

instalada pela Câmara de

�araguá do Sul, lamenta

�elmente caminha para o

resma desfecho das demais

Icomissões parlamentares. Os
Iresultados preliminares somam
zero e em nada' contribuem

para alterar a situação. O
ponto positivo foi a proposta de
criação de um Conselho
Administrativo para gerenciar
oHospital São José. Mais uma
vez o empresariado local se

antecipa aos fatos e se coloca
à disposição para tentar

resolver os problemas. O que
se percebe é que os nobres
parlamentares ou não têm

vontade ou apenas criam as

comissões de investigações
para lhes servir de palanque.
I

Durante quase um ano de

l'trabalho" da comissão, as

muitas promessas e pala-vrórios
apenas criaram expectativas
ha sociedade, sem, no entanto,
� .

omprovar para o que vela.

FRASES

Repete-se os resultados
inócuos das comissoes

anteriores, em especial a CEI
dos Aposen-tados, que
mostrou-se uma farsa bem
montada para promover seus

membros e fazer média com

centenas de pessoas inocentes

e fragilizadas. idosos

desesperados em obter a tão

sonhada aposentadoria -,

vereadores, feitas neste espaço.
Desconhecem a função para a

qual foram eleitos - nem todos,
mas a maioria - e ignoram a

responsabilidade do cargo e os

compromissos para com os

destinos do município. Sem
nenhum pudor, usam e abusam
da condição de parlamentar,
expondo o Poder Legislativo.
Mais grave do que denunciar

� Os resultados preliminares da CEI dos

Hospitais somam zero e em nada
contribuem para alterar a situação.

tendo como objetivo as

eleições daquele ano. Mas a

esperança de um final feliz
ainda resiste, sustentada pela
responsabilidade do Poder

legislativo.
Todavia, os caminhos

trilhados pela comissão atual
- exposto durante a semana -

e a disposição demonstrada

pelos integrantes reforçam as

é a sua não comprovação.
Às vésperas das eleições

municipais, .

a ausência de
resultados concretos, somada
à decepção da maioria da

população, pode ser um tiro no

pé dos políticos envolvidos. O
alvo das ações do Parlamento,
o eleitor, acompanha tudo bem.
de perto e sabe distinguir
trabalho sério de farsa montada

renitentes críticas aos com objetivos eleitorais. Os

vereadores devem aproveitar o
apoio oferecido pelos
empresários para resgatar os

objetivos da CEI - investigar
possíveis irregularidades. Do
contrário, será mais uma

enganação.
O faz-de-conta

patrocinado sistemati
camente pela Câmara

Municipal exige dos
vereadores autocrítica e

uma avaliação sena e

desprovida de emoções do

desempenho das funções
parlamentares. Até porque,
está em jogo a credibilidade
de cada um dos pares e a

confiança da população, que
dará seu aval no dia 3 de
outubro. Diante de tantos

absurdos e abusos da

paciência de todos nós, cabe
um posicionamento da

presidência. Espera-se, no
mínimo, explicações plau
síveis. Mas resultados e ações
contentariam muito mais.

<1'f5'

I/Sei que tenho condições de estar em primeiro lugar no Catarinense e disputar com os

líderes do Brasileiro, mas estou com dificuldades financeiras para isso':
• Ricardo Ramthum,atleta de Mountain Bike Cross Country.reclamanõê da falta de patrocínio para disputar as provas da categoria.

undo I Pessoas & Fatos
� SUrçA

�NU critica Itália por�eportar africanos
Autoridades italianas não respeitaram os

padrões internacionais de procedimento ao

deportarem 2S imigrantes africanos que chegaram
à costa do país em um navio operado por uma

agência humanitária alemã, avaliou ontem o Acnur

(Alto Comissariado das Nações Unidas para

�efugiados).
Em uma carta enviada às autoridades italianas, o
Acnur "manifesta abertamente sua preocupação
com a aparente desconsideração dos padrões
l

europeus e internacionais aceitáveis e dos
elementos fundamentais do processo devido':
bisse o porta-voz da Acnur, Rupert Colville. (AE)

-� EUA

Pesq�isa aponta empate
entreBush eKerry
o presidente norte-americano, George W. Bush e

o candidato democrata John Kerry estão em

empate técnico em pesquisa de intenções de
voto realizada pelo Instituto Gallup para o jornal
USA Today e para a CNN. Kerry tem 47% das

preferências dos consultados. Enquanto Bush está
46%. O terceiro candidato, o independente Ralph
Nader, está com 4%.
A pesquisa confirma a incerteza sobre o resultados
das eleições, pouco antes da Convenção
democrata que acontece em Boston, na próxima
semana. A margem de erro é de 4 pontos
porcentuais. Com isso, no momento, o papel de
Nader se mostrou fundamental. (AE)

� ALEMANHA

Mais um político alemão
assume homossexualidade
Um importante político alemão apresentou ao

público seu namorado, seguindo o caminho de
dois prefeitos importantes que assumiram a

homossexualidade e perceberam que isso não
'diminuiu a popularidade entre os eleitores -

podendo até tê-los ajudado.
o fato de Guido Westerwelle ter assumido que é
homossexual indica que políticos abertamente
gays têm cada vez mais aceitação entre o

eleitorado o que levou o jornal Bild a questionar
em sua capar'Ouêo gay é a Alemanha?':Pesquisa
divulgada ontem mostrou que 84% dos alemães
dizem que a orientação sexual não interfere na

escolha dos candidatos. (AE)

� JAPÃO

Tóquio suspendeproibição
àclonagemdeembriões
o Conselho de Políticas para Ciência e Tecnologia
do Japão votou ontem pela adoção de uma política
de recomendaçõesque permitiria limitar a clonagem
de embriões humanos para pesquisas científicas no
país asiático, revelou uma autoridade local.
O Japão proibiu a clonagem humana em 2001,mas
autorizou os pesquisadores a utilizarem embriões
humanos que não foram produzidos pelo processo
.de clonagem.
As recomendações autoriza os pesquisadores a

produzir e utilizar os embriões humanos com fins

específicos de pesquisa. A clonagem não poderá ser
usada no tratamento de humanos. (AE)

<'

� EGITO

Diplomata egípicio é

seqüestrado em Bagdá
o Ministério de Relações Exteriores do Egito
confirmou que um diplomata egípcio foi

seqüestrado em Bagdá por um grupo de

iraquianos, que se autodenominam Brigada
Leões de Alá. A rede de TV AI-Jazira apresentou
uma fita de vídeo em que mostra o diplomata
egípcio, identificado como Mohammed
Mamdouh Helmi Qutb, sentado em frente de
seis seqüestradores mascarados, cobertos com

roupas pretas e segurando armas de fogo. O
grupo disse que seqüestrou o diplomata porque
o governo do Egito disse que estava preparado
para enviar especialistas de segurança para
ajudar o governo interino do Iraque. (AE)

� MÉXICO

Promotor pede a prisão do
ex-presidente Echeverría
Um promotor especial, Ignacio Carrillo Prieto,
solicitou a um juiz a prisão do ex-presidente Luis
Echeverría (1970/76) e outros antigos

, funcionários por suposta responsabilidade em

um massacre de estudantes ocorrido em 1971,
informou ontem o advogado de Echeverría, Juan
Velázquez.
O promotor acusou o ex-presidente de genocídio
e agora será o juiz quem decidirá se as provas
apresentadas têm sustentação para decretar a

prisão. São citados também na ação o ex

procurador geral Julio Sánchez Cargas e o ex

secretário de governo Mario Moya Palencia. (AE)
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SUA OPINIÃO

Profissões: 128 Anos, a história
construída com trabalho

* Ademir Pfiffer

Ao completar ll8 anos de fundação, a cidade de Jaraguá do
Sul revela maturidade e evolução constante em sua dinâmica
trajetória de progresso e crescimento. Emílio Carlos [ourdan, de
origem belga, o concessionário das terras d� Colônia [araguá, foi
um dos precursores da história dessa cidade, cuja base de
crescimento foi o empreendorismo ruraL Coube ao Coronel, a
tarefa de construir a primeiro estabelecimento que transformaria
a cana-de-açúcar em aguardente,bem como a produção de outros
produtos coloniais.

Com o advento da República, o Coronel Emílio Carlos [ourdan,
ligado ao Partido Liberal, o qualmantinha vínculo co.m a cúpula
governante republicana do Estado, quando o Senhor Hercílio
Pedro da Luz era governador, por volta de 1895, enfim pode dar
inicio ao crescimento planejado para o distrito de Jaraguá.

Apesar dos percalços, nessa fase da última década do século
XIX, os imigrantes húngaros já habitavam o território jaraguaense,
ocupando às margens do Rio Jaraguá na região de Garibaldi e
arredores. Esses, europeus, traziam consigo as mais diversas

profissões, principalmente ligadas ao meio ruraL Alguns se

tomaram célebres e prósperos colonos, comerciantes, professores,
músicos, alfaiates, entre outras profissões que deram a Jaraguá o

rumo certo a um futuro promissor.
Outros colonizadores, entre europeus e afros, também

iniciaram a trajetória de vida no início de Jaraguá. A cultura e o

trabalho foram gradativamente disseminados em solo jaraguaense,
à medida que a ocupação ocorreu em todos os rincões desta terra.

Cada imigrante e cada colonizador foi importante, em cada
fase do crescimento desta cidade, pois a missão de todos era

construir, em bases sólidas, a cultura do trabalho, tendo como

valores agregados a educação e a religiosidade.
Um dos profissionaismais autênticos que serve para representar ,

e ilustrar a história das profissões em Jaraguá do Sul, em quase 13
décadas de história, é o camponês. Esse foi o responsável pela mais

dura tarefa,de introduzir o progresso, numa época em que os rios

e os picadões eram vias alternativas para a circulação de pessoas,
do transporte dos produtos coloniais, e outros serviços.

,Àmedida que o progresso chegava à cidade, como a instalação
da agência dos Correios, em 1903, a chegada da energia elétrica,
em 1908, e a inauguração da ferrovia em 1910, considerados os

três componentes básicos do progresso, novas oportunidades no

mundo do trabalho surgiram nos horizontes de [araguá, Isso impôs
a divisão do trabalho e trouxe, de forma concreta, as

transformações na ordem econômica e social, evidenciando uma

sociedade em plenomovimento.
O progresso do empreendedorísmo sempre esteve presente na

história de Jaraguá do Sul, em 128 anos, através das mais diversas

profissões, mas que ao longo dos anos sofreram brutas turbulências
e mudanças, evidenciadas pela dinâmica do capitalismo que
abortou e reinventou muita dessas profissões.

O alfaiate, o sapateiro, o músico de instrumento de foles, a

chapeleira, o amolador de facas e tesouras, omascate, o fotógrafo,
o camponês, o madeireiro, o sapateiro, entre muitas profissões,
que são objetos de pesquisa e abordagem museográfíca. da

exposição comemorativa dos 128 anos de fundação de Jaraguá do

Sul,no Museu Histórico Emílio da Silva, idealizada por Alcioní
Macedo Canuto, traz para os visitantes uma possibilidade de
reflexão sobre uma época social das profissões, que coroaram o

êxito de crescimento desta cidade.

*PesquisadorMuseu Histórico Emilio da Silva

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times New Roma�. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço.ibern como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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OSAICO �Maurílio deCarvalho------------------------------'--------------,�

�Extraordinária,
o túnel de acesso à Unerj voltou a ser

motivO de debate na Câmara de

Jaraguá do Sul. Ontem, na sessão

extraordinária, quando se discutia o

projeto que destina verbas para a

construção da obra, houve um princípio
de bate-boca entre os vereadores Paulo

Floriani (PP) e José Osório de Ávila

(PFL).
Floriani reclamou da intenção do

prefeito Irineu Pasold (PSDB) em gastar
RS 300 mil em reformas na prefeitura.
Ávila, irritado, disse que o debate estava

desviando o foco - O projeto em si.

� Proposta
Ávila, com razão, pediu para que a

discussão fosse feita em cima da

proposta de emenda ao projeto, já que
os colegas aproveitaram para fazer
comentários sobre cronograma da
obra. O vereador Marcos Scarpato (PT)
disse que, se foram feitas emendas, é
porque o projeto não estava completo.
"Tomara que São Pedro ajude para que
a obra seja condurda.dtsse.rNão é essa

a questão. O problema é a lentidão do

governo. Se for por falta' de verbas,
deve usar os RS 300 mil'; completou
Floriani.

� Certeza
A redução do número de vereadores nas

Câmaras Municipais acabou pegando de

surpresa a maioria dos candidatos e

preocupando os políticos de modo geral.
Em Jaraguá do Sul, serão 11 cadeiras na

próxima legislatura, o que, de imediato,
deixa oito de fora. Isso não quer dizer que
os outros 10 (Valdir Bordin - PFL õ é

candidato a vice-prefeito) sejam reeleitos.
O assunto é tema corrente entre os atuais
vereadores. Ontem, durante almoço, Lia
Tironi (PSDB) e Paulo Floriani PP)
chegaram à "triste" conclusão: "O certo é

que oito já estão fora'; lembraram.

� Saiu
o ex-presidente da Comissão de
Ética do PSDB de Jaraguá do Sul,
Denílson de Souza, pediu
desfiliação do partido, alegando
"incapacidade da legenda em se

indignar com as bobagens da

política e estar voltado
exclusivamente para o poder':
Segundo ele, uma seqüência de
favos "absurdos'; que culminou no

desrespeito ao estatuto, durante a

convenção, foi a causa do pedido
de desligamento. "O PSDB perdeu
o rumo'; resumiu.

� Substituto
O ex-vereador de Guaramirim,
por quatro legislatura, Valeriano
Devegili (PMDBJ, assumiu a

secretaria de Agricultura, r
Pecuária e Meio Ambiente do

município, governado pelo PFL.

Peemedebista histórico,
Devegili deve seguir o mesmo

caminho político do filho Í1
Osvaldo e se filiar ao PFL.

'

Segundo informações, Devegili 1
já teria recebido convite do

próprio prefeito Mário Sérgio
Peixer.

)

Acordo firmado em2000 impediu
a coligação entre PMDB e PT

SCHROEDER - o acordo

firmado entre PP e PMDB nas

eleições de 2000 impossibilitaram
as negociações de aliança entre o

Partido dos Trabalhadores e os

peemedebistas para o pleito deste

ano. A justificativa foi dada pelo
presidente do PT e candidato a

prefeito, João Reis Filho. Ele revelou
que a legenda fez várias tentativas
de aproximação com o PMDB,
admitindo, inclusive, a

possibilidade de o PT lançar
candidato a vice, mas como a

negociação com o PP era

irreversível, tiveram de lançar
chapa pura.

"Não podíamos concordar com
esta aglutinação porque o PP é um

partido de extrema direita, o que
destoa de nossos propósitos. Além

de que, nas últimas eleições, nós
trabalhamos juntos na candidatura
do governador, Luis Henrique da
Silveira. Esta seria a nossa

oportunidade lançar candidato
pelo menos a vice", explica,
enfatizando que o PT apresenta
chapa pura não por intransigência
do partido.

O candidato petista acredita que
o trabalho desenvolvido pelo PT,
desde 1996, será determinante para
o eleitor no momento de definir o
candidato. "Não temos expectativas

,

de .voto, acreditamos na força da
militância e no reflexo dos trabalhos

que fizemos até agora", assegura.
A partir da próxima semana o

material de divulgação de campanha
será distribuído nas residências dos

munícipes.
, CÉSAR JUNKES

Reis Filho: "O PT não podia integrar a coligação,ainda mais só com o apoio"

NOTA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA MISSA DE r DIA

A família enlutada de Alberto Maiochi, com idade

de 92 anos, consternada com seu falecimento,

ocorrido no último dia 19 agradece aos vizinhos,

amigos e parentes que enviaram flores, coroas, e que

acompamharam o extinto até a sua última morada, e

convidam para missa de 70 dia que será realizada na

Igreja Matriz São Sebastião dia 27 de julho, terça-feira.

A FAMíLIA ENLUTADA

EMENDA

Vereadores criticam alteração,2
no projeto do túnel da BR-280:

POR FÁBIANE RIBAS

�Scarpato diz

que mudanças
refletem à falta
de planejamento

•

]ARAGUÁ DO SUL - Três

projetos de lei autoria do
Executivo foram aprovados por
unanimidade durante a sessão

extraordinária realizada na

manhã de ontem, na Câmara de
Vereadores. A votação mais

polêmica foi a respeito de
emendas ao projeto de construção
do túnel de acesso à Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), na BR-280. Apesar de
ter apresentado parecer positivo,
o vereadorMarcos Scarpatto (PT)
criticou as diversas alterações
atribuídas à construção obra,
argumentando que o governo,

seja federal ou estadual, apenas
libera verbas para projetos que

estejam devidamente concluídos.
"As mudanças solicitadas

comprovam a falta de planejamento.
A emenda mexe nas diretrizes

orçamentárias deste ano, o que
interfere nasmetas e prioridades do

\

governo", condena. Scarpato satiriza
o andamento da obra dizendo estar
na torcida pelo bom tempo. "Tomara

que os trabalhadores consigam
concluiro túnel até omês de outubro.

Quem irá se beneficiar certamente
será a comunidade", comenta.

Floriani: "O prefeito deveria priorizar a construção da obra para o bem dos estudantes"

o vereador Paulo Floriani

(PP) foi favorável à ementa, mas
segue amesma linha de raciocínio
de Scarpato, enfatizando,
entretanto, que a lentidão da obra
não é proveniente do mau tempo.
"A construção do túnel é

imprescindível para a segurança
dos mais de três mil estudantes

que freqüentam a Unerj. Por este
motivo, o prefeito deveria priorizar

este projeto. Em vez de aplicar o '

valor de R$ 300 mil em reforma
da prefeitura, deveria empregar o
recurso paraesta obra, o que seria
mais coerente e sensato", destaca.

Outro projeto aprovado na

Câmara vai beneficiar a AMA

(Associação de Amigos do

Autista), autorizando o

Executivo a conceder à

entidade, através de permuta,.

"

1
um terreno localizado no bairro
Água Verde. Com área de 830,B
metros quadrados, o espaço será

destinado à construção de sede
própria, com estrutura apropriadã
para atendimento dos alunos. 3

Na sessão de ontem, oà
d b'

' )
verea ores tam em apoiaram a

construção de abrigos para ponto§
de ônibus noMunicípio, corri

)
investimentos de R$ 16 mil.

Evento político traz Ideli e governador a Jaraguádo Sul
]ARAGUÁ DO SUL -- A

senadora Ideli Salvatti (PT) e Q

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) participam
amanhã do lançamento da
candidatura do deputado
Dionei da Silva (PT). O evento,
marcado para às 12 horas, na

Sociedade Vitória, no Bairro
Ilha da Figueira, será precedido
por carreata, que saíra do comitê
da aliança, no Centro, a partir
das 11 horas. A participação do

governador é em função da
candidatura a vice-prefeito da
ex-secretária de Bem-estar

Social, Cecília Konell, do
PMDB. Lideranças estaduais do
PCdoB e do PSB - partidos que

integram a coligação - estão

sendo aguardadas.
A expectativa da

coordenação de campanha da

coligação "Jaraguá Para Todos"
é de reunir militantes,
simpatizantes e filiados dos

quatro partidos que compõem a

aliança. Haverá concentração
em frente à sede do comitê. A
carreata vai percorrer as

principais ruas da cidade, em

direção ao Bairro Ilha da

Figueira. Durante o encontro,
será apresentado um kit com

.

materiais de propaganda.
O coordenador da campanha

da coligação Jaraguá Para Todos,
Leone Silva, acredita que as

presenças da senadora e do

governador vão servir como

elemento de motivação para o

pleito eleitoral. "Temos certeza de
que a nossa campanha, que já está

,

nas ruas, sairá bastante fortalecida
desse evento, porque os grandes
apoiadores políticos dessa

coligação estarão reunidos, em
uma demonstração de união e de

entusiasmo", concorda o

deputado Dionei.
O governador Luiz Henrique

já esteve presente na inauguração
do comitê central de campanha
da coligação Jaraguá Para Todos,
no dia 13 de julho, oportunidade
em que manifestou apoio à

candidatura de Dionei e Cecília.

• O comitê de campanha
da coligação "Jaraguá 'Para
Todos" está situado na rua

Coronel Procópio Gomes
de Oliveira. A concentração
para acarreata inicia às 11

horas.

)

• Nas últimas eleições
PMDB e PT foram às ruas e

elegeram o governador
Luiz Henrique, com mais
de 12 mil votos de

diferença sobre o segundo
colocado, em Jaraguá do'
Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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preocupaçao c
�'\ POR MARIA HELENA MORAES

� .... Exposição da Ajap
pode ser conferida
até o dia 18 de

agosto, na Scar

Jaraguá do Sul- A preocupação
com o meio-ambiente se faz

presente em todas as obras que

integram a exposição "Águas de

Jaraguá", inaugurada na noite de

quarta-feira na Scar com a

proposta de prestar uma

homenagem ao município, que
comemora 128 anos de fundação
neste domingo. A mostra é

promovida pela Ajap (Associação
Jaraguaense de Artes Plásticas) e
tem como foco a água e sua

utilização nasmais diversas formas
de abordagem. De acordo com a

presidente da Ajap, Valdete

.�
Hinnig, a exposição reflete o

, pensamento dos artistas da Ajap
em relação ao tema.

Como uma fonte inesgotável, a

água serviu de fonte de inspiração
ô2 a todos os 16 artistas que integram
s\ a exposição. A maioria dos
e l trabalhos é em telas.Amostra está

sE dividida em dois espaços, sendo
ia um deles reservado aos trabalhos
!':l considerados mais modernos e

o; outro abriga as obras mais

acadêmicas.rcomo os óleos sobre
cartão de Rosemarie Secco, que

e ela

de cinco anos. Atualmente dedica
se exclusivamente às artes plásticas.
AartistaplásticaCristina Pretti optou
por uma instalação, comporto por

quase uma centena de copos com

água r�ada de Vá110S riachos e tios

que banham o município. Para
realizar o trabalho Cristina comenta
que visitou todos os pontos de
riachos, entrevistou pessoas e

chegou a seguinte conclusão:
"ninguém bebe a Kgua de J araguá

A pesquisa mensal de emprego

indica que o rendimento médio do
trabalhador cresceu 1,8% em relação a
maio, passando de R$ 871,09 paraR$
886,60, e que o número de empregos
fom1ai.scresceu3,2%emrelaçãoajunho
de 2003. Essaaltafoiverificadaem todas
as regiõesmetropolitanas, comexceção
de Recife.

Em junh.o, o nível de emprego
formal cresceu pelo sexto mês

consecutivo.Nomês, foramabertos 207,
9milpostosde trabalho, crescimentode
0,86% em relação amaio.Noprimeiro
semestreoaumentofoide4,45%,conta
bilizando 1 ,034milhãodeempregoscom

carteira assinada, omelhorresultado já
observadoparaoperíodo.

A expansão do emprego formal,
com carteira assinada, tem sido
tavorecidapelo desempenhode alguns
setores ligados ao comércio exterior e
pelo reaquecimento da demanda
interna. Nos últimos 12 meses, a

expansão do emprego formal foi de
4,83%, o que significou a abertura de
1,119milhão de vagas.

A geração de mais de ummilhão
deempregoscomcarteiras assinadasno

primeiro semestre deste ano foi
lembrada ontempelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Cristina Pretti optou por uma instalação feita com quase uma centena de copos com água e corante
G

SÁBADO, 24 de julho de 2004

Burocracia emperra adesão ao

Programa Primeiro Emprego
}ARAGUÁ DO SUL- "Na prática,

o programa não deslanchou devido
ao excesso de burocracia". A

afirmação é da integrante do
Conselho Municipal' Emprego e

Renda, Henrietta Neves, que
considera o processo de

implantação do Programa Primeiro
Emprego difícil de se tornar

realidade devido ao aspecto
centralizador e burocrático do
mesmo. Outro problema apontado
por Henrietta é a o fato de que o

Programa foi idealizado sem

considerar as diferenças entre as

regiões. "Mesmo fazendo parte do
mesmo Estado, Jaraguá do Sul e .

Araquari têm necessidades bem

diferenciadas", exemplifica a

conselheira.
Ainda de acordo com

Henrietta, o Conselho não tem

conhecimento de nenhum

empresário de Jaraguá do Sul que
esteja fazendo parte do Programa.
Segundo ela, os grandes
empresários da cidade já fazem seu

trabalho social e asmicro e pequenas

empresas se deparam com as

dificuldades impostas pelo governo
ao tentarem aderir ao Programa. "As
informações são centralizadas e até

a carta convidando os empresários

são enviadas pelo Ministério. O
governo está fazendo mUit1
demagogia", resume Henrietta.

A conselheira comenta tam�Q
que as regras intimidam ú

empresário que deseja participar ao
Programa devido a série dt
exigências, entre elas a de estarem
dia com todos os tributos e também
o fato de sentirem-se fiscalizad�
pelo governo federal, qUI
subvenciona o Programa ..

O Programa Nacional d·
Estímulo ao Primeiro Empreg(
incentiva os empregadores atrav'
de subvenção econômica de RI
250,00 por jovem contratado, qUi
são repassados bimestralmente. O;
empregadores poderão contratar
jovem, no caso de contarem co

até quatro empregados em se�

quadro pessoal; dois jovens, no ClliO

de contarem com cinco a Ir
empregados em seu quadro d
pessoal ou até 20% do respectiw
quadro de pessoaL Podem partici)l':
qualquer pessoa jurídica ou físi
que comprove regularidade di
recolhimento de tributos e di
contribuições devidas ao FGTS, a
INSS, Secretaria da Receit
Federal do Ministério da Fazenda
à Dívida Ativa daUnião.

aSAR JUNm

Henrieta Neves considera o programa burocrático demais

está expondo quatro trabalhos
realizados a partir de fotos (feitas
por elamesmo) do centro da cidade
em dias de chuva e nas

proximidades do Rio Itapocu.
Na avaliação de Rosemarie, sua
obra pode ser considerada

acadêmica, mas com influência do

impressionismo, estilo caracterizado
pela ausência de contornos nítidos e
damistura das cores. Rosemarie tem
57 anos e faz parte daAjap há cerca

do Sul. A água consumida é água
comprada�uamineral", resume
a artista.

O jornalista e artista plástico Inácio
Carreira escolheu as palavras para
dar seu recado. Através de uma

painel fixado no chão, Carreira
escreveu o nome de vários locais de
Jaraguá do Sul que são

denominados em função dos rios e

riachos, como Rio Cerro, Ribeirão
Cavalo, entre outros.

� Desemprego cai pelo segundo mês consecutivo e renda cresce

BRASÍllA - A taxa de desemprego
nasseisprincipais regiõesmetropolitanas
dopaís caiude 12,20/0para 1l,7%entre
os meses de maio e junho, segundo
pesquisa divulgada ontempelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). É a segunda queda
consecutiva da taxa que retomou aos

níveis de janeiro deste ano e uma das
maisbaixas dos últimosmeses.Aqueda
na taxa do desemprego foi verificada
em todas as áreas pesquisadas pelo
instituto. As que apresentarammaior

queda foramSalvador eRiodeJaneiro,
comreduçãode 16,2%para 14,C)Oloede
9,6%para8,9%, respectivamente.1

FATOS }

Comunicado

GRAMARETO MINERAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Torna público que requereu a Fundação do Meio Ambiente
- FATMA, a licença ambiental prévia -LAP para a atividade
de extração de granito ornamental no lugar denominado Rio
Cerro I, municípios Massaranduba / Jaraguá do Sul - SC
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-Desemprego - queda de

12,2% para 11.7%
Rendimento médio do
trabalhador - alta de 1,8%
Emprego formal - 207,9 mil

postos abertos em junho
Emprego formal- últimos 12
meses - crescimento de

4,83% - 1,119 milhão de

vagas no último ano

Agropecuária - crescimento
de 17,31 % no número de
trabalhadores

.... TURISMO

Aumento de desembarques
o mês de maio reqistrou aumento de 17,38%
no número de desembarque em vôos
internacionais em relação ao ano passado, com
439.114 passageiros desembarcados,
segundo dados divulgados pela Infraero

(Empresa Brasileira de Infra-estrutura

Aeroportuária). Nos primeiros cinco meses, o

aumento foi de 17,28%, com 2.390.455

desembarques até agora no País. Só os vôos
charters aumentaram 141,53% no mês, com
11.137. O Banco Central anunciou que os

estrangeiros desembolsaram US$ 255 milhões
em maio, 50,89% a mais do que no ano

passado. No período de janeiro a maio, foram
gastos US$ 1,38 bilhões no Brasil.

.... NORMAS

Medidas de transparência
Desde junho deste ano todas as audiências
solicitadas com diretores-adjuntos, chefe de

gabinete e demais técnicos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária deverão ser

feitas pro escrito, por meio de fax ou meio
eletrônico. A determinação da Portaria número

454, publicada no Diário Oficial da União, faz
parte de um pacote de medidas para ampliar a

transparência das ações da instituição. Desde
2002 a agência tem criado mecanismos para
tornar suas divisas mais transparentes. O

agendamento é feito via sistema eletrônico

disponível no site da agência. Somente pessoas
previamente cadastradas nesse sistema

podem participar das audiências.

o(
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.... ANIVERSARIO
Multibrás comemora
A Multibrás S.A Eletrodométicos, detentora das marcas

Brastemp e Cônsul, completou 10 anos em 2004 e

consolida-se com a maior empresa do setor de linha
branca da América Latina. Ao longo deste período, a
empresa lançou mais de 400 produtos e vendeu

aproximadamente 44 milhões de eletrodomésticos
no Brasil e no exterior. Em 2003, faturou R$ 2,2 bilhões
e manteve sua liderança em vendas no Brasil, com
participação de aproximadamente 40% no mercado.
Ao longo destes 10 anos, tornou-se uma das 100

principais exportadoras do País: hoje é a terceira maior
da Zona Franca de Manaus e está entre as 20 maiores
da Região Sul. Nesse período, 4,6 milhões de produtos
da Multibras chegaram a consumidores em mais de
100 países.

Megasena Quina
concurso: 582
13 - 29 - 40
45 - 51 - 59

concurso: 1328
04-14-47
70 - 73

"'
. Loteria Federal rs

•

concurso: 03851
1 ° Premio: 66.782
2° Premio: 07.980
3° Premio: 40.493
4° Premio: 59.271
5° Premio: 20.640
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Comissão avalia inscritos no

primeiro Concurso de Jardins
SCHROEDER - Será realizada na

próxima segunda-feira a primeira
avaliação dos 15 mscntos no

primeiro Concurso de Jardins,
promovido pelo Conselho

Municipal de Turismo.
Uma comissão julgadora,

formada por conselheiros de

turismo, empresas de jardinagem e

representantes da associação
comercial, vai analisar os itens

harmonia, cor, manutenção,
motivação (valorização da flora

local) e os recursos utilizados pelos
participantes.

De acordo com o secretário de

Turismo, HarildoKonell, o objetivo
é embelezar o município,
proporcionando um espaço mais

aconchegante para o cidadão e

uma boa impressão para o visitante.
"Estamos lançando isso em forma
de uma semente e a intenção é

propagar a idéia em toda a cidade",
salienta.

O primeiro Concurso de Jardins
será dividido em seis categorias:
jardins residenciais com

ornamentação e manutenção
própria; jardins residenciais com

ornamentação e manutenção
terceirizada; jardins escolares;
jardins empresariais e entidades
comunitárias.

Os três primeiros colocados de
cada uma das categorias receberão
premiação, que será entregue dia
25 de setembro, às 21 horas, no
Ginásio de Esportes Alfredo Pasold,
após a Noite Cultural.

Konell espera a adesão tanto em espaços privados como públicos

Os Irmão Maristas estão presentes em Jaraguá do Sul desde
1940. Dedicam-se na educação cristã das crianças e dos
jovens, valorizando a formação integral da pessoa humana.
O sonho do fundador Marcelino Champagnat, sempre foi
de atingir o maior número passivei de crianças, adolescentes
e jovens, pois acreditava que a educação é, acima de tudo,
uma obra de amor, onde o educando firma suas bases em

valores sólidos e eficazes para a vida toda. Para ampliar o

número de pessoas atingidas pelo jeito marista de ser, de
viver e de construir a pessoa humana, inserida na sociedade
de forma participativa e responsável, estruturaram
programas de atendimento às escolas públicas, uma
iniciativa inovadora e de grande aceitação por parte dos
educandos e das unidades escolares.
O CESMAR- Centro Educacional e Social Marista, implantado
neste ano de 2004 em Jaraguá do Sul e região, por meio do
Programa Vida Feliz, desenvolveu suas atividades junto a 17
escolas municipais e estaduais, neste primeiro semestre, com
rnuita alegria e entusiasmo, auxiliando os alunos de sa série
à 8a série do Ensino Fundamental II e Ensino Médio a

refletirem sobre assuntos voltados ao estudo, a convivência,
as relações interpessoais, a afetividade e sexualidade, ao ser

humano e escolhas profissionais e vocacionais, tendo em

vista a construção de um projeto de vida consciente e

responsável.

MARISTAS A SERViÇO DA

EDUCAÇÃO

li I',I
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Schroeder realiza solenidade
no Dia da Cultura e da Paz

POR CAROLINA TOMASELLI

...Evento prestará
homenagem ao

ex-professor
Arlindo Scheffler

SCHROEDER - A Secretaria de

Educação eCultura realiza amanhã,
a partir das 9 horas, no Pavilhão de
Eventos, solenidade alusiva ao Dia
Estadual da Cultura e da Paz,
comemorado no dia 25 de julho de
cada ano.

O Dia Estadual da Cultura e da
Paz foi instituído em 19 de maio de
2004 pelo Decreto nº 1.828, que
regulamenta a Lei nº 12.865, de 12

dejaneirode2004. Conforme o artigo
primeiro,

u
...a data é marcada pelo

dia universal da tolerância, do amor
e do perdão, tríade de todas as artes,
ciências e religiões".

Segundç o secretário de

Educação eÇultura, HarildoKonell,
o evento contará com a presença dos
alunos das escolas a redemunicipal
e estadual de ensino.

A solenidade também

prestará homenagem a Arlindo
Scheffler, pelo expressivo trabalho
realizado em favor da promoção
da paz e da cultura. Nascido em

13 de abril de 1928 no município
de Patrulha, Rio Grande do Sul,

Aos 76 anos, Arlindo Scheffler receberá homenagem pelos serviços na área social

Arlindo mudou-se para Schroeder, tratar desses assuntos e não existia ensino em Schroeder,Entre 1966
na época distrito de Guaramirim, estrada nem carro. Não tem nem e 1975, atuou na Liga Esportiva
em4 de fevereiro de 196�. Integrou comparação com os dias de hoje", Schroedense, de futebol de
a comissão de emancipação e lembra. campo. Cidadão Honorário de
instalação de Schroeder, onde da Formado em pedagogia pelo Schroeder, Arlindo também foi
secretário, no ano de 1963. Seminário Concórdia, de Porto jornalista e atualmente é
"Naquela época era brabo. Alegre, foi professor por mais de coordenador de esportes e serviço
Tínhamos que ir a Florianópolis 32 anos) 17 deles dedicados ao eleitoral da Prefeitura.

\

Sesc oferece atividades para
estudantes durante as férias

]ARA.GUÁ DO SUL - Com a

chegada das férias escolares,
ocupar o tempo livre da

criançada com atividades
produtivas passa a ser o grande
desafio dos pais. Muitomelhor do
que ficar dentro de casa na

frente da televisão, do vídeo

game e do computador é

participar das atividades do

projeto "Brincando nas Férias",
do Sesc (Serviço Social do
Comércio) de Jaraguá do Sul.

Realizada em várias cidades
catarinenses, a iniciativa resgata
o antigo conceito de colônia de
férias, onde as crianças aproveitam
o tempo de folga da escola para

aprender brincando. O objetivo é

incentivar a prática de esportes, o
lazer, o desenvolvimento da
criatividade, aprimorar o espírito
de equipe, solidariedade,
liderança, organização e

responsabilidade entre as crianças
de seis a 12 anos. Uma semana de

diversão, alegria, brincadeiras,
jogos, passeios, ações educativas,
culturais e de cidadania.

As crianças recebem

alimentação balanceada,
transporte para os passeios e

acompanhamento de monitores
durante os cinco dias do evento.
Além disso, os participantes
ganham uma camiseta do projeto.
Cada idade tem Uma cor

Catarinenses participam da

'Olimpíada do Conhecimento'

específica.
Aproveitando o ano de

Olimpíada, o Sesc organizou a

programação das férias de julho
com atividades lúdicas
esportivas, inspiradas nos Jogos
Olímpicos. Em Jaraguá do Sul, as
atividades acontecerão de 26 a

30 de julho, das 13h30 às 18
horas, no Colégio Mar�8Ai:aG�(j)
Luiz. A programação incluimuita
diversão com prática de gincana
cultural, esportes diferentes,
modalidades olímpicas, contação
de histórias, oficinas lúdicas e

outras atividades. Além disso,
haverá um passeio temático onde
as crianças serão levadas para
conhecer o Centro de Ginástica
Olímpica de [oinville,

O valor das inscrições é de R$
40,00 para dependentes de
comerciários, R$ 50,00 para
dependentes de empresários/
conveniados e R$ 60,00 para a

comunidade em geral. Contato
com a unidade do Se se de
Jaraguá do Sul pode ser feito pelo
telefone 371-8930 ou através do
e-mail cajaraguadosulrg'sesc
sc.com.br,

O evento conta com a

parceria do Sacolão de Frutas e

Verduras, Bretzke Alimentos,
Pontual Express, Panificadora
Mime, Colégio Marista São Luiz,
Klbei boces e Salgados.

]ARAGUÁ DO SUL - A

"Olimpíada do Conhecimento" e a

Fenacri (Feira Nacional de
Criatividade paraAlunos de Cursos
Técnicos), que o Senai Nacional

promovede4 a 10 de agos-to, em
Belo Horizonte, contará com a

participação de 39 alunos de Santa
Catarina.

Na olimpíada, o Senai/SC
levará 32 alunos de oito unidades que
disputarão 24 ocu-pações. Além
disso, seis docentes da instituição
catari-nense forarnconvidados para
atuaremcomo avaliadores-líderes, 13
como avaliadores e outros 13 como

observadores.
Já a feira contará com sete alunos

doSenai;SC, que irão acompanhados
por um docente. A Olimpíada o

Conhecimento e a Fenacri são

promovidas pelo Senai Nacional e
envolvem alunos da instituição
em todo o País. Osvencedores da
olimpíada disputarão o Torneio
Internacional de Formação
Profissional, em 2005, na Finlândia.
A aluna Aline Marion, de
Jaraguá do Sul, representaráSanta
Catarina na modalidade Design
de Moda na Olimpíada do
Conhecimento, cujaprova consiste
na elaboração de uma coleção
moda praia e mais uma prova
surpresa de criatividade, a ser

definida na hora.' A
jaraguaense desenvolverá uma

·0 tema central da coleção
da jaraguaense Aline Marion
será "Brasil da cor do mar" e

enfocará o mercado inter
nacional com características

específicas do público-alvo
das praias caribenhas.

coleçãomoda praia composta por
10 looks que registrem as

tendências parao verão 2004/05.
Apropostadaprovada coleçãomoda
praia está baseada na premis
sa de que o design consoli
dou-se como fator estraté

gicpara a competitividade do
produto têxtilnacional e estápresente
nos projetos das empresas 'deste
setor, da fabricação do tecido até a
confecção de produtos de moda
para o vestuário. A moda praia
brasileira é responsável pelo
faturamento de 1,2 bilhão de
dólares por ano, através da

produção de 50 milhões de
peças, fabricadas por 700

empresas formais, segundo dados
da Abit (Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção).
Estima-se que 10% da produção
sejam destinados ao mercado
externo.

IfI
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL

COMEMORAÇÃO

Jaraguá do Sul comemora
128 anos com show dos Titãs

'I

�Programação
festiva prevê
dez eventos no

final de semana

}ARAGUÁ DO SUL - o show
com a banda Titãs, que
acontecerá amanhã, a partir das
19 horas, no campo do Clube
Atlético Baependi, é o último dos
dez eventos previstos para este final
de semana dentro da programação
festiva de Jaraguá do Sul, que
completa 128 anos de fundação.

Promovido pela Fundação
Cultural, o show é de cunho

. beneficente, com cada ingresso
trocado por um quilo de arroz ou

feijão, que serão destinados às

instituições sociais jaraguaenses.
De acordo com os organizadores,
os ingressos podem ser trocados até

'I as 13 horas de hoje na Biblioteca
I Pública. Caso ainda sobrem
entradas, será colocado um

caminhão nas proximidades do

Baependi para efetuar a troca a

partir das 17 horas, quando está

prevista a abertura dos portões do
clube. Não será permitido o acesso
de pessoas portando bebidas.

Integrado por 49 eventos

promovidos ao longo do mês de

julho desde o último dia 3, o

ARQUIVO

Dez eventos serão realizados neste final de semana

calendário comemorativo,
organizado pela Fundação
Cultural, tem agendadas cinco

atividades para hoje. Além de o

município ser destaque na RBS

Tv, que fará um Jornal do Almoço
Especial, com entrevistas e

apresentações culturais trans

mitidas ao vivo da Praça Ângelo
Piazera, haverá ainda duas

inaugurações e dois bailes.
Uma das cerimônias

inaugurais acontece às 15 horas,
no Núcleo Avançado de

Educ�ção Infantil Guilherme

Tribess, no Bairro São Luís, onde
foi executada uma reforma que
absorveu aproximadamente R$ 100
mil em investimentos públicos.
municipais. A outra inauguração

c-

Temos o I_)razer
de anunciar
o fim da fila
no banco. �

A Secretaria de Estado da Fazenda e o Governo do Estado de Santa

.
Catarina dão mais um passo pela modernização e agilidade na arrecadação
de tributos. Agora você tem mais opções para pagar seus impostos
estaduais. É o Módulo de Arrecadação Bancária, ou, em outras palavras, o
fim da fila no banco. É tudo muito simples. Acesse www.sef.sc.gov.br.
preencha e imprima o Documento de Arrecadação Estadual e faça o

pagamento na rede de arrecadação bancária conveniada, à exceção do IPVA, que continuará sendo

recolhido somente no BESC. Ou, se preferir, baixe e instale o programa DARE-SC no seu computador.
Governo trabalhando pela modernização do Estado e facilitando, a vida do cidadão.

e-mail: dare@sef.sc.gov.br U!N'111.01N"ITR"MElUC\NO IIAN(,'OlNTIilIA"M\.l1tICANO
oe A!)M1NlST1V\ClONfiS nuntJttl.RlAS DE DI!Sfi."IVOLVtME."fTO

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA SANTA CATARINA

� 1

é do abatedouro municipal,
marcada para as 17 horas no local
da obra, construída no Centro de

Apoio à Agricultura Familiar, no
Bairro Garibaldi. ,O Baile do
Atirador, na Sociedade Aliança,
e a Noite Gaúcha, no CTG Laço
Jaraguaense, ambos às 23 horas, são
os outros dois eventos do sábado.

PROGRAMAÇÃO DE
DOMINGO - Amanhã a

programação começa às 9h30, em
frente ao Museu Emilio da Silva,
onde acontece uma sessão solene
e entrega do busto de Ângelo
Piazera na praça que leva o seu

nome, em mais uma distinção a

este importante personagem
histórico do município. Na

. seqüência, no mesmo local,
também serão homenageados pela
Prefeitura os habitantes de Jaraguá
do Sul que c.ornernor am

:

aniversário junto com a cidade.
Mais de 100 pessoas estão

cadastradas e serão presenteados
com um certificaêo e um broche

personalizado durante a sessão

.cívica. N�')rtunidade, o Coral
do Círculo Italiano e a Banda
Musical Euterpe se apresentam.

Já às 15 horas inicia o Desfile
Festivo na Rua Reinoldo Rau, no
Centro, com envolvimento 43
entidades, entre representações
militares, clubes de serviços,
instituições educacionais, grupos
étnicos e associações culturais,
com estimativa de reunir cerca de
1 mil participantes diretos.
Paralelamente ao desfile, e com

aberturamarcada para as 14 horas,
estará acontecendo o terceiro

Campeonato Sul-Brasileiro de Tae
Kwon Do, no ginásio de esportes
da Recreativa Duas Rodas.

SÁBADO, 24 de julho de 2004 LilljM.miJH(elm,a"1II

ACIJS ..APE·VI
� 47.0 Encontro de Empresários
apresenta Consultor Simon Franco

Você e sua empresa são competitivos? Para saber a respOsta
participe no dia 29 de julho (quinta-feira), às 19h30min, no grand�
auditório do Centro Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR - da palestra
com Simon Franco, consultor de Recursos Humanos, durante o
47° Encontro de Empresários ACIJS - APEVI. Paulo Obenaus
Presidente da ACIJS, aponta para a qualidade do palestrante e d�
tema, em destaque na atualidade."Esse é o primeiro Encontro de
Empresários da atual gestão, que está inovando, realizando-o nas.
dependências do Centro Cultural, para que todos conheçam sua
estrutura e grandiosidade'; explica Obenaus. Com mais de 40 anos
no mercado, Simon Franco já participou de mais de 1.500 palestras I
e seminários. "O currículo de Simon Franco é amplo e o assunto
de abordagem é uma das questões fundamentais dos negócios
que é a cornpetitlvidade'; comenta Giuliano Donini, Vice:
Presidente da ACIJS para Assuntos de Comunicação. Coquetel de
Confraterni:z:ação, no 6.° piso do Centro Cultural - SCAR
(Restaurante Panorâmico), marca 9 final do evento. Inscrições na

.ACIJS, fones (47) 275 7010 ou 275 7000.

CP NOTAS _I--_
� LIVROS

Espaço Literário é atração no
220 Festival de Dança de Joinville
Atração dentro da Feira da Sapatilha, O Espaço Literário da Livraria
Midas, reúne cerca de 50 títulos sobre dança e esporte estão à

disposição do público para ,divulgação e comercialização no

Expocentro Edmundo Doubrawa.
Além disso, a livraria também promove dois lançamentos literários.
Hoje, às 16h30, é o livro "Tony Petzhold: uma vida pela dança'; de
Ana Luiza Freire. O livro de 151 páginas, da Editora Movimento,
conta a história da bailarina e professora-mestra Tony Seitz

Petzhold, que contribuiu para o desenvolvimento da dança em

Porto Alegre.
O outro lançamento,"A Formação do Balé Brasileiro: nacionalismo
e estilização'; de Roberto Pereira, será amanhã, também às 16h30.

Integrante do Conselho Consultivo do Festival de Dança, Roberto
Pereira aborda o processo de formação da dança no Brasil. O livro,'
da Editora Fundação Getúlio Varqas-tern 315 páginas.

Falecimentos
Faleceu às 9:40 deontemo senhor Lorberto Kreyssig, com idade de 6i

anos.O sepultamento será realizadonoCemitérioMartin Lutero.
Faleceu às 18:00 de 22/7 o senhor Simão Piaz, com idade de 70 anos.

O sepultamento foi realizado noCemitério da Chico de Paula.
Faleceu às 10: IOde ontem o senhor Bertoldo Lindner, com idade de

86 anos. O sepultamento será realizado noCemitério Rio Branco.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 00112004
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (SC), através do Fundo Municipal de Saúde

e da Secretaria Municipal de Saúde comunica aos interessados que estará credenciando
Clínicas Especializadas, sediadas em Jaraguá do Sul (SC), para prestarem serviços de ConsultaI
Especializadas em Oncologia, Ortopedia, Neurocirurgia e Dermatologia e Serviços Especializadoseill
Quimioterapia..

-

OBJETO - Credenciar prestadores especializados em serviços de Consultas Médicas em Oncologia,
Ortopedia, Neurocirurgia e Dermatologia - GRUPO "I, e Serviços Especializados e!11

Quimioterapia - Grupo 29,daTabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS,para atendimentol
de pacientes externos referenciados pela rede assistencial da Secretaria Municipal-de Saúde Jaraguá
do Sul (SC).
PRESTADORES - Pessoas jurídicas com sede no município de Jaraguá do Sul (SC), aptas!
prestarem serviços especializados constantes do objeto deste edital e que atendam aI

condições do Edital de Credenciamento.

REMUNERAÇÃO � A remuneração pela prestação de serviços de Consultas Médicas Especializadal
será de RS 15,00 (quinze reais) por consulta realizada e, a remuneração dos serviços E�pecializadoseill
Quimioterapia será efetuada com base na Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do SIA/SUS"
EDITAL - O fornecimento do edital completo,será feito pelo Setor de Controle e Avaliação da Secretari�
de Saúde, em sua sede, nesta cidade, a partir da data de 27/07/2004.
INSCRiÇÕES - De 28/07/2004 a 06/08/2004, na sede da Secretaria de Saúde, situada à Rua Jorge
Czerniewicz, nO 800,município de Jaraguá do Sul (SC), (FONE/FAX: 372.8400), no horário das 7:30àl
11 :30 hs e das 13:00 às 17:00 hs.

I I

Jaraguá do Sul (SC), 23 de julho de 2004.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP RONI?A
�DETIDO
Homem é pego passando trote
Corupá - Por volta das 10 horas da noite de quinta-feira, um

h rnem ligou para o serviço de emergência para denunciar que

h�via alguém armado em um bar nas proximidades da BR 280. Ao

hegar no local indicado, a Polícia Militar constatou que não havia

�inguém armado. Usan?o um n.ome fictício, o mesm_o h�mem
também avisou que havia um acidente envolvendo tres veiculas

onde teriam várias vítimas e solicitava também que o Capam
acionasse o Corpo de Bombeiros. Enquanto ele conversava com o

policial de plantão, a guarnição se deslocou .até o endereço de

onde partia a ligação e prendeu o autor do trote em flagrante, que
foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as

providências cabíveis ao caso.

ESPORTIVAS

Flamengo X Atl�tico (MG)
Cruzeiro x São Caetano

Goiás x Santos
Palmeiras x Fi�irense
PQQte Preta x Grêmio
Paraná x Paysandu

!!>DECISÃO

Finaisdo society acontecem hoje
A la Copa Soletex de Futebol Society tem definição dos campeões
na tarde de hoje. As partidas acontecem no GT Futebol Society, no
bairro Jaraguá Esquerdo e começam às 14 horas com a decisão do
terceiro lugar masculino entre Baumann x Boqueirão �. Em seguida,
acontecem as decisões do feminino. Olympya/Ketlin Modas x

Baumann decidem o terceiro lugar e a final será entre Casa Telles x

Olympya/Tranze o Pé. A tarde termina com a decisão do masculino
entre Scorpions x Sãocarlense.

HOPA CLlO

Faccio busca recuperação
Será neste final de semana a etapa do Campeonato Brasileiro da

Copa Clio em Vitória no Espírito Santo. O catarinense João Paulo
Faccio (Vanzin Automotive/ Trukan Implementas Rodoviários/
Sementes Prezzotto) está otimista, pois sua estréia na categoria foi
em circuito de rua e andou muito bem. A Copa Clio com largada ao

meio dia será exibida pela Rede Record de Televisão.

Amigos da
informação

r

�ÃnOtti
; ----�
(�D" VEZ MAIS PERTO DE 'ioe.

WWW.zanotti.com.br

372 5000

GERAL/ESPORTE

CATARINENSE

Juventusenfrenta Internacional
desfalcado de cinco titulares

POR JULlMAR PIVATTO

....Quatro jogadores
estão suspensos
e o lateral Pereira
foi liberado

}ARAGUÁ DO SUL - Com
cinco desfalques, o Grêmio

Esportivo [uventus enfrenta, na
tarde de amanhã, o

Internacional de Lages, no

Estádio Vidal Ramos Júnior. Cris,
Alex, Leandro e Ivan cumprem

suspensão pelo terceiro cartão

amarelo e o lateral-direito

Pereira, que foi liberado pela
diretoria para visitar a família,
estão fora dessa partida. O

preparador de goleiros Carlos
Gamarra treinou a equipe na tarde
de ontem, já que o técnico Itamar
Schulle estava em Florianópolis
fazendo um curso. "Mas hoje de
manhã ele está de volta para o

último treino aates da viagem para

Lages", explica Gamarra.
O treinador� eq�ipe

aSAR JUNKES

jaraguaense esteve reunido com a

diretoria na tarde de quinta-feira,
depois de receber uma proposta do
[oinville. "Ele conversou e resolveu
ficar no clube. Como conquistamos
o primeiro turno, conquistando 'o
returno já nos garantimos na

primeira divisão e é isso que ele

quer", comenta Gamarra. O meia

Edvaldo, que estava no

Camponovense, pode estrear

neste domingo. "Estou aqui há
três dias e vim para somar à

equipe. Não conhecia os

jogadores, mas posso fazer a

minha parte para que possamos

conquistar esse título", ressalta o

atleta.
Outro que chegou e acredita

no potencial do grupo é o goleiro
Adilson, que estava no Lages.
"Estando unido e com objetivo de

conquistar os resultados, é muito
melhor para trabalhar e conseguir
chegar onde se quer", comenta. O
jogo está marcado para às 15h30
e será apitado porMarco Antônio
Martins, auxiliado por Sandro

Rodrigues e Egon Oliveira e

Equipe fez treino na tarde de ontem e quer a conquista do returno Silva.

Jaraguá do Sul recebe, etaparlo
Catarinense de Mountain Bikê

}ARAGUÁ DO SUL - O

Parque Malwee sedia neste fim
de-semana a oitava etapa do

Campeonato Catarinense de
Mountain Bike, nas categorias
Cross Country e Down Hill.
Nesta ú lt irna categoria, os

treinos já começaram ontem, e

hoje à tarde tem as tomadas de

tempo, no.Pico da Malwee. As

provas oficiais acontecem na

tarde de amanhã. Já o Cross

Country começa na tarde de

hoje com os treinos livres e as

provas acontecem a partir das 9
horas desse domingo.

O ciclista jaraguaense
Ricardo Ramthum está em

segundo no Estadual de Cross

Countrye diz que as condições
climáticas podem dificultar
bastante na hora das provas. "Vai
ter muito limo no calçamento,
que deixa a pista mais lisa. O

pessoal que disputa no Pico da
Malwee vai enfrentar um trecho
com bastante lama", comenta
Ramthum, que perdeu a

liderança do Estadual na última

Ricardo Ramthum tenta alcançar
o líder do Estadual no Cross Country

etapa em Rio do Sul, quando
sua bicicleta quebrou na

primeira volta. Para esta etapa
são esperados mais de 200
atletas de todo o Estado que vão

disputar as duas categorias.

Pilotos catarinenses disputam
etapa do Brasileiro deMotocross

CIANORTE - A 6ª do

Campeonato Brasileiro de
Motocross acontece neste fim
de-semana com especial
destaque para os pilotos filiados
à FCM (Federação
Catarinense de Motocross) que
lideram duas categorias: Milton
/ Chumbinho' Becker (Honda/
RRPIMR ProlASWIExpresso
Joaçaba) , de Araranguá, na

Open, e Gabriel Gentil (ASWI
Expresso Joaçaba/Top Carl, de
Florianópolis, na 60cc. Ambos

podem ficar mais próximos do
título da temporada em caso de
vitória.

Outros catarinenses têm

presença confirmada em

Cianorte com chances de brigar
pelo título de 2004. É o caso de

João
/ Marronzinho' Júnior

(HG F IMo tos hop/ProXI
Honda), de Laguna, na 250cc,
que está m terceiro lugar a 42
pontos do líder Antônio Jorge
Balbi (MG). Na 125cc, o

objetivo de Cristopher Castro
(Honda/HGF/Mobil/Pirelli!

-Na 80cc o piloto de Joinville

Lucas Cattoni está em terceiro

lugar com 75 pontos e ainda
sonha com o título nacional
da categoria: João
'Marronzinho' Júnior (HGF/
Motoshop/ProX/Hondal. de
Laguna, na 250cc, que está m

terceiro lugar a 42 pontos do

líderAntônio Jorge Balbi (MG).

-Milton 'Chumbinho' Becker

(Honda/RRP/MR Pro/ASW/

Expresso Joaçaba), de

Araranguá, na Open, e Gabriel
Gentil (ASW/Expresso
Joaçaba/Top Car), de

Florianópolis, na eo«. Ambos
podem ficar mais próximos
do título da temporada em

caso de vitória.

Sebilosky), o Pipo, de São José,
é melhorar o atual quinto lugar
que ocupa na classificação.
Distante 50 pontos do líder, Pipo
quer entrar na briga pelo vice-
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Nova Fábrica do Grupo Schincariol. Nosso
presente pelos 1 &.0 anos da imigração alemã.
Mais de 250 empregos diretos e 2.500 indiretos.
170 milhões de reais investidos, Nada meíno: para I

homenagear esses 180 anos de imigração do que
prdduzir 150 milhões de litros de cerveja numa região
famosa pela tradição alemã, Com a nossa sétima fábrica
no país, vamos realizar um sonho: fazer cerveja com
alemães produzidos 1 00% no Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Unimed. Seu Plano, Sua Vida.
Rua Marina Frutuoso, 149 • Centro

47 370 2200

Jaraguá do Sul,
a grandeza do teu passado n0S leva em

direção a um futuro brilhante!
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EDITORIAL

Memória
o aniversário é tradicionalmente uma data de reflexão, Jaraguá do Sul está

completando 128 anos neste domingo, dia 25 de julho. Neste mesmo ano, no

dia 26 de março, tambémfoi comemorado os 70 anos de emancipação do

Município em relação à Joinville.
Nos últimos anos a Prefeitura Municipal tem realizado várias homenagens.
Este ano a figura do imigrante e colonizador vai ser relembrada, com um

busto em homenagem a Ângelo Piazera, localizado na praça a qual leva seu

nome, com justiça por ter doado o terreno do paço municipal à Jaraguá do
Sul. Um imigrante italiano que veio para a então "Colônia Jaraguá", em
1891, aos 24 anos, e deixou um legado que, nos dias de hoje, tem uma

grande importância, pois é onde se localiza o marco zero da cidade.
Através da pesquisa de três homens, Emílio Silva, Eugênio Victor Schmõckel
e Frei Aurélio Stulzer,
podemos conhecer mais
sobre a importância do

agrimensor Ângelo e

também de toda a

� O resgate da memória histórica da

Região do Itapocu é um árduo trabalho.

As dificuldades encontradas, são muitas,
história de Jaraguá do

Sul. Estes historiadores
nos deixaram um belo

arquivo, com suas <'

pesquisas e fotos, além do próprio Arquivo Histórico, onde todos
contribuíram para a formação do acervo.O resgate da memória histórica de
nossa comunidade é um árduo trabalho. A dificuldade financeira deve ser

e as realizações dos nossos

pesquisadores merecem todo respeito.

superada pelos nossos esforços e respeito pelàs pessoas que se dedicaram a

preservar a história antes de nós. A continuidade destas pesquisas 'é muito
importante, um exemplo disto foi o livro "Em Busca das Raízes", deOlga
Piazera Majcher e Norberto Augusto Schimidt (in memoriam), que resgata a

história da família Piazera, contribuindo para o complemento da história.
Este é o momento em que a iniciativa privada, o poder público, e a

comunidade jaraguaense devem se unir para viabilizar um projeto ainda mais

audacioso. Com o interesse e incentivo podemos ainda reunir vários

depoimentos orais, que contribuam com o enriquecimento de' nossa história e

documentos que nossas famílias guardam com tanto esmero. Somos uma

cidade ainda jovem e muitos se lembram de histórias, sejam elas vividas,
documentadas (seja por fotos ou diários), e contadas por amigos e parentes,
sobre o alvorecer de nossa sociedade.
O poder público deve contribuir para que a nossa, e as futuras gerações
tenham a memória e a cultura de nossa cidade preservados e a disposição
para pesquisas. Muitos espaços públicos disponibilizam, hoje, de estruturas

físicas inadequadas, além da localização afastada da comunidade, como a

Secretaria de Cultura, a Biblioteca Municipal e o Arquivo Histórico.
Esta edição é.dedicada a algumas destas pessoas, ' senhor Alvin Stulzer (Frei
Aurélio Stulzer, in memoriam), editor do "Primeiro Livro O Jaraguá"; Emílio
Silva (in memoriam), editor do "Segundo Livro O Jaraguá"; e Eugênio
Victor Schmôckel (in memoriam), que auxiliou os dois escritores com sua

pesquisa histórica. Mesmo não tendo a capacidade que estes três
. (

pesquisadores e historiados possuíam, mas dentro das nossas limitações, nos
esforçamos, ao máximo, para darmos continuidade.

D!CAÇ

ESPECIAL - CORREIO DO POVO

Agradecimento especial a estas três pessoas que contribuíram com seus
relatos orais e que participaram ativamente de parte dos fatos históricos
relatados nestecaderno especial: Jaraquá do Sul128 anos.

Clemanceau Amaral e Silva

Aposentado, ex, vereador de
Jaraguá do Sul durante duas

legislaturas, Secretário Geral da

Prefeitura Municipal, durante
quatro gestões e Procurador Público

do Estado de Santa Catarina.

•

Amadeus Mahfud

Aposentado, escrevente
juramentado do cartório judicial
por 10 anos, quando tomou, se

escrivão. Foi também comissário de
menores.

Olga Piazera Majcher
Aposentada, professora e co,autora do livro
"Busca das Raízes", É neta de Ângelo Piazera,

•
Sidnei M. Lopes,
Presidente da

Fundação 8ultural
de Jaraguá do Sul

Historiadora e

Supervisora do

Arquivo Histórico

Municipal Eugênio
Victor Schmockel

Contribuiram: .

•
Ademir Piffer '

Historiador e

Pesquisador do
Museu Emílio Silva

•
AlcioníCanuto,

Museóloga e

Responsável pelo
Museu Emílio Silva

Edição: Francisco Alves e Márcia Bento - Textos: Márcia Bento - Fotos: Cesar Junkes, Alexandre Bogo e Arquivo Histórico Eugênio Victor
Schmõckel- Paginação Eletrônica:Vinicius Schane - Opto.Comercial: (47) 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito:

CORREIO DO POVO Cromoarte Criação e Fotolitos - 370-0816 -Impressão: Gráfica CP - 370-7919
PubUc.ado-� 1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPECIAL· CORREIO DO POVO

istória
Estes três homens traduziram seus esforços físicos e mentais, através

de sua simplicidade e das características individuais, como força
motriz de suas pesquisas. A resultante destas ações é o maior bem

que qualquer comunidade pode desejar: a preservação da memória.

Mf

Emílio Silva é Jaraguaense nato.

Nascido em primeiro de novembro de

1900, era filho de Maria Umbelinda da

Silva, que era empregada da esposa de

Jourdan, Madame Helena Agostinha
Caffier e da mãe, Maria Júlia, além de

ajudar a cuidar das crianças, Isabel e
Carlos Maria Jourdan. Sobre seu pai
sempre houve um certo mistério, mas
em entrevista ao amigo Eugênio Victor
Schmi:ickel, publicada pelo Jornal
Correio do Povo, Emílio Silva disse que
seu pai natural era Afonso Alves de

Siquira. Emílio tem também um pai de
criação, muito importante em sua vida,
o sr. Carlos Lehmert.

Casado com Magdalena Salomon
Schreiner, Emílio teve seis filhos. Sua

esposa lutava de igual pra igual pela
sobrevivência da família. Considerada
uma grande mãe pelos filhos, sempre
esteve ao lado de Emílio Silva, como
conselheira, braço direito e condutora
de suas ações.

Emílio Silva tinha um grande
círculo de amizades, era bem
relacionado. "Quem lê o livro dele,
passa a conhecê-lo, pois ele foi muito

transparente em seus gostos, suas

impressões sobre as pessoas, ele passa a

sua maneira de pensar", comenta a

diretora do Museu Emílio Silva,
AlcioniMacedo Canuto.

.

Apesar de ser brasileiro, Emílio Silva
falava e escrevia fluentemente o

alemão gótico. "Talvez fosse atémelhor
em alemão do que em português",

.

comenta o amigo pessoal, Amadeus
Mahfud. Chegou até a ajudar as

pessoas que tinham dificuldade no

próprio idioma.
VIDA PROFISSIONAL

Profissionalmente Emílio Silva era

muito versátil. Foi funcionário público
do Município, onde se aposentou,
exercendo a função de Agente de
Estatística do IBGE. Foi professor,
leCionando em escola pública;
pesquisador emérito da história de
Jaraguá do Sul; escritor, tendo
publicado o livro "IIº Livro Um
Capítulo da Povoação do Itapocu";
Cartógrafo, elaborando mapas

.

do
município (então com Corupá);
Arquiteto, que na falta de engenheiros
e arquitetos formados, na década de 60,
f .

. aaa plantas de casas para os mais
Pobres.

Participou também do conjunto
mUsical que deu origem a Sociedade
Cultura Artística (Scar), chegando até
a fabricar um violoncelo, que serviu ao
Co

.

nJunto musical. Seu grande hobbie
era a fotografia, onde realizou fotos de
personagens e fotos históricas. Em seu

acervo pessoal existiam mais de 200
neg

.

atiVOS em chapas de vidro.
FOi político, militando no antigo

ASI

Núcleo Integralista de Jaraguá do Sul

Ação Integralista Brasileira (AIB)
fundada por Plínio Salgado em 1932.

Elegeu-se vereador, em 1936, fazendo

parte da primeira Câmara de Vereadores
de Jaraguá, pelo partido Integralista.
Passou um período como preso político,
em Florianópolis.' deixando a esposa
como responsável pela educação dos
filhos e provisão da família.

Constam também em sua biografia as

profissões de sapateiro e delegado
interino. Seu envolvimento social era

com toda a comunidade. "Em uma

sociedade carente de vários profis
sionais, exerceu várias profissões como

forma de lutar pela sobrevivência",
completaAlcioniMacedo Canuto.

MUSEU

Lutou junto do amigo, Amadeus

Mahfudi, pela exposição histórica
comemorativa ao centenário de

fundação da cidade. Foram os

responsáveis por recolher o acervo, e

depois lutaram também pela abertura do
museu de preservação da história de

J araguá do Sul.
Durante dez anos se dedicou

exclusivamente ao Museu, fazendo dele
sua razão de existir, dado a muitos a

oportunidade de conhecê-lo. Fazia o

papel de guia das crianças, ficando

conhecido, carinhosamente, por vovô

Emílio.

Hoje, um dos muitos projetos do
Museu Emílio Silva é um trabalho
desenvolvido em conjunto com uma das
filhas de Emílio, Êrica da Silva Cyrinev: a
reinterpretação do livro "IIº Livro Um

Capítulo da Povoação do Itapocu". Êrica
está interpretando dados novos e

fazendo a análise de muitos documentos
deixados pelo pai, dando continuidade
ao trabalho.

•

ara uaense
FREIAURÉliOSTULZER

Nascido em 29 de julho de 1908, em Poço d'Antas,
onde seu pai, Benjamin Stulzer era construtor da
estrada de ferro. Veio morar com a família em

Jaraguá aos quatro anos de idade. Aos sete anos foi
matriculado na escola pública regida pelo
professor Heleodoro Severino Borges e no

catecismo paroquial ministrado pelos sacerdotes'
da paróquia. Freqüentou o seminário franciscanos

"Colégio Seráfico São Luís", em Blumenau.
Entrou noviciado na ordem de Rodeio, SC, e

recebeu então o nome de Frei Aurélio, em

substituição de seu nome de batismo, Alvim. Sua
primeira designação foi para a cidade de Duq�e de
Caxias, no Rio de Janeiro, como vigário
encomendado. Em 1952 voltou para Santa
Catarina, na cidade de Lages, onde dirigia o órgão
diocesano "Guia Serrano", escrevia para a

"Revista Catarinense" e "Miragem Política". Foi
também diretor do Colégio de São José, do ensino
religioso da Diocese. Deu aulas de religião na

Escola Nacional e no Ginásio Diocesano. Escrevia
muitos artigos, para várias publicações nacionais, e
também para o nosso "Correio do Povo". Faleceu
em 13 de setembro de 1994, emVilaVelha, ES.

UGÊNIOVICT

Nascido em dois de no\':)mbro de 1921, em
[oinville, filho de Ida Zettel e Bernardo
Schmôckel. Aos seis anos mudou-se para
Curitiba, onde estudou na Escola Alemã. Com
21 anos formou-se contador pela Academia de
Comércio, anexada à Faculdade de Direito do
Paraná, aos 26 anos formou-se em

Administração e Economia pela mesma

universidade.
Com 27 anos passou a residir em Jaraguá do

Sul, cidade que ele passou a amar e onde veio a

falecer em 17 de maio deste ano. Em Jaraguá do
Sul, Eugênio se casou com Brunhilde Mahnke, e
teve quatro filhos, que lhe deram sete netos e um

bisneto
Exerceu a profissão de contador no escritório

contábil, ''A Comercial", onde constituiu vários

contratos sociais, entre os mais famosos podemos
citar o da Eletromotores [araguá, atual WEG.
Também defendeu interesses de empresários da

região, como numa disputa de marca entre

, produtoChoco Milk.
Exerceu as atividades como professor da

Escola Técnica Contábil de Comércio São Luís

(Colégio São Luís), entre os anos de 1955 e 1995;
foi Diretor do Jornal Correio do Povo de 1957 até
o seu falecimento; foi Presidente da Liga
Jaraguaense de Desportos, em 1958; Suplente de

Deputado Estadual e vereador no período de
1959 a 1962; Vereador de Jaraguá do Sul, de
1963 a 1969; Presidente da Câmara de
Vereadores, de 1970 a 1973; Primeiro Vice

Prefeito de Jaraguá do Sul e Prefeito em Exercício
no período de 1970 a 1973. Foi também o

primeiro presidente da Fidesc (Fundação
Intermunicipal de Desenvolvimento de Santa

Catarina), de 1972 a 1973; professor da
Faculdade de Estudos Sociais da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense), de 1975 a

1977; Membro efetivo do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina, em 1980;
Presidente do Rotary Club Florianópolis, no

período de 1981 a 1982. Redator do semanário
"Mensageiro de [araguá Jaraguá Bote"! em 1990;
membro correspondente da Academia
Itaocarense de Letras, RJ, em 1990; Vice

presidente da Associação dos Jornais do Interior
do Estado de Santa Catarina, de 1993 a 1995;
membro do Conselho de Ética da Associação
Brasileira dos Jornais do Interior, de 1993 a 1995;

RSCH
..

CKE LI ,._"J

Patrono do Arquivo Histórico de Jaraguá do
Sul; idealizador do Brasão e da Bandeira de

[araguá do Sul. Também participou da

implantação da Ferj, atualUnerj.
Em Guaramirim, foi contador do Hospital

Santo Antônio, prestando inúmeros outros

serviços, através da atuação em empresas
daquela comunidade, e como diretor do Jornal
Correio do Povo, veículo de comunicação
mais antigo, em funcionamento, do Estado.
Além disto foi jornalista e historiador, com
inúmeras obras publicadas.

Entre suas peculiaridades ele conservava o
costume de entregar, cerca de 50 jornais, por
edição, para amigos e pessoas que não tinham
condições de assinar o jornal. Preservava as

amizade, em conseqüência disto, fazia questão
de entregar o jornal pessoalmente, como

confirma Clemanceau do Amaral e Silva, que
contou que além de entregar o jornal,ele e

Eugênio também tomavam café juntos,
aproveitando para colocar o papo em dia.

Abdicou de todas as suas funções, pela
paixão da leitura e escrita. Orgulhava-se de ser

jornalista, sendo um dos primeiros a se associar
ao Sindicato dos Jornalistas.

\"
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lazera
Ângelo Piazera nasceu em Vígolo Vattaro,

na Província de Trento, na Itália, em 30 de
agosto de 1867. Naquela época a Província
estava sob a jurisdição do Império Austro
Húngaro, por isso em seu passaporte constava
que sua nacionalidade era Austríaca. O
alemão era o idioma oficial do Império, mas a

população local continuou cultivando o

italiano, apesar da familiaridade com a língua
germânica. Esta familiaridade ajudou os

imigrantes da região quando passaram a

conviver com outras etnias no Brasil.
Piazera veio com os pais, colonos

imigrantes, Domênico Antônio Piazera e

Teresa Domênica Curzel Piazera, aos nove

anos de idade. Vieram também seus irmãos,
Luiz e Vitório (acredita-se que Silvio faleceu
ainda no navio). A família se estabeleceu em

Rio dos Cedros, então pertencente ao

município de Blumenau, Santa Catarina,
onde adquiriu um lote de terras. Lá Ângelo
viveu por 16 anos, freqüentou' a escola, em
língua italiana, junto dos irmãos. Naquela
época a escola só era oferecida até a terceira
série. Não existia a possibilidade de estudar
mais, pelo menos em escolas.

� REV LUÇÃ
I FEDERALIS

ESPECIAL· CORREIO DO POVO

"Sempre de novo, o boato da

Revolução Federalista (1893).lsto
apavora os moradores da região .

Gumercindo Saraiva, caudilho .

federalista, vinha com suas tropas de I

maragatos. Pinheiro Machado os

perseguia, comandando as tropas do
governal os pica-paus" Do diário do
Frei Lucfnior'Sábado, 1 0/09/18931
chegou a notícia de que rebentou a

Revolução no Rio e todos os portos
foram bloqueados"
Os federalistas chegaram no mesmo

anal eram também conhecidos como
maraqatos, Ângelo refugiou-sei com
sua família e seus vizinhos, em Rio dos
Cedros, onde ainda moravam seus

pais. Nos seus instrumentos de
agrimensor os revolucionários
escreveram "agrimensor pica-paul:
Pica-pau era o apelido dos

republicanos, perseguidos pelos
federalistas com tendências

monarquistas.os rebeldes gaúchos.
Foi muito participativo na

organização e na vida da comunidade
que se firmava. Chefiou, por longos
anos, a política local, tendo militado
na revolta de 1893 ao lado de Hercílio
Pedro da Luz e Paula Ramos,
vencendo.corno republicano
convicto, os federalistas.
Em 18951 Jaraquá do Sul era uma

Intendência Distrital, uma espécie de

segunda PrefeitUra de Joinville.

·IIIEm família: Angelo Piazera chegou em Jaraguá do Sul em 1891, aos 24 anos, casou-se co� Constt1��i; ;iazera e teve com ela 14 filhos
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No dia 18 de março de 1896, Jourdan, Ângelo, e
outrOS, em requerim-ento ao Conselho

Representativo do Estado de Santa Catarina,
solicitavam a reversão do

A

território de

Jaraguá ao município de Paraty. Angelo assinou a

rogo por seis pessoas.
Foi um dos membros efetivos, como mesário da

seção eleitoral. No Livro 6, página 30 V do Livro de

atas da Câmara, no registro da seção de lO de

dezembro de 1896, consta a eleição das mesas

eleitorais: "Paramesários da nova seção, obtiveram
votos os seguintes cidadãos: Ângelo Piazera, João
Mamede Júnior, Estevão João Rabello, cada um

com 4 (quatro) votos; Frederico Bandelow Junior 3
(três) votos; Maximiano Schubert, 2 (dois) votos;
Frederico Schmidt, Victor Rosenberg e Carlos

Eggert, cada qual com 1 (um) voto, pelo que foram

declarados eleitos mesários os cidadãos da 9a mesa,

que funcionará na casa de Victor Rosemb�rg, no
caminho do Itapocu. Membros efetivos: Angelo
Piazera, João Mamede, Estevão João Rabello, Max
Schubert, Victor Rosemberg".

Em 1897 Jaraguá do Sul voltou a pertencer a

Joinville, na mesma época Ângelo recebeu o

encargo de Comissário de Polícia, desempenhando
esta função por mais de 10 anos. Em 15 de
novembro foi declarado Suplente na 10' mesa de

votação. No ano seguinte foi designado 1 º sub

delegado de Polícia, na então pequenina vila de

Jaraguá. Foi também escolhido como suplente de
mesário para as eleições de Governador e Vice,
atuando na eleição do dia 24 de julho de 1898. Em
dezembro do mesmo ano, foi eleito, numa seção na
Câmara, com outros cidadãos, Juiz de Paz dos
distritos de Jaraguá. Foi, empossado no cargo em

janeiro de 1899, com 94 votos, honrou este cargo
durante os 10 anos que nele permaneceu.

l
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Escritura pública, com data e 1898: O documento fala sobre as terras da

ColôniaJaraguá, de propriedade da Pecher & Cia, 'Üiacinto Dalabrida

compra de 101 ,000m' e se compromete a pagar 540$350 reis, em quatro
prestações (primeira prestação 'de 252$500, segunda: 126$250, terceira:
108$575 e finalmente a quarta e última prestação de 53$025reis), Assina
como testemunha junto de Narcizo Ferraza e Ângelo Rubini, Na terceira

Página deste documento nota-se uma declaração em idioma italiano que
traduz o primeiro documento, comprovando que alguns imigrantes não
compreendiam bem a língua portuguesa,z.J...., J,:":::';"'�
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FOTO: ARQUIVO HISTÓRICO EVS

Também no ano de 1899 participou, com
outros 34 'membros, entre eles os irmão

Henrique (nascido no Brasil, assim como

Maria) e Vitória Piazera, como cofundador da
Sociedade Escolar Católica Barra do Rio
Cerro. A necessidade de uma escola era

evidente. Os 30 alunos (e futuros 50) recebiam
aulas na capela do vilarejo. A Sociedade
decidiu que a construção seria de alvenaria,
comprando, com dificuldades, um terreno do

governo. Todos se puseram a trabalhar, As

primeiras aulas foram realizadas em 1900, e o

primeiro professor foi Abramo Pradi,'
Secretário da Sociedade Escolar Católica.

Ângelo foi eleito Suplente de Conselheiro
Municipal, por [oinville, nas eleições de
dezembro de 1906. Portanto Ângelo' trabalhou
também pelas fases iniciais da Colônia Jaraguá,

I

junto de Jourdan, Pecher & Cia., e com

Domingos Rodrigues daNova.
Documentos da época, referentes a sua

atuação: '

Escritura pública, com data e 1898: O
documento fala sobre as terras da Colônia

Jaraguá, de propriedade da Pecher & Cia.
Giacinto Dalabrida compra de 101.000m2 e se

compromete a pagar 540$350 reis, em quatro
prestações (primejra prestação de 252$500,
segunda: 126$250, terceira: 108$575 e

finalmente a quarta última prestação de

53$025reis). Assina como testemunha junto
de Narcizo Ferraza e Ângelo Rubini. Na
terceira página deste documento nota-se urna
declaração em idioma italiano que traduz o

primeiro documento, comprovando que

alguns imigrantes não compreendiam bem a

língua portuguesa.

c ARAGU
\

Em 1907 formou sociedade com os senhores Cezar Pereira de Souza (promotor público de
Joinville) e Dr. Francisco Tavares Sobrinho (político, advogado e ex-juiz de direito de Joinvil1e).
Em 9 de julho compravam de Domingos Rodrigues da Nova a Colônia Jaraguá, pagando o

preço real de 60.000$000 réis. O historiador Emílio Silva conta:"Entre as obras de utilidade
pública conta-se a construção da ponte sobre o rio Itapocu, contratada ao senhor Henrique
Marquardt,para o qual o Dr.Abdom Batista conseguiu estrutura metálica.Com inteira justiça
recebeu o nome do ilustre político e foi inaugurada em março de 1913': Nessa fase, deu-se, o
traçado da futura cidade. A Colônia Jaraguá doou o terreno da estação férrea e do respectivo
pátio de manobras.

.,

Em 1916 dissolveu-se a sociedade, e Ângelo Piazera permaneceu como proprietário.
Pioneiro colonizador,Ângelo reativou a colonização junto com seu filho-homem mais velho,
Afonso, demarcando os territórios de: Francisco de Paulo, Ribeirão Cavalo, Pedra D'Amolar, e
·Iotes nos ribeirões dos Russos, Poloneses, Alice, Corina, Rodrigues, Jararaca, Húngaros, Águas
Mornas e do FaxinaI.

Dedicou-se à venda de lotes e à abertura das estradas,especialmente na região de Jaraguá
e Garibaldi. Num período de 20 anos, concluiu a construção de diversas estradas. Os.
instrumentos utilizados eram rudimentares se comparados aos de hoje como tratores:eram
enxadas,alavancas,picaretas,braços fortes e dedicação.

Passou a morar na sede do distrito em 1906,quando permutou com Ângelo Rubini seu lote
de terra em Rio Cerro. Em sua residência recebia pessoas ilustres como o bispo e autoridades
civis.A casa localizava-se onde hoje se encontra Foto Piazera.

Como colonizador, era também agricultor. Quando o Governo Estadual lançou a

campanha de plantação de arroz,Ângelo saiu à frente,dando exemplo,plantando o cereal nas
partes baixas de sua propriedade, (onde por muitos anos, foi o campo de futebol do Colégio
São Luís).Na época o Brasil importava sementes de arrozda China.

I As lideranças eram muito organizadas ecoesas.Juntamente com outros pioneiros,Ângelo
I �ârticipou da grande comissão pró-construção da igreja da sede do distrito. Os cidadãos

Lesi������":���strito participaram a�i��:.��te,com mão-de-obra,na cons����ãO desta igreja.

Numa cidade cultivada por pessoas, a felicidade floresce todos os dias.

',I

Parabéns, Jaraguá do Sul. Homenagem da Marisol S.A aos 128 anos dessa cidade '11onde temos orgulho de estar presente e à sua gente tão querida e trabalhadora, sempre
empenhada no bem-estar de toda a coletividade. Marisol S.A.

www.marísolsa.com.br
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A formação de
Aos 26 anos, no dia seis de junho de 1892, casou-se com Costanza
Nicolluzzi, filha de Giovani éMaria (Novello) Nicolluzzi. A cerimônia foi
oficializada pelo Frei Lucínio Korte. Na casa de ambos também eram
realizadas celebrações religiosas. Presume-se que inicialmente tenham
morado em Rio Cerro. Em 1893 o casal mudou-se para ltapocu, nome
inicial de [araguá do Sul, sendo, com outros, pioneiros na colonização,
tendo fixado residência nas recém- demarcadas terras do Jaraguá,
inicialmente na entrada da Barra do Ribeirão Molha
Ali, o casal construiu um moinho movido por uma roda d'água,
conhecido como atafona, onde era moído o milho. A farinha mais grossa
era utilizada pelos italianos para fazer a polenta, já a mais fina, os alemães
(que moravam na outra margem do Rio Itapocu) utilizavam para o pão de
milho, a broa.
Do casamento de Ângelo e Costanza nasceram 14 filhos: Angelina,
Affonso, Emílio, Uno (faleceu ainda pequeno), Violeta (a primeira

pessoa a ser sepultada no Cemitério da Barra
de Rio Cerro), Silvino, Camilo, Lydia

(que faleceu aos sete anos),
Hilário, Alzira, Álvaro

(falecido num acidente
de carroça durante a

construção da
igreja Santa
Emília, hoje
dedicada a

São
Sebastião)
, Sílvio,
Adélia e

Júlio .

uma familia
brasileira

Aos 22 anos casou-se com Ângelo Piazera,em Rio
Cerro. O registro é da paróquia de São Paulo
Apóstolo, em Blumenau. Conforme os relatos,
Costanza, era uma pessoa prática. Era uma hábil
costureira, e durante os· anos de colonização,
quando a vila ainda não contava com um alfaiate,
talhava e costurava para a família, além de ternos
para noivos, coletes, calças e suspensórios. Fazia
vestimentas para meninas, do dia-a-dia, até roupas
para domingos e datas especiais. Buscava os tecidos
de carroça, que eram comprados em uma

quantidade considerável.
Enquanto Ângelo se dedicava às medições, e as

atividades públicas de grandes responsabilidades,
Constância, como era conhecida pelos familiares,
junto dos filhos mais velhos, Affonso e Angelina, se
encarregava dos filhos mais novos e do trabalho
com os agregados na roça. Costanza cuidava
também das pessoas que estavam apenas de
passagem, a hospitalidade Piazera era conhecida.
Assim como a assistência às pessoas que não
tinham condições para um trabalho mais produtivo.
A família cuidava dos idosos desamparados,
resolvendo um problema social.

Jaraguá era então quase que só mata. Havia
poucas casas, e as famílias precisavam de
acompanhamento religioso. Padres franciscanos
davam essa assistência. Eles, cavaleiro e animal,
precisavam de um lugar para se alimentar e

descansar a fim de poder desempenhar suas

funções.

I
I

. I

I
I
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Casal Constanza
e Ângelo Piazera

<'

N IV elA
Ângelo

Piazera teve seu

nome dado a uma pequena rua de
acesso à antiga ponte Abdom Batista. Ainda hoje
existe o pilar central. Em 1941 foi construída a nova

ponte.
Em vida combinara com Costanza que deveria ser

reservada uma área urbana para ser doada ao

governo municipal. O terreno foi doado por ela em

1927, e foi utilizado para a construção da sede da
Prefeitura Municipal, que ali funcionou até 1997.
Na inauguração do prédio, a área foi denominada
PraçaÂngelo Piazera.

Ângelo faleceu no dia 22 de março de 1927, aos
60 anos, em sua residência, em frente à praça que
leva seu nome.

No centenário de Jaraguá do Sul, 25 de julho de
1976, em uma Exposição na Escola J araguá, foram
reunidos objetos pertencentes aos colonizadores,
Ângelo e Affonso Piazera, como o teodolito, que
serviu na medição dos lotes da Colônia J araguá, e

respectivo livro de registros; pilão, que pertencera a

Emilio Carlos [ourdan; e espingarda de Silvio
Piazera.

Ainda hoje encontramos referencia à atuação de
Ângelo para a formação da comunidade. Omenino,
nascido na Itália e que tinha em seu passaporte o

registro de cidadão austríaco, revelou-se na sua

juventude e na fase adulta, um valente desbravador,
um valoroso colonizador, um estrategista e

planejador, um batalhador, um homem de grande
visão sobre o futuro. Junto de outros colonizadores
e da esposa e companheira, Costanza, soube dar sua
contribuição a uma colonização, que atingiu ápices
por eles jamais imaginado.

Ângelo e Constância sempre incentivaram
atitudes que seriam para o bem comum. Na
época da construção da Capela Santa Emília,
toda a comunidade ajudou com mão-de
obra. Ângelo, devido as suas atividades, não
podia participar diretamente com o trabalho
braçal, mas pagava um trabalhador para
desempenhar seu papel. Foi nesta época que
o filho, Álvaro, de seis anos faleceu em um
acidente de carroça, que transportava tijolos
para a obra da capela. Foi uma grande dor
para o casal.
Constância era uma mulher muito religiosa.
Ia à missa e comungava todas as primeiras
sextas feiras do mês, sua companheira era
"Mutter" Fischer (dama de companhia de
Costanza), que a acompanhava e também
estava com ela na sua última missa. Era o dia
23 de março de 1932.As duas foram
caminhando, devagarzinho, até a igreja e

para voltar pediram carona ao Sr. Jacó
Ernrnendõerfer, que tinha carro. Ao chegar
em casa, ela sentou-se em sua cadeira de
balanço predileta, reclinou-se, e ali faleceu.
Estava então com 63 anos.

Para homenageá-Ia, pelo seu exemplo de
vida, sua neta, Eleanor Stein (filha de
Angelina), doou um terreno, à rua

Expedicionário Gumercindo de Silva, para a

construção da primeira creche de Jaraguá do
Sul. Inaugurada no dia 24 de setembro de

.

1972, pelo então Governador, Colombo
Machado Salles, foi denominada, Creche
Constância Piazera. A creche foi uma idéia do
programa "Ação Social': realizado por
mulheres voluntárias, que realizavam vários
cursos profissionalizantes para comunidades
carentes, além de distribuir cestas básicas.
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Para comemorar o aniversário de

Jaraguá do Sul a Prefeitura Municipal
preparou uma hom�nagem de

reconhecimento a Angelo Piazera.
'

"Pela sua importância histórica e

também para que a comunidade possa

conhecer melhor este homem",
explica Sidnei Marcelo Lopes,
Presidente da Fundação Cultural. É
uma oportunidade de identificar

quem é o homem que dá nome a uma

das principais praças da cidade.
A idéia de homenagear Ângelo
Piazera (Avô) nasceu de uma

conversa entre Fran�isco Alves,
diretor do Correio do Povo, e Ângelo
Piazera, fotógrafo. O tema era o

Memorial da Comunicação, onde o

fotógrafo Ângelo poderia contribuir
com muitos de seus equipamentos.
Antes de mim, outra pessoa da família
deveria ser reconhecida por seus

feitos, contou Ângelo, que em seguida
descreveu a história do avô para
Francisco. ''Assim como o Jornal
Correio do Povo fez a campanha para
a herma de Emilio Carlos Jourdan,
promoveu também a homenagem a

Angelo Piazera", comenta Francisco.
O momento também colaborou. Logo
após o ocorrido acima, o livro
"Raízes" de dona Olga Piazera
Majcher, sobre a história da família já
havia sido editado. Foi então que
Eugênio Victor Schmõckel e
Francisco Alves resolveram abraçar a
causa, ressaltando a importância
histórica de Ângelo Piazera, como
desbravador e doador do terreno da
praça. O Prefeito, Irineu Pasold e o

presidente da fundação cultural
endossaram o grupo pró-homenagem.
A apresentação da idéia de

homenagear Ângelo Piazera
aconteceu em uma reunião realizada
no Museu Histórico Emilio Silva, no

e

1CO

e

eC1

dia 13 de novembro de 2003.
Estavam presentes representantes
de vários setores da sociedade,
como Francisco Alves, repre
sentante do Jornal Correio do
Povo; as netas de Ângelo Piazera,
Olga Piazera Majcher e Carmem
Piazera Breithaupt; o presidente da

Fundação Cultural, Sidnei Marcelo
Lopes, além de representantes da

preservação histórica da cidade,
como a museóloga Alcioní Macedo
Canuto e Eliza Diefenthaler, Além
do sr. Amadeus Mahfud.
Para a família de Ângelo Piazera,
representada pelas suas netas, Olga
e Carmem, é uma emoção muito
grande, por que os parentes mais
velhos eram muito modestos, e
acreditavam que trabalhar e se

�

esforçar era obrigação. "O alcance
das ações de meu avô são maiores
do que a gente imaginava",
completa dona Olga.
Alcioní Macedo Canuto,
responsável pelo Museu Emílio
Silva, acredita que a comunidade
vai poder conhecer mais sobre o

agrimensor Ângelo Piazera.
Confunde-se muito a história de

Ângelo Piazera, com a de outros

Ângelos da família, alguns até

presentes no nosso cotidiano, como
é o caso do fotógrafo. "É uma

dívida histórica, por que nós não

conhecemos muitas das pessoas

que foram importantes para o

desenvolvimento do município",
ressalta Alcioní. O Museu está

preparando uma exposição
comemorativa ao aniversário da

cidade, ressaltando a importância
que certas profissões, 'hoje em

decadência, tiveram na história de

Jaraguá do Sul, como: agrimensor,
parteira, alfaiate e relojoeiro.

<iim comemoração aos 128 anos de Jaraguá do Sul a Praça Ângelo
Piazera recebe o busto em marmore deste imigrante que lhe cedeu o

nome, A homenagem acontece'no dia 25, às 9h30.

Em ata da primeira reunião ficou decidido que ações cada um dos presentes teria

responsabilidadedes para que a herma de Ângelo Piazera se tornasse realidade.
Para Francisco Alves, Carmem Piazera Breithaupt e alga Piazera Majcher ficou definida a

responsabilidade de pesquisarmais sobre a história e produzir algo sobre Ângelo.
A

A museóloga AlcioníM.Canuto,e sua equipe.ficaram responsáveis. pela exposição sobre

Angelo. Piazera, e ��mbém sobre a apresentação de um orçamento.Sugeriu também que a

comunidade participasse.dando sugestões.
A contribuição de Amadeus Mahfud, foi um relato histórico, inclusive sobre a campanha

para a herma do fu ndador Em ilio Carlos Jou rdan, rea lizada pelo Jornal Correio do Povo.
O Presidente da Fundação Cultural, Sidnei M. Lopes, e suá equipe ficaram a cargo da

agenda das homenagens realizadas no dia da emancipação do Município, para que elas
culminem com a inauguração e homenagem à Ângelo Piazera.

Eliza Diefenthaler ficou responsável pelo contato com escultores e pelo orçamento do
busto.

Jaraguá do Sul, 13 de novembro de 2003
Museu Histórico Emílio Silva,centro
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Personalidades histó
E CARLOSJILI u

Emílio Carlos Jourdan nasceu em Namur, na Bélgica. Foi
engenheiro civil, atuando como engenheiro ajudante na

Comissão de Trabalhos da Estrada de Ferro (1874); militar,
naturalizado brasileiro, seguiu como voluntário para a

Campanha do Paraguai, até ser nomeado Coronel
Honorário pelo governo do Marechal Floriano Peixoto;
professor, deu aulas de matemática na cidade de Campos
(RJ); escritor, CeI. Jourdan escreveu vários livros, e'
também colaborou com vários jornais do Rio de Janeiro;
também atuou na política.
Jourdan veio para Jaraguá com a intenção de abrir um

engenho de açúcar, em terras arrendadas do Conde e

Condessa D'Eu (Princesa Isabel), que as tinham
recebido como dote. O contrato dotal impunha a

abertura de vias de comunicação, colonização das

margens dos rios, vendas, foros e arrendamentos legais
das 251éguas de terras.
Junto com Jourdan, cinco canoeiros exploraram a

região: Calixto D. Borges, Trajano P. Nascimento,
Justino de Oliveira (paulista), João Paes e o açoriano
Alexandre Padilha. Capitaneados por [ourdan, os

canoeiros partiram na quinta-feira santa, 13 de abril
. de 1876, para desbravar e medir as cercanias do Rio
Itapocu. A Viagem parou na noite de sexta-feira
santa, quando eles desembarcaram e pernoitaram
numa ilha, que mais tarde foi denominada "Ilha

[ourdan", Passaram a noite isolados, sem riscos de
ser molestados pelos índios da tribo Botucatu, que
aqui habitavam. Ao explorar a região, de canoa,

chegaram à barra do Rio Jaraguá, onde

encontraram, na margem esquerda, uma tribo de
índios Carijós.
Jourdan chegou no dia 25 de julho de 1876, com
60 trabalhadores, para fundar Jaraguá do sul.
Entre 1883 e 1884 houve uma grande
decadência na feitoria de [ourdan. Seus colonos
estavam com o pagamento atrasado. Os
extensos canaviais que ocupavam desde a barra
dó Rio [araguá até a barra do "Chico de Paulo" -

nome dado pelo coronel emmemória do seu fiel
servidor, pedreiro de profissão, Francisco de
Paulo foram queimados. Sem dinheiro e sem

lavoura, os colonos abandonaram estas terras.

Os poucos que ficaram, aproveitavam o que se

podia para a produção de açúcar e cachaça.
Houve um processo contra Jourdan no Fórum de [oínville.
Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, os terrenos que eram

"Patrimônio Dotal" voltaram ao domínio da Nação, e alguns anos depois estes passaram à

jurisdição do governo estadual. Então, Jourdan, que havia desistido da escritura pública, em
1888, voltou a requerer as mesmas terras, em uma nova concessão. Surgiu aí a 2' fase da

colonização de Jaraguá.
Jourdan foi uma figura completa de colonizador. Culto, enérgico, humanitário, progressista,
representa o tipo ideal de imigrante, que sem preconceitos raciais e despido de ideologias
políticas exóticas, procura identificar-se com o povo e com a terra que é sua segunda pátria.
Não fundou a Colônia com o único intuito de enriquecer. Homem de iniciativa, sempre
ressaltou seu intuito de ligar oVale do Itapocu e afluentes ao porto de são Francisco do Sul.
Há ainda, uma 3' fase, a venda dos direitos da concessão a companhia Pecher e Cia, em 1898.

Jourdanmorreu no Rio de Janeiro em oito de agosto de 1900.

•

ncas
Existem pessoas que marcam para sempre a história de uma

região ou uma cidade. São figuras, que devido a sua

importância recebem nome de praças, ruas, escolas e até

mesmo bairros. Muitas vezes esquecemos quem foram estas

pessoas, e o que elas realizaram, por isso montamos estas

páginas com umpouco da vida de algumas personalidades que

marcaram Jaraguá do Sul, nesses 128 anos.

DO

Médico, nascido em Salvador, na

Bahia, no dia 30 de julho de 185l.

Chegou em 1880 na cidade de São
Francisco do Sul, onde trabalhou como

médico durante oito anos e abriu um

jornal chamado "O Democrata", que era

um órgão do partido político ao qual
chefiava.
Mudou-se para Joinville e clinicava em

toda a região Dotal do Conde e Condessa
D'Eu. Humanitário, não cobrava as

consultas, e ainda cobria, com o próprio
dinhei?o, as receitas dos necessitados. Ao
mesmo tempo dedicou-se a indústria, ao

�ércio, e a vida política: Ocupou todos
os cargos eletivos como Juiz de Paz,
Vereador, Presidente da Câmara até atingir
o posto de vice Governador do Estado,
ocupando o cargo de Governador durante
vários meses. Foi também três vezes

Deputado Federal e Senador.
Com a queda do regime imperialista,
retirou-se da política. Em 1893 aderiu a

Revolução Federalista, já que estava de volta
como presidente do Partido Federalista. Foi

preso, e escapou com a ajuda de amigos,
dentro de uma pipa de aguardente, até o porto de São Francisco, onde
um navio o transportou para o exílio em Buenos Aires, na Argentina.
Regressando quando a anistia foi decretada.
Dr. Abdom Baptista prestou vários serviços à Jaraguá do Sul, entre eles
destacam-se a construção da ponte metálica sobre os rios Itapocu e

Jaraguá. A ponte sobre o rio Itapocu, de 1913, honrou o nome de

Baptista até 1965, quando foi substituída por uma ponte de concreto,

que também leva seu nome.
Além das pontes, o médico também reformou as instituições de ensino

público de [araguá, quando foiVice-governador do Estado. Foi fundador
do "Colégio Municipal", que em 1911 foi transformado no grupo escolar
Conselheiro Mafra. Foi também Superintendente Municipal, cargo

equivalente a prefeito.
Foi também Abdon Baptista que vendeu e encorajou Arthur Müller e

.

Venâncio da Silva Porto a comprar as máquinas tipográficas para

imprimir o JornalCorreio do Povo.

Parabéns Jaraguá do Sul pelos 128 anos de pr

O� trabalhadore� ve�tuari�ta� �entem-�e honrado�
em participar desta história,
tecendo no dia-a-dia
o cre�cimento da cidade
e o conforto de sua gente.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário, Fiação, Tecelagem e

Artefatos de Couro de Jaraguá do Sul e Região

- I
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ntigo comércio de Reinaldo Rau,
em atividade no início dos anos 20
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ArthurMüller nasceu em Blumenau, no dia seis

de maio de 1895. Casou-se com Adélia

Doubrawa e teve quatro. filhos. Sua vida

profissional foi agitada. Cursou o colegial no

Colégio Santo Antônio, em Blumenau, e na

mesma época desempenhava várias funções
naPrefeitura daquela cidade.
Chegou na Vila Jaraguá em 1918, exercendo o

cargo de guarda-livros da empresa Leopoldo

Jenssen. Um ano depois se tornou escrevente

juramentado no Cartório de Notas e Ofício

de RegistroCivil, de Venâncio da SilvaPorto.

Na mesma época e por vários anos

posteriores gerenciou o Jornal Correio do

Povo, então um semanário. Exerceu as

atividades de jornalista até a: sua morte em

1957.
Na vida política exerceu vários cargos,

como Intendente Distrital de Jaraguá,
Deputado Estadual, eleito pelo UDN

(União Democrática Nacional), além de

Vereador, Presidente da Câmara e Prefeito

de Jaraguá do Sul.
Sua vida social também era agitada: foi um dos fundadores da Liga Jaraguaense de

Desportos, e seu primeiro presidente. Foi Presidente do Clube Atlético Baependi e

Presidente da Associação Rural de Jaraguá do Sul.
Outra obra de Arthur Müller foi a melhoria na ligação do trecho Corupá São Bento

do Sul, hoje nomeada BR280.

Desde 1911 Jaraguá já atraia muitos

comerciantes, decorrente do �esenvolvimento da

colônia, que contava com regular exportação de

fumo, de açúcar e de aguardente. Foi assim que

chegou de Brusque, Reinaldo Rau.
Nascido no dia 16 de novembro de 1891, em

Brusque, Reinaldo Rau casou-se com a jovem Emília

Probst, de Blumenau, vindo morar na colônia

Jaraguá, em 1918.
'

Dois anos mais tarde comprou de Benjamin Stulzer a

propriedade localizada na esquina das ruas Epitácio
Pessoa e Pe. Pedro Franken, com todos os direitos:

hotel, salão de bilhar, loja de armarinhos e secos e

molhados. As atividades comerciais de Reinaldo

Rau não se limitavam às adquiridas de Benjamim,
ele também exportava aguardente, melado, doce de

laranja,manteiga e produtos suínos.
Em 1932 comprou a fábrica de pólvora para caça e

minas de Algusto Carlos Mielke, revendedo-a em

1939 a "Pernambuco Powder Factory". Foi

'empresário de 'cinema, instalado no Salão

Germânia, no Baependi. Dirigiu também as

atividades da Empresa de Transporte de Carga
FrezelS.A..

Ao vender sua primeira casa comercial, adquiriu a casa dos padres, entre a rua

Marechal Deodoro e Domingos Rodrigues da Nova. Ali dedicou-se ao comércio por

atacado, ao beneficiamento de arroz e na exportação de produtos como açúcar grosso,
.

aguardente e outros.

Em 1942 muda-se para Curitiba, PR, encerrando suas atividades, Com o agravamento

de seus males fixa residência em Barra Velha, vindo a falecer em 15 de dezembro de

1955.

Para vereador

)",\
, do Sul parabénspelos seus 128 anos!
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Fernando Zimmermann
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Bom Jesus do Parati, hoje Araquari, em

1859, e faleceu em Joinville, no ano de

1934. Ainda adolescente começou a

trabalhar como comerciário no Rio de

Janeiro. Voltou para Joinville e casou-se

então com Maria Balbina de Miranda e

Lemos. Fundou a Companhia Industrial,
que atuava no ramo de importação e

exportação em todo o Estado de Santa

Catarina, tinha como sócios Ernesto

Canac, Etiene Douat, Líbero

Guimarães, Luiz Brockmann.
Foi prefeito de Joinville durante muitos

anos, sempre apoiado pelos agricultores
já que ele também fazia parte deste

grupo. Plantava bananas em seu sítio e

iniciou a exportação da fruta a Buenos

Aires na Argentina, Nesta época
Jaraguá ainda era um distrito de

JOinville,' tendo realizado obras

políticas no município. Segundo
Emílio Silva, em Jaraguá do Sul, o

nome de Procópio Gomes é associado

à colonização das margens do

Itapocu, ou seja, na região que

compreendia o loteamento da

Colônia Jaraguá.

1
i

.....-----1BERNARDO GRUBBA1-----------.

J

O Coronel Grubba era prussiano e nasceu

em 1876. Veio ao Brasil com os pais que
compraram terras na Colônia dos

Pomeranos, no Vale do Rio Itajaí. Ficou
viúvo da primeira esposa seis meses após
o casamento, quando esta se acidentou

enquanto cerzia roupas na máquina de

costura. Em 1900 casou-se com Maria
Maser, e estabeleceram-se no lote de

terras então ocupado por Trajano
Polfino Nascimento. No início de 1901

estabeleceu uma pequena venda. Os

negócios tornaram-se promissores,

Enquanto a esposa tomava conta dos

fregueses venda colonial o Cei

Bernardo Grubba cuidava da

administração e ampliava os ramos do

seu comércio, abrindo uma seção de

enfardamento de fumo em folha, para
exportação. Em 1912 abriu uma

indústria de carnes e derivados,
exportados para o Paraná. Em 1945
estabeleceu uma indústria de

laticínios e beneficiamento de cereais. Durante a Segunda
Guerra Mundial estabeleceu comércio de óleo de sassafraz

com os Estados Unidos.
Na vida pública estabeleceu-se como sub-delegado de

polícia, de 1914 a 1919.

o SATIS çÃO"
presentamosnossos
umprimentos à todos
os Jaraguaenses,
pelos 128 ANOS
e desenvolvimento de

araguá do Sul,
.

.

contecimento que
epresentamotivo de

rgulho para a
nossa gente.
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ansao INAUGURAÇÃ PAÇ

o itica
POLÊM ICADAFU NDAÇÃO
A data da fundação de Jaraguá do Sul já foi polêmica. Em

19510 então prefeito Artur,Müller sanfionou a lei de nº 20,
de 21 de novembro, fixando a data da fundação em 25 de
Julho. A lei foi proposta pela Câmara de Vereadores.

Frei Auréio Stulzer, autor de "O Jaraguá", o primeiro livro
sobre a fundação e colonização de Jaraguá do Sul, acreditava
que o verdadeiro dia da chegada de Jourdan foi 24 de abril de
1876. Já o Historiador Emílio Silva, em entrevista para o

Jornal Informativo da empresa Duas Rodas, afirmou que
Jaraguá foi fundado em 15 de abril de 1876.

AD INiSTRAÇÃO PÚB ICA
INTENDENTES MUNICIPAIS:

Em 22 de julho de 1898, o governo catarinense mandava
anexar Jaraguá à Joinville, que nomeava os respectivos
intendentes:

até 1911 - Victor Rosenberg -

até 1.920 - Henrique Paizera
1924 - Leopoldo Janssen
1925 - Arthur Müller
1926 - João Doubrawa

até 1929- Arthur Müller
Entra a partir daí o período pré-revoltoso, e que resultou na

revolução de 1930:
'

Emílio Piazera pelo ofício nO 40 de 08/07/1930, comunica ao

Juiz de Joinville ter assumido o cargo de Intendente.

PREFEITOS:

1934 a 1935 - José Bauer (Prefeitos Nomeados)
1935 a 1936 - Waldemar Grubba (Prefeitos Nomeados)
1936 a 1938 - Leopoldo Augusto Gerent
1938 - Rui Stocheler de Souza (Prefeitos Nomeados)
1938 a 1945 - Leônidas Cabral Herbster (Prefeitos
Nomeados)
1945 a 1946 - Remacio Otaviano Seara (Prefeitos
Nomeados)
1946 a 1947 - Leônidas Cabral Herbster (Prefeitos
Nomeados)
1947 - Joaquim Piazera (Prefeitos Nomeados)
1947 a 1951 - Waldemar Grubba
1950 a 1951 - Luciano Demarchi (Funcionário público eleito
pela Câmara de vereadores.)
1951 a 1956 - Artur Muller
1956 a 1961 - Waldemar Grubba
1961 a 1966 - Roland Dornbusch
1966 a 1970 - Victor Bauer
1970 a 1973: Hans Gehard Mayer
1973 a 1977 - Eugênio Strebe
1977 a 1983 - Victor Bauer
1983 a 1989 - Durval Vasel
1989 a 1993 - Ivo Konell
1993 a 1996 - Durval Vasel
1997 a 1998 - GeraldoWerninghaus
1999 a 2000 -Irineu Pasold
2001 a 2004 - Irineu Pasold

superior, falando o Dr. Ribeiro Pontes, Juiz de Direito da
Comarca e a Herma do Coronel Emílio Carlos Jourdan,
fundador da cidade.
Em setembro de 1941 o Jornal Correio do Povo,
administrado pelo Sr. Honorato Tomelin, e o Prefeito I
Tte. Leonidas Cabral Hebster, distribuíram listas para
angariar fundos pró-Herma do CeI. Emílio Carlos
[ourdan. O busto foi encomendado ao escultor FritzAlt,
que o fundiu em bronze. Foram arrecadados 2:587$000.
No dia dois de agosto de 1941 Fritz Alt entregava o

busto na residência de Tomelin. Opedestal na praça do
Paço Municipal Costanza Piazera ainda não estava

concluído.

A colônia Jaraguá prosperou e transformou-se em

município através da lei de 26-03-1934, com

território desmembrado de Joinville. A instalação do
município foi efetivada no dia oito de abril, ainda em
1934, tendo o Prefeito José Bauer, nomeado naquela
ocasião.

No dia quatro de outubro de 1941, às 15 horas,
realizou-se a inauguração solene do novo edifício da
Prefeitura Municipal. Estavam presentes várias

autoridades, entre elas o Interventor Federal, Dr.
Nereu Ramos, e o Prefeito em exercício, o I Tte.
Leonidas Cabral Hebster.
No mesmo dia foi inaugurado .o Fórum, no andar

MA

A história do
descobrimento do marco

zero da cidade é muito
mais antiga do que todos

imaginam. O pesquisador
e jornalista Eugênio
Victor Schmõckel foi

quem primeiro abordou o

assunto, na edição de
cinco de outubro de
1991, descrevendo as

possibilidades do marco

zero estar localizado no

e n tr o n c am e n t o das

quatro ruas que formam a

praça da então prefeitura,
ou então na Estação
Ferroviária. Foi então que
um personagem

importante entrou na

história. Amigo, leitor de
jornal e pesquisador,

Amadeus Mahfud, comentou com Schmõckel que na

época que trabalhava no Fórum, Emilio Silva, falou como se não
fosse muito importante que omarco zero de Jaraguá era uma pedra
com formato de obelisco, na praça. "Emílio Silva era na época

CÂMAR DORESDEVERE
Em 1959 a vida política de

Jaraguá do Sul teve uma grande
reviravolta. Foram instaladas duas
câmaras de vereadores na cidade,
Nesta época o país todo tinha apenas
dois partidos: a UDN e o PSD.
Durante uma sessão, sobre a

diretoria de uma escola na Ilha da

Figueira os ânimos ficaram
acirrados. Os dois partidos
disputavam para si o cargo de diretor
da instituição de ensino. Como
ninguém cedeu a tertúlia dos
vereadores resultou em duas
câmaras de vereadores.

A primeira Câmara de
Vereadores era composta somente

pelos governistas do' PSD de Vitória
Lázaris. A segunda era presidida pela
UDN na pessoa de Murilo Barreto de
Azevedo (in memoriam) e foi instalada
no Bar e Restaurante Maraba.

O estatuto da Câmara disciplinava
que as reuniões do legislativo municipal
seriam sempre realizadas nas

dependências do prédio da Prefeitura

Municipal. E por este motivo a

"segunda" Câmara foi considerada
ilegal. "[araguá do Sul lançou moda no

Estado, e no mesmo mês e ano foi
instalada em Florianópolis duas
Assembléias Legislativas", completa
Clemanceau do Amaral e Silva, que foi
um dos vereadores do PSD, em 1959.

u ICIP

lelOA
v í D E O
LOCADORA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 650 - Centro

Jaraguá do Sul Tel. 371-8042

de conquistas!!!

o

Agente de Estatisca do Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE)", relembra
Mahfud. "Durante muito tempo
o Schmõckel ficou batendo
nesta tecla, falando sobre os

vários pontos-zero prováveis,
mas não estava' convencido que
o obelisco era o ponto central",
completa. Até que em 12 de
fevereiro de 1998 o Sr. Mahfud
mostrou pessoalmente o obelisco
e a medalha com a inscrição
'IBGE'. Foi quando resolveram
destacar o marco histórico, -

sugeri que fosse feito uma rosa

dos ventos, como no marco zero

de São Paulo (SP), na Praça 'da
Sé. A idéia foi aceita, mas o

desenho ficou um pouco grande;
e ia atingir uma árvore, por isso o
obelisco foi removido cerca de
um metro. ''Ao cavar para retirar
a pedra que estava enterrada,
descobriram o verdadeiro
Marco", conta.

Leis que não foram sancionadas:

Em 1949 a Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul aprovou a alteração de
nomes de praças e vias públicas, com as

leis 28 e 29, ambas de 29/12/1948, Elas
não foram sancionadas pelo prefeito,
Waldemar Grubba, e por isso as

alterações nunca ocorreram:
1. A praça ten. Leônidas C.

Herbster, atual praça do Expedicionário,
era Denominada de 29 de

Outubro..
2. A atual avenida Getúlio Vargas

(via 11), antiga avenida da

Independência (Cassada por
Herbster), seria chamada de
Avenida Ângelo Piazera;

raguá do Sul,
128 anos

I
,

,
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Primeiros passos
•

a eccnorma

Em 1923 entrava no porto de São

Francisco do Sul o vapor Bilbao, trazendo a

bordo um grupo de imigrantes alemães. Eram

jovens famílias, para as quais a velha pátria
nadamais tinha a oferecer, devida a destruição
causada pós-guerra e a grande inflação. Entre
os jovens casais estava Moritz Max Wilhelm,
sua esposa Else e seu filho Geert, de dois anos.
Desembarcou com alguns recursos, mas

principalmente com a vontade de vencer.

Liberada a passagem pela alfândega,
estabeleceu-se em [oínville, na pensão Weiss,
e encontrou emprego na firma Stamm, já que
não conhecia a língua portuguesa para

empregar-se no comercio.

Alguns conterrâneos chamaram sua

atenção para Jaraguá do Sul, pequena vila na

época, centro de grandes zonas agrícolas, onde
predominava a língua alemã. Tentou emprego
no comércio, mas não foi bem sucedido, assim
como em Hansa-Humblt (Corupá), onde
havia grandes ofertas de propriedades para

compra. Então os ventos mudaram a favor de
Moritz. O proprietário da pequena fábrica de

.gasosa, Johanes Theodoro Tiedke, procurava
um jovem que "pudesse ajuda-lo nas

atividades, pesadas para um senhor de idade.
Max Wilhelm ganhou o emprego, com, um

RA

salário de 80 mil 'réis, mais moradia. Foi, o

primeiro passo em direção ao futuro, por isso

entregou-se à atividade.
Dois anos mais tarde instalou-se omotor, que

substituía o serviço manual. A produção era de
600 garrafas por dia, e atendia a redondeza. A
concorrência exigia melhorias no produto, com
qualidade e regularidade de entrega o

empreendimento cresceu, e ampliou as

atividades.
Max Wilhelm passou a gerenciar o negócio,

arrendado por Tieke por motivos de saúde, em
1923. Dois anos depois MaxWilhelm comprou o

inventário da fábrica de refrigerantes de Hansa

Humboldt, com, isso duplicou a produção, e

conseqüentemente teve que aumentar as

dependecias da indústria. Tiedke tinha pouco
interesse em maiores investimentos e por isso
vendeu a fábrica por 7.500 ré�s pagáveis em

prestações.
Os negócios cresceram. O uso de carros e a

energia elétrica possibilitar�l o aumento da

produção e rapidez nas entregas. Com o passar
dos anos outros produtos foram integrados à

produção, chegando até a conquistar mercados
como Joinville, Curitiba: e Florianópolis. Em
1998 a fábrica foi vendida para a família Greuel e
foi transferida para Blumenau.

J
A primeira fábrica de cerveja de Jaraguá do sul foi fundada em 1897, por Isidoro Pedri, onde
hoje encontra-se a rua Walter Marquardt. Pedri começou, em 1895, captando água do Rio
Molha para a produção de seu engenho de açúcar, aguardente e farinha de mandioca. Dois
anos mais tarde inaugurava a sua 1

a fábrica de cerveja a base de arroz. A distribuição comercial
era feita nas vendas do Johann Gottlieb Stein e na incipiente sede.de Jaraguá. As rolhas de

cortiça eram importadas de Portugal e cada dúzia custava 2$880.
Em 1897 veio o progresso e com ele a concorrência. Wilhelm Walther instalou a segunda
cervejaria de Jaraguá, conhecida como Bockbier, e rapidamente dominou omercado.

Ni
Friedrich Müsse fabricava doces, bolachinhas
e roscas, que eram distribuídas aos imigrantes
vindos da Bokuvina, na Áustria, a partir de

1893. Aos domingos e nas festas religiosas,
Müsse carregava cestos de vime contendo os

produtos de sua fabricação. Seus quitutes Ieram vendidos na casa colonial de Johan I
Gottlieb Stein, no Itapocuzinho, na casa I'comer�ial de Bernardo Grubba, e no Quirino .

"

Antonio da Roca, hoje IndústriaHornburg. IEm 1905 largou a profiss.ã�. e tornouJsebarbeiro, atendendo em domiciho.

� surgia na S�d�d�D�trito de [araguá a primeira farmácia. O
costume da época era dar nomes de santos, coisas ou animais, por isso a

farmácia foi denominada Estrella (Sternpoteke) Georg Horst adquiriu o

terreno em 1907 e construiu a casa em estilo enxaimel meio sobrado -, uma

escada levava até a ampla varanda que dava acesso a farmácia. Nesta época
não havia médicos instalados no Distrito e eram raras as visitas do Dr. Abdon

Baptista, que levava seus pacientes para serem tratados em Joinville. Georg
Hort supria essa deficiência, e ia pelas estradas e picadões socorrer os

enfermos. Por 12 anos Horst sofreu com uma paralisia parcial, vindo a falecer
em 1934, quando Roberto Maurício tornou-se proprietário da farmácia, que
administrava com a ajuda de Ricardo Grünwald. Transferiu-a para a rua

Marechal Deodoro da Fonseca e a renomeou de FarmáciaNova.

RR
No início de 1930, Carlos Heinrich

[ütte formou sociedade com Leopoldo Blaese a

fim de instalar uma torrefação de café, sendo a

única em Jaraguá movida a energia elétrica. O
estabelecimento cafeeiro durou pouco,
desfazendo-se a sociedade um ano mais tarde.

[ütte continuou no ramo, registrando a marca

como "Café [ütte". Sua produção supria as praças
de Blumenau, .Pomerode, Massaranduba,
Bananal (hoje Guaramirim), Guamiranga,
Schoeder e Corupá.
Encerrou sua indústria logo após a aposentadoria
e a descoberta de grave enfermidade. Faleceu no

I dia nove de junho de 1970.
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Primórdios da educação
em Jaraguá do Sul
Ao ser colonizada, o distrito de ]araguásempre
contou com uma forte influência da Igreja Cristã, e
demais costumes europeus. Um destes costumes é

construir igrejas e escolas, como forma de unir a
sociedade e preservar os valores da antiga nação. E
foi o que aconteceu em ]araguá.
As primeiras escolas de base funcionavam na
capela das igrejas, e as aulaseram ministradas por
padres, pastores e professores estrangeiros (como
Antônio Sthãcler e Antonio Fischer, da Sociedade
Escolar]araguá 84), priorizando a alfabetização em

língua alemã. As aulas normalmente aconteciam
em dois idiomas, o local língua portuguesa, usado

apenas para algumas matérias e o alemão. A

formação escolar na época era muito ampla. Os
alunos eram iniciados em música.
Durante a Primeira Guerra Mundial foi proibido
falar e ensinar a língua alemã e muitas escolas
foram fechadas e substituídas por escolas nacionais,
estaduais e locais. "Os imigrantes previram que isso

ia acontecer, com a organização do Estado Novo,
por que uma das bases de identificação nacional é
a educação", explica Ademir Pfiffer, Pesquisador
do Museu Historico Emílio Silva. Nesta época
também houve perseguição aos professores, e aos

colonizadores alemães.
Relembrando: O Brasil fazia parte da aliança
chamada "Tríplice Entente", liderada pela França,
que lutou contra os paises da "Tríplice Aliança",
liderados pela Alemanha. Em decorrência dessa
formação de blocos entre os países, os imigrantes
passaram a ser perseguidos e discriminados.
No pós-guerra a nomenclatura das escolas oficiais
da época era: Escolas Isoladas, localizadas em

zonas rurais; Escolas Reunidas, que estavam

localizadas em locais mais povoados; Grupo
Escolar (Abdon Batista, criado em 1935); Escolas
Básicas e Colégios (criados com o advento da lei
5692 da década de 70, no regime militar),
localizados na sede do distrito de ]araguá do Sul.

Até a Primeira Guerra Mundial existiam
várias escolas estrangeiras em Jaraguá,
assim como em outras cidades de
colonização européia. Elas foram fechadas e

substituídas por escolas nacionais, estaduais
e municipais. Em 1940 funcionava na sede

municipal o grupo escolar estadual "Abdon
Batista" e dois colégios particulares:"São
Luiz" e "Divina Providência': Na época apenas
o São Luiz possuía apenas o primário, as
outras escolas tinham também o ensino
complementar.
No Distrito de Hansa funcionavam o grupo
escolar "Teresa Ramos" e o colégio primário
particular "São José': Além desses
estabelecimentos funcionavam na zona'

rural mais de 36 escolas isoladas, sendo 25
estaduais e 11 municipais.
Em 1940 existiam uma escola para cada 19

km', que representava uma média excelente,
se comparada ao resto do estado. A
população de crianças em idade escolar, de
7 a 14 anos, era de 5.806, dessas 3.179
(54,77%) freqüentavam a escola.

, ESPECIAL· CORREIO DO POVO

FOTOS, ARQUIVO HISTÚRICO EVS

FOTOS, ARQUIVO HISTÚRICO EVS

-.

II
Colégio Divina Providência, em 1940

, ,] Sede do Colégio São Luiz: em 1940

li Construção do novo prédio do Colégio São Luiz, em 1940

ENSiN

Escola Abdom Batista, em 1934
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airros
No mapa de 1894, de Eusébio Depuy,

aparece pela primeira vez a

denominação do riacho "Chico de

Paulo". No Mapa está demarcado o

terreno, adquirido em 1882, do' CeI.

Jourdan, por Joaquim Francisco de

Paulo. !"Chico de Paulo" nasceu no Oceano

IAtlântico, em 1838, quando seus pais
Ivinham para o Brasil em um navio

negreiro. Casou-se em Joinville, no ano

de 1887, com Escolástica Cereal. Chico
veio na primeira leva de trabalhadores,
contratados para abrir o Canal Jourdan,
que devia ligar Barra do Sul com a Lagoa
daCruz, na Barra do Itapocu, em 1877.

Bairro Chico de Paulo, hoje
�--- -----�-------,

FaTOS:A1.EXANDRE BOGO

O mapa de 1901 desenhado pelo
topógrafo Henrique Krüger
destaca os lotes da então Colônia

Jaraguá, e de terras .pertencentes
a o g cver n o d o ,E s t a do,
abrangendo da margem direita do
Rio Jaraguá � os ribeirões das

Pedras, dos Húngaros, Cascatas e

também consta os 13 imigrantes
trazidos, ainda na primeira leva,
por Luiz Piazera.

SANTA CATARINA

MtJ lblCXpiiJ
de

JARAIUÁ
1 S 41

·tSCAt.A 1"'.•••

Mapa territorial de]araguá do Sul e vista parcial do centro da cidade, em 1941

Jorge (em alemão, Georg)
Czerniewicz veio de Berlin,
na Alemanha, com a

intenção de instalar um

comércio na Colônia dos

Príncipes (loinvílle), no ano

de 1884. Em 1900 adquire
uma residência na estrada
It a pb c u-Ha n s a , mas,

Czerniewicz, manteve seu

comércio em Joinville.
Nesta casa funcionava a II Bairro Czemiewicz, hoje

única balsa e chalana para transporte. Em 190'1 represou o Rio Tigre
com o intuito de captar força para omoinho de fubá de milho, além de
movimentar uma pequena serraria, que de início foi confiada a

Hermann Vogel.
Czerniewicz também hospedava pessoas ilustres como o embaixador
alemão, BarãoVonWagenheim, na época da imigração.
Georg Czerniewicz foi um dos responsáveis pela desobstrução da

picada Itapocu-Hansa, em 1900. Hoje a estrada é conhecida como

Itapocuzinho e liga Jaraguá do Sul a Corupá.
De 1896 a 1898, houve uma lu,ta para reverter a Colônia [araguá, que
até então pertencia a Parati (Araquari) para o município de Joinville.
Um pebliscito, com duas opções foi planejado: Juntar-se a Joinville, ou
formar, junto com Barra Velha o município de "Glória". Georg

< Czerniewicz junto de Otto Büller, tomou um terceiro partido: formar

Ummunicípio só com as terras daColônia: "Jaraguá".
aleceu aos 72 anos, no dia 10 de novembro de 1938, na sua

esidência.
___M•• .",

,

,

T Jaraguá do Sul!
Parabens,

Para Vereador - PSDB/PV

VEREADOR PPS

MoacirBerfoldir:!:t
'REEflTORose Vflsel,,,, '-W

45.686
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Jaraguá do' SuL: noticia
estatística descritiva
Com base em uma publicação do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), do Departamento Estadual
de Estatística do Estado de Santa Catarina, retiramos as

informações a seguir sobre o Municipio de Jaraguá.
A edição da monografia estatístico-descritiva do DEE é de
julho de 1937 e foi impressa em agosto de 1941, como
marco comemorativo para a inauguração do Paço
Municipal, em 1941.
Nesta época o município de Jaraguá era dividido em dois
distritos: a cidade e a zona suburbana, além do distrito de
Hansa.
A época da publicação os dados disponíveis sobre a

população de Jaraguá eram do ano anterior, 1940. Com os

seguintes dados retirados da publicação:

População
Distritos e Zonas Absoluta Relativa a do municipio PorKm
I-Jaraguá:
Urbana e suburbana 2.500 10,59 ---

Rural 12.100 51,27 ".

Total 14.600 61,86 35
11- Hansa:
Urbana e suburbana 1.600 6,78 ".

Rural
. -

7.400 31,36
v_v_ .. •.�-

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

Total 9.000 38,14 21

111-Total 23.600 100,00 29

Vê se assim que a população era distribuída da seguinte
maneira: 82,62% rural e 17,38% urbana e suburbana.
Quanto à origem a população se caracterizava da seguinte
maneira: 41% de origem alemã, 20% de origem lusa, 18%
de origem italiana, 13% de origem húngara, 5% de origem
polonesa e 31% de origens não especificadas.

FOTOS:ARQUIVO HISTÓRICO EVS

]aragua do Sul em 1941

U I

IJO distrito de Jaraguá (sede) foi, como
afirmamos anteriormente, criado pela
lei n07,do município de Joinville,de 25 .

de agosto de 1895, se viu elevado à
categoria de vila em 26 de março de
1934, pelo decreto estadual n° 565, e, à
cidade, quatro anos depois, em 31 de
março de 1938, pelo decreto-lei
estadual n° 86."

Riquezas vegetais e animais
Com uma área florestal calculada em

50.100 hectares, ou 59,08% da área do

município, sendo delas 42.500 ha, .

representando 50,12% da superfície do
município. A flora e fauna são ricas nas

matas da serra J araguá. N os rios
encontram-se muitos peixes.

Lavoura
Atividade econômica de maior destaque
em 1941. A zona rural se subdividia em

pequenos e grandes lotes onde dominava
a policultura.

Criações
A criação de gado era feita em pequena
escala. Cada família de colonos possuía
eem média de duas a quatro vacas leiteiras,
alguns suínos, galinhas, patos, marrecos e

perus. Os animais de corte vinham na

sua maioria de Lages e São Joaquim.
Sendo considerada mais promissora a

sericultura, de casulos do bicho da seda.

('i
"
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aça
A situação social de Jaraguá era bastante complicada.
Existiam muitos acampamentos, que eram logo
assistidos pelo serviço social do município. A cidade
está construída em terreno alto, por isso não está

sujeita a enchentes. Em 1941 não existiam serviços de
esgoto ou água encanada, e a cidade sofria de
endemias do tipo "coli-tifídíco". O,sistema de fossas
séticas serviam para escoamento das chuvas e dos
despejos domésticos. A população servia-se da água
de poços. As ruas da cidade também não eram

calçadas, mas já possuíam meio-fios e respectivas
calçadas, sendo em sua maioria macadamizadas.

h

�IND"ÚS RIAS '-�
I O fenômeno da industrialização tinha começado
I a poucd tempo no município. Por isso o número

I de empresas �abris ainda era considerado
I pequeno. �uturo era considerado promissor,
I '

! devido às facilidades como: a malha viária e

III, ferroviária já existente, a proximidade com o

maior porto do estado, energia elétrica possant� e

I barata, além das numerosas quedas d'água.
L, '

_

í 11 P N SA�-w.. ,�"'w�

1 Em 1940 circulava na sede do município um

I jornal e um informativo. O "Correio do Povo" na

I época era um semanário de seis páginas, editado
por Honorato Tomelin e que foi fundado a 10 de
maio de 1919, por Arthur Müller. "Meu Torrão
Natal", um boletim semanal editado pelos alunos
do grupo escolar Abdon Batista foi fundado em

30 de setembro de 1937.
O primeiro jornal do município foi "J araguá
Bote", com a tiragem de quatro exemplares,
manuscritos, foi fundado por Hugo Schneider, o
primeiro agente postal de Jaraguá. Foi editado
pela primeira vez em dezembro de 1900 e

terminou em meados de 1901. Era escrito em

alemão, com notícias e humor.

e::88E10 DO POVO " ,

-�__,;..,;...;..;;.;:..:;_:;_;:;;;_.;.;;;;__w__ ........:.:.�,_,;".� ',','

;;.;;;.;.........;;;;;;;.;.:;_;:;;;_..:.__:;_;:;;;_:;_;:;;;_..:.__.=:;_;:;;;_:....:::_..:.__:..;;:_::....:::__......:.._. :'::w",

r- !COM RCIO

'I
O Comércio de J araguá era considerado
desenvolvido, principalmente por causa das

I estradas, que proporcionavam a exportação dos
produtos aqui produzidos, para cidades do Estado e

de outras unidades da federação. O comércio de
legumes, frutas e verduras era feito de carroças

I pelos próprios colonos.
.

Já existiam �slc�e:a�m�a:L Na sede JI"Cine-Buhr", com capacidade para 300 pessoas
num salão adaptado (salão Jorge Buhr) e o "Cine
Central", emHansa, no salão Albino Kõemer.

FOTOS: ARQUIVO HISTÓRICO EVS

BIBLIOTECAS E
MONU ENTOS

Havia apenas uma

biblioteca no

município, em 1940,
localizada no grupo

escolar Abdon Batista.

O busto do Coronel

Emilio Carlos Jourdan
ainda estava em

construção, no ateliê do

escultor joinvilenses
Fritz Alt.Ele foi

1
I
I
i
(
I

,

entregue a população
em 1941.
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Segundo Clemanceau do Amaral e Silva, a
mudança do nome da cidade ocorreu por que o

Instituto Geográfico e Histórico, com o objetivo
de atender aos correios, baixou a lei das cidades
homônimas (nomes iguais). Ao enviar

correspondências muitas pessoas esqueciam de
colocar o Estado da cidade em questão, causando
vários problemas para os Correios.
No caso de Jaraguá, o complemento "do Sul" foi

adotado para que a cidade se diferenciasse da cidade
de Jaraguá, em Goiás, mais antiga do que a

Catarinense. Muitas outras cidades tiveram seu

nome modificado. Guaramirim é outro caso. Antes
a cidade se chamava Bananal, mas como já existia

este município, adotou-se o nome atual.
A alteração do nome dejaraguá para Jaraguá do Sul
ocorreu em 31 de dezembro de 1943, pelo decreto
lei estadual nº941.

r---! rouc ��-'..JI
A delegacia de Jaraguá ainda
era subordinada a Delegacia
Regional de [oinville,
pertencendo a 2a entrância. No
distrito de Hansa funcionava
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r uma sub-delegacia. Na zona
t-
rural o serviço policial estava a

cargo de "inspetores de

quarteirão". O destacamento

I policial era composto por: um

! cabo e cinco praças da Força
I Policial do Estado. A inspeção
de veículos era realizada pelo
próprio destacamento policial,
subordinado a Delegacia de
Polícia.
No ano de 1940 ocorreram 18
ocorrências policiais.
Registraram-se ainda quatro
suicídios, sendo um por
enforcamento, dois por
afogamento e um por se deixar
vitimar por veículos.

'rI
11'1
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Na época do centenário de Jaraguá do Sul um folder
comemorativo contava um pouco sobre a Jaraguá de 1976. A
cidade já era considerada o terceiro pólo industrial do Estado,
com uma população de, aproximadamente, 40 mil habitantes.
Com cerca de 340 indústrias, divididas pelos mais variados ramos
de atividade, os mais importantes eram considerados, aquela
época, a indústria alimentícia, construção, mobiliário,
metalúrgicas, mecânicas, vestuário, fiação e tecelagem.
Destacando ainda a sua arrecadação de impostos para o Estado,
como ICM.
Os setores de agricultura e pecuária também tinham um

desempenho relevante, destacando-se a produção de arroz,

banana, milho, fumo, mandioca e cana de açúcar. Na pecuária o

destaque eram as criações de suínos e o maior rebanho de gado
leiteiro.
No campo' cultural, social e de serviços comunitários a cidade era

bastante diferente. Jaraguá do Sul só contava com um curso

universitário, a Faculdade de estudos sociais. Era destaque
também a ampla rede de ensino, com escolas municipais e

estaduais, e também a SCAR (Sociedade Cultura Artística): "que
desenvolve suas atividades com exposição fotográfica, pintura,
além de recitais do seu coral".
O folder destaca ainda que a cidade conta com 40 agremiações
esportivo-recreativas, agremiando milhares de sócios e o setor de

prestação de serviços.
-I

Associações
Existia um grande número de

associações, em ambos os distritos.
Eram sociedades desportivas e

recreativas, mas principalmente
§'ociedades de tiro. Totalizando 34
associações, além das associações de
classe.

�
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A comarca de Jaraguá foi inaugurada no dia IOde maio
de 1934. O primeiro Juiz foi o Dr. Francisco Carneiro
Machado Rios. A comarca era constituída pelo
município e mais dois distritos, que contavam com três

juizes de paz cada um.

Juizes de Direito: Desde a instalação da Comarca, em 1934 até
hoje. Os nomes só entram na lista uma vez, a partir do primeiro
registro.

1934 Dr. Francisco Carneiro Machado Rios
1936 Dr.Arno Pedro Hoeschl
1941 Dr.Thiago Pereira Pontes
1949 Dr. Ary Pereira Oliveira
1953 Dr. João Thomaz Marcondes de Mattos
1954 Dr. Nélson Konrad
1957 Dr. Paulo Pelegrino Ferreira
1963 Dr. Ayrf;s Gama Ferreira Mello
1967 Dr. Raul Albrecht Buedqens
1969 Dr.Lauro Pereira Oliveira
1970 Dr. Heleodoro Franzoi
1971 Dr.MiltonCunha
1973 Dr. Alcides dos Santos Aguiar
1974 Dr. Nélson de Souza Infeld
1977 Dr. ÁlvaroWandelli Filho
1977 Dr.João José Maurício d'Avila
1979 Dr. Hamilton Plínio Alves
1982 Dr. Sérgio Luiz Rosa de Bem
1985 Dr. José Guilherme de Souza
1985 Dr. Carlos André Moreira
1986 Dr. Artur Jenichen Filho
1986 Dr. Rui Francisco Barreiros Fortes
1987 Dr. Antonio Carlos Anselmo
1987 Dr.Júlio César Knoll
1988 Dr.lrineu Bianchi
1988 Dr. Carlos Alberto da Rocha
1989 Ora. Maria de Lourdes Simas Porto Vieira
1991 Ora. Hildemar Meneguzzi
1992 Dr. Ricardo José Roesler
1992 Ora. Margareth Moser
1993 Dr. Márcio Renê Rocha
1993 Dr. Edson Luiz de Oliveira
1994 Dr. Roberto Ramos Alvin
1994 Dra.lraci Satomir Kuraoka Schiochet
1995 Dr.Alexandre Dietrich Buhr
1996 Ora. Leila Mara da Silva
1996 Dr. Edie Josias Silveira Beck
1997 Dr. Stephan Klaus Radloff
1999 Dr. Edson Marcos de Mendonça
2000 Dr. Luiz Antonio Zanini Fomerolli
2001 Ora. Mirian R. G. Cavalcanti
2001 Dr, Hélio D. V. F. dos Santos
2002 Ora. Cândida Inês Zoelher
2003 Ora. Simone Faria Locks
2003 Ora. Quitéria Tamanini Vieira Pérez
2004 Ora. Viviane Izabel Daniel
2004 Dr. Rafael Osório Cassiano

JOTOS:ARQUIVO HISTÓRIC\? EVS
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atos cunosos
Fábrica de pólvora: a primeira traqédia'
Os alemães Fritz e Henrique Rappe, químicos,
chegaram no Vale do Rio da Luz em 1909,
acompa�hados de suas esposas e filhos. Mais tarde, o
lote ocupado por eles foi denominado, por Henrique
Piazera, de Tifa Rappe.
Ali instalaram a fábrica de pólvora para caça e mina.

Para tanto conseguiram .uma enorme prensa de ferro.
Essa prensa de ferro pertencia ao maquinário do
coronel Emilio Carlos Jourdan, e havia sido trazida
por uma lancha, de fundo chato. A mesma foi
vendida para a Indústria Weege no ano posterior a

última explosão da fábrica de pólvora, que já
pertencia a "Powder Factory Pernambuco".
Durante a primeira grande guerra (1914/1918) a

fábrica de pólvora foi interditada por ordem do sub
delegado Augusto Mielke. Depois da interdição
ocorreu a primeira explosão, que a destruiu

parcialmente. A prensa e outras peças metálicas não
sofreram danos e foram depositadas na propriedade
do sub-delegado.
Logo após o incidente a família Rappe mudou-se
para Curitiba, PR. Mielke reabriu a fábrica, que foi
administrada pelo seu genro, Francisco Frederico
Moeller, que em 1926 a vendeu para Reinoldo Rau,
que a revendeu para a Powder Factory Pernambuco,

em 1939. A segunda explosão �c�nteceu em 1941, na
noite de oito de setembro. A carga explosiva de 200kg
apavorou os vizinhos da empresa.

,

A maior tragédia, porém, ocorreu em 1953, quando seis'
mil quilos de explosivos espalharam a destruição por toda
a região da fábrica. Restaram apenas as sapatas, a prensa' e
demais peças mecânicas. As vidraças e lustres das
residências vizinhas não resistiram ao impacto da,
explosão. Morreram no diá seis 'de novembrqdez '"

operários, 12 ficaram feridos. For�}1l encontrados p��aços. ,

dos operários mortos pendurados Flas matas a 300m de < .:

distância da indústria. '
,

,
'

Os danos as casas próximas foi:�m incalculáveis.Até
prédios de alvenaria, localizados num raio de um
quilometro sofreram rachaduras-e deslocamentos.
O Sr. Amadeus Mahftid lembrabem do' dia em que .)

.r:
ocorreu a explosão. Segundo de o deslocamento de ar' foi, " ,.

tão grande que o ar "encanou" através da rua Marediál
Deodoro da Fonsceca, entrou.no'prédio da prefeitura
(atual Museu Emílio Silva), que estava com a porta
aberta, derrubando o vitral. !'O:barulho foi.muito alta, e
os estragos também". Já a Sra. Anita Zwolinsky, 72 anos,

que morava próxima a fábrica de pólvora, lembra que no
dia da grande explosão pedaços' de madeira voaram,

'

atingindo as vacas que estavam nos pastos.
,

Alguns destroços deixados pela explosão .

\ ..
, � ;'.:

PRÉ JOURDAN

Wenceslau Antonio da Rocha
O primeiro refugiado do Vale do Itapocu foi Wenceslau
Antonio da Rocha. Ele arraigou onde hoje conhecemos como
bairro de Nereu Ramos, em 1866. Veio fugido de São José dos
Pinhais, onde era pescador e certa noite, aos 18 anos, flagrou
a esposa dormindo com outro homem. Acabou com a vida
dos dois adúlteros com uma foice.
Fugiu de canoa, descendo até São Francisco do Sul, e depois
até o Morro Grande (ponto de referência da barra do
Itapocu). Subiu durante três dias, sem parar, remando a favor
da maré. Escolheu sua nova morada, onde havia uma ilha,
Ilha dos Monos, distante cerca de 10 quilômetros da barra do
rio Jaraguá. Hoje esta ilha se uniu à margem ribeirinha.

,

Thomaz Francisco de Góes
Havia outro- antes de Jourdan. Na margem esquerda do Rio
Jaraguá, numa pequena clareira, em uma cabana de ripas,
coberta e em bom estado de conservação, vivia Thomas
Francisco de Góes. Sabe-se que ele era de Guaratuba, no
Paraná e veio fugido do compromisso militar com a Guerra
do Paraguai que se sucedia. Veio como o primeiro refugiado,
Wenceslau Rocha, de canoa. Devagar construiu seu rancho e

sua roça, com sementes vindas do Sertão do Itapocu da
Barra. Manteve distância dos índios bugres, mas com o

tempo veio a necessidade de comunicação. Deixava
pequenos presentes como uma botija de melado ou um

pedaço de fumo de corda em um galho de árvore. Os índios
recolhiam e agradeciam o presente com agrados como

pedaços de paca pronta para ser mosqueada.

• I
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Construída no terreno doado por Domingos
Rodrigues, em 1905, a Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá (Central), localiza-se hoje
próximo ao antigo terminal ferroviário. Após a

doação do terreno, foi construído de imediato a casa

do pastor e a escola. A Igreja tem a primeira ata de
reunião comunitária registrada três anos após a sua

fundação, em 1910.
Muitos advertiam contrariamente ao tamanho da

construção de 36m de comprimento, 16m de largura
e 35 m de altura. A comunidade jaraguaense foi
confiada ao jovem pastor Hermann Waider, que
trabalhou incansavelmente como continuador da
obra do antecessor - pastor Ferdinando Schlünzen,
que havia retornado à Alemanha. As dívidas da
construção eram de 50:000$000, que foram
totalmente quitadas em 1941.

r OIS home!s, Be�a;dO :':m e ���o de w Penna,
grandes empreendedores, pensaram na cultura de banana
caturra em grande escala. Adquiriram para tal um
terreno no Morro da Boa Vista, e formaram a plantação
de bananeiras. E botaram um teleférico para aproveitar a

força da gravidade. Estenderam um cabo de 900 metros,
ligando o morro a um Ipê, que estava onde hoje se dá o

cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com Rodolfo
Hufenüssler. Haviam postes-cruzetas a cada 24,4m, nas
grotas o cabo pendia mais de 60m. Em dezembro de 1914
chegou a época da colheita. Inauguração do teleférico.
As autoridades e curiosos estavam chegando. Lá em cima
uma carroça com 16 belos cachos de banana, que foram
transferidos para a gaiola. Estouraram fogos de artifício.
Soltaram a gaiola, que foi ganhando impulso e

velOcidade. Acabou estourando contra o Ipê. A gaiola
esmigalhou, os cachos de banana esbagaçaram. O susto

levou a todos um pequeno silencio; depois seguiram-se as

gargalhadas e vaias ao fracasso.
A empresa parou. O bananal foi vendido, assim como os

900m de aço; os pedaços foram aproveitados pelos
balseiros.

HISTÓRIAI-�.' o,; -:.-..
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Em 1951 o Jornal Correio do Povo já cumpria
sua missão de contar a história de-laraguá do
Sul e Região. Nodíà seis de maio-do mesmo
ano a manchete, "[aráguá custOu 15:700$000",
conta a história abaixo:

.

O Governo do Estacl; de Santa Catarina
vendeu a Concessão.da "Colônia: �araguá",
10.s00ha, a Pecher &. Cia, Cessiohários de
Jourdan, por 15:700$000 (15milhões e .

setecentos mil cruzeiros). O governador da
época, 1895, era o Major Felippe Schmidt. Os
limites da Colônia Jaraguá eram ao norte o rio '

Itapocu; ao sulcam os fundos.dos lotes da
Barra do Rio Jaraguá eao oeste com o Rio
Pedra d'Amolar;

�

Na realidade a Colônia perdera 2.800ha para a'

Companhia Hanseática, restando apenas
7.200ha retalhada pelo divisor; O Rio Pedra
d'Amolar. A área de 10.000ha que [ourdan
pagou no tesouro do Estado, em 189é), a soma
de 12:240$000.

-. .,.
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o Jornal Correio do Povo surgiu para defender os interesses
da região na busca da independência, contribuindo para a

emancipação de Jaraguá, em 1919. Desde então, registra os

momentos importantes da história do município. Além de
registrar, o Correio do Povo também lança campanhas de

resgate da história de nossa cidade. Abaixo seguem alguns
exemplos da cobertura histórica do Jornal Correio do Povo.

Manchete sobrea

construção da
Ferroviária de

Jaraguá do Sul

(1941)

Prefeitura
Municipal
endossa a

campanha
pela
construção
da herma
do fundador
Jourdan.
(1941)

registrou a visita do
Interventor Federal,
Nereu Ramos, à fábrica
de Café, destacando a

importância econômica
de Jaraguá do Sul para o

Estado. (1941)

Matéria sobre a

campanha do Jornal para
que Ângelo Piazera
recebesse a homenagem,
com seu busto. (2003)

e FÓIIQm UH se "e:aUm�o ml$ dw
16 e l7 40 Wl'l'1Ilue.
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�:r:w8q-;:nf::00f<BWnt:b%t?rh%Wt'\Wd::;:r:r:vM:mn9lWInauguração da Herma de
Emílio Carlos Jourdan e

Inauguração do Paço Municipal.
(1941)

Convite para a inauguração do

Paço Municipal, em setembro de
1941

ASSIM COME �
,

A GRANDEZA DE JARAGUA
,

Nosso importante compromisso com o povo de Jaraguá,

faz lembrarmos desta data tão importante para a cidade,

por esse motivo cantamos "Parabéns Pra Você" Jaraguá.

Além do nosso compromisso também a data de aniversário da

nossa querida cidade é muito importante para nós.

Câ,!,ara Municipal de Jaraguá do Sul, compromisso com o desenvolvimento, compromisso com a cidade. Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul

\
;/
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o Arquivo histórico Eugênio Victor Schmôckel
de Jaraguá do Sul têm um acervo de mais de 11 mil
caixas, separadas em aproximadamente 255 estantes

de aço. Estes documentos são separados por fundos:

prefeitura (80%) j Câmara de Vereadores, Justiça do
Trabalho, Fórum (com duas sub-divisões, cartório
eleitoral e vara criminal) j e fundos particulares. Além
destes, o Arquivo Histórico possui mapas
(mapoteca), fotos (15 mil), cartazes (dois mil), jornais
(desde 1919), diários oficiais (desde 1934), coleções
de dossiês (39 títulos, votados para a história de

Ir Jaraguá do Sul), negativos (5 mil), slides (1,5 mil) e

livros (1500).
A lei que criou oArquivo Histórico é de 1971, ano

em que Eugênio Victor Schmõckel (inmemória) era o

Prefeito em exercício. As atividades arquivísticas se

iniciaram em 1988, no sótão da antiga Prefeitura,
hoje museu Emílio Silva. "Este foi o primeiro depósito
documental de Jaraguá, depois ele passou para o
segundo piso da estação Ferroviária, na parte

administrativa, algum tempo depois foi transferido
para o antigo departamento de cargas da estação
Ferroviária", enumera Vera Detofol, Supervisora do
Arquivo Histórico. Em 1996 foi finalmente
transferido para onde se encontra hoje, na rua Ida
Bona. Rocha, junto da Fundação Cultural. "Foi
também quando o Arquivo Histórico mudou de
nome, assumindo a denominação do criador e

incentivador, EugênioVictor Schmõckel", conta.
A preservação da história de Jaraguá do Sul está

ligada ao Arquivo Histórico. Existem escolas que
fazem visitas com o objetivo de despertar nas

crianças e adolescentes a consciência da
importância' de conservar a cultura, a história e

todo o patrimônio cultural da cidade. "Hoje temos

uma média de visitação considerada excelente. Há
seis anos a média era de 20 pessoas pesquisando no
Arquivo por ano. No ano passado tivemos uma

média de' 38,65 arquivos pesquisados por dia!",
Exulta.

NU EN

Para manter os documentos são
tomadas medidas preventivas como
a dedetização periódica,
substituição de todo o mobiliário de
madeira por metal para evitar a

proliferação de cupins, o uso das
caixas que possuem orifícios para a

ventilação, importante para a

conservação dos documentos -, para
proteger os documentos da luz, da
poeira e dos insetos. "Instalamos
exaustores para que o ambiente do
acervo seja sempre ventilado';
completa.

Nos documentos mais antigos o

uso de luvas e máscarasé preventivo,
tanto para nós que somos

pesquisadores e estamos suscetíveis
à doenças e também para os documentos já que a respiração, a sujeira das mãos e a

própria pele podem contaminar os documentos. O arquivo tem também alguns
documentos que são de uso restrito por que são documentos que estão fragilizados pela
ação do tempo, manuseio e documentos únicos, Vera explica que tem também os
documentos protegidos por lei.

Doações
Atualmente o Arquivo Histórico tem recebido doações de famílias, que querem

preservar a história" e a memória dos entes queridos. Essas doações são chamas
tecnicamente de Fundos Privados. As últimas grandes doações são de João Lúcio .da
Costa (in memoriam), político, empresário e integrante do Lions; Murilo Barreto de
Azevedo (in memoriam), Advogado e desportista e a Família Vogel, que doou
documentos e fotos.

A supervisora do Arquivo explica ainda que existe, um intercâmbio, uma troca de
.

documentos, com outros arquivos do estado, como Blumenau e Joinville. "Essa troca
acontece em vias de mão dupla. Certa vez encontramos no nosso arquivo plantas de
escolasjoinvilenses eencaminhamos para lá. Por sua vez,o Arquivo Histórico deJoinville
já nos mandou vários documentos,sejam cópias ou documentos em duplicidade.já que
o nosso município já pertenceu a Joinville, um exemplo é a lista parcial de imigrantes
vindos da Eu rapa desde 1951 até 1922';explica.

Organização: vista parcial dos documentos arquivados

-_-._----'-------------�--����--

�$ Vera Detofol, Supervisora do Arquivo Histórico

Arquivo Biblioteca Museu

Manuscritos Impressos, manuscritos, Objetos bi/tri
Acervo impressos, audiovisuais, e dimensionais e

audiovisuais e exemplares múltiplos exemplares únicos
exemplares únicos

Objetivo Provar e testemunhar Instruir e informar Informar e entreter

Público Administrador e Grande público e Grande público e

pesquisador pesquisadores pesquisadores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nii'()i fJfíldí'Om.os deixrlT depreslnr nossa

Iftomefiloigem a tOOJvs (JSj(JJ'flbOJ!caenses quefuzem
([li>:s:ta cidade lJlIm lmigru. campeão em

fJl!lulidkcJjz, de li!Ú!n nestes .128 O1WS de hir;tórla..

PaJrallfflflSy, JarrIouuIÍ do SMl!

, R: Bernardo Dornbush, 921 - Baependi - Tel.: 371-0998

Jaraguá do Sul, suaalegria
e seu progresso nos servem de exemplo

a cada ano que passa.

parabéns, pelos
128 an s!!!

MUNiCíPIO DE

'SCHROEDER
2001·2004
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• IMOBILIARIA
• ARQUITETURA
• DESIGN
• ADM. DE OBRAS

• •

Oírassol
IMÓVEIS
371-7931irPABX

CRECi 1741-J
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcimoveis.com.br Horário Atendimento: 8hs às 12hs e 14hs às 18hs. Sábados: 8hs às 12hs

SÁBADO, 24 de julho de 2004
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Cód - 3135-
I SANTA LUZIA· CÓD. 1185-

Terreno 483m2 ILHA DA •

Cód - 3132-
- Residencial FIGUEIRA -

CENTRO -

Geranium - R$ Casa alvenaria Terreno

10.000,00 ou
100 m2 -

425m2,
entrada de R$ terreno com Centro. R$
1.000,00 + R$ 381 m2 -R$ 50.000,00

240,00 55.000,00.

mensais

Cód -1167- CENTRO - Casa alvenaria 400m2 - Terreno

1000m2 - INDICADO PARA CLlNICA R$ 300.000,00

- (Negociável ).

Cód. 1188 - SANTA LUZIA- Casa alvenaria 50
m2 - terreno com 420 m2 - R$ 18.500,00 -

Estuda proposta

Cód. 1182 -

CZERNIEWICZ -

Sobrado alv. com

300 m2 -01

Suíte cf hidra. +

03 quartos e

demais dependo
- Terreno cf
570 m2 - R$
250.000,00 -

Ficam alguns
móveis

Aluga-se apto 2

quartos e demais

dependências .,

Czerniewicz -

Cód. 2068 -Vila Rau - Casa geminada com 70 m2
- 02 quartos, banheiro, cozinha, lavanderia,

despensa, 02 vagas de garagem, churrasq\1eira,
varanda. - R$ 43.000,00.

2073 - CZERNIEWICZ - apto em fase de acabamento

(área 70 m2). 02 quartos, sacada com churrasqueira, demais
dependências 01 vaga de garagem - Valor R$ 60.000,00 (50%
entrada + saldo parcelado em 24 X corregido pelo Cub).

Cód - 3133-

SANTA LUZIA -

Terreno 483m2
- Residencial

Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.500,00 + R$

240,00
mensais

Cód. 3119-
AMIZADE -

Terreno -

13.651 m2 .

R$
60.000,00

Cód.- 3137 -Champagnat
Lotes Residêncial Hornburg

R$ 30.000,00 Ou

R$ 32.000,00 (com asfalto)

Cód. 3122 -

RIO MOLHA
"terreno 329
m2 (12 x

23,50) -R$
20.000,00

Cód - 3134-
SANTA LUZIA

Terreno 483m2 -

Resi'dencial
Geranium - R$
10.000,00 ou

entrada de R$
1.000,00 + R$
240,00 mensais

• • :. •:. •

OI

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

�,

• , .' : e
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376-001.5
barrasu I@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - terreno com 850,19m2,
Rua 1098, lote nQ 9, Residencial Dell'Pradi, R$

42.000,00.

(14x28,25), Rua Angelo Rubini, nQ 677, R$

75.000,00 .; 50% entro saldo até 6 vezes, aceita

carros até R$ 50.000,00 como parte de pgo.

12.070,00m2 com três olho d'agua localizado na

Rua Gustavo Otto Alvin Welker - R$ 25.000,00,
aceita carro até R$10.000,00

•

JARAGUÁ 99 - casa alv.c / 115,50m2 c/ forro, terreno c/ 360,ÔOm2(12x30).
3qtos, sala, copa, coz.bwc, lavanderia, garagem, piso cerâmico em toda a casa, Rua

1054, S/Nome nº 148, lote nº 35, Casa Nova II, R$ 33.000,00, negociável, aceita
carro até R$ 10.000,00 ou ainda R$ 10.000,00 entrada saldo até 12 vezes.

Barra
,j"!ij. imob:iliári a da E arr'a

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 156,00m2 com laje,
terreno com 301,00m2(14,20x21,00), 4qtos, sala, copa,
coz.banheiro, lavanderia, 2 garagens, Rua Jair Baumgartel, 220,
R$ 70.000,00 - aceita carro até R$ 10.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa sobrado c/485,25m2, terreno c/950,00m2, 4qtos,
2 suites (master c/ hidro , closet, roupeiro e c/ sacadas). 4BWC, copa, cozo e/balcão
granito e prateleiras, sa a 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 eletrônico, Rua Egidio Busarello, - R$ 320.000,00 - aceita como

parte de pgto terreno, na Barra, Vila Nova, Centro ou apartamento com 2qtoslÍà

RUA ANGELO RUBINI, 1046

totalmente plano, edificado com uma casa de madeira com 3

qtos, banheiro, mais um galpão de madeira com 150,00m2,
estrebaria para 4 vacas, 3 lagoas com peixe, pastagem, Estrada
Ribeirão Grande da Luz,'distante da Malwe 12km R$ 40.000,00
- aceita carro até R$ 20.000,00 .

L

3

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. com 180,00m2, sendo 99,40m2
averbada, terreno cf 525,00m2(15x35), 3qtos, sala, copa, cozo 3BWC,
lavanderia, área de serviço, garagem, despensa, murada, Rua Angelo
Rubini, 547, R$ 110.000,00 ou 70% entrada saldo até 6 vezes, ou ainda
aceita casa até R$ 40.000,00 no bairro São Luis ou apartamento.

CASA DE ALVENARIA com 99,00m2
uma suite, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro varanda. TERRE-

NO 448m2, VALOR R$
40.000,00 - GUAMIRANGA.

,
--

CASA MISTA - com 200,00m2, 3

quartos, 1 banheiro, cozinha, copa,

garagem, terreno 434m2 - VALOR R$
55.000,00 - IMIGRANTE, ACEITA

CARRO, CAMINHÃO.

CASA MADEIRA - 40,00m2, dois

quartos, banheiro, garagem. TERRENO

399,75m2. VALOR R$ 23.500,00 -

AVAl.

CASA DE MADEIRA, com 80,00m2, tres
quartos, banheiro, rancho, garagem.
TERRENO 795,00m2. VALOR R$
30.000,00. BANANAL.

CASA DE ALVENARIA - 160,00m2, uma

suite mais tres quartos, dois banheiros,
playgroud, piscina, TERRENO COM

355,00M2, MURADO. valor R$
95.000,00. AVAl.

CASA MISTA 70,00m2, treas quartos,
um banheiro, MAIS UM GALPÃO
144m2 com banheiro. TERRENO COM

1.600,00m2. TODO MURADO VALOR

R$ 85.000,00 - AMIZADE.

CASA DE ALVENARIA com tres quartos,
um banheiro demais dependencias com

135,00m2, TERRENO COM

3.000,00m2 - VALOR R$ 75.000,00 -

NOVA ESPERANÇA.
DUAS CASAS SENDO UMA DE

ALVENARIA, dois quartos, um

banheiros e demais dependencias com

45,00m2 e uma CASA DE MADEIRA,
tres quartos, um banheiro demais

dependencias com 70,00m2 - TERRE
NO com 450,00m2 - VALOR R$
25.000,00 - NOVA ESPERANÇA.

Fone 371-2357
vilson@parcimoveis.com.br

•

,

()

r.lJRANCHO ii373-0283 �
� IMOVEIS www.P�móveis.com.br �

1207 - Jaraguá c/o sul/se

Casa em alvenaria em fase de acabamento

Com: 4 quartos e demais dependencias, terreno
com .351 ,OOm2 R$ 45.000,00 aceita-se carro.

Amizade, Casa em avenaria com

termo com 460 m2, com 3 quartos e demais

dependências, Rua Oreste Tecila, 226 R$
50.000,00

VENDE-GUARAMIRIM VENDE - GUARAMIRIM
TERRENOS

ÁREA DE TERRA - 90.000,00, com

nascente, corrego, mata axiliar especi
al para chacaras VALOR R$ 50.000,00
JACU-AÇU.
TERRENO URBANO DE ESQUINA -

JARDIM SANTA RITA - LOTE 25, com

416;00m2, toda infra-estrutura comple
ta, VALOR AVISTA R$ 15.000,00 ou

5.000,00 de entrada mais

parcelamento até 60 meses. AVAL

TERRENO URBANO - JARDIM SANTA
RITA - LOTE 37, com 360,00m2, toda
infra-estrutura completa, VALOR
AVISTA R$ 13.000,00 ou 5.000,00 de
entrada mais parcelamento até 60
meses. AVAL

TERRENO URBANO - JARDIM SANTA
RITA - LOTE 44, com 360,00m2, toda
infra-estrutura completa, VALOR
AVISTA R$ 13.000,00 ou 5.000,00 de
entrada mais parcelamento até 60
meses. AVAL·

TERRENO URBANO - JARDIM SANTA

RITA - LOTE 51, com 360,00m2, toda
infra-estrutura completa, VALOR
AVISTA R$ 13.000,00 ou 5.000,00 de
entrada mais parcelamento até 60
meses. AVAl

TERRENO URBANO - JARDIM SANTA
. RITA - LOTE 41, com 360,00m2, toda
infra-estrutura completa, VALOR
AVISTA R$ 13.000,00 ou 5.000,00 de
entrada mais parcelamento até 60
meses. AVAl
TERRENO URBANO - LOTEAMENTO
ECCEL - lote 22 com 299,25m2, VALOR
AVISTA R$ 18.000,00, estuda-se

proposta. - AMIZADE - proximo ao

Corpo de Bombeiro.

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

If-Ij_ ��, ;'I� l�� ,,,,,-=-�"-' �ll
\)J

J
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eREel 1873·J

R. EPITÁClO PESSOA, 4'5 - JARAGUÁ DO SUL
imobiliariaseculus@netuno.com.br

. 371-8814
Plantão - 9973-8335

r--:_--------l
ILOCAÇAO RESIDENCIAL I

: I Casa Madeira Bairro Ilha d�
Figueira - R$ 250,00 Casa com 03
Iquartos e demais dependências. I
II Residencial Sun flower - Rua: Jos�
IEmmendoerfer, 1617 - Bairro JgU�
IEsquerdo. Apto com 02 quartoSjsendo 1 suite + 01 e

demaijIdependências, churrasqueira n

Isacada, 01 vaga de garagem - R

1450;00 I
II Aptos com 02 Quartos - R�
1290,00 Lateral da Rua Jos�
ITheodoro Ribeiro - Ilha de FigLleira1Aptos com 02 quartos, sala
Icozinha, bwc, área serviço, 01 vagJ
Ide garagem. I
II Ed. Jardim das Mercedes - R�
1280,00 Bairro Vila Nova - Ru�Osvaldo Glatz, 40
IAPtO com 02 quartos, sala, cozinhalIbanheiro, área de serviço, 01 vaga
Ide garagem.

.

I
I II Ed. Bergamo - Apartamento co11l

e3 quartos, sendo' 01 suite + 02j
Isala,. cozinha, banheiro, área d�

. .. . serviço vaga -de garagem €i
- Ed. Amarllhs, com surte + 2 qtos e demais I '. I

dep., sacada com churrasqueira. Semi-mobiliado. de pe nden c I a de e m pregada. �

R$100.000,00 [Centro - Rua Guilherme Weegej
1166, Centro - R$ 550,00 I
II Ed. Amaranthus (próx. JustiÇ1
IFederal)

- Rua Adolfo Sacani, 36,
apto cj suíte master + 2 qtos e

Idemais dep., 2 vagas de garagem]
IA partir de R$ 1.100,00 I
II Ed.· Dianthus - Rua Marin�
IFrutuoso, 300 - cj suíte + 2=
IR$ 750,00

I
ILOCAÇÃO COMERCIAL I
II Ed. Hortência - R. Jos�
IEmendoerfer, 1549 - 1 sala térrea j
136m2 - R$ 200,00 II Centro Comercial - R. Mal
IDeodoro, 1594 - salas diversas, c)
132m2 cada. R$ 280,00/250,00 I
II Ed. Marina Cristini - Rua Bernandq
IDornbusch, 590. R$ 280,00 I
II Ed. Bárbara - R. Epitácio PessoajApto tipo Flat no Partehnon Century
1532

_ salas, cj 40m2, 2º andar
-IHotel. R$ 80.000;00 R$ 350,00

h Casa - R. Carlos May, 170. Rs!
1400,00 I I
II Ed. Bárbara - R. Epitácio Pessoa�
1532 - salas, cj 40m2, 1º andar 1R$ 400,00
II Sala coml., na Rua EPitácid
IPessoa, 570, de 30 a 48m2• Rs!
1300,00 a R$ 470,00 I
II Ed. Tower Center - salas d�
1101m2 a 138m2, cf garagem. R,
1500,00 a R$ 600,00

I
IVENDAS RESIDENCIAIS I
II Vila Lenzi - sobrado em alv., c�
j250m2 (suíte + 3 qtos) - Rj
(ranCisco' Piermann. R,
200.000,00
h Casa em alv., cj 2 qtos e demaiJ
[dep. - Três Rios do Sul. R$I
135.000,00

.

- I
II Casa c/ suíte + 2 qtos, demai�
Idep., piscina, salão de testas.
terreno cj 800m2. Rua Adilid
IEsbardelathi, 97. R$ 175.000,001
II Casa c/ suíte + 3 qtos e demai�
Idep., terreno cj 68bm2• Rua Ma�
IWilhelm, 901. R$ 170.000,00 I
II Imóvel comercial residencial, ef1'\
construção, terreno c 900m2 e

Iconstrução 300m2. R Franciscd
IRuscka, 614. R$ 110.000,00. I
I I
IVENDAS TERRENOS �
II Rua Arduino Pradi - São Luiz - R,
25.000,00

Jh Terreno cj 360m2, R 1138 (nova)
[íoteamento D. Veronica. Barra Riq
IMolha.R$ 25.000,00 I
II Chácara cj 245.000m2, casasj
Ilagoas, próx. do centro. R,
102.000,00 II

.

L .J

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

•
Q

Ed. Chiodini, apto cl suite mais 2 quartos,
dep. de empregada completa, 115m2 área
util e 150m2 de área total(inclusa l'vaga
de garagem) R$ 112.060,00

Condomínio Residencial SunAower (em fi
nal de obra) - Rua José Emmendoerfer (Prõx,
Marechal) - Aptos. nº 101, cl 123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem pI 02
carros. R$ 80.000,00. Sem acabamentos internos

ED. MARINA - Rua Marina Frutuoso. apto
403, cl suíte + 2 qtos. R$ 115.000,00

-Galpão industrial às margens da BR 280,
com 1300m2 Ele área construida,sendo
terreno com 10.000m2.R$ 500.000,00
(favor tentar dar destaque)

Ed. Amaranthus - apto 402, com suíte + 2

qtos, 2 vagas de garagem. Apto mobiliado.

R$ 275.000,00. Aceita residência como

pgto.

Ed. Tower Center - Apto com suite mais dois

quartos e demais dependencias, garagem
pI 2 carros R. Clemente Baratto. Semi

mobiliado. R$ 185.000,00

Casa com suite mais três quartos, piscina,
garagem para 2 carros, fino acabamento,
totalmente mobiliada. Bairro Baependi, R$
350.00(),00

-Terreno com 360m2, Prox. do
centro. R$ 25.000,00

Ed. Argus - Apto com Suite mais dois quartos,
salas de estarIjantar, cozinha mobiliada,
apto com excelente orientação solar. R. Jorge
Lacerda, 270 R$ 1f0.000,00

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

qto, e demais dependencias. R. pe. Pedro
Francken (prox. ao Cal. Jangada) R$
90.000,00

Jaraguá Esquerdo - Casa cl 140m2, cl 1

suíte, 3 qtos e demais dep. R: Henrique
Bortolini, 106. R$ 79.000,00

Terreno com 28m de frente para Rua

Bernardo Dornbusch.(esquina) R$
65.000,00

LITORAL EM PI

ÇARRAS
Aptos cl suíte +

2 qtos, sala es

tarIjantar, bwc

social, cozinhai
chur., sacada,
área de serviço,
cl 2 vagas de

gar. Prêdio cl
quadra pai i es-

I portiva, salões
de festa-
Rua Nereu Ra
mos.

Apto 103-
RS145.000,OO

-Apto com 2 quartos e dernais
. dependências, Garagem para 1 carro.

Valor R$ 60.000,00

. '. I
Flat no ed. Saint Sebastian, pronto e

mobiliado. R$ 118.000,00

Ed. Dianthus- 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

Casa 150m2, sendo suite mais dois

quartos, sala de estar, garagem para 2

carros, terreno com 900m2. Bairro Ana
Paula. R$ 80.000,00

Terreno em Schroeder (centro)com 750m2,
sendo 25mX30m, em servidão lateral da
Rua Barão do Rio Branco. R$ 7.500,00

""

ED. AMARANTHU5 - VENDE OU ALUGA· (próx,
Justiça Federal) - Rua Adolfo Sacani, 36, apto cl
suíte master + 2 qtos, dep. de empregada, 2

vagas de garagem. Aluguel R$1.110,OO
Venda: apto 1 andar R$ 238.000,00

Res. Bartel, apartamento com suite mais dois

quartos, demais dependências. Uma vaga de

garagem. R$ 75.000,00

ua IS Picolli - sobrado
suíte' + 2 qtos, sala de estar I jantar I
íntima e demais dependências, garagem p/
2 carros. Valor R$ 145.000,00 aceita-se
apto menor valor como parte do pagto.

-Terreno com 312m2, Bairro Ilha da

Figueira. R$ 28.000,00

Terreno com 940m2 sendo 20m de

frente. Valor R$ 51.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Imobiliária MenegoHi Ltda.
http://www.parcimoveis.com.br

e-mail: immenegotti@par.cimoveis.com.br

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
•

"

IMOBILIARIA

MENEGOTTI

•

CRECI W 550-J

f(�
AssociaçãodasImobiliárias

deJaraguádoSul "IIESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

•

•

•

•

•

��,
VENDA - 5538 APARTAMENTO - CENTRO ED. CLARICE KOCK - R. MARINA FRUTUOSO,
ÓTIMO APARTAMENTO CONJUGADO COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, 03 SALAS, COZINHA, LAVABO, BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 CARROS,EXELENT ACABAMENTO,TETO REBAIXADO EM GESSO, PISO
LAMINADO, PÓ DE MARMORE NAS PAREDES, COZINHA SOB-MEDIDA E CHURRASQUEIRA NA SACADA.
O PRÉDIO OFEREÇE, VIDEO PORTERO, SALÃO DE FESTAS E PISCINA.

Área do terreno·O.OO m2 Área Benfeitorias 241.00 m2 Preço venda: 240,000,00

VENDA- 5564 APARTAMENTO - CENTRO - RUA ADOLFO SACANI APARTAMENTO EDIF. AMARANTHUS,
SUITE C/HIDRO, 02 QUARTOS, DEP. EMPR, SACADA C/CHURRASQ., 02 GARAGENS, PISCINA, QUADRA
TÊNIS, ACADEMIA, 02 SALÕES FESTA, 02 SAUNAS, ETC Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias
306.00 m2 Preço venda: 290,000,00

•

•

II

•

.-

VENDA- 5565 APARTAMENTO ED. CAPRIII- VILA NOVA, R. PEDRO GONZAGA ESQUINA COM MARTIM STAL,
APARTAMENTO DE 170,00M2, COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA, SALA,
COZINHA, BWC, LAVANDERIA E 02 VAGAS DE GARAGEM (LADO À LADO) O EDIFíCIO POSSUI PISCINA, ÁREA
DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA E QUADRA DE ESPORTES. Área do terreno 0.00 m2 Área 'Benfeitorias
170.00 m2 Preço venda: 160,000.00

�ENDA - 5556 CASA - CHICO DE PAULA RUA ERWINO MENEGOTII ,414CASA DE AL�ARIA COM

192,00 M2 ; 01 SUITE ;02 QUARTo,S; 01 BWC; 01WC;02 SALAS; COZINHA; LAVANDERIA; GARAGEM;
CHURRASQUEIRA;Ol DEPÓSITO.TERRENO 12,80M X 25,00 M � 320,00 M2. Área do terreno 320.00
m2 Área Benfeitorias 192.00 m2 Preço venda: 1.1.0,000,00

•

\,IENDA- 5505 CASA -AMIZADE, RUA ARTHUR GUINTER, 20CASA ALVENARIA 120M2
COM 03 QUARTOS, SALA,COPA, COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02

AUTOMÓVEIS, ETC. Área do terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 120.00 m2 Preço
venda: 100,000.00

VENDA - 5408 TERRENO - NOVA BRASILlA, RUA;36 JOSE EMMENDOERFERTERRENO
PRIMEIRA LINHA 13,22M COM A RUA JOSEEMMENDOERFER;SEGUNDA LINHA 25,43 M
COM O LOTE D-3;TERCEIRA LINHA 42,85 M COM OS LOTES D-2 E D-3.LADO DIREITO
78,29 M., LADO ESQUERDO;72,00 M. Área do terreno 5,868.65 m2 Preço venda:

151,000.00
--"'--�-

VENDA - 5535 TERRENO - AMIZADE, RUA 1116, LOTE 450,00M2 MEDINDO 15 X30
BAIRRO AMIZADE, LOTEAMENTO VERSALHES PROXIMO ARSEPUMÁrea do terreno
450.00 m2 Preço venda: 28,000.00-

VENDA - 5566 TERRENO, AGUA VERDE, RUA GUILHERMINA PEREIRA LENZILOTE COM 450,00M2 MEDINDO
15 X 30M LOCALIZADO ÁGUA VERDE, ACEITA PROPOSTA ENTRADA + OS PARCELAS. Área do terreno
450.00 m2 Preço venda: 27,000.00

•

"

VENDA - 5529 CASA - BAIRRO TABULEIRO - RUA DAS GAIVOTAS;102 CASA MISTA COM 110 M2;TERRENO
COM ÁREA DE 247,79 M2. SALA;SALA DE TV;02 SUITES;Ol QUARTO;Ol BWC;CHURRASQUEIRA;COZINHA;
ÁREA DE SERVIÇO;GARAGEM P/ 01 AUTOMÓVEL .. Área do terreno 247.79 m2 Área Benfeitorias 110,00
m2 Preço venda: 75,000,00

•

VENDA - 5418 CASA - BARRA DO RIO CERRO II, RUA 1009 - PROXIMO DA CHOCO-LEITE,
ÓTIMA CASA DE ALVENARIA COM 160,00M2, TODA MURADA, 01 SUíTE + 01 QUARTO,
SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA,BWC, GARAGEM PARA 02 CARROS. Área do
terreno 770,50 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço venda: 75,000,00

:.

VENDA - 5542 TERRENO - NEREU RAMOS, RUA 908- EDMUNDO KOCH,TERRENO COM
ÁREA DE 11241,19 M2 FRENTE; 110,35M2 L.D; 73,10 ML,E; 137,30 M, FUNDOS;
114,72, Área do terreno 11,241.19 m2 Preço venda: 120,000,00

VENDA - 5545 TERRENO· TRES RIOS DO SUL, R. PREF. JOSé BAUER, 2.533TERRENO COM 10.10S,50M2,
FRENTE: 93,00, FUNDOS: 92,70, L.D.: 102,65, L.E, 111,85, Área do terreno 10,108,50 m2 Área
Benfeitorias 100.00 m2 Preço venda: 135,000.00

•

I I r-
l'

� � 'r'
(
l \1

•

•
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REF. 2403 - V/LA LENZ/- Servidão Rua 323 - Terreno com

• 672m2 - próx. Colégio Giardini Lenzi - Valor RS 24.813,00.

ref. 2253 - CZERN/EW/CZ -terreno todo murado com

375,00m2. RS 40.000,00 negociável

: .. . .:

CHàve

REF. 45 I - T/FA MART/NS - CASA DE MADEIRA COM 128 M2 COM TERRENO
1.091 M2. VALOR RS 32.000,00, ENTRADA +FINANCIAMENTO.

�----------------------------------�.

Centro - Apartamento Edif. Clarice Koch

APTO EDIF/CIO JACÓ EMMENDOERFER Cf
01 suíte, 01 dorm. e demais dep. com

2 aTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 BWCs, garagem. Valor R$ 98.000,00. Aceita
GARAGEM RS 80.000,00. apto. em Joinville e carro

• DÊ ESTfi SEGURfi"Cfi PfiRfI SUfi FfiMíLlfI._,

Põrêfõ Seguro

•

"

'" 01 suíte, 02 dormitórios
'" Sacada com churrasqueira
'" 01 ou 02 vagas de garagem
� Salão de festas

: Plav-around7 andares

Condições facilitadas de pagamento c/ entrada +

parcelamento direto com a construtora ou utilizando seu FGTS

"

Residencial ��l� Ylrr�
VOCÊ PODE TERUMA BELA VISTA

��QUITll�
�N� .!l. PW1-b.1l wou:

* 03 dormitórios
*

aptos com sacàda
* 01 ou 02 vagas de

garagem
* salão de festas com

churrasqueira
* play ground

* prédio com 7 pavimentos
cf elevador

*

portão cf porteiro
eletrônico

*Iocalização: Vila Nova

Condições facilitadas de pagamento c/
entrada + parcelamento direto com a

construtora ou utilizando seu FGTS,

CHàveCHàve

o Edifício:
* 01 PAVIMENTOS COM ELEVADOR
I APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS
t 02 SAlÓES DE FESTAS COM CHURRASQUEIRAS
I AMPLA AREA AJARDINADA
* PLAY-GROUND
! PORTÃO COM PORTEIRO ELETRÓNICO
* PROX. AO CLUBE A, BAEPENDI

REF. 1I01-CENTENÁRI0 - SOBRADO C/Oi SUíTE, 02 aTOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM, TERRENO C/371,OOM2 RS 95.000,00

REF. 3805APTO
ED/F/C/O BELA VISTA

VILA NOVA COM 03
DORMITÓRIOS, 01 BWC,
DEMAIS DEPENDÊNCIAS

RS82.000,00
ACEITA-SE VEICULO NA

NEGICIAÇÃO.
•

•

REF. 1450 R/O CERRO /- PRÓX. À CHOCO LEITE - CASA ALVENARIA 168,45 M2 COM
01 SUíTE, 02 DORM., 02 BWC E DEMAIS DEP., COM TERRENO DE 531,86M2. VALOR

RS45.000,00

· ,

•

•

•

•

•

•

Vendas: 275-1594

•

CHàve CHàve

OI

CRECI612-J

-, I

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE JJVENDAS" 9965'-9934
•

• • : . • • . - • • : .

"1; J� ..TIr r ", � i.

\,
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QUER VENDER SEU IMÓVEL??? Temos clientes cadastrados!

• Berta
imóveis

D�-I!:?a seu. 4nu/'�1��987-1 OtJ'4�c.v·

ir 275-0510
Av. Mal. Deodoro, :1085· sala :1

Jaraguá do Sul· se

•

•
"

CENTENÁRIO - terreno de 8.000m2,
Waldemar Grubba. R$ 175.000,00

• •

• BEIRA RIO - Terreno com 600m2, localizado
de fronte 280, trevo Guaramirim. R$
55.000,00

LOCAÇÃO GALPÃO
BAIRRO RIO CERRO DE

900M2, POR R$
7.450,00 NOVO.

LOCAÇÃO CENTENÁRIO salas comer-

ciais 35 m? com banheiro R$ 270,00
OFERTA - CENTENÁRIO - terreno 320 rn?
R�a Alwin Otton R$ 22.000,00

OFERTA CENTENÁRIO - terreno es-

quina, Rua Alwin Otton R$ 23.000,00

SOBRADO el 5 qtos e demais depedêneias
repartidas. Rua Alwin Otton si n", Centenário.
R$ 95.000,00

SCHROEDER - terreno em via

16.000,OOm2. R$ 58.000,00

',;Ji.o� -:-""1-
GUARAMIRIM .�. t.erreno no centro, el 9;538m2 • . " r.Ó,

. R$ 270.000,00
.

'.�. -: .i:". negot,lavels
com 900m2, Rua Domingos Sanson, Baependi. R$ 1500,00,

• •

.

' ,>:< '\1,.'; RIO' MÓLHA,:, casa 'alv.; el sala comercial na

AMIZADE - 3 qtos, soja, bwe, lov, te;��n�·,9Ô��-\.:�: frenfe\'3 'qtos' é dem'ais dep.
R$ 45,000,00

,
,c'-',',A ,?�:: R$, 8?,:-Q�0��0 '

.

BAEPENDI _ casa alvenaria, 1 suíte + 4,'qtos, :2 b0c�,
2 salas, cozo, lov.i.óreo de festcs.vchurrcsq.. garagem,
Ótimo acabamento. R$ 180,000,00,

,

.. :
t

ANA PAULA - cosa de olv, cf 2 qtos, sala,
coz. bwc, e uma casa mista, Termo c/ 440m2
R$ 55,ODO,00 nego

SANATA LUZIA - terreno em via principal
c/ 4,000,OOm2, R$ 32,000,00

,I

CO'RÚPÁ - casa cl 200m2, 'ótimo acabamento,
terreno el 360m2, 1 suíte, 2 qtos, sala, bwc, ga
ragem churro squeiro e demais dep.R$

, 85.000,GO

•

•

"

,

"

'�&&�&&�&��&B�&&8B8������BB�8&���b���8k&�B��&&�&�
• . .

I
,

7

"

"Ó,", ,'!

... ;�j�:.� --:.c·f".:·
,

"
' -_,',

". I' ••;,l f
•

, ,< CENTRO, -

Ed. Market
Plcce, sala
térrea, cf 2
vagas na

gdrager:n.R$
38,,0 09·,'00"

,',

LOCAÇÃO APTO NO

CENTRQ NOVO, 'R$:' ,

,

350,.00, DOIS
, r: '

.� :/,'
.

QUARTOS, SALA;·, .':_) .,
COZINHA, BWC. .

•• : .
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•

•

•

II

•

••• • • . .: ...

• ",
• • •

então acesse:

www.parcimoveis.com.br
I

AN
de
qu
de
ga
37

A�
Iro
45

lar
po
Ja
3111) Tipo de negócio

(j)

Conheça as imobiliárias que formam a Parcimóveis - Parceria Imobiliária:
.�. � ••• "" .;'" � ,..».�.,_ ,. •••• � .. -� ••... "

ô";

3) Preço mínímo

12) Tipo de imóvel
Cf
se

R�

: I

5) Cidade
IMOBIUARIA

C;IIi1J1:6

Anuncie seu imóvel e veja
as vantagens em ter várias
Imobiliárias trabalhando
para você,

Fale conosco, tire suas

dúvidas e deixe sua
.

sugestão I elogio ou crítica.

• Tabela de honorários praticada Relas imobiliárias particiQ,antes da Parcimóveis:
.• T§Iefone e endere�o dos tabelionatos e cartórios. de registro de imóvel:
• Vantagens em anunciar seu imóvel na Parcimóveis:
• Tipos e subtipos de imóveis qye podem ser encontrados ao pesquisar neste website:

Pesquisa:
Procure seu imóvel num
emgJeendimento ou pelo
código.

TELA DE CONSULTA DO WEBSITE DA PARCIMÓVEIS

Com objetivo de oferecer o melhor serviço dentro de um programa de

qualidade no atendimento, a Parcimóveis desenvolveu uma conexão via
Internet entre você cliente e as DEZIMOBILIÁR�AS PARCEIRAS.

No conforto e segurança do seu lar e trabalho você terá acesso a centenas de'
ofertas de imóveis para VENDA E LOCAÇÃO em Jaraguá do Sul e região,

incluindo Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá.

li Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.ANA PAULA III - aluga-se,
de alvenaria, toda murada, 1

quarto e demais

dependências, com

garagem.R$ 240,00.Ir:
373-2625

8054. Tr.: 371-5512.

COMPRA -SE - na praia,
próximo ao mar, ou chácara
na região de Jaraguá do Sul.
Tr 372-0665.

CENTRO - vende-se, 325m2.
R$ 200.000,00. Aceita
imóvel menor valor. Tr: 370-
6624. CRECI 8844

CENTRO - aiuga-se,
quitinete, próximo a

verdureira da Raquel.R$
230,00 mais
condomínio.Tr: 371-5320
ou 9919-3950

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

AMIZADE - vende-se ou
ILHA DA FIGUEIRA- d

troca-se, 110m2 com terreno,
2'

ven e

450m2, com grade nas
se, com 70m .madeira, com

janelas, ótima casa. Troca
2 quartos, sala e cozinha

por casa de menor valor em �u nta s. R $ 24. O O O, O O.

Jaraguá ou praia.Tr:371- err�no medindo 15 por

3132
41 m .Tr.273-5557.

CHICO DE PAULA - vende
se, alvenaria cl 3 qtos.
R$55000,00. CRECI

POMERODE - vende-se,
com mobília, 90m2, terreno
murado com 450m2. R$
40.000,00TR: 273-6403

SCHROEDER 1- vende-se de

alvenaria, 100m2, laje; perto
de escola e posto de saúde,
toda murada.Aceita
proposta.TR: 374-5444

UBATUBA - vende-se ou

troca por casa em

Jaraguá.Tr: 275-2130 ou

9137-3648

VENDE-SE - com 400m2, ,2
salas, 4 quartos, 4

banheiros, 2 cozinhas,
garagem, área de serviço,
energia trifásica, terreno com
105.000m2, 6 lagoas,
cachoeira. Tr: 370-7481 à
noite,

VENDE-SE - próximo ao

centro de Guaramirim, de
alvenaria, com 4 quartos, 2
banheiros, garagem para 3
carros.R$ 60,000,00.Tr:
371-6069 MATRICULA
24320

VENDE-SE - próximo ao

centro, 275m2, com suite,
garagem para 3 carros,
biblioteca com escritório,
anexo sala comercial
80m2.R$ 115.000,00
negociável.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alvenaria,
próximo ao escritório da
SAMAE, com 5 quartos, 2

banheiros, garagem para 2
carros e demais
d e p e n o

ê

ri cí a sRs
75.000,00.TR: Rua dos
escoteiros 114, próximo ao

posto marcolla
MATRICULA 24320

PROCURA-SE.,. moça para
dividir apto.Ir: 9903-3503 com

Michele

ITAPEMA - vende-se, meia

praia, a SOm do mar, com

sacada, sala, 2 quartos, todo
mobiliado, garagem.R$
75.000,00Tr: 9131-3784

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

SCHROEDER - aluga-se apto.
no centro, semi -mobiliado
,com 3 suites mais

dependencias. valor a

combinar, tratar 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se,
2 aptos, com sala comercial
300m2.R$ 78.000,00,TR: 9137-
5573 MATRICULA 24320

UBATUBA-vende-se, próx. a
praia, cf 1 suíte + 2 dorrn.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próximo a

carinhoso, com 2 quartos,
garagem, moveis embutidos e

demais dependências, um

ótimo apto.R$ 48.000,00.Tr:
371-6069. MATRICULA 24320

L

1\

AGQIA EM 2 ENDEREÇOS PARI�MELHOR ATENDER,VOCE!!!
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

,3 -0:6'
Barão do Rio Branco, .620 Centro

372·2677

35.000,00. Tr, 371-2001
cl Frank.

terrenos de 400m2 cada, I o c a I i z a ç ã o . R $
próx. ao Candeias. R$ 6,000,00.Tr: 371-8700
27.000,00. Tr.: 372-1395.

BARRA DO SUL-troca-se,
400m2, próximo ao posto de
saúde.R$ 8.000,00.Troco
por carro ou terreno em

Jaraguá do Sul.Tr: 9123-
7355011370-3574

RIO MOLHA - vende-se,
cl 969A80m2, escriturado.
R$ 1�.000,00 Tr: 9112-
5501. (proprietário).

BARRA DO SUL - vende

se, 2 terrenos cl casa de
frente pi lagoa. R$·

Nosso Grupo
. Para grupo de pessoas que buscam'
maior economia e serviços per
sonalizados
-Plano para no mínimo 2 pessoas e

máximo 5 pessoas.

�Vantagens----------;
Custo reduzido para conversação'

, entre o grupo
,

. *Mais 250minutos todo mês
I - Pague apenas RS 112,50 mensais
I para 2 números, mais RS10,OO para
cada acesso.

'os 250 minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de reqistro

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo indeterminado

�'!r_.�!'J•. !!���,,�� ... ���X_�f(J,!�ª: �ell'!� ... : .. ��.,"��II� .. "�.��"�����
,.

G

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

IA
'213-0888
o SUL

634-0400/633-6660- São Bento do Sul - 644-5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

)
,

CENTRO - vende-se
comercial, condominio

centro, ct 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci
g950.

RIO CERRO 11- vende -se,
27.000 m2, com casa de
120m2.R$ 75.000,00 a

combinar.Tr: 9992-4211

UBATUBA - vende-se,
próximo Lomba eletrônica,
22por28.R$
8.QOO,00.Troco por terreno
em Jaraguá do Sul ou por
carro.Tr: 9123-7365 ou

370-3574

VENDE-SE - cl 76 margas,
na Tifa dos Húngaros - Jguá
84, casa cl 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., bwc, 2

galpões cl engenho de

melado, cl nascente de
água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um
Suzuki Swift SD 1.616V 4p,
compl., , gas.
R$ 12.000,00. TR 370-
7986.

LAVAÇÃO - vende-se, de
carro, no. centro, em

funcionamento. Aceito
como parte de pagamento
materiais de construção.Tr:
273-0074

.

MERCADO - vende-se, bem
estocado, em pleno
funcionamento. Tr: 370-
9311

VENDE-SE - próximo ao

pama, ótimo 400m2, com rua PADARIA - vende-se

calçada e escritura.R$ completa em Guaramirim.

35.000,00.Tr: 9137-5573. Tr. 9117-2447.

MATRICULA 24320

VENDE-SE - escritura
20.000m2 com terreno

2.000m2, pronto para
construir, ampla área verde,
com nascente, riacho, a

4Km do centro, acesso todo
asfaltado.R$ 45.000,00,

SORVETERIA - vende-se

completa, ou troca-se por
mal. de construção. R$
15.000,00. Tr.: 370-3101.
ou 91351602

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do
. Ervino. Ótima

locaâzação.It: 9101-0467
cl Cristiane

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

VENDE-SE - lanchonete e

sorveteria, ao lado

supermercado Brasão.Tr:
370-5015

VENDE-SE -loja, no centro,
com clientela.TR: 275-
1539.

VENDE-SE - sala comercial
em Jaraguá do Sul.Aceita
troca por imóvel em Jaraguá
ou Joinville. Aceita
proposta. Tr: 011- 6976-
9448.

RIO CERRO 11- vende-se, com
27.000m2 com casa de
11 Om2H$ 70.000,00.1r: 9992-
4211

VENDE-SE - com 21
morgos.R$11 O.OOO,OOTr: 372-
3063 após 18horas

RIO MOLHA - Vende-se cl
escritura 20.000,00m2
terreno de 2.000m2 pronto
pi eonstrulr, ampla área
verde cf nascente riacho. Á
4km do centro cl acesso
asfaltado. R$ 45.000,00.
Aceita carro como parte do

pagamento. Financiamos
saldo cl garantia. Tr: 370-
8563

SUPER MASSA
GRAFITADA

A_provado_peras (af)amtórios
UN.lSUL-UNIVALJ PBQP

e_pe{aABNT.

o prodlrto certo para sua eOllstruçãol

SUPER MASSA: é um produto natural com U11I teor de {iga de aito lIívcf. comyosiçiio 100%filtto, a
ser usado na construção dvil, na utilização especta!de rebocos exteriores, interiores, aSSeHtamento de

tijo{os,yisos, cerâmicas, etc. _..,..
__ � .��__�

�/!�:o��n:;:r�b:: dare;;;;tk}
término da

<J$S,l do fnfcio ao
ConstruçAo.

Fones: (47) 275-4081 e 275-1961

FOZ DO IGUAÇU - vende
se, cl 614m2, cl construção
105m2, base para 2 pisos,
alvenaria pré-acabada,
quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$ 31.000,00. Tr.:
370 3357.

GUARAMIRIM - vende-se
800m2, bairro nova

esperança em.Valor a

eOFftbin8r.lf: 373-1695.

RIO MOLHA - vende-se,
próximo a gruta, com

400m'.R$ 8.000,00.Tr:
371-3830

SCHROEDER - vende-se,
cl 452m2, situado na Rua
135 Frederico Irapp. R$
12.000,00. n 370-6847.

ILHA DA FIGUEIRA
vende-se, c/1900m2,
fazendo frente pi Rua José
T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00.
CRECl8054 Tr 371-5512 SCHROEDER I - vende

se, com 600m2, pronto para
construir, em ótimaPiÇARRAS

OPORTUNIDADE - 5

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

*Economia nó cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais

li
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2A . CORREIO DO POVO

Senhor com experiencia nas seguinteS
áreas oferece-se pI trabalhar de:

ENCARREGADO DE OBRAS, ENC. DE PESSOAL,
APONTADOR E MEDiÇÃO OU SíNDICO.

Tr.: 370-3357

CASAS

I
'CASA "GERMINADA" , CADA UMA COM 120M2, RUA JOÃO

IPLANINCHECK - VALOR r$ 120.000
'CASA DE ALVEANRIA COM 120,00M2 . NA RUA FRANCISCO

.

HRUSCKA, 2181 - VALOR R$ 45.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 80,00M2 - LOTE 305 - FIRENSE 11.
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 280,00
'CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO COM 70,00 M2 •

LOTE 67 - LOTEAMENTO ZANGHELlNE, VALOR R$ 15,000,00
+ 51 X 370,00

I
'CASA DE ALVENARIA COM 101 ,00M2 - LOTEMANTO SÃO
CRISTOVÃO, VALOR R$ 53.000,00
'CASA DE MADEIRA E MAIS V2 ÁGUA DE ALVENARIA NA RUA
FRANCISCO PANSTEIN - JOÃO PESSOA, VALOR R$ 20,000,00(
PODE SER PARCELADA),
'CASA DE ALVENARIA COM 21 0,00M2 - NA RUA ACRE- N° 333
. R$ 120,000,00
'CASA DE MADERIA, LOTE 03 - FIRENZE I - RUA JOSÉ NARLOCH
VALOR R$ 22.000,00 + 43 X 350,00.

I
'CASA DE MADEIRA COM 90 M2 - RUA JOSÉ NARLOCH. VALOR
R$ 22.000,00
'CASA DE MADEIRA 100,00M2 -TODA MURADA NO ANA PAULA
III-LOTE 191 - R$ 15.000,00 + PRESTAÇÃO.
'CASA DE ALVENARIA COM 70,OOM2- SEM COBERTURA -

FIRENSE I LOTE 252 - R$ 36.000,00
'CASA DE ALVENARIA COM 245,00M2 - RUA HENRICJ AUGUSTO

I
I
I

LESSMANN, 95 - PROX DG DA WEG . R$'l 05.000,00

IAPARTAMENTO

I
Empreendimentos Imobiliários Marcatto

Av_ Mal. Oedoro, 1179

�371-1136

JALMEY GARCIA

CONSÓRCIO
vendedores(as), com

experiência na área externa pi
Jaraguá do Sul e região.
Ótima remuneração. Tr: 371-
8153.

SOBRADO- Res, E cornt. Em
alv, cf 250 m2, terreno cf
740 m2. Parte res. cf 1 suíte
+ 3 dorm. EM ANEXO, PONTO

COMERCIAL (ideal para
lanchonete, loja, oficina, etc.).
R$ 150,000,00, Aceita carro

ou casa de menor valor. R.
João Januário Ayroso, Próx.

Urbano,

CHÁCARA-
6 km dó centro,
com 84.772 m2.
Excelente local
junto a natureza
com vários
riachos e

quedas d'água
(foto). Local para
lagoa de peixe,
e terraplanagem
pronta para
construção de
casa e área de
lazer (quadra de
esportes,
piscina, etc.),
Rio Molha. R$
42.000,00,

OFEREÇO - ME - para
trabalhar como balconista,
recepcionista e auxiliar
administrativo, com

experiência. Tr, 273-6050
com Schennia.

PRECISA-SE - de babá para
período noturno, no

centro.Tr: 9909-7545
ITAJUBA - casa c/ ��i��g-120,00m2, c/3 qtos, 2 .� l �bwc, garagem, .

churrasqueira. Terreno c/
336,00m'. Distante

200m do Mar.
R$ 45.000,00 (aceita

carro ou terreno de menor

valor em Jaraguá do Sul)

PRECISA-SE - de cobrador
com moto.Tr: 9975-6775

OFEREÇO -ME- para
trabalhar como babá,
vendedora, cuidar de
pessoas idosas,
garçonete.(não pode
pernoitar). Tr 8802-1180
com Michele,

R: Antônio Tobias, 89, Centro, Jaraguá do Sul (Próx. c o r
é

u t o Jangada)
OFEREÇO-ME - para
trabalhar como diarista no

período da tarde, com

referência.TR: 9117-5912,

APARELHO DE
FISIOTERAPIA - vende
se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de
bastão, botão de
freqüência e potência. R$
300,00, Tr.: 371-4284.

Vendas
@"T�rreno c/600m2, Amizade.

R$ 12.000,00
OFEREÇO -: ME - para
trabalhar com jardineiro,
zelador ou caseiro.TR:
9111-6855 ou 373-6695, @" Terreno c/500m2, Amizade - Lot. Bela

i Vista. R$ 28.000,00
;

;;r--Terreno"-cT35Õm'�-"Grun"Garten �
...

R$
18.000,00
_,,__�._.N_�,,� �,,__ .__ . . .__ . . ...... ... ._.�.__

@" Apartamento c/ 4 qtos, 135m2, Centro,
R$ 60.000,00
�'''Terreno'''cl-'7'2Im2,'Tot:'Juvenius:-R$
?§�ººº,ºº ...

r.lf' Terreno c/ 13000m2, c/ galpão de
na Vila Lalau.

APARELHO DE SOLDA -

OFEREÇO-ME - para compra-se, com 250A.Tr:
.
trabalhar de babá.Tr: 370-

372-3948 após 18 horas
6371 com Michele

Locação
o

<1r Galpão na Vila Lalau c/540m2 e cf
1500m2 de pátio p/ estacionamento.

Valor a combinar

@" Apartamento cf 97m2, Ou troca-se por
casa. R$ 75.000,00
@" Casa em alvenaria c/230m2, 4 qtos,
loteamento Juventus. R$ 90.000,00

47 275-3640 • 372-3640

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1800 - Centro

CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul - SC
Evmall: blpedre sê-ibest.com.b r

Iii
II
,.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IL

466 - Casa de Alvenaria com 380,00 m2 em um terreno de 2.025,00 m2• Contendo 2 quartos mobiliados, 2 suítes, 1 suíte de casal mob.
com closet a hidra, copa - cozinha, sala estar, sala, TV, escritório, piscina e garagem para 2 carros. VALOR R$ 400.000,00 .

.s08 - Sobrado em Alvenaria com 200,00 m2 em um terreno

de 390,00 m-', no Centro. Contendo 02 suítes, 2 salas, cozinha,
lavanderia, dispensa, 2 garagens, 1 dormitório, 1 salão de
festas. VALOR R$ 330.000,00.

92 - Casa de Alvenaria com 116,00 m2, no bairro
Amizade. Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
bwc,lavanderia e garagem.VALOR R$ 90.000,00.

l�

451 - Casa de Alvenaria, inserida-em um terreno de 1.389,0
rn-', na Ilha da Figueira. Contendo 2 suítes, 2 quartos, 1 bwc,3
salas.cozinha mobiliada,lavand.,2 garagens + edícula e piscina.
VALOR R$ 198.000,00.

501 - Casa deAlvenaria inserida em um terreno de 416,00
m-. Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, 1 sala, copa e cozinha,
lavanderia, varanda, garagem = Apartamento térreó com 1

quarto,sala,cozinha,bwc e lavand_eria.VALOR R$ 90.000,00.

54 - Terreno com

1.430,00 m2 situado
no Centro.VALOR R$
150.000,00.

474 - Terreno com

404,25 rn- no bairro

Baependi.
VALOR R$ 60.000,00.

509 - Casa de Alvenaria + 1 Apartamento, em um terreno

de 504,00 rn-, na Ilha da Figueira. A casa contendo 3 quartos,
2 bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia, garagem, churrasqueira,
depósito e o Apartamento contendo 2 quartos, cozinha, bwc
e sala.VALOR R$170.000,OO.

473 - Terreno com 750,00 m2 nó Centro, próximo
ao Ginásio de E�portes Artur Müller.
VALOR R$ 130.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4A CORREIO DO POVO

Cursos de

[Q)UQ_
Fellows'

Aqui você aprende:

Inglêl .

.

e Espanhol
Aqui você tem:

[(0 n

275-3475'
feHows@netuno.com .br

� nti -spam: Ca 50 nã o q ue i ra m ai 5 receb er informa ç,J e5 5 o bre no 5 50 5 curso s e p tu
noções, por favor, nos informe,

Saia õo aluguel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$ 315,92 mensais

R$ 526,54 mensais

R$· 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

37189122: 153
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

CONSÓRCIO

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Encontre nos canais,de nosso site os melhores negócios de [araguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra, Venda, Acessórios e Consórcios)
> Casa e Decoração
> Comércio ( Todos os ramos)
> Construção e Reforma ( Pintura, Materiais de Construção e Reforma)
> Esporte, Turismo e Lazer (lanchonetes, Contatos pi Excursões)
> Moda e Beleza (Salões de Beleza, Produtos para Tratamento Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista, Contadores. Imunlzadores, Chaveiros, Gráficas, Financeiras.
Despachantes, Corretores de Seguros, Auto-Escolas e muito mais ... )

e muitos outros

21 marchas de
alumínio.R$ 150,OO.Tr

ASPIRADOR - vende-se, 273-6199 com Loni após
de pó, Arno, papa-tudo, 20 horas

pequeno.R$ 70,00.Tr:273- ------
6246 BAÚ - vende-se, de

alumínio, para caminhão,
com 4,20rn2 de
comprimento e 2,00m2
de altura.R$ 2.200,00.Tr:
275-4100 ou 9965-8875

350,00.Tr: 273-6199

ANTENA PARABOLlCA
vende-se, corn

controle.R$ 280,00.Tr:
9915-0045

BICICLETA - vende-se,
18 marchas,
masculina.R$ 60,00.Tr:
273-6572 pela manhã

CACHORRO - vende-se
filhotes de Vorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,
Boxer, Labrador, Golden,
Dobermann, Rotwailler e
Pit Buli, com pedigree
ou contrato de garantia
mais vacina mais
consulta.Tr: 370-8/563

BICICLETA - vende-se,
fe m in i na. R$50, 00. Tr:
9117-2447

BICICLETA - vende-se,
18 marchas.R$ 70,00.Tr: CACHORRO' - vende-se,
273-6199 com 2 anos, pastor

alemã puro.Tr: 373-3787
BICICLETA - vende-se,

..... lus.y
.

.�

S
·

":'�';.'(, - ervlce
INTERNET

PRESENTE NO .pESeHVOl.VWE�TO 00 ESTADO OE SANTA ÇATARINA

CACHORRO _ vende-se, branco.Tr:9137-3648com CElULAR - vende:

Poodle macho de 6 Batista Motorola, 182C, emólrr

meses puro.Ir: 373-3787 estado.Ir: 9121-9416
CACH,ORRO - vende-se,
filhote de labrador. R$
1 OO,OO.Tr: 370-2131

CACHORRO - vende-se,
filhotes de cofapp
puros.Ir: 373-3787

CELULAR - vende-I
celular pré-paI
Motorola, 182 C, �

70,00. Tr.: 273-6050CALCULADORA

CACHORRO - vende -se compra-se, HP12.Tr

filhotes mestiços de _99_7_5-_67_75 _

cofapp. Tr: 9993-7857 ou

370-8882.

COLCHÃO MAGNÉTICO
vende-se, R$ 600,00,
troca-se por colchi
comum. n: 9116-Sg27�
371-2001 c/ Leia.

CAMA - vende-se, de
casal, de madeira.R$

CACHORRO - vende-se, 300,00.Tr: 276-0340.

3 filhotes de cooker
Spain, inglês, 1 fêmea e

2 machos.Tr: 275-6350.

CÔMODA - vende-se,o
mogno, com 5 gavelO!
semi nova.R$ 80,OOJ
371-1410.

RA
M(
Mil
So
52
56
Im
11
SE
17

CACHORRO - aceito

CARRINHO DE HOT DOG
- vende-se.R$550,00 ern

3 vezes, ou aluga-se R$
100,00 pormês.Ir: 9117-
2447.doação de Rotwailler

fêmea.Tr 373-6247 com

Zeca

COMPUTADOR: vende·
Celeron 400mhz, Placa
vídeo 8mb, Gabinete
baias, Disquete 3/4,
de 8gb, 128 de mem'

CARO GAME - vende-se
Magic 1500 cartas +

CACHORRO _ vende-se, pasta + folhas, Tr: 275-

filhote de poodle toy,
0045.

CI
ve

2iACESSE E CONFIRA

www.pl·usservice.com.br DI
d!
m

FI
FI
Tr

FI
K

Entre em contato conosco e anuncie

• .

L

sua empresa em nosso site

�275-I070
plus@plusservice.com.br

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
N o v a Bl r a s í I i a - J a r a g u á d o 1 u I - S C
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•
Venda de Equipamentos para informática

.

Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

Informática
" U m

/IÓ

click em sua vida pessoal e profissional"

�ormatizaçãoI
d

"

I e comercio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

M� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles.
administrativos de ges
tão empresarial.

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

AcessóriosSuprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

I
I Computadores
I completos

Assistência Técnica

Especializada
HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Promoção?; de
Micros Usados
AMD K6 2,500mRi,

completo.
3x R$ 280.00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Oferta···············································,
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron I ,6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x. Placa
mãe Asus A7Y 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede ontp·ar,ui"

NEGOCIAMOS'

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 • Centro - PROX. MILLIUM • FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - �mail: infoclick@ibest.com.br

RAM, Placa de rede, JOGO DE QUARTO -

Monitor 14" LG, vende-se, para bebê.Ir:
Microfone, Caixinhas de 275-2034,
Som Mtek,CD-ROOM
52x, Modem Motorolla OURO - compra-se,
56k. R$ 650,00. qualquer peça,
Impressora Lexmark arrebentada, quebrada,
1100, R$ 80,00. Tr: 370- Paga-se à vista. Tr:
8524 cf Vagner após 9979-0605.
17:45.

ROUPA - vende-se, para
CONJUNTO SOCIAL - trilha.R$ 700,00.Tr:
vende-se,para menino.Tr: 9132-4061
276-0340. -------

DOAÇÃO - aceito roupas
de menino, de 5
meses,Tr: 370-5576

FAÇO FILMAGEM DE
FESTAS EM GERAL.
Tratar: 273-1826

FREZADEIRA - vende-se
Kani, com jogo de pinç�
e bomba de

refrigera�ão.R$
12.500,00 negociável.Tr:
9137 -6134 ou 371 "9358

TELEVISÃO - vende-se,
14 polegadas, nova, com
NF, 50 meses de

garantia.R$ 350,00.Tr:
374-0136 ou 9905-5416

TORNO - vende-se,
Mitto, 1 metro de
b a r r a rn e n t o i Rs
6.200,00.Tr: 9137-6134
ou 371-9358

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e outros

equipamentos para
FREEZER - vende-se oficina ou borracharia.Ir:
180 litros. Valor � 473-9818
Combinar.Tr: 371-3132

FORNO - vende-se
elétrico, marca ficher:
auto ümpante.as
100,00 Tr 273-6246

VENDE -SE

equipamento para moto
de trilha, R$ 680,00. Tr:
9132-4061,

VIDEO CASSETE
FOGÃO - vende-se 4 vende-se, Philips, '4
bocas, Dako.R$ 80,OÚr: cabeças.Rs 250,00.Tr:
273·6246 9975-0045

Mais Qualidade
PI.rnJRAS EH GERAL: PREDIAL - COMtRCIAL - RESiDENCIAL

MASSA CORRIDA, €POX, TnTURlI, GRlIflllDO

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura
sem compromisso do Jornal Correio do Povo

�,_p?rJ1in_�()�.��t'J-":0,s0�_::_u��.d_a_Fi�ueira :TeL:_?104:§4��
VIDEO CASSETE - VENDE-SE - porta nova,

vende-se, Philips, 4 janelas com vidro, e

cabeças.R$ 200,00.Tr: v á r i a s j a n e I a s

273-6246 menores,carpet 60m2.R$
120,00.Tr: 370-0168,

VIDEOGAME - vende
se, Dreamcast, ct 2
contr. e 3 jogos.
R$350,00, Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, ct 2
controles, 3 jogos. R$
250,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Polly Station, com fitas

grátis.R$ 60,00,ir: 275-
3340

VENDE·SE esta casa, em
estilo colonial com 4

quartos e demais

dependências na Rua Luiz
Sarti (rua principal)
do bairro Nereu Ramos,
valor de ocasião
RS 45,000,00 tratar direto
com proprietário no

47·91244061

'ECN.
CALHAS

_ R$ 10,000,00 R$110,OO__ ..5

_ R$ 20,000,00 R$ 220,00_ É
o
u

_ R$ 25,000,00 R$275,00__ 8
_ R$ 40,000,00 R$440,OO_

s:

�
_ R$ 60.000,00 R$ 574,00__ @

:ll
_ R$100,OOO,OO R$957,00__

o

(ij

_R$120.000,OO R$1149,O(L_ ""

co
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00 E

Para o lar
e para a Indústria

INFORMAÇÕES: (47) 9993-2874 (47) 9980-1928 (47) 222-2853

QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279· Centro· Jaraguá do Sul· SC - Fones: 370-6448·275·0448· Fax: 371-9351

.

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que. produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio,

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: &.JOSÉ.TEDDDRD RIBEIRO" NO 540 � ILHA 'DA FIGUEIRA

'IIomar· AUTo�IIDA��-
, TERAPIA DO CORPO E DAMllNTf
OP(t,es ASTRÓLOGO TARÓlOGO fONOSJNESICCi> PARAPSICOl()GO.'-'....... ,-', ..... .' Filiado no Conselho Regional Holis!(co • CRH • 0328 e no Conselho Nacional de Terapias NaluOslas • CONAtêN ·.�1)3

TERRAPLANAGEM
RCJ11)edor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de-Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores deAr
Loteamentos completos

! Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez, Falta alegria de viver, quanto mais luta menos 1
, tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes"através do taró kabala e da
! fonosinesia o código da sua voz, 'ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, certa numerolQgia, terapia t<intrlca cura plánica pela'
: imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regressão, í

: reprogramação mental e chaveamen!o é chapem para eliminar a magoa, I
i Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubinl, 627· Barra do Rio Cerro- Fone: 14i)2'l3.1743.lnstltutodo Côrpo e (Iii MenteINC(lF(p'"
I Em �oin\liJle· Fone: (47) 437·7026 I 9119·9260 : !ü·{,�,bºI1l�G,�am.t),r • ��º..mªrj_ex:�r!1l�!2mllK

r

/

� PLANET GAME
.YPI::Jlal:l.

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

*XBOX
* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
"GAME BOY COLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE norario de atendimenlo: segunda ã segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· E·mail planetagame@ibest.com,br
!�
I
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5A CORREIO DO POVO

Sou ms'U®� Pl�J@ meu �ai I)
(,) .

F�gCã qualquer IQu(;urq. aor um FIAI

o
Õ
u:..
.jt

Você e seu pai podem levar um FIAT Uno O KM para casa.

Informe:"se junto aos nossos patrocinadores.

[J

",�I icro injormatica.. com .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



l Ol<l\! lO DOl'ilVO \��� tD'''NO
CLASSIMais

_GINECOLOGIA-
.

s flaJ..r,J,;
CRMlSC 1242· TEGO 030179
•

o SOBRAOL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

RI/a: Guilherme Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
,_ia@tl�!tIUO.çÇ}ll.br-Jarp .

ido Sul

�
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua Dão Pico/{i 110· Centro

Búzio Africano - Tarô
Numerologia - Kabala Africana

* Tratamentos Espirituais
para dioersos problemas

inclusive drogas e olcoodsmo
Consultas cl hora marcada
(47) 372-0556 - 9912-'"''

SAUDE Bc INFORMAÇAO
TIMIDEZ

Você sabe o que é ser tímido? Para a imensa maioria das pessoas
responder a essa pergunta significa olhar para o próprio passado,
lembrar-se da primeira festa de adolescente, da primeira vez que dançou
com alguém atraente ou das primeiras paqueras. A ansiedade que toma a

voz insegura, que faz as mãos suareme o medo, inesquecível, de falhar,
de fazer tudo errado. Tudo isso sob a atenção da platéia, muitas vezes

nossos próprios amigos, que aparentemente se divertem com o embaraço
e com o fracasso levemente desmoralizante de quem tenta fazer o que
nenhum deles realmente faria melhor na época, como chamar aquela
menina para sair.
Não é preciso ser tímido para sempre para imaginarmos o que se passa
com aquela pessoa conhecida que até hoje ruboriza quando alguém
percebe que mudou o cabelo ou está usando uma roupa diferente. A
maioria de nós vive a timidez como uma fase passageira, quando tudo é
novo e ainda não sabemos o que fazer, nem mesmo como ajeitar os

braços. Com o passar do tempo nos tornamos progressivamente
habílidosos em termos sociais e nos habituamos a fazer com

tranqüilidade o que antes nos causava desconforto.
Mesmo as pessoas de temperamento tímido, com o tempo tendem a se

tornar "descoladas", apesar de nunca chegarem a .ser realmente
extrovertidas, o que é o oposto da timidez. Somente uma pequena parcela
das pessoas é naturalmente extrovertida, com pouca ou nenhuma
ansiedade em situações sociais, mas isto não significa que não tenham

que aprender com a experiência para se tornarem socialmente

habilidosas, e não apenas exageradas. Sevocê imaginar todos novamente
numa festa, já mais crescidos, o extrovertido é aquele que dança sob as

luzes e sobe ao palco para contar piadas, os "ex-tímidos", a grande
maioria, se divertem na festa sem qualquer embaraço, mas também sem

exagero, e o "tímido descolado" é o sujeito discretamente channoso que,
sem chamar a atenção da platéia, revela-se uma inter8sante surpresa
para a sua escolhida da noite.
De maneiras diferentes, todos participam, menos aquele anônimo,
escondido no canto mais discreto do ambiente, prisioneiro de uma

angústia paralisante, que chega ao fim da festa ainda ensaiando fazer o

que nunca na vida conseguiu: dançar pela primeira vez com alguém. É
algo que ° faz sentir-se prisioneiro de um drama solitário, único. É
"morrer de vergonha", sentir o coração disparar, as mãos encharcadas, o

rosto queimar, um tremor que beira o desequilíbrio,
simplesmente por ter que pedir uma informação trivial a um

desconhecido. Não bastasse todo esse desconforto, surge uma

inevitável "tempestade" de pensamentos negativos, recheada de
cenários como ser ridicularizado, de preocupações como ser

visto como louco ou covarde, que finalmente acabam' por
paralisar a vitima deste pesadelo, fazendo-adesistir antesmesmo
de tentar.
Este pesadelo chama-se Fobia Social, a timidez patológica, uma
doença ansiosa que atinge cerca de 2% das pessoas do mundo,
uma multidão de pessoas que julgam serem os únicos exemplos
na Terra. Por isso, é freqüente que se sintam estranhas e, em

conseqüência, façam de tudo para não serem muito percebidas.
Diferente das outras pessoas, para quem tem fobia social a

timidez da infância ou adolescência nãomelhora com o tempo e a

pessoa simplesmente "empaca" no desenvolvimento social.
Tomam-se progressivamente inseguros, inferiorizados, e quanto
mais o tempo passa, ficammais diferentes dos demais. Amedida

que "todo mundo" aprende a fazer as coisas das quais um fóbico
se sente incapaz. E são coisas como fazer pedidos em

restaurantes, dizer não a vendedores insistentes, fazer ou

responder perguntas na sala de aula, iniciar conversas com

colegas ou estranhos. Muitas situações do cotidiano se tornam

barreiras intransponíveis, e os prejuízos à qualidade de vida se

refletem em baixa empregabilidade, baixa realização sexual e
afetiva, com propensão a permanecer solteiro, tendência à
solidão e um efeito devastador sobre a autoestima, porta de
entrada para preocupantes quadros depressivos.
Vista tardiamente pela medicina e pela psicologia como uma

doença, verdadeiro distúrbio ansioso, a Fobia Social é uma

condição tratável. Psicólogos de linha Cognitivo
Comportamental desenvolvem programas que vão do treino de
habilidades sociais (como iniciar e terminar uma conversa, por.
exemplo), passando pel&\ exposição/habituação a situações
sociais e por fim desenvolvendo maneiras de lidar com

preocupações fantasiosas geradas muitas vezes pelo medo de ser

mal julgado.

L

A

FemiV\icliV\

IIudrt®temu(l(Jt.br

Saiba eMagrecer sem

parar de COMer.

Conhe�a o prograMak

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informa9ões: 997 J -J814

E.J
D,I1 Demiella S. F Cury

Fone/fax: (47) 370 8890
da n iell acu ry@globo.com

iRua: Olivio Domingos Brugnago, 275 - Vila Nova

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

370
0816

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_j I

8A CORREIO DO POVO

ALUGUEL DE TRAJES

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

.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 habilitarem para casar os seguintes:

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

EDITAL Nº 24868 DE 21-07-2004-
Vanderlei Radunz e Arceli Blank

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Ibirama, neste estado, domiciliado e residente na Rua Padre Aloisio Boeing, nesta
cidade, filho de Ivo Radunz e Gerda Radunz.

Ela, brasileira, solteira, Tele vendas, natural' de Marechal Candido Rondon, Paraná, domiciliada e residente Rua Augusto
Germano João Hanemann, 507, nesta cidade, filha de Aroldo Blank e Irini Kohlrausch Blank.

Arquitetura & TopografiaENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
ct Bruno

.._,.

�

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)
- Reformas em geral

370-7611
Walter Marquardt

nO 744 SL 5

SEGURANÇA PATRIMONIM.
Guarda de Portaria

Recepcionista
Servsços de Limpesa e Conservaçãov SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFfV (Circúito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
Aneu de� 4-� do4 s� des� de <Ue4&� D«

í1Z�. eau effl.� C(J#t, et#f.-� .deS� 4 Aeetoúc

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.brFONE: 372-3680

.,. '

'_. 50 ACOMPANHANTES

= Ef;?flI2i�
�llbet set �QJ(g Q gabat rnechQtj\__

COlO a cabeça dog hornens,z;[
e isso n6s gllbsrnog ÍlIzQt rnulto belO!!!

NATALIA · 9111-0491

CLÁUDIA · 9136-9310

'I Se você eslá cansado de ficar ,em casa sem companhia,
. venha conhecer nossa pousado com lindas

I - acompanhantes 24hs 00 seu dispor.
I Temos preços acessíveis e aulo atendimento,
I ludo para favorece,r a você, diente.I

I Também alendemos hotéis, motéis e residências.

1275-0052/273-1174e�.u�� III

FAÇA SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

II

,
'

EDITAL

PATRI'CIA TAVARES DA CUNH�
MELLO, Tabeliã Designada da ComarCQ
de Jaraguá do Sul, Estado de SantQ
Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edítal
virem que se acham neste Tabelionat;
para protesto de Titulos contra:

RE
TE

TECIDOS SANTO ANTONIO - NESTA;
- CONFECS NICOLODELLI LTDA - CIADE FIACAOE

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
- CONFECS NICOLODELLI LTDA - GIA DE FIACAOE

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - �ESTA;
- CONFECS NICOLODELLI LTDA - CIA DE FIACAOE

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
- CONFECS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAOE

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
- CONFEGS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAOE "

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;'
_ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA _ CIA DE

FIACAO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
_ CONFECS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAOE
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
- CONFECS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAOE ��

�A

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA; ts

_ CONFECS NICOLODELLI LTDA - CIA DE FIACAO E

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
_ CONFECS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAO E

-

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
_ CONFECS NICOLODELU LTDA _ CIA DE FIACAO E

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
_ CONFECS NICOLODELLI LTDA _ CIA DE FIACAO E

TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;
_ CONFECS NICOLODELLI LTDA'- CIA DE FIACAO E

I·TECIDOS CEDRO CACHOEIRA - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitai
a devida intimação, faz por íntermédio do presente Edital, para que os mesr110í
compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 78, no prazo da Lei,

a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, soba
pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, maio de 2004
IIton Hoffmann - Tabelião Substituto
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TERRENO 382 M'. R$ :15.000,00

,�� � -

VENDA· REF 2033 - BARRA DO RIO CERRO - R:
ISCO STINGHEN, 55 - CASA PJ...V 70 M2: 2 DORM,

:awc, SALA, COZo COM MÓVEIS, LAVAND, GARAGEM. +
EDÍCULA 50 M': CHURRASQ, BALCÃO EM GRANITO,
BWC, FOGÃO DE MESA À GÀS, ESTILO RUSTICO.
RENO 400 M2. R$ 73.000,00. ACEITA APTO 3 DORM

ATÉ R$ 55.000,00.

REF 2054 - R: SERVIDÃO AFONSO MARTINA
GUARAMIRIM - CASAALV 110,00 M': 3 DORM,
SALA, JANTAR, COZ, ÁREA SERViÇO, 2 BWC,

GARAGEM. R$ 50.000,00.

REF 2032 ILHA FIGUEIRA -DR: NEREU VASEL, 267 - 2
CASAS RESIDENCIAIS. UMA CASA MADEIRA: 5 DORM,
DESP, SALA, COPA, COZ, BWC, ÁREA SERViÇO,
GARAGEM. OUTRA CASA ALV PRÉ-FABRICADA NOVA
75 M2: 2 DORM, BWC, SALA, COZ, ÁREA SERViÇO,
AMPLA GARAGEM. TERRENO 618 M'. R$ 80.000,00

REF 2067 - AMIZADE - R: OSVALDO TODT, 172-
CASA ALV 78,00 M'. 2 DORM, SALA ESTAR,
COl,LAVAND,BWC, VARANDA,GARAGEM.

.
TERRENO 346,50. R$ 65.000,00

REF 3000 - VILA NOVA - RUA 1031- ALBERTO
SPÉZIA - TERRENO 399 M'. R$ 32.000,00

Re� 205
SUiTE

7 - VILA RAU - R: 1011- CASA ALV 110,00 M': 1

IlARAG��ORM,OSALAESTAR, JANTAR, COZ,LAV, CHURRASQ, REF 304:1- CENTRO - R: VENÃNCIO DA SILVA PORTO,
1 CARRO. R$ 96.500,00 37 - TERRENO 4.888,95 m'. R$ 670.000,00

- 1122FONE

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
RUA MAX WILHELM, N° 43, SL. 03 DEFRONTE À PIZZARIA CASARÃO

•

• 372
E-mail·vivendaimoveis@netuno.com.br

CORRETOR - OSMARI A. BERTODI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750

ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA: 8h30 ÀS 12H.13h30 ÀS 18h30 - AOS SÁBADOS: 8h30 ÀS 12H

REF 2044 - VILA NOVA - CASA COM

147,00 m2 EM CONSTRU-ÇÃO,
ENTREGA EM OUTUBRO DE 2004:

REF 2029 - R: JORGE BUHR, 472 ÁGUA VERDE
CASA MADEIRA 120,00 M2 TERRENO 489,17 M2
R$ 48.000,00

REF 2060 - R: THEREZINHA FERRAZZA, 126 NEREU
RAMOS - CASA ALV 132,00 M2: 3 DORM, BWC,
COZ, COPA, ÀREA FESTA, VARANDA, GARAGEM.
TERRENO 420,00 M2 R$ 40.000,00

REF:10:17-
R: ERICH

MIELKE,
40-APTO

70,OOM':
2DORM,
SALA

ESTAR/
JANTAR,
COl,ÁREA
SERViÇO,
SACADA,
BWC,

GARAGEM.
R$

8:1.000,00

REF 2066 - AMIZADE - R: LTO. GRUN GARTEN - CASA
ALV NOVA 106,00 W: 1 SUíTE, 2 DORM, SALA, BWC,
COZ, ÁREA SERViÇO, GARAGEM 2 CARROS C/
CHURRASQ. R$ 80.000,00

REF 2040 - CZERNIEWIEl - R; MAX DOERING, 27-
C�SA EM MADEIRA 200,00 m'. TERRENO 1.500,00

m2 R$ :130.000,00

REF 2043 - R: JOSÉ NARLOCH, 2543 - ANA PAULA
CASA MISTA COM 100 m': 3 DORM, BWC, SALA,
COPA/COl, ÁREA SERViÇO, GARAGEM 2 CARROS.

R$ 50.000,00

REF 2059 - R: EUGENIO BERTOLDI - VILA RAU CASA
ALV 140,00 M2: 1 SUíTE, 2 DORM, SALA ESTAR,
COZ, LAVAND, BWC, GARAGEM 2 CARROS. TERR�NO
326,00 M'. R$ 115.000,00

.

REF 3059 - VILA NOVA - R: FREDERICO
VASEL - TERRENO 437,00 M2. R$
60.000,00

VENDA - REF 30:1:1- CHICO DE PAULA - R: 454 - JOSÉ
POMIANOSKI-TERRENO 445,50 M'. R$ 32.000,00

REF 2056 - GUARAMIRIM - R: SERVIDÃO AFONSO MARTINA,
129 - CASA ALV 120,00 M': 3 DORM, SALA,OCOPA, COZ,
LAVAND, DESP, GARAGEM. TERRENO 420,72 M'. R$
46.000,00

VENDA - REF 300:1- VILA NOVA - R: LUll
MARANGONI- NO ALTO - TERRENO 4.346,11 M'. R

:180.000,00

REF 2034 ·OBAEPENDI- R: AUGUSTO MIELKE, 144 - CASA
ALV 200,00 M': 3 DORM, BWC, SALA, COZ, GARAGEM 2
CARROS.OTERRENO 1.B17 M2. R$ 200.000,00

VENDA - REF 20:18 - VILA RAU - CASA NOVA ALV, 1
SUíTE, 2 DORM, SALA ESTAR, JANTAR, COZ, BWC,
ÁREA SERViÇO, VARANDA, GARAGEM 2 CARROS.

. TERRENO 420 M2. R$ :1:18.000,00

VENDA - REF 2015 - BARRA RIO CERRO -R: WALTER
MARQUARDT, 878 - AO LADO PARQUE DE EVENTOS
ÁREA COMERCIAL COM APTO 2 DORM, SALA, COl,
ÁREA SERViÇO, SACADA, BWC. TERRENO 480 M'.

R$ :190.000,00

REF 3040 - R: PALMITAL - TE:RRENO 900,00 M'. R$
22.000,00

REF 3044 - VILA RAU - R: 1096 - LTO FREIBERGER
TERRENO 385,00 m'. R$ :18.000,00

II
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SÁBADO, 24 de julho de 20

soluções

a e n t a •p r e s • •
..

Apartamento tipo 02
- Área 148,18 m2

construtivas

- Localizado no bairro Vila Nova próximo ao Fórum

- Edificação Besidencial com 7 pavimentos
- 24 unidades residenciais

- Aptos de 3 dormitórios (1 suíte) com 3 vagas de garagem

- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) com 1 vaga de garagem

Apartamento tipo 01
- Área 96,60 m2

PROJETO

... ccnfor-t o , funcionalidade! segurança eb e le z a em localização privilegiada,
lirnaellmo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone: 276-3231 Cei: 9133-9027
Email: splimoveis@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, nO 60 - sala 06
Galeria do Edifício Market Place.SPL

IMÓVEIS COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA

corretor de imóveis - CRECI 009813

COO 019 - CHÁCARA - Barra do Rio Molha - Medindo 3.500,00m2
_ escriturada, residência com cinco quartos, sala, cozinha lavanderia,
banheiro - 2 lagoas com peixes diversos - asfalto até á entrada - a 3

KM da Prefeitura - Valor R$ 120.000,00.

COO 041 - JARAGUA ESQUERDO - SOBRADO novo, 1 suite com

closet e hidra, sala intima, sacada, 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Valor R$ 145.000,00.

COO 048 - CHACARA - RIO CERRO I - Medindo 12.345,75m2 -

com 38,00 metros de frente para a Rua: Estrada Rio Cerro I - 30,20 X

400,00 - área plana com lagoa - Valor R$ 50.000,00

COO 056 - CHICO DE PAULA - RESIDENCIA NOVA - 2 quartos, sala,
Cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem - Valor R$ 40.000,00

coo 064 - CHACARA - 50.000,00M' - residência rústica, rancho,
galpão, pomares, água em abundancia - Valor R$ 90.000,00.

coo 065 - CHACARA - 196.000,00m'- 80% de área plana, residência
em madeira, lagoas, água em abundancia - Valor R$ 80.000,00.

COO 001 - TERRENO - FIGUEIRA - Terreno em

área nobre da Ilha da Figueira medindo 14,00 X

29,00 - Valor R$ 30.000,00

COO 067 - MERCADO E AÇOUGUE - vende-se mercado e açougue COO 052 - SAINT SEBASTIAN RESIDENCE - Sala comercial - Valor R$ 49.000,00
em pleno funcionamento, clientela formada, sem dividas e com poucas
despesas - Valor R$ 30.000,00. �-----------------�

�---------------�

G

CÓD 076 _ VILA AMIZADE _ GUARAMIRIM _

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM LAJE DUPLA _

Com 4 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
banheiro, garagem. Terreno com 468,OOm2, todo
murado. Valor: R$ 30.000,00

COO 075 - FIGUEIRA - RESIOENCIA Com

3 quartos, sala, copa! cozinha, banheiro, área
de serviço, área de festa, 3 vagas de

garagem, piscina. Valor: R$ 85.000,00

COO 063 - RESIDENCIA NOVA - AGUA VERDE - 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, 2 vagas de garagem, área de festas, lavabo,
terreno medindo 500,00m2 totalmente murado - Valor R$ 118.000,00.

COO 029 - VILA RAU - Apartamento - dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$
67.000,00.

COO 077 - GUARAMIRIM - RESIOENCIA - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, área de festas, 4 vagas de

garagem - terreno todo murado'- próximo a Policia Rodoviária
_ Valor R$ 98,000,00

COO 030 - VILA RAU - Apartamento - um quarto, sala, APARTAMENTOS EM ALTO PADRÃO com 3 suítes -

cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Pode-se fazer mais UM POR ANDAR - CENTRO -

um quarto - Valor R$ 51.500,00.

,--
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Imobiliária Jardim Jara
FONE/FAX: 371-0768 OU 371-6582 / PLANTA0: 9997-9471

_'

- Sobrado em alvenaria cf

área de 120,00m2 e

terreno de 300,OOm2•

R$ 50.000,00 á vista

CRECI N2 572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - se
e-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br

OFERTAS DA SEMANA
,

- NOVA BRASILIA - -BAEPENDI -

- Bonito sobrado cf área de

240m2, terreno de 400m2• R$

130.000,00 (Aceita apto até

R$ 60.000,00)

I .

CENTRO - ótima casa cl 350m2, 2 suites + 2 qtos, 2 salas, cozinha
mobiliada,2 bwc, área de servo e garagem pi 2 carros.Terreno cl
700m2. Próx. Duas Rodas. R$ 250.000,00. CENTRO - Ed.Jaraguá - apartamento cl área 183m2, suíte + 2 qtos

e demais dependências. R$1 00.000,00 NEGOCIÁVEIS.
, .

VILA LALAU - Casa alv., área de 200,OOm2, suíte + 2 qtos, coz.,
mobiliada,2 salas, 2 bwc, garagem pi 2 carros, área de festa cl

pisicina.Terreno de 520,OOm2. (aceita-se imóvel de menor valor) JARAGUÁ ESQUERDO _ Casa de Alv.cl área de 160,OOm2, 5 qtos,
·2 salas, cozinha mobiliada, área de serviço, garagem e terreno cl
500,OOm2. R$ 85.000,00. Aceita-se permuta de imóvel clmenor
valor.

BARRA DO RIO CERRO - casa nova, cl área 197m2, suíte + 2 qtos
e demais dependências. R$ 95.000,00 negociáveis.

CONFIRA NOSSAS

. OUTRAS OFERTAS.

FAÇA-.NOS UMA
VISITA!!!

:Jeá 23 án081
garantindo (jons negócios

VILA NOVA - Terreno c/392m2• Rua Artur Gumz.

Localização Privilegiada. R$ 55.000,00

VILA NOVA - Edifício Zimbros - Área total 176,12m2

Suite + 02 qtos, sala estar/jantar, sacada c/ churrasq., coz.,
bwc social, área de serviço, 02 vagas de garagem Prédio

com salão de festas e piscina na cobertura. R$ 40.000,00
+ PRESTAÇÕES.

L O C A Õ E Sç

CENTRO - Apartamento Ed. Bérgamo, apto
102, cf 3 qtos, 2 salas cf sacada, COZ., dep.
Empregada cf bwc, área de serviço, garagem.
R$ 550,00 + R$ 95,00 condomínio.

CZERNIEWICZ - Rua 13 de Maio, 411 (frente
Panificadora Pão de Lá) - Apartamento Ed.

Jaice Adriano, apto 202, cf suíte + 1 qto, sala
cf sacada, COZ., bwc social, área serviço,
garagem. R$ 380,00 + R$ 80,00
condomínio.

CHICO DE PAULA - Sobrado (piso superior),
cf suíte + 2 qtos, sala cf sacada, cózinha, bwc
social, área de churrasq., área de serviço,
garagem. R$ 600,00.

VILA LENZI - Sobrado cf 4 dorme RS

500,00.

VILA RAU - Casa em alv, 03 dorm., sala, COZo
02 bwc, área de serviço e garagem RS

400,00

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMPRA - VENDE ..ALUGA - ADMINISTRA

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

Veja as fotos detalhadas no site
www.itaivan.com.br

REF 5134 - VILA RAU - Lot, Renascença - Sobrado
cf 21 0,00m2 - suíte cf sacada - 02 dorm - bwc

copa - cozinha cf armários embutidos - Terreno cf

364,70m2 - R$161.000,00 ou R$ 75.000,00
entrada + SO R$ 86.000,00 - parcelas R$ 980,00

Ref 2601 -

.

Terrenos Centrais
R: Procópio Gomes de

Oliveira. Com

possibilidade de

parcelamento
em até 12X

CASA NOVA Ref 5478 - Vila Baependi
Sobrado cf 231 ,48m2 - 01 suíte cf sacada +

02 dorm (01 cf sacada - 02 bwc - áreafesta
Terreno cf 370,88m2 - R$ 165.000,00

ReI 5496· Ana Paula 11- Sobrado Semi-acabado cl
272,47m2· Apto cl suíte +

02 dorm - sacada - Térreo: Sala Comercial c/
119,00m2 - 02 bwc· Terreno cl
350,00m2 - R$ 95.000,00

Ref 5512 - Vila Rau - Casa Mista cf
70,00m2 - 02 dorm - 01 bwc - Terrenocf
364,00m2 R$ 24.000,00

cozinha c/ móveis embutidos -

RS 110.000,00

, REF 5375 - CENTRO - Ótimo para investidores
Sobrado Alvenaria cf 03 apartamentos cf

28S,33m2 - Terreno cf 400, 23m2 -

R$ 200.000,00 (ValorNegociável!

Ref 5482 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Comercial cf 565,00m2 - R$ 73.000,00

ReI 3071· Barra Rio Molha Chácara cl 53.420,00m2
01 Casa Alv, forro c/90,Oqm2· água corrente

palmeiras - plantação de banana - pés de
tangerina- R$ 58.000,00

REF 4401 - CENTRO - Ed. Aquamarine - apto cf "-
166,73m2 - suíte cf móveis + 02 dorm - bwc

cozinha e lavanderia cf móveis- sacada-

R$ 120.000,00
03 dorm - 01 bwc - churrasqueira - Terreno cf

37S,00m2 - RS 79.000,00

Ref 5521 - Amizade - Lot. Jardim das Acácias - Casa
Alv. em construção ct 118,48m2 - 01 suíte + 02 dorm -

01 bwc - churrasqueira - Terreno ct 332,46m2
R$89.000,Oo

Ref 5513 - Ilha da Figueira - Jardim das
Bromélias - Casa Alv. nova cf
106,00m2 - 01 suíte + 02 dorm - 01 bwc

R$ 58.000,00

Ref 5480 - Centro - Imóvel Comere ai - Para
Terreno cf

R$ 145.00Ó,OO

Ref 5445 - Amizade - Casa Alv. em

construção de esquina cf 135,00m2 -

s u í t e

+ 02 dorm - bwc - churrasqueira - Terreno
f 461,85m2 - R$ 135.000,00

Ref4405
- Ed. Arion - apto cf

160,OOm2 - 01 suíte cf
closet, móveis emb. e
sacada - 02 dorm - 01
bwc - sala cf sacada cf
chu rrasq ueira-cozinhae
lavanderia cf móveis

R$ 125.000,00

r',

CORREIO DO POVO 13B

C-38 - Sala Comercial - Água
Verde - cf 47,00m2 - çf bwc �

R$440,OO

C LOCAÇÃO)
CASAS:

Ref B-208 - Casa Alvenaria -

Amizade - Lot. Champagnat -

suíte + 02 dorm - 02 bwc - piscina
- R$1.200,OO

Ref B-211- Casa Alvenaria

Centro- 03 dorm - 02 bwc -

cozinha c/armarios

piscina. R$880,OO

Ref B-213- Casa alvenaria - Vil

Rau - 02 dorm - bwc - R$ 200,00

Ref 8-218 - Czerniewicz -

Sobrado - suíte cl hidro e

closet + 01 suíte - 01 dorm -

bwc - área festa - R$1.1 00,00
(a partir 15/08/04)

APARTAMENTOS:

Ref A-154 - Água Verde -

Apartamento cl 72,00m2 - 02

dorm bwc R$440,OO
+condomínio R$60,OO

Ref. A-159 - Apartamentos
novos - Água Verde - 02 dorm -

bwc - R$300,00.

Ref A-165 - Nova Brasília - apto
térreo cf 96,00m2 - suíte + 01

dorm -Iavabo - R$ 400,00

Ref A-166 - Amizade - Cond.
Resd. Amizade - Apto c/03
dorm - bwc -' R$ 380,00 +

cond.

SALAS

COMERCIAIS:

C-37- Sala Comercial -Centro -

Edif. Tower Center - sala 406 cf

87,00m2 + 02

vaga de garagem cf total de

148,89m2 - R$550,OO + cond. +

R$100,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Vende

Rua Barão do Rio Branco, 373
Centro - Tel.: (47) 371-5-544

REF 1160 - AMIZADE - CASA NOVA em fase de

construão, com 75,00m2. Terreno 379,72m.
Valor R$ 68.500,00

REF 1171: SÃO unz. Casa com 135,00m2,
Valor R$ 65.000,00

REF 2127 - JARAGUÁ ESQUERDO - Apartamento
no Ed. Fragata. Valor R$ 75.000,00.

Constrói Administra

Ref 1156 CASA NOVA . AMIZADE, l.o t.

Blumengartenll. Casa em fase de construção com

93,OOm2. Valor RS 89.000,00.

REF 1137 - TIFA MARTINS - Casa com 100,00m2,
valor R$ 79.000,00

Ref 1164 - LOT. CHAMPAGNAT - Sobrado com

315,00m2, terreno de esquina com 555,94m2 +

terreno ao lado com 367,50m2. Q)

Ref 1176 -Amizade - Lot. Blumengarten -

Casa com 100,OOm2. ValOR R$
77.000,00.

REF 3131- Terreno no Cond. Azaléia, Jaraguá
Esquerdo. Valor R$ 65.000,00.

u
(]J
._

u

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA.

Plantão: 9143-1 �08 / 8805-9606
www.iva_naimoveis.com.br

ivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br

CASA NOVA - AMIZADE, Lot. Jardins das Acácias, Casa
em fase de construção com 142,OOm2. Valor R$
119.000,00

REF 1157 - GUARAMIRIM - Casa com 190,00M2.
Valor R$115.0QO,00. Aceita imóvel de menor valor.

Rei 1175 - Barra do Rio Cerro - Casa com suite + 02 dorm.
02 vagas de garagem e demais depend.,(aceita imóveis no
negócio). Valor R$135.000,OO.

REF 1178 - VILA LENZI- Sobrado com 172,OOm2.
Valor R$150.000,00

Ref 1178 - Scheroeder . Casa de alvenaria+ sala
comercial 140,OOm2. Valor RS 49.000,00. (Aceita
sítio no negócio).

REF 1130 - VILA NOVA - Casa de
madeira na Rua Walter Marquadt. Valor
R$ 66.000,00

REF1109-RGUElRA-Casaoom 120,00m2,
próx. A Pedreira. Valor R$ 25.000,00

REF 1123 - NEREO RAMOS - Casa
comn 132,00m2, 03 dormitórios,
garagem. Valor R$ 46.000,00.

Satler (prõx. A malwee)

-
IMOB1UARIAE INCORPORADORA LTOA.

" - " " -_ .

REF 1131 - TRÊS RIOS DO NORTE
Casa de madeira no Loteamento
Souza. Valor R$ 12.000,00

REF 1103 - VILA LENZI- Sobrado com

220,00m2, R$ 129.000,00

REF 1128 - VILA LENZI - Casa de

esquina com 130,00m2, 03 dorm.,
garagem. Valor R$ 95.000,00.

Ref 1179 - Corupá - Casa com 125,00m2. ValorR$
70.000,00. (Aceita imóveis e parcelamento).

REF 1158 - GUARAMIRIM - Casa com 145,00m2.
Valor R$ 60.000,00.

(

Ref 1163 - João Pessoa - Casa com 230,00m2.
Terreno 1.400,00m2. Valor R$120.000,00.

REF 1170: BARRA DO RIO CERRO, Sobrado com

200,00m2. Valor R$ 250.000,00

REF 1115 - CENTRO, Sobrado, terreno: 360,00m2,
Valor: R$ 295.000,00

REF2116-
VILA NOVA

- PRÉDIO
NOVO-

Apto c/02
dormitórios
valorR$
80.000,00
e Apto cl

03

dormitórios
valor R$
90.000,00.

.. :"1 ""'!III

I

Ref 3130 - AMIZADE - Terreno com 351,OOm.
Valor R$16.000,OO.

REF 2124 - CENTRO - Ed. Isabella, Apartamento
com suite + 02 dormitórios. Valor R$ 99.000,00.

REF 1120 - ÁGUA VERDE - Casa
com 130,00m2, su íte +

dormitórios, garagem pi 02
carros. Valor R$ 110.000,00

REF 1118 - ESTRADA NOVA
Casa em construçãó com

126,00m2, suíte + 03 dorm.,
garagem. Valor R$ 58.000,00

REF 1119-ESTRADA NOVA -Casa ern

construção com 130,00m2, suíte + 02

dormitórios, garagem . Valor R$

.55.000,00

REF 1117 - GUARAMIRIM - Casa com

126,00m2, 03 dormitórios, garagem.

R$ 55.000,00

REF 1144 - VILA RAU - Casa com

133,00m2, 03 dormitórios, garagem.
Valor R$ 88.000,00

REF 1145-JARAGUÁ ESQUERDO
Casa com 03 dormitórios, garagem.
Valor R$ 130.000,00

.

REF 1146 - CENTRO - Casa com 03

dorm., 01 suite, gar. Valor R$ 115.000,00

fi"
',_4

_fi
,.
.11
1"1-

!!l.

RESIDENCIAL

roaonro
APARTAMENTOS:
01 Suíte cf Sacada
02 dormitórios
Sala de estar f jantar
Sacada cf Churrasqueira
BWC social
Cozinha
Área de serviço
Garagem.

..

EDIFlclO cl Elevador
ENTREGA: 30 DE JULHO DE 2005.
FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

VENDAS EXCLUSIVAS
Rua Barão do Rio Branco, 373 - Centro - Fone/Fax: (47) 371-5544
www.ilianaimoveis.com.brivanaimoveis@ivanaimoveis.com.br
-
iMOBILtÁRIA € INCORPORADORA lTOA.

Apartamentos com:
2 dormitórios, sala de estar,
copa/cozinha, bwc social

e área de serviço.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 15B

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

1132 - CASA - JARDIM
CENTENÁRIO - cf 120m2 em

terreno de 500m2 tendo suíte, 2
qtos, garagem. R$ 75.000,00

1037-CASA-CENTRO
PRÓX A STUDIO FM - terreno

cf 309m2 tendo, 3 qtos,
sala, cozinha, lavanderia e

garagem. Tem uma quitinete
cf 1 qto, sala, bwc, cozinha e

lavanderia no fundos. R$
148.000,00

o

1213 - SOBRADO
RESIDENCIAUCOMERCIAL -

JARAGUÁ ESQUERDO - de
frente pi rua principal c/266,20
m2, tendo suíte + 2 qtos,
sacada, sala comercial = R$
130.000,00.

1253 - CASA DE ALVENARIA
SEMI-NOVA - PARTE ALTA
PROX. ANTIGA APAE - - cf
204 m2, tendo suíte cf closet
mobiliado e hidra, 2 quartos,
cozinha semi-mobiliada,
churrasqueira, garagem pf 2
carros. R$ 155.000,00.

2984 ,; TERRENO -

GUARAMIRIM - com area de
7.500 m2 (75m de frente x
100m de fundos), edificado
com 3 casas de alvenaria e 1
rancho de madeira. R$
485.000,00

1466 - CASA DE
ALVENARIA - BAIRRO
VIEIRAS - - cf 170m2,
terreno cf 350m2 - cf suite
+ 3 qtos, sala de estar,
sala de jantar, bwc, copa,
cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem
R$ 80.000,00 ..

1114 - CASA - BARRA DO
RIO CERRO - cf 98m2,
terreno cf 450m2, tendo 03

quartos, bwc social, sala de
estar e sala de jantar,
cozinha, despensa,
churrasqueira, varanda e

garagem. R$ 66.000,00

1152 - CASA DE ALVENARIA
CHICO DE PAULO - cl 143 m2 em

terreno de 465m2 tendo 3 quartos,
sala de estar, bwc social, copa,
cozinha mobiliada, bwc serviço,
copa, cozinha, lavanderia, varanda,
garagem, churrasqueira e deposito.
= R$ 130.000,00

1172 - CASA DE
ALVENARIA
CZERNIEWICZ - cl 140m2
em terreno de 443,25 m2

(15 x 29,60) tendo suíte +

2 qtos, bwc, copa,
cozinha, sala, despensa e

lavanderia = R$ 90.000,00

1296 - CASA - VILA
LALAU - cf 130m2 'em
terreno de 329m2 tendo 4

qtos, sala, 2 bwcs, copa,
cozinha, garagem e

varanda. R$ 65.000,00

1352 - CASA - VILA
NOVA - casa cf 280m2
em terreno cf 300m2,
suíte, 3 quartos, sala de
estar, sala de jantar, copa,
cozinha, garagem,

"""-".;,L;�'li.�... J lavanderia, mobiliada .. R$
.:::.c����-,;! 120.000,00

3253 - APTO - NOVA
BRASILlA - cl 65,47m2
com 3 quartos, bwc,
cozinha, lavanderia,
garagem. R$ 62.000,00

r
I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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engetec@engetecimoveis.com.br

Fone/Fax: (047)
370-0919 / 370-0819

E-mail:

ED. CARVALHO-

apartamento.

CONSULTE

TRAGA SEU
IMÓVEL PARA

I

NOSSA CARTEIRA
-

DE LOCAÇAO

Ref. 1042 - CHAMPAGNAT - Rua Irmão
Leão Magno, 267 - casa em alvenaria,
c/198m2, área nobre, c/ aquecimento
solar, 1 suíte + 2 qtos, 3 salas amplas,
copa/cozo com móveis sob medida, 2
bwcs completos, lavanderia, churras
queira, garagem para 2 carros, jardim
de baixa manutenção, massa corrida e

gesso. R$ 180.000,00. negociáveis

Vende-se ou alugua-se

Ref 1065 - Casa Rua Max Wilhein -

140 com aprox. 441 m2 e terreno

com 2.621 rn-. 2 suítes + 2

quartos, 2 salas grandes conjugadas,
cozinha, lavanderia, área de festas,

garagem para 3 carros.

BAEPENDI ... área construída com

450m2 terreno de 930m2. c/ 2

suites, 3 qtos, 2 copas, 2 salas,

gar. p/ 2. veiculos, churrasqueira
e demais dep. R$ 330.000,0

�

ti)

1083 - ÁGUA VERDE

SOBRADO Cj 460m2 cj 1
suíte + 3 quartos, sala cj 2

ambientes, demais

dependências e garagem

pj 3 carros

R$ 200.000,00.

Ref 1049: NEREU

RAMOS: Casa em

alvenaria com 3

quartos, e demais

dependências. Em

frente a SAMAE.

R$ 24.000,00 +

120 parcelas de

R$ 310,00
mensais

VIEIRAS - sobrado

área construída c/
212m2 terreno de

354m2. suite, 3

qtos, e demais dep.
R$ 98.500,00

1082 -CHICO DE

PAULO: Rua josé
Piamonoski, 78.

Área do terreno

450m2 e área cons

truída de 256m2 cf

1 suite + 2 qtos,
demais dep., área
de festa cf

churrasqueira. R$
95.000,00. Aceita
troca

-

LOCAÇAO:
Apartamentos - Ilha da

Figueira - c/ 2 qtos, próx.
Homago. Rua Sérgio
Sabei, prédio novo.

Contendo churrasqueira
coletiva, garagem, antena

parabólica, circuito
interno de tv, portão

eletrônico. Toda infra

estrutura e 'gás individual.

t
hl

APARTAMENTOS:

VILA LENZI- Apto, cozinha completa, armãrlo
no quarto, piso cerâmico R$ 55.000,00

CENTRO - Ed. Jaraguá 2 quartos e demais

dependências R$ 50.000,00

CZERNIEWICZ - Ed. Jaesen - 1 suite+

2 quartos - churrasqueira na lavanderia e

demais dependências, R$ 102.000,00

TERRENOS:

ILHA DA FIGUEIRA - RU;3 Sergio Zabel, prox,

Homago. Área dê 384,23m2• R$ 48.000,00

JARAGUÁ 99 - Loteamento Casa Nova, área

360m2, 12 x 30, R$ 21.000,00

PRÓXIMO JUVENTUS - 420m2, R$ 38.000,00
.

RIO CERRO I - área de 6.2001,00 m2, frente

53m, lat. 177m, sendo 2700,00m2 plano
restante pequeno aclive. Loc. Fundos Posto

416. Rod. Jaraguá Pomerode km 17.3

- VILA NOVA: terreno medindo área de 300

m2 sendo a frente com 15m e 20 de fundos,

·pronto para construção. R$ 37.000,00

CZERNIEWICZ - Casa prox. Pama em Alv. cl
suíte, 3 quartos, 3 salas, copa, bwc, bwc

social e demais dependências.

VILA LENZI- Casa com 140 m2 - 3 quartos
e demais dependência, R$ 95.000,00

JOÃO PESSOA - Cond. Dona Benta, casa 2

quartos, sala, cozinha, área e servo garagem
e bwc -janelas com grade. R$ 25.000,00 e

assumir finac. de R$ 10.600,00.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se ou aluga
se - casa e galpão, rua A nQ 51. Próximo a

Igreja Católica, valor a combinar.

BARRA DO RIO CERRO - Rua Camila

Andreata, 39?,00 m2 (14 x 28). R$ 35.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO - casa rua João

Franzner - 29 - sala, cozinha, lavanderia.

Contendo também: 2 salas comerciais,

quitinete de 70 m2• R$ 110.000,00.

·CHICO DE PAULO: Rua josé Piamonowski,

78. Área do terreno 450m2 e área construída

de 256m2 cl 1 suite + 2 qtos, demais depen

dencias, área de festa cl churrasqueira. R$

95.000,00.
'

• BAEPENDI - área construída com 450m2

terreno de 930m2. cl 2 suites, 3 qtos, 2 copas,

2 salas, gar. pi 2 veiculas, churrasqueira e

demais dep. R$ 330.000,00.

- ILHA DA FIGUEIRA - Rua José Pavanello

118, suite 2 qtos e demais dep., área contr.:

190,00m2 e terreno cl 495,00m2 R$

110.000,00

- JOÃO PESSOA: casa alvenaria Rua Manoel

Francisco da Costa - cl 3 qtos e demais dep.

cl 130m2, terreno cl 300m2• R$ 55.000,00

negociavel.

RIO CERRO 1- TIFA UNI�O - casa cl 100m2 e

terreno cl 1000,00m2• Casa semi-acabada.

R$ 32.000,00. Aceita carro até R$ 6.000,00

-REF.1042-Casa de alv., c/ suite + 2 qtos, COZo

cl móveis sob medida, lav., Venda ou churrasq..

garagem no tot, CHAMPAGNAT. R$ 180.000,00.

- VIEIRAS - sobrado área construída cl 212m2

terreno de 354m2. suite, 3 qtos, e demais

dep. R$ 98.500,00.

VENDAS OU ALUGUEL:

SANTO ANTÓNIO - CASA próx. Igreja Católica,
área de 120,00m2 e terreno de 550,00m2.

SANTO ANTÔNIO - GALPÃO de 350,00m2 e

terreno de 450,00m2• R$ 55.000,00. Locação
R$400,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terreno baldio de 14 x 27 - bairro São Luís,
- R$ 25.000,00-

Realizando seu sonho imobiliário
PLANTÃO: 9136-2991FONE/FAX (047) 275-2990

E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI 001770·J • DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

Casa em alvenaria com 03 Quartos. 02 salas, cozinha, lavanderia, ampla garagem,
toda murada, portão eletrônico, com 185m2, mais duas casas de madeira com as

peças iguais ao lado. ambas locadas, com madeira de lei, com 02 quartos, banheiro,
garagem, sala, cozinha toas muradas - localizadas a 150,QOms d; empresa Malwee.

Casa na Praia de Barra Velha, distante 160ms da Praia, con$2 banheiros, 03
quartos, sala, dispensa, cozinha, lavanderia, amplo espaço com arvores na

frente, tóda murada - aceita-se imóvel em Jaraguá do Sul-

Um mercado localizado no Jaraguá 99, com asfalto na frente,
funcionando certinho, sendo estoque, construção e ponto - preço

negociável-

Belíssima casa com finíssimo acabamento, semi-mobiliada, localizada na rua

Levins Krause- bairro São Luís, com 01 suíte, 02 quartos, 01 banheiro, copa/
cozinha, dispensa, lavanderia, portão eletrônico, toda murada - muit0linda
aceita-se imóvel próximo a Escola Cristina Marcatto-

Uma belíssima casa na praia de Itapema com 02 pisos, distante 150ms, com
04 quartos, 02 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, dispensa, churrasqueira,
garagem, toda murada - aceita-se imóvel como parte de pagamento-

Casa localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Ilha d

Figueira, com 02 quartos, 01 banheiro, copa, cozinha, lavanderia
imóvel de esquina-

'

Casa em Tres Rios, com 145,00m2 - cozinha/copa,
lavanderia, sala, 03 quartos, 02 banheiros, garagem-

Terreno na Rua Feliciano Voltolini, com 36,00ms de frente para a

referida rua, com condições de desmembrar a área, mais um

galpão industrial com 300m2-

Casa em alto padrão, próximo ao Posto Perola na Ilha da Figueira -1 O(construção em dois pisos, tendo: suíte, banheiros, sala, cozinha, 02
quartos, copa, garagem, muito linda) AlB- Casas ao lado com quartos, banheiros, salas, cozinhas, lavanderia garagem etc- todas muradas-

Belíssima construção localizada na Rua José Narloch, bairro São

Luís, com 654,00m2- com 02 apartamentos mais sala comercial
Aceita-se imóvel na Praia de Barra Velha ou Piçarras-

02 casas na COAB, próximo ao Posto Mime no Jaraguá Esquerdo
com sala, cozinhas, copas, banheiros, lavanderia- etc- toda

murada-

Casa na José Narloch - bairro São Luís, com 135,00m2 - 03

quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, copa- (semi
acabada)-

Imóvel ce 6.080,25m2- distante 150ms da PMJS-construção
com 454,OOm2-frente para a RuaWalterMarquardt-

I r.!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

RESIDENCIAL MONISE

CONFORTO, FUNCIONALIDADE, SEGURANÇA E

BELEZA, EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA.

Rua Emmerich Ruysan esquina c/ RUq Hilário Bona (Vila Nova)

Apartamento Tipo 01:
Área 96,60m2

Contendo 02 dormitórios

(sendo 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 148,18m2•

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.

I J-

Aluga: Apartamento
contendo 03 dormitórios

(sendo 01 suíte) e

demais dependências.
Cond. Bartel (Próx.
Rodoviária). Aluguel:
R$380,OO

�Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. Resid.

, Maguillú (Centro). Aluguel: R$ 300,00

�Apartamento, 2 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
BWC. ED. Menegote, Aluguel: R$ 280,00

� Apartamento (prédio em' construção), contendo 03
dormitórios e demais depend., cf área 137,60 m2. Rua Exp.
Cabo Harry Hadlich esquina cf Ferdinando Pradi - Residencial
Raphia (Centro). Forma de pagamento: Entrada + saldo em

até 32 vezes (parcelas corrigidas pelo CUS).
� Casa em alvenaria, contendo 03 dormitórios e demais'

dependo Rua Martin Sthal (Vila Nova). Preço: R$ 110.000,00
� Terreno cf área aprox. 469 m2. Rua José Picolli (Estrada

Nova). Preço: R$ 12.000,00
� Terreno cl área aprox. 350 m2. Rua Otto Georg (Jaraguá

99). Preço: R$ 13.000,00
� Terreno cf área aprox. 342 m2. Rua Sernardina S. Muller

,

(Vila Lêlau). Preço: R$ 28.000,00
� Terreno cf área aprox. 1.018 m2. Loteamento Flamboyant

(Jaraquá Esquerdo). Preço: R$ 55.000,00

Vende: Casa em alvenaria, 5
donn (sendo 1 suíte)edemaisdep.
RuaMarina Frutuoso, 769 (Centro)

VENDE: Res.
Marina Apto
novo, contendo03
dormitórios (sendo
1 suíte), sala,
cozinha,
lavanderia,
banheiro social,

L..-_.....:iL .1UII sacada c/ chur-

rasqueira e gara
gem. Rua Marina Fnnuceo esquina c/Rua
PauloSchiochet - Centro (Próx.Angelonij.

Sobrado em alvenaria (2 suítes + 2 dorrnitóriosj.área construída de 526 m2, em
terreno de 384 m2. Rua Guilherme C. Wackerhagen - Bairro Vila Nova

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Te I.: 3 7 I .. I 5 O O
Fax: 275-1500 - Plantão: 9975-1500

imbchale@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, 58 - Cent-ro"
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�
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LOTES FINANCIADOS
Leu n *Loteamento Grün Garten, bairro Amizade. Aprovado pela PMJS. Pronto para construir.

*Loteame.nto em fase de conclusão no.' bsitto.: João PessoaI
CREC! -1959-J

Financiamento direto com a Imobiliária
Entrada + saldo em 90' meses.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 119 - Centro Jaraguá do Sul

275-0606 Consulte-nos e reserve seu lote!

Ref. 127 - JARAGUÁ ESQUERDO - casa alvenaria
cf 150m2, 3 qtos. R$ 80.000,00

Ref. 101- VILA LENZI - casa Alvenaria, 155m2,
com 3 quartos, piscina. R$ 120.000,00

Ref! 503 - CENTRO - terreno cf 1000m2 cf 1 casa

i R$ 250.000,00
(;i

Ed. Aléssio Berri - Centro - 1 suíte + 2 dorm.

(206m2). R$ 75.000,00 + pare. pelo Cub
Ref. 103 - TIFA MARTINS - casa alvenaria, 3

pavimentos, 212m2• R$ 80.000,00
Ref. 124 - BARRA - casa alvenaria, 96m2,

com 3 quartos e demais dep. R$ 45.000,00

.TERRENOS
095A· NEREU RAMOS· l.ot. Zanguelini. área de 391.00m'.
0958.· NEREU RAMOS· tot. Zanguelini. área de 321.00m'.
097 • CHICp DE PAULA· Rua Arthur Breithaupt

R$ 14.000,00
R$ 12.000,00

Valor a combinar

R$ 65.000,00
R$ 70.000,00
R$ 15.000,00

109· NEREU RAMOS· Rua Maria Madalena Lopes Santana. área de 11.470.00m' (ótimo pf indústria)
135 • NEREU RAMIOS • Rua Maria Madalena Lopes Santana, área de 8.820.00m'
139 • JARAGUÁ 64 - Rua José Lescowicz, cf 325m'
CASAS

R$ 55.000,00147- Brusque - Rua Alberto Klabunde - área de 100.00 m' e terreno de 380.00 m'

Aceita imovel (casa ou terreno) em Jaraguá do Sul

026 • VILA RAU • casa de alv, cf 117.00m' e terreno cf 2.407,00m'. Próx, a Unerj, ótima localização.
004 • NEREU RAMOS· Loteamento Gadolli-Rua Paulo Voltolini - casa com 120.00m' e terrenos 585,00m'
032 - JGUA ESQUERDO - R. João Januário Ayroso, 2820 - em alv. cf 202m' Terreno de 450m'

042 - FIGUEIRINHA - R. Anélio Nicochelli - casa alv., cf 176m'. terreno cf 450m'

026 - NEREU RAMOS - R. Julio Tissi, cf 210m' e terreno cf 450m'. Aceito apto menor valor.

041 - OURO VERDE - R. João Mass. Terreno cf 345m' e contr. c/ 163,00m' ..

R$ 145.000,00
R$ 47.000,00
R$ 116.000,00

R$ 45.000,00

R$ 95.000,00
R$ 43.000,00

035 - CENTRO - R. Guilherme Weege. ótima localização - imóvel resid., cf comercial. Sobrado cf 700m' e terreno c/ 570m'. Valor a com�1

057 • VIEIRAS· Rua Roberto Milker. R$ 120.000,00

(Aceita imóvel de menor valor em Jguá ou Praia)
146- CZEMIEWICZ" casa rua Richart Piske,- área de 150,00m' e terreno com 380,00 m' - valor

001 • BAEPENDI· R. Afonso Bartel, casa de alvenaria com 243m' e terreno com 390m' .

036 - NEREU RAMOS - BR 280 KM 75, área comercial cf vários imóveis. terreno c/20.000m'

030 • ESTRADA NOVA - R. Felix Richert. Construção de 80m' e terreno de 435m'.

039 - BARRA DO RIO CERRO· R. Augusto Hanemann, casa em alv .. c/200m' e terreno c/345m'.

022 M VILA LENZI· Rua Francisco Piermann, casa alvenaria c/160m2 e terreno c/800m2,

025 • BARRA RIO CERRO· R Natália M.R. Andreata. const. 144,50m' e terreno 450m'.

R$ 90.000,00.
R$ 100.000,00
R$500.000,00
R$ 24.000,00
R$ 62.000,00.

R$ 110.000,00
R$ 166.000,00

troca por imóvel em Brusque ou Jaraguá do Sul

029· JARAGUÁ 99· R Elisa W. Mass, const. 121.5m' + edícula 21m'. terreno 345m'. R$ 65.000,00
093 • CZERNIEWICZ • R São Paulo, casa alvenaria

025- BARRA RIO CERRO· R Natália M.R Andreata, cf 200m' e terreno 495m'. R$ 100.000,00
const, 144,50m' eterreno 450m'. R$ 166.000,00

087 • JARAGUÁ ESQUERDO· R João J. Ayroso,
sobrado resJcoml. c! 380m', terreno 1.117m' R$
340.000,00

R$ 25.000,00
R$ 32.000,00
R$ 120.000,00
R$ 75.000,00
R$ 46.000,00

034 - TIFA MARTINS· R João Augustinho Fabiano - casa madeira 49m' e terreno 322m'.

153· SCHROEDER· casa Rua Ursula Siwert cf 100.00m' e terreno c/600,00m'.
009· VILA LENZI· R Francisco Pirrnann, terreno c/442m' e construção 199.70m'.
002 - SCHROEDER - casa alv., c/ 95m'. terreno 665m'. Rua Alemanha.

075 • TRÊS RIOS DO NORTE· Construção c/170m' e terreno cf 524m'.

143 - ANA PAULA IV· Rua Adenor Horonqoso, casa em construção de alv., cf 98.00m' e terreno cf 350,00m'R$ 28.000,00
APARTAMENTO

R$ 60.000,00.
R$ 70.000,00
R$ 63.000,00

145 - Rua Walter Marquardt- Vila Nova -

069 • VILA LALAU - Ed. Vitória Régia - Rua Pedro Avelino Fagundes.
006 • CENTRO· Cristiane Monique.
SALA COMERCIAL
132 • JOÃO PESSOA· Recreativa, Cond. Dona Benta, campo de futebol de areia. terreno 1.702m'.

SíTiO
129 - SCHROEDER - R. Bom Pastor. c/ área de 4.078m'

R$ 200.000,00

014 • NOVA BRASILlA • R José Emmendoerfer,
casa em alv. c! 155m'. R$ 140.000,00

143- Rua Adenor I-\orongoso, casa em construção
de alv.,c! 98,00m' e terreno c! 350,00m'. R$
28.000,00

094 • CENTRO· R Tufie Mahfud, casa alv. cf
355,42m' e terreno c! 336m'. R$ 200.000,00 (Aceita
imóvel de menor valor)

R$ 16.000,00
091 • JARAGUA 64 - terreno com 30.000m' e contrução de 140m' R$ 90.000,00
012· CAMPINHA , Massaranduba, com área de 242.500m' (com 02 casas de madeira. ranchos. nascente) R$ 65.000,00
111· SCHROEDER· Rua 108 Bracínho, cf área de 26.000m' R$ 25.000,00

R$ 40.000,00142 • GUARAMIRIM - Jacuaçu - área de 25.000,00m'.

ALUGA-SE

AMIZADE· Sala comercial
148- Rua Alemanha Schoroeder - área de 89,00 m'
e terreno de 703,00 m' - Valor R$ 70.000,00 - Aceita

negoc ação

151· Rua Acre· Jaraguá esquerdo - área de

213,70 m' e terreno de 618,00 m'.Valor R$ •

120.000,00
008- CENTRO - Cristiane Monique. R$ 83.000,00

TAÇÃO IMOBILIÁRIA • R: Guilherme Weege, 116 • Edifício lergamo • Centro

iii r
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Imobiliária

COMPRA VENDA ALUGA ADMINISTRA
Atendimento: Ih30 às 12h 13h30 às IIh30

Aos sábados: 8h30 às 12h

REF.3368 - TERRENO - GUARAM/R/M - AVAí - Cf 137.000,00 M2. CONTENDO 15 MQRGOS DE
.

ARROZEIRA E 30 MORGOS DE PASTAGEM. VALOR NEGOC/Á VEL.

REF. 2002 - ÁGUA VERDE - CASA ALV. C/ 260 M2, CONTENDO 3 QUARTOS, SALAS, COZINHA, 2
BANHEIROS, ESCRITÓRIO, ÁREA DE SERViÇO, LAVANDERIA, 2 CHURRASQUEIRAS, SALÃO DE JOGOS,
DEPÓSITO, PISCINA, GARAGEM PI 3 CARROS.TERRENO CI 600 M2. RS 100.00,00.

.�.'"
REF 3247 - NOVA BRAS/LIA - TERRENO 478,35.
RS 43.000,00

-----_
---

REF: 2482 - AGUA VERDE - CASA ALV. 168M2 CONTENDO
1 SUíTE C/ HIDRO, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, GARAGEM, ÁREA DE SERViÇO. TERENO C/ 570M2
RS 145.000,00

REF 2446 - VILA RAU - - CASA ALV 120 M2, 3 DORM, REF 2477 - V/LA RAU - ASA ALV 80 M2, 3 DORM, BANH.
BANH, GARAGEM. TERRENO 652 M2. RS 59.000,00 TERRENO 420 M2. RS 46.000,00

REF. 2408 - JARAGUÁ ESQUEDO - CASA ALV. C/
140 M2, CONTENDO 3 QUARTOS, SALAS, 2 BANHEIROS,
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM PI
02 CARROS. TERRENO CI 450 M2 RS 88.000,00.

REF. 2489 - JARAGUÁ 99 - CASA ALV. C/ 290 M2,
CONTENDO 6 QUARTOS, SALAS, 3 BANHEIROS, 2
COZINHAS, 2 ÁREAS DE SERViÇO, SACADA, GARAGEM.
TERRENO C/ 450 M2. RS 105.000,00.

CORREIO DO POVO 21 C

REF: 3306 - R/O DA LUZ - TERRENO C/ 430.00M2 RS 13.000,00.
ENTRADA DE 5.000,00, PARCELANDO O RESTANTE.

REF: 2454 - CHICO DE PAULA - CASA ALV. C/81,00
M2, CONTENDO 3 QUARTOS, SALA, BANHEIRO, COZINHA,
LAVANDERIA.TERRENO C/ 344 M2.RS 53.000,00

I

REF. 3327 - RAU - TERRENO, LOT. HILDA ENKE.

APARTIR DE RS 25.000,00. PRÓX. A UNERJ

REF: 2493 - CENTENÁRIO - CASA ALV. Cf 162 M2, 1 SUíTE,
1 DORMITÓRIO, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 2 CARROS COM PORTÃO
ElETRÔNICO. RS 94.000,00.

REF: 2491 - V/LA RAU - CASA ALV. C/ 464 M2.
CONTENDO: 2 DORMITÓRIOS, SALA, BANHEIRO,

COZINHA, GARAGEM. RS 42.00,00

ÚLTIMA UNIDADE

REF: 3114 - CENTRO - TERRENO C/ 520 M2. RS 80.000,00

REF: 2009 - JARAGUÁ ESQUERDO - CASA ALV. C/
74 M2, CONTENDO 2 QUARTOS, SALA, BANHE1RO,
COZINHA, GARAGEM. TERRENO C/ 450 M2. Próx. Est.
João Marcatto. RS 65.000,00 (NEGOC/ÁVEL).

�F. 2015 - SÃO LUiz· CASA Alv.cl 94 M2, CONTENDO 2

QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA.
TERRENO Cf 709 M2. RS 47.000,00.

/'

REF: "2485 - JARAGUÁ 99 - CASA ALV. 72M2 CONTENDO
1 QUARTO, SALA COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM,
LAVANDERIA. TERRENO 360M2 RS 35.000,00

REF 2480 - V/LA LENZ/- CASA AlV 160 M2, 3 DORM,
2 BANH( DEP. EMPREG. COM BANH. GARAG,EM. TER�ENO
1.600 M2. RS 210.000,00. ACEITA IMOVEL ATE RS
50.000,

REF:3281 -/LHA DA F/GUE/RA - TERRENO CI
1.119.80 M2. RS20.00,00

REF. 2004 - V/LA LENZ/- CASA C/ 75 M2,
CONTENDO 3 QUARTOS, SALA, BANHEIRO, COZINHA.
TERRENO C/ 392 M2. RS 23.000,00.

REF: 1007 - NOVA BRASíLIA - m. LEUTPRECHT
- APT. C/ 105 M2 CONTENDO 2 QUARTOS, SALA,
BANHEIRO, COZINHA, GARAGEM. RS 68.000,00

.....

,.:,

��
--II

REF. 2407 - T/FA MARTINS - CASA CI 180 M2,
CONTENDO 1 SUíTE, 4 QUARTOS, SALAS, BANHEIRO,
COZINHA, LAVANDERIA, ÁRE DE SREVIÇO, GARAGEM.
TERRENO CI 260 M2. RS 59.000,00.

REF: 2003 - AM/ZADE - CASA ALV. CI 92 M2-
CONTENDO 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM. RS 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDAS EXCLUSIVAS:

I

22 C CORREIO DO POVO SÁBADO, 24 de julho de 2004

371-1500
.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 9975-1500
...............��.................................�

Os alunos da Escola .

II- .-
!II. Municipal Waldemar Schimitz

visitaram as obras do
Residencial Esmeralda
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Çjarcfen JfiiaJers
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ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
· Sauna ct ambiente de descanso
· Ambientes det:or:ados e mobiliados
· Salão de festas cl churrasqueira e bar
· Piscina adulto e infantil
· Home Theater
· Playground

constru
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se

Tel. 47 275 3070

l-F
1'-
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24 C CORREIO DO POVO

Corretores de Imóveis
e.

Eli
[tlfi t;.""fI "6 j

Janetel�
CeI.: 9973.8386

.

CIICl_

Cei.: 9962.5878

Rua Reinoldo Rau

Tel.: 47 372.2690

COO 217 • SÃO LUIS, terreno cj 325,OOm2 sendo

13,OOx25,OOm, no Loteamento Residencial

Ingaberta Tribess.

COO 104 - CZERNIEWICZ, casa em alvenaria cj
90:00m2, terreno cj 412,50m2, na Rua 223 -

Ernesto Rudolfo Fritz Sohn 356 (após o PAMA)

COO 135 - TIFA MARTINS, sobrado c/ 240m2,c/ 2
salas comerciais de 50m2, 1 kitinet c/28m2, terrno
c/515,13m2 na Rua Francisco Ruska n 1060.

COO 214 - ILHA DA FIGUEIRA, terreno cj
690m2, na Rua José Teodoro Ribeiro (próximo ao

posto Belhing),

..

COO 119 - VILA LENZI,casa cj 130m2, terreno cj
392m2, na Rua Adão Noroschny (próximo Colégio
Giardini Lenzi).

PROTOCOLO N° 89504

IM'e'B'I?L,I,Á�14J
,_.:or.::-__ .. .. _ .JI..COMoo .. _� _ ..: .. __'_: _' : _ .._: __� ,__ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. : .. _ .. _ .. - - _"- _: _ .. - - - � _ - �- - � - - - - _ .. - - - - - - - _:_ .... � .. !_�.I
I .

: APARTAMENTO COM TERRAÇO :
: DUAS PE,LO PRE�O DE UMA: REF20.051-CENTRO-ED.MONACO :

:! Ref. 10.016-VILA LENZI- SOM�TE R$ 60.000,00 :2 DORMITÓRIO�O����AESTAR/JANTAR :
1a - 80 m2 - 2 suites, sala, cozinha,garagem:

.

2a -120m2 - 3 dormitórios, sala, cozinha, dep. empregada, garagem. AMPLO
Janelas com grades.Calçada em volta de casa. TERRAÇO

Terreno com 637,68 m2 - Murado, acesso independente por 2 ruas;
PODE SER ALUGADAS - JÁ DISPOSMOS DE CLIENTES CADASTRADOS :=:

PARA LOCAÇÃO DAS 2 CASAS. PRÓXIMO COLÉGIO, MERCADO... : ..
j: -- ESCRITURA NO ATO .: :
�,---_._--------------------------------------------------------��....��..(--�

.-------------------------------
I
•

� REF 10.058 - VIEIRAS -(próx. Mime)
= Casa alv, 176m2- 3 dormitórios, bwc,
� sala estar e demais dependências•

! varanda ampla.

=
Terreno cl 900m2(todo murado)

(
�
•
•
II
-

1 I

REFI 10.077 • AMIZADE
LOT. JARDIM DAS ACÁCIAS

CASA NOVA COM 126 M2
SUITE +2 DORMITÓRIOS
SALA ESTAR/JANTAR

GARAGEM P/2 CARROS
ACABAMENTO DE PRIMEIRAlit\

CII ..C: IICII

A tHOEtLtÁRtA CAHPEA

IMÓVEIS À VENDA •

•

o CASA de ALVENARIA INACABADA cj 35,00 m2, contendo 01 quarto,
cozinha, bwc e lavanderia. TERRENO cj 448,00 m2 (14 x 32). Localizada
na Rua 1141, Loteamento Schwarz, Bairro Vila Rau. R$ 6.000,00 ENTRADA
+ FINANCIAMENTO do TERRENO.

o TERRENOS COM ÁREA de 448,00 m2 (14 x 32), contendo toda ainfra
estrutura necessária (água, luz, esgoto, esgoto sanitário). 'Localizado
na Rua 1141, Loteamento Schwarz, próximo ao Rodeio Crioulo, Bairro
Vila Rau R$ 15.000,00 Aceita-se Financiamento

o TERRENO cj área de 480,00 m2 (20 x 24). Localizado na Rua 765,
Loteamento Corupá, Bairro Chico de Paula. R$ 20.000,00 Negociáveis .

o CASA de Alvenaria cj 67,00 m2, contendo 01 quarto, sala, cozinha,
bwc. TERRENO cj 350;00 m2. Localizada no Loteamento Santo Antônio,
Bairro Três Rios do Norte. R$ 18.000,00.

* * A única coisa que marca e deixa rastro é o bem

que fazemos sem esperar recompensa
**

275-0019

Fone Plantão: 9993-6992 Fernando ou 9602-5407 Fabrício.

E-mail: imobgarcia@yahoo.com.br

R: João Planinscheck, 302 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul

BWC CI BOX BLlNDEX

SALÃO DE FESTAS
11_,:"".. \

�-------------------------------------------.-.__ ._-------------------_.... ,
REF 10.082 - RAU :

Casa alv. suite + 1 dormitorio :
garagem' pi 2 carros e demais dep,:
Constr. 120m2 I Terreno 420m2 I

,

)

REF 10.084 - RAU -(próx. Unerj)
Casa alv. 98 m2 - Terreno 420 m2
Suite + 2 dormitórios e demais

dependencias.

Piscina

I
\
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaragua do Sul e Regiáo
275-7000/275-7019

�Q(:",_J;;1

Acomac -

.--

umao

e credibilidade
Com a concorrência das grandes empresas no mercado, o bom
negócio é procurar parcerias. Foi essa a saída encontrada pelos
donos das Lojas de Materiais de Construção que, em 1995,
reuniam-se para discutir problemas relacionados com a

categoria e viram que era necessário criar um grupo mais forte,
e fundaram a Acomac (Associação dos Comércios de Materiais
de Construção).
A Acomac conta com aprximadamente 90 associados, entre 90

lojas espalhadas por Jaraguá do Sul, Schroeder, Massaranduba,

Guaramirim, Corupá, Pomerode, São João do

Itaperiú, Barra Velha, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, Caçador e Bela Vista do Toldo.

Segundo o presidente da entidade, Oldemar
Bonatti, no início os comerciantes de materiais de

construção viam as outras lojas do segmento como

concorrentes, mas descobriram que a verdadeira
concorrência estava em outro ramo. As pessoas
investiam o dinheiro em carros ou

eletrodomésticos, que proporcionavam condições
de pagamentos mais facilitados. "Com o

surgimento da Acomac, nós nos unimos e

conseguimos criar convênios com a Caixa
Econômica Federal e o Banco Bradesco, Banco do
Brasil e Losango oferecendo outras formas de
financiamentos com taxas de juros mais baixas,
fazendo com que o consumidor voltasse a investir

10 conselhos, para se ter um

grande jardim pequeno
Você tem pouco espaço ao redor de sua casa mas deseja muito ter seu próprio jardim. Com
alguns cuidados especiais e muita criatividade você consegue fa�er milagres com espaços
pequenos e evitar que seu jardim pareça apenas um "canteiro".

O Para que um espaço pareça mais largo, deve-se usar linhas horizonsais fortes, como no piso.

O Dividir em espaços individuais pode dar a sensação de "surpresa'; criando assim uma maior

diversidade de espécies e cores.

O Coloque tudo em escala. Em um espaço pequeno, plantas e objetos pequenos.

O Os pequenos jardins requerem um único ornamento, ou poucos. Esse único ornamento será o

o ponto focal.

O Em um jardim pequeno, usa-se uma gama de cores simples.

D Para que um jardim
curto pareça maior,
deve ser mais largo no

início da residência e

mais estreito no final;
isto acentuará a

perspectiva

Lembre-se, o jardim é uma das partes da residência que mais tem importância, pois é
nosso cartão de visitas. Devemos transformá-lo em uma área de lazer onde podemos
sentar e relaxar e não encará-lo como mais um cômodo para limpar.

D Uma cor de fundo forte
demais, encurta o espaço. Os
fundos ideais são o branco e

amarelo.

Florisval Enke Junior
Arquiteto, designer de
interiores e paisagista

Contato: (47) 99924577 -

iu n ioren ke@hotmail.com

o As formas sinuosas

ajudam a dar uma sensação
de mais espaço. Elas podem
ser apresentadas nos
caminhos ou disposição das
plantas

o Pode-se criar uma sensação de
continuidade, unindo o piso, as paredes
internas e externas.

iMicarl
�

MAT. DE CONSTRUÇÃO!
1 '

1

;(47)319-10eO 1

�>:'-K«"", 'Jtb«<:;�,;.,,� �", '1
IRua 11 de novembro, 3567 I

Centro· Massaranduba ,

i��:�:�::""'�'::;;:=i:,::;:mID�'::::;��,.;;;:::::';:m�"*",:;::::;m,;,::;,�,,,,:,:�::;:':�N:«��';::m\:::",,2-

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216-2000
Rua Feliciano Borlollnl. 1110- B. do Rio Corro

em construção e reforma", salienta Bonatti.
A maior vantagem do associativismo, segundo
Bonatti, é que o proprietário não precisa dispor de
financiamento próprio, podendo credenciar-se a

bancos e financiadoras, e quanto maior o número de
associados, maior é a negociação pelos preços justos
e igualitários para todas as lojas, facilitando
automaticamente o credenciamento nos bancos e

financiadoras, reduzindo os juros e aumentando a

procura.

Hoje já com taxas de juros reduzidas surgem outras

agências de financiamento facilitando a oferta de
novas opções de financiamento aos consumidores,
acredita Bonatti.
A Acomac vai contar com uma sede própria
localizada na Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do
Sul, que está em fase de acabamento.

O feijão é um alimento básico na mesa do brasileiro.Conheça alguns tipos e varie o

seu dia-a-dia. Feijão Jalo tem grãos grandes e amarelados, sendo que o caldo é muito
saboroso. Feijão Branco é bastante usado em saladas e fundamental na dobradinha;
também é muito saboroso cbzidQ com bacalhau ou carne de porco. Feijão Preto é

.

o popular no Rio de
.

o e no Sul do Brasil e é o lente principal da
a. Feijã? Carioca

.

pujar de todos, tem,F m tons marronsc�
anheiro d Qs dias;excelentetam as e saladas. E t
e�ijão Fra hecide na Bahia por para a confec

tro feijão s".b
ãode

.

iver b
n1'. t;st junte a este refoga e folhas de

palha ou couve rasgé.),�.R?,�cheiroverde bem picad
, ,' , ..

guà quente na mesma
uantidade que habitualmente usa para cozinhar o feiJâôdtéehe a panela e deixe
zlnhar normalmente. Passªdo este tempo, abra a panela, corrija o sal, e se o caldo

}..,!,!stiver um"pouco ralo, deia�.,�J\grossar, fervendo com a panela semi-tampada. Sirva
fiifl8companhado de arroz

.

o ebisteca de porco frita,ot;l outro

acompanhamento das ferência. Se quiser, poderá c ar cebolas inteiras no
ijão.

,ijão mais sabor9sOiI;�. é

aloque o feijão de molho 1990 de manhâ:A tarde, quançfb cozinhar vai ver que o
caldo fica mais saboroso e multo mais cremoso. Experimente cozinhar pedaços de
bacon juntamente comp feijão, ou então pedaços de lingüiça calabresa (ou outra de
sua preferência). Depois'te�pere com bastante alho; algumas gotas de molho de
pimenta nãofarão nenhum('hal.

ss

�

ada de rep,91�q:
ara fazer uma salada sa corte o repolho bem fmir\j1ôjbêpois de cortado,

llj'\coloque em água fervente por alguns minutos. Escorra be'm e coloque na água com'
.

gelo para que fique crocante-oovamenta.Escorra bem e tempere com o molho de sua

, preferência. O mesmo podeser feito com cebolas cortadas/que ficarão ainda melhores
$'e adicionar um pouco dé'açqear na água com gelo.

1l�IJZ'A••
*fiallU� li r'M�li'a,�i,

Fone/Fax
371-4139

Rua Robeno Ilemann, 491· Czernlewicz

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Te/. 47. 376-2929
Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77· Centro

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

"

Bona/li
Comércio de Materiais

Construção Ltda.

"'310-4508
,,310-4991
Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

Franzner, 153 - São Luiz

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

312-1011
R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala 01 - Nova Brasília· Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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26D CORREIO DO POVO CORREllJ DO POVO ® RDERNo
CLASSIMais

SÁBADO, 24 de julho de 2004

i-----
.. - .. ------.-----.--.--.- .. -- ..

-------.---------'-'--'---'-'l

ICOMPRE ' I
! 9919-1313 I

I FONE/FAX:370-5218. I
1_ �º!lJPi ST_1jl§__i>___________ I
I_Vectra G�_§_ 19� __g_�_ ==1
'Galax 500 1978 G' ,

GOL Cl 1988 A

�_ !Xl 2ºº_PLTB!!::A_PL__ �ª__ _

L_,GQI:b,§_!?_rT1. J984_ G
_

J �J1ºt�Ç$.. . ±.ª§!? G ····························1
" Fusca 1977 G i

b��J[�_kd
i-_EªratLMJJ�ºJª._ .. 1��L G·__ · ·· __·-·--1

� COMPRA-SE BIZ Financiada J'-------------_._-_ .._-----------

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

CORSA - vende-se
ou troca-se, 1. o,
super, 4 portas, ano

96, branco,
equipado.TR: 9122-
6233 ou 371-8153.

branco.Aceito carro

de menor valor.Tr:
370-2468 ou 9953-
1717

CELTA - vende-se,
ano 2003, VHC.R$
16.300,00.TR: 9962-
3664.

CORSA - vende-se,
sedam, 4 portas,
rodas esportivas, ano
99, trava, ar quente.R$
16.000,OO.Tr: 372-
0230. •

CHEVETT - vende
se, ano 86, ótimo
estado.R$
.3.500,00.Tr: 273-6242
aceito troca

S-10 c. dupla 98

Blazer 2.2 97

Blazer 2.2 96

Ranger 2.3 98

S-10 2.2 96

Courier 1.3 00

Saveiro 1.6 99

Saveiro 1.6 90

Fiorino 1.5 96

Golf 1.6 02

Renaul Clio 1.0 02

Vectra 2.0 97

Vectra 2.0 95

Corsa 1.0 98

Corsa 1.0 95

UNI
98,
eléti
des

liml
374

Fone: (47)
370-8622

FIO
abE
6.91

ASTRA - vende-se,
GLS, completo,
sedam, 2.0, ano 99,

CORSA - vende-se,
sedam, super, ano

. Rua Erwino Menegotti/1530 - VP.a Rau - Jaraguá do Sul 99.R$ 14.800,00.Tr:
------------------9962-3664.

CHEVETTE - vende-
se 89 Alcool 1.6 SL CHEVETT - vende-se
cor metalica, does. ou troca-se, ano 88.Tr:
2004 ok. R$5.500. Tr. 370-0164

371-9992 cf Davi
------

se, 4 portas, ano 85,
hidramático, com

rodas de Omega.R$
4.500,00.TR: 273-
6242 ou 9149-0840.

UNI
92,

MONZA - vende-se, 5.91
EFI 650, 93, 2p,
bordô, v.e., todo

original, d.h.

FIAT FORD

Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Fiesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/Te/Ve Escort 5W Branco 1999 Ar c .I Oh

Uno 5mart Azul 2001 AI RENAULT
, .................... - .... _ ........_-_.

Palio Edx Cinza 1998 Oh/Ve/Te/RII Carro Cor Ano OPC

5iena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace
Clio5edam Grafiti 200) CompletoUno OKm Preto 2005 Aq/Oes. Clio RN Alise Preto 2003. Completo

Novos Semi-Novos
Palio OKm 2005 Aq/des

e GM "MERCEDES
Consórcio - Seguro - Financiamento

Carro Cor Ano OPC
Carro--"------- --Cõr Ano OPC

)
Classe-A 160 Prata 2001 Completo

- Astra Vermel 1995 Completo
Celta Preta 2003 HONDA

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570 Vectra cinza 1997 Completo Carro Cor Ano OPC

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora NXR125 Bros Vermel 2003 -,---------------

AR-CONDICIONADO, Air Bag Duplo, Direção Hidráulica,
Volante regulável em altura, Vidros Elétricos, Travas Elétricas,
Bancos em tecido Especial que não desfiam as meias, Porta -

maias com capacidade para 510 litros, Tapete Personalizado,
Espelho no Porta sol da motorista.

R$ 33.470�6)
+ FretePintura Metálica Inclusa.

R$ 35.790;7)
+ Frete. Pintura' Metálica Inclusa.

CARAVAN - vende
se, ano 90, com GNV,
mais RD17.R$

Compra - vende - troca - financia CORSA - vende-se, 6.500,00 mais
1.6, completo, ano financiamento.Tr:

Celta 1.02p 2001 branco 2000, 4 portas.R$ 9953-9966 com

'Palio EDX 2p 1997 prata 20.000,00.TR: 372- Rafael.

Corsa 1.0 4p 1999 prata 4214 ou 372-0140.

Palio 1.0 2p 2000 prata
Gol1.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco

Omega Suprema compl. 1993 "prata
Omega GLS 2.0, compI.(-tetO) 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Toyota CoroIla perua compl. 1995 preta

c.LJo EXPRESSION
Motor 1.0 8V 4P 04/04

Air Bag Duplo, Ar.çondicionado, Direção Hidráulica, Travas de
Segurança, Vidros Verdes, Travamento Automático das Portas
a partir de 6 Km/h, Volante regulável em allura, Bloqueio de
Ignição por transponder e mais itens ...

Ri$ 28.400(3)
+ Frete +Pintura Metálica. ,

Cllo AUTHENTIQUE
Motor 1.0 BV 2P 04/05

Ar quente, Barras de proteção lateral,Faróis com duplo refletor óptico,
Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro.

R$ 21.790;)
+Piritura Metálica.
Frete Incluso.

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

Classe A 99

Palo classic 99

Uno Mille 99

Corsa Sedam 99

Gol 1.0 01

Gol 1.0 99

Go11.0 97

Gol 1.6 95 .

Go11.0 93

Uno Mille 97

Uno Mille 91

Escort SW 98

Tempra SX 97

Parati 1.0 98

Audi A3 98

R: Walter Marquardt, 518
,

FIA'
cor

e s

2.5
772

UNI
pre
cor

esté

Em frente ao Posto Mime

•••

DIPLOMATA - vende-

REDE· RENAULT

t!l Fabricado no.Brasil

groupe ReI Banque

Financeira Renault
•

+ completo + itens de série ...
+ tecnoloqla + conforto

.

+ segurança + economia .

+ vantagens na hora de comprar...

Taxa ZERO
(2)

c.LJo AUTHENTIQUE
Motor 1.6 16V 4P 04/04

(1) Para mais informações sobre preços e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2) Taxa de juros válida para as Linhas Clio e Scénic nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor do veiculo + saldo financia90 em
12 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia de Credito, Financiamento e Investimento renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de Cadastro. Taxa de abertura de crédito (TAC ) não inclusa. As taxas poderao ser
alteradas se houvermudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio aviso.(3) Preço a vista do Clio Expression 1.0 8V 4P 04/04. Preço válido somente para veiculos adquiridos pela Internet. O valorde frete e pintura metálica não estão inclusos. (4) Preço a vista do ClioAuthentique 1.61�V4P 04/04, preço válido somente para veiculas adquiridos pela Internet. O frete e a pintura metálica não estão inclusos. (5) Preço a vista do Clio Authentique 1.0 8V 2P 04/05. Preço válido para veiculos adquiridos pela Internet. O frete e a pintura metálica não estão inclusos. (6) Preço a vista do C 10

Sedan O Boticário 1.0 16V 04/05. (7) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.6 16V 04/05. (8) Preço a vista do ScénicAuthentique 1.6 16V 04/04. O frete e a pintura metálica não estão inclusos. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados el ou mencionados neste material referem-se a

versões especlücas.A RenaultdoBrasilreserva-seaodireitodealterar as especificações desses velculossem prévio aviso. Cintos de / ao rJ'" t: "1'1 P I (1)segurança em conjunto com air bags salvam vidas. RENAULTI SEU
• n"EVISAOrREÇOrECHAOO • r'EÇASvRIG/NAIS • PACOTEDE "EÇASINSTALAOAS

/ lado' ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAULTASSISTANCE24 H

COM AR CONDiCIONADO
Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Arquente, Vidros Verdes,
Desembaçacor do Vidro Traseiro, Para-choques na cor do carro.

Fabricado no Brasil.

Via INTERNET

Ri$ 29.890(4)
+ Frete +Pintura Metálica. ,

Semana do TestDrive

tJ�t�-e-���
�",,�R�'

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

ScêniC AUTHENTIQUE
Motor '1.6 16V 04/04

Ar-condicionado, Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR - travamento automático das portas aos 6 km/h.

R$45.720(8l
+ Frete + Pintura Metálica. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,HONDAIJIMotos

FlORINO - vende-se,
aberto, ano 91.R$
6900,00.Tr: 373-3001

FIAT 147 - vende-se,
cor bege, ótimo

estado.R$
2.500,00.Tr:9135-
7729

UNO-vende-se, turbo,
preto, ano 94,
completo, em ótimo
estado.Tr: 9135-7729

UNO - vende-se, ano

98, cor bordo, vidro
elétrico, trava, alarme,
desembaçador e

limpador traseiro.Tr:
374·1039

UNO - vende-se, Mille,
com ar, 4 portas ano

2. O O 2 R $
15.500,00.Tr: 373-
3001

PALIO - vende-se, ano
�9, EX, 2 portas, ar

quente,
desembaçador
traseiro.R$
10.900,00.Tr: 9962-
3664.

TEMPRA - vende-se,
ano 96, cor branca,
completo, 8 valv.R$
3.800,00 mais 30
parcelas 305,00. Tr:
370-8526 com Airton.

TEMPRA - vende-se
2.0 16v completo +

couro na cor preta por
R$7.000,00. Tr: 8804-
6050cf AdrianoUNO - vende-se, ano

92, 2 portas.R$
5.900,00.Tr: 371-7542 TIPO - vende-se, ano

o
PEUGEOT

Modelo Ano Cor

IL

270

Modelo Ano Cor
Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde

,00
Válido para compra Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha
de motos usadas no Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
anúncio ao lado. Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
somente na loja da ·

Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha
Rua AdéUa fischer, 239 Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata

fone 311-2999
• CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul

.. _., .............
- .......

CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha... .. ... ... ... .. ... ........

Vale apenas 1 Bónus por molo. Credito sujeito a aprovação cadastral. Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata

95, completo. R$
6.000,00 mais
financiamento. Aceito
carro no

negócio.Financiamento
pagar só em

fevereiro.Tr: 273-0687

F-2000 - vende-se,
ano 80.Valor a

combinar.Tr: 273-
1333 ou 9154-7354

F - 4000 - vende-se,
9090, cor prata,
14.0bOKm,
carroceria.Tr: 9979-
1437.

F - 4000 - vende-se,
com carroceria de
madeira, ano 75.Aceito
carro no negocio.Tr:
275-4100 ou 9965-
8875.

FIESTA - vende-se,
99, azul metalico,
basico R$ 10.800,00.
9102-3098 cf Patrícia

FUSCA - vende-se,
cor branco, ano 85,
em ótimo estado.R$
3.500,00.Tr: 273-
6050

RANGER - vende-se,
00, cabo simples,
completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-
3235 cf Ramos.

..

FUSCA - vende-se,
1300, ano 77, modelo
78, cor bege.R$
2.300,00.Tr: 376-
3466.

FUSCA - vende-se 80,
verde, aro 14, .R$
3.500,00. Tr.: 376-
3666 cf Paulo.

BRASILlA .; vende-se
ou troca-se, a gasolina,
1.6, branca, ano 80, em
ótimo estado.R$
2.500,00.Tr: 8806-
9250

F - 1000 - vende-se,
cabine dupla, XK,
cornpleta.Tr: 9111-
9466

BRASILlA - vende-se,
azul, ano 74, motor ItESCORT - vende-se,
1600, com bancos de hobby, ano 96, azul.R$
chevet.R$ 1.100,00, 7.9�,00.Tr: 373-
aceita proposta.Tr: 3001

8S06-9250.

ESCORT - vende-se,
ano 98, com direção
hidráulica, ar

condicionado.Tr:
9123-7355 ou 370-
3574

ESCORT - vende-se,
GL, ano 97, direção
hidráulica, ar quente,
limpador e

de sem b a ç a dor. R $
13.900,00.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574.

GOL - ano 84, motor
refrigerado a água.R$
4.000,00, aceito troca
em moto.TR: 9955-
4945.

GOL - vende-se, ano

97,Ml.Tr: 9111-9466

GOL - vende-se, TSI,
ano 96, completo.R$
12.500,00.Tr: 373-
3001

GOL - vende-se, ano
94, 1.6, cor

branco.R$
7.500,00.Tr: 9135-
7729

GOL - vende-se,
Special, branco, 01, 5
pneus novos, isofilm,
metade do IPVA 04
pago. R$ 12.000,00.
Tr.: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, GL,
ano 88, com limpador
e desembaçador, ar,
nunca bateu.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

KADET - vende-se ou

troca-se por carro de
maior valor, ano 91.Tr:
9134-6258

KOMBI - vende-se,
diesel, furgão, ano 82,
bege, em ótimo
estado.Tr: 372-0391

ou 9917-4248 ano 84, 1.6, álcool, em
bom estado, R$

lOGUS - vende-se, 3.000,00. Aceito fusca
ano 94, cor vinho, na troca. Tr: 371-6238.
t o d o

ori gi nal. Financ ia. Tr:
9123-7355 ou 370- �_3574 -.._

PARATI - vende-se, JEEP-vende-se, ano 66,
R $ motor novo, pneusm a r r o n .

novos, original.Tr: 370-7.900,00.Tr: 373-3001 2370

PARATI - vende-se,
cor branca, ano 84,
1.6,álcool.R$
3.300,00.Tr: 9134-
6258

l-2DD - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor
valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 cf Santiago.

PASSAT - vende-se,
ano 81, 1.6. R$
1.000,00 entrada mais
4 vezes R$ 21 O,OO.Tr:
8806-9250 com

Carlos.

RURAl- vende-se, ano
74.Tr: 9962-9363.

SUZUKI -

vende-s�Suzuki Swift SO 1.616
4P, compl., gas. R

'

12.000,00 ou ou trocal
se por terreno de maior"
valor. Tr.: 370-7986. I·

SPRINTER - vende-se,
16 lugares, banco
reclinável, ar

condicionado, com ,

deter.Tr: 275-1177 ou.,
9953-5676

PEUGEOUT - vende-se 1113 - compra-se, de
306 1.8 16v ano 99 de preferência financiado.
cor prata, completo -ar, Tr: 372-0108.
air bag, em ótimo estado.
R$14.500,00. Tr: 8802-
3150 ou 371-4543 cl
Eduardo

VOYAGE - vende-se,

�or05

(371-1970]
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

flnanc, em até 30x s r entrada

ua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Branca
.........._--

R 250 tornado Vermelh_a _

Preta

Vermelha

CBX 200 Strada vermelha 1997
tBX 200 Strada Roxa 1996

------

YBR 125 E Prata 2002

i (!:all KS }/e""'rde 2002
Azul 2002

�
V.
.....
er
...
de 2001

Azul 2001

2001

Titan KS

ltan KS
Titan KS
'Titan !25
Titan '125
�-,.,.-.....

lfitlll'll2.S
Titan 125

:fitan 125
Titan 125

Vermelha
Azul

2000

2000
2000

2000

Cinza
1998
1997

��� ��� 1997
Titan 125

ES

ES Verde

Vermelha
Vermelha

2001

1999
1997

OKm
1992

1997
1989

1992

Cinza
Branco

---""'Branco
Kadett SLE

--I
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Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6
S-10
Fiesta
Goll.0
Corsa Pick-up 1.6

Gol4p
Ka
CG

CG

Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer DLX

Rural'4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

01
97
98
97
96
97
01
96
99
02
96

00

97

98

97

75

98

89

cinza

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho'
verde

branco

verde

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

FIESTA Gl 4P
ASTRA GlS
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALIO FIRE 4P
PALIO WEEKEND 1.3 ElX
PALIO EX 4P. TRIO ElETR.
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPl.
BRAVA SX COMPl. + GNV
Gal GIII, 16V 4P + RODAS
PALIO WEEKEND 1.0
Gal 4P 16V .

KA 1.0
IPANEMA Sl/E 4P
MONZA Gl C/ TRIO 4P
GOL LO
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORT GHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100 BIZ
CG 125 TITAN
CBX 200 STRADA

- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125 TITAN

PRATA
PRETO
BEGE
BRANCO
CINZA
VERDE
PRETO
BRANCO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

2000
1995
o KM
2003
2002
2000
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1995
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1995
2001
2000
1997
2004
2002
2000

FIAT

":::::'- ',;.'_' -i';:'::::C';:-::;-'

Av. Prefeito Wêlld�p1ar>Gruj�,i,�747 0)�raguª 'qpc$pl

FORD

Tipo 1.64p
UnoCS 1.5

Uno4p
Palio4pve/te
Courier
Escorte Hobby 1.6
Escorte
Escorte 1.6
Escorte1.6
EscortGLdh
EscortGL ar I dh

.

Escort hobby 1.6
EscortGL

Monza4p (-ar)
Corsa
Vectra GLS compl.
Monza Classic

.

Omega GLS tetol rodas
GolMI
GÓIGLalc.
CG

GM

VW

MOTO

94

98
98
98
93
96
94
93
98
97
94
95
95
97
95'
90
93
97
88

01

bordo
bordo
cinza
branco
vermelha
branco

prata
prata
prata
azul

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 11.000,00
R$ 11.600,00
R$ 11.500,00
R$ 7.000,00
R$10.500,00
R$ 8.700,00
R$ 7.800,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$ 6.800,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00
R$10.500,OO
R$13.900,00
R$ 6000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 5.500,00
R$ 3.200,00

vermelho
branco
cinza
azul
verde
dourado

Preto
grafite
branco
branco

prata

A '::{,!}f;VEls�7Q-27f''P
Av. Prefeito,Waldemar Grubbâ, 3771- Centenário

Dakota SP0rt compl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

Laguna 2.0
Corsa wind
Gal G III
Fiesta Gel
Eseort GL 16v
Clio RL ej Ar, dh
Eseort Sw c/ ar e d.h
Veetra GLS
Gol1.0
PickUP Corsa
Uno
Corsa Wind
Monza SLE eompl.
Towner SDX
Corsa Sedam super vip
Clio Sedam 1.0 16v

Azul
Cinza
Cinza
Azul
Vermo

prata
prata
Branco
Branco
Verde
Branco
Prata
Preto
Branco
Azul
Azul
Azul
Preto

Bege

1999
2001
1995
1999
2000
2001
2000
2001
2001
1998
1998
2001
2001
2001
1995
1993
1997
1998
2003

R$ 36.500,00
R$ 31.000,00
R$ 28.500,00
R$ 23.000,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 14.800,00
R$ 21.500,00
R$17.800,00
R$ 16.800,00
R$ 21.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.000,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00
R$ 15.000,00
R$ 26.500,00

P�lI�
3]O�9968

Rua Pe. Albert() Romuald Jacobs, 287 - Vila Lenzi

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

preto

Verde met.

cinza

verde

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G

Sundown Palio preta

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

branca

preto

branca

prata

cinzaOpala Diplomata

Celta 4p c/ ar
Celta super 4p.
Astra GL eompl.
Corsa Wagon GLS 1.6 eompl.
Renaut Seenie RT 2.0 Comp.
Clio RN eompl. - v.e.

Golf GL ej Opie.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Eseort Hobby 1.6
Eseort GL 4p

.

Goll000 I
Uno SX 4p c/ ope.
Corsa secan
Fiesta 4p
GolG III
Gol1.8 .'

Palio4p

prata 03
Preto �3
azul 99

prata 99
Cin� 00
vermelho 00
Azul 95

prata 99
verde 03
azul 03
vermelho 93
cinza 97
vermelho 96
bordô 99

prata 99
verde 98
verde 00
branco 96
branco 97

vermelho - c/ a.c.

azul- GLX compl.

azul- Weekend 16v compl.

Prata- Sedan compl.

Banco de couro

R$ 18.500,00

R$ 15.500,00

R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$10.800,00

R$16.700,00

R$9.700,00

R$ 76.000,00

R$ 14.500,00

R$17.500,00

R$17.000,00

R$ 9.500,00

Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

KadetGSI 93

Palio Fire 01

Fiesta 97

F250XL 03

Jeep 76,

Corsa 01

Celta 03

4p.prata + opc,

2p. Prata

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

2p., Unico dono - branco

Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95 bordo-GLS, completo R$13.800,00

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

BR 280 KM 60, ,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT Un01.0EP4p verde 96 R$9.800,00

Palio EDX4p verde 97 R$11.900,00
UnoCSalc. Azul 88 R$ 4.800,00
UnoS 1.3 Branco 91 R$ 6.500,00
Palio ED c/opc. Vermelho 99 R$11.400,00
Tempra8vcompl.4p Branco 93 R$ 8.900,00

FORD Fiesta 4p básico Prata 97 R$10.400,00
Fiesta 1.0 4p c/ opc. Bordo 97 R$ 11.500,00
Fiesta 1.0 c/opc Azul 96 R$ 9.600,00
Fiesta4p bordo 96 R$10.300,00
Escort L 1.6 prata 93. R$ 8.300,00

GM Monza SLE compl.+gnv 83 R$ 5.400,00 +27xR$315,00
Omega GLS 4.1 compl+teto 95 R$ 15.800,00
Vectra GL Branco 97 R$ 16.900,00
Kadett GL EFI Bordo 96 R$ 9.800,00
Ipanema SL Prata' 92 R$ 6.900,00

VW Santana MI ar e dir. Azul 97 R$ 14.900,00
Gal MI Verde 99 R$ 11.900,00
GoIMIV.T.A. Branco 98 R$11.700,00
Gol CLl1.6 verde 96 R$ 11.400,00
Gol1000 bordo 96 R$ 10.300,00

Jeep Nissan Pathfinder 4x4 preto 94 R$ 24.000,00
Daewoo mercury verde 93 R$ 21.000,00

LD veíeulos 373 ..4047

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343· (47) 9903-2936
FIAT Palio 1.0 4p compl.

Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4p/ lirnpydesernb.yaq.
Palio 1.0 compl.
Uno 1.5 vermelho llrnp/desernb

VW Goll.6
Goll.0 GIII
Gal 1.0 MI v.e /te

GM Astra GlS 2p, 18, compl.
Astra Gl 1.8
S-10 Deluxe + GNV
S-10 Deluxe 'cabine simples
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

Celta 1.0 1.\., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 l.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind

Omega Suprema GlS
FORD Fiesta 1.4 ClX 4p+ compl. arbag duplo

Eseort SW perua GlX completa
Ford Ka 1.0 veyte

RENAULT Clio 4p compl,
Clio c/ v.e.,t.e., Limp., Desmb ..

02
94
99
91
96
00
97
99
01
96
96
95
01
04
01
95
94
99
98
98
03
00

azul met
preto
branco
vermelho
azul met
branco
verde mtl
azul met
prata
preta
azul
bordo
branco
prata
prata
bordo
prata
cinza
verde
azul

preto
cinza

Celt

.iII

01 verde

00 vermelha

96 verde

98 bordo met.

98 bordô

97 preto
96 prata
95 branco

93 cinza rnet.

93 azul

93 azul met.

94 vermelho

89 prata met.

94 branca

93 vinho

L_ ---------------------------8-6--�--�pr-a-ta------__t_�c

Clio 1.0 compl.
GOL GIII completo. (-V. E.)
GOL 1000 1.0

Courier 1.3 v.eyt.e
Ka compl. 1.0
Golf completo
Uno Mille IE

Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Monza ale.

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl.
Gol Plus

Bra\

Gol.

FO(I

(0r�

Gol

Esc(

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger2.5 CD

Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGol G1111.0 16v4p
Ford Escorl Euro

GM S-10 CS 2.2compl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM
VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C 1 00 Biz

Yamaha XT 600

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

O

G

G

G

G

G

G

GNV

A

O

AUI
Un,
Clil
L2

199� Fio

2001 Cei

199J ESI

199� Paj
Pai

1991 Go
1918 Vel
2000 Un,
2001 Go

199� Vul

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

G

>�,,_\. 310-30
"WeJculos

. . ...

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do

Gal MI 97 prata

Ternpra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

brancaUno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370 ..7516
ompra Financia

ua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Golt2.0 compl.
Pick up Corsa

Fiorino Furgão 1.5
Pampa
Hilux Sw4, diesel

F-iOOO diesel
Monza, álcool

F-iOOO
Escort
Saara
Santana GlS compl.
Pick-up Corsa compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool
Savero Diesel

Cinza
Verde

Branca
Vermelha
Cinza

Cinza
Verde

Amarela
Prata

Verde
Azul

Branca
Prata

Prata

Bege

98

98
97

94
93

92
86

86
86

99
92

96
98
84

89

R: 28 de Agosto
Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável 01
Audi A3 compl. CI DVD - Prata 97
Uno completo 4p 99
Clio RD c! air bag duplo CO 03
L 200 95
Fiorina (aberto) vermo 91
Celta campo 4p preto 03
Escort Hobby azul 96
Pajera 2.8 GlSB compl. 98
Palio ED .cl ar. 97
Gol branco 1.8 99
Versalies azul 92
Uno 1.5, vermelho 91
GOl4p 42.000 K único dono 99
VUlcan 500 - impecável 94

R$ 14.500,00
R$ 33.000,00
R$ 12.990,00
R$ 26.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.900,00
R$ 19.800,00
R$ 7.900,00
R$ 58.000,00
R$ 10.700,00
R$ 11.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 14.500,00
R$ 10.500,00

Seja também
'um parceiro da
BV Financeira

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
Parati 16v 2p vermelho .98 G
F 1000 CO Comp. Verde 90 G
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G Monza SLI 86 R$ 4.500,00Celta 2p branco 02 G
VT - Shadow 600cc preta 02 G

Uno Smart 4p R$ 11.900,00Gol GIII 16v Comp. vermelho 01 G 01
Gol Mll.0 2p branco 01 G
Astra GIS Sedan cornpl, branco 00 GNV Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O
Vectra GLS cornpl, branco 98 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00Pampa 1.6L branco 97 G
Blazer 2.2 Comp. Branco 98 O Logus GLS compl. 94 R$ 9.300,00Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G
Ranger 6cc cornpl, prata 97 GNV

Tipo Comp. 96 R$ 9.800,00Palio 1.0 4p comp. Bege 98 G
Blazer 2.2 cornpl, branco 96 GNV
Omega GLS 4.1 compl, verde 95 G Palio Wikend GNV 97
Passat 2.0 4p comp!. preto 95 G
Kombi STD branca 95 G Vectra GLS 95
Goll.8 MI verde 97 G.
Kadett Lite 1.8 cinza 94 G Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00Kadett SL 1.8 vermelho 93 G
Corsa 1.0 Super branco 96 G 0-20 88 R$ 17.800,00Monza Classic 2p azul 91 A
Saveiro CD branca 91 O

Trailler Angola cj 1 eixoKadet Lite 1.8 cinza 94 90 R$ 6.500,00
Escort L 1.6 prata 90 G
Variant (relíquia) azul 74 G Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00
Escott l. 1.6 Bco 92 A

.4rduíno
Veículos 371·4225

� 370-4224
�i CLASSI Rua Erwino Menegotti, 869,

-

VEíCUl:ÜS Vila Rau - Jaraguá do Sul - se Novos e Usados
Tempra 93 Azul

Brava cl ar/dh/trio/couro/rodas/cd 2001 Vermo G 2003/2004 � BRANCA GASOLINA Monza cornpl. 92 Azul

2002/2003 CELTA 3PTS - VERMELHA GASOLINA Goll.6 93 Branco

2002/2003 CORSA 1.0 COMPlETORANCA GASOLINA Escort 85 Vermelho

Gol.l000 plus limpador/desemb/ar quente 1995 Branco G 2002/2003 PALlcttl.0 FIRE C/ AR - BRANCA GASOLINA Escort 84 Verde

2002/2003 CORSA HATCH - CINZA GASOLINA
Escorte Hobby 94 Prata

Focus a r/dh/trio eletrico 2001 Vinho G 2002 GOL
Monza 87 Azul

POWER - BRANCA GASOLINA Fusca 77 Azul Met.
2001/2002 DO.BlO EX 1.3 - AZUL GASOLINA Fiat Uno 89 Prata

Corsa Sedan cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza G 2001/2002 FIORIN01.5 BRANCA GASOLINA Verona 90 Azul
2001 VECTRA GlS - CINZA GASOLINA. '� Go11.6 96 Branco

Goll000 special2p 2002 Branca G 2000/2001 UNO MillE SMART - CINZA GASOLINA Pampa Gl 90 Azul

1998/1999
.

FI ESTA ClX 16V - BRANCA GASOLINA Opala 81 Cinza

1998/1999 CORSA pick up Gl - BRANCA GASOLINA Premio álcool 86 Vermelho
Escort GLX 4p.16v/Ar cond./DH!TE 1997 Prata G 1997/1997 BLAZER DlX - PRATA GAS/GNV Tempra 93 dourado

1997/1997 GOL 1.0 BORDO GASOLINA
Santana 4p -ar 95 prata

Celta Sp/limp./desemb./ ar q. 2003 Prata G Gl - BRANCA
Verona 90 marron

1996/1996 VERONA 1.8 GASOLINA Monza 84 preto
1993/1994 ESCORT l-DOURADA AlCOOl CG Titan 03 Vermelha

Yectra GLS completol trio/ipva pago 1997 Preto G 1991/1991 GOL Cl - PRATA GASOLINA

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
Astra, GLS, 4p 95 Verde

Vectra GLS

Corsa Wind 1.0 4p

Tempra 16v 2.0

Gol Plus

Uno Mille SX 1.0

Uno Mille EX 1.0

Parati 1.0 16v compl. 2p

Uno S 1.3

Clio RN 1.6 compl.

Opala 4p

97

02

96

96

00

99

98

90

01

73

Bordô

Branco

Azul

Branco

Cinza

Branco

Cinza

Branco

Preto

Vermelho

Seja também
um parceiro da
BV Financeira

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

·1
I

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127
M.B1418R 97/98 Carroceria graneleiraj branco R$ 77,000.00

VW 18.310 02/02 Tilan Traclor / branco R$ 130.000,00

VW 18.310 02/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,00

VW8.150 01/01 Amarelo Sunny/Chassi R$ 55.000,00

MS Molor Casa 200 cv 87/87 R$ 130.000,00

cinza
azul
bordo
branca
verde

311-0802
311-8281

EIP,Anlônio Carlos Ferreira, 130 - Cenlro - Jguá do Sul
verde
prata
vermelho
prata
cinza
azul
prata
prata
preto
.branca
branco
prata
branco
vermelho
prata
branco

2004
2003
2003
2002
2001
1999
O-KM
2003
2002
2002
2001
2002
1998
1997
1997
O-KM
1999
1997
1997
2000
2000
2000

Ecosport XL completa
ka limp/desfar quente
Fiesta completo
ka lirnp/des/ar quente
Focus Gl completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan classic cl opc.
Corsa 4p cf opc.GNV
Zafira CO completa
Corsa sedan 1.6 cl trio
Golf 1.6 completo
Gol MI basico
Gol Cl 1.6 c! OH, trio
Parati Gl cl OH, trio
Palio tire 4p cl opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend cl OH, trio
Uno SX cf trio, rodas
Clio RN 4p cl AR, trio
Scenic RXE completa
Scenic RXE completa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A ABAMENTOS ESPECIAIS

t·

VOCÊ MAISTRANQÜILO!

. ;

370

N

CRIAÇAO

PRÉ-IMPRESSÃO

O,
aJ
is
,O(

N

·IMPRE.SSAO

. ,. ,.

VI U so como essa soma e
<'

importante na hora de

produzir seus impressos?

NC

GráficaCP
graficacp@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lllAN - vende-se, ano

2002, vermelha, pneus
novos, valor a

combinar.lr: 9919-9409 SOM_ vende-se, ano

com partida, cor

�R$ 1.800,00 entrada
. 16 vezes R$
IS

,00Tr: 370-2217

lllAN - vende-se, ano'
2003.R$ 1.500,00 mais
20 vezes 205,00.Tr
9123-7355 ou 370-3574

MONTANA
MULTI-MARCASVBR - vende-se, ano

2003, com partida
elétrica.R$ 1.500,00
mais financiamento.Tr:
370-9209

I M P O R T A DOS

élA
Freios
ri LúÚIt
�

Tempra compl. 95 grafite G

Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGLS 93 azul G

Gol'CL 1.6 90 grafite G

Fusca 82 verde G

EscortXR3 88 amarelo A

Gol 90 branco G

Santana Quantum CL d.h. 90 vermelha G

Verona GLX 1.8 cf d.h 95 Cinz G

Opala Comodoro compl. 89 verde me!. G

Escort Hobby 1.6 93 branco A

Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Kombi Carater 92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV

Go1Mll.6 97 azul G
F-l000 c.dupla, MWM, c. 94 cinza D

Del Rey GL 1.8 90 cinza A

Chevette Junior 92 vermelho G

Opala Diplomata 6cc compl. 90 bordô G

Monza 90 azul G
Fiesta 4p 95 azui G
Chevette RELíQUiA!!! 80 branco G

Toyota Diesel C. Madeira 80 D

Bugre j300 74 branco G

Fusca 74 branco G

Voyage grafite A

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

MARCEDES C zo 94 o:uo verde

CIVIC EX 'iJ7 aut CIJT'!ÍlID branoo

PEl.K3EOT 100 98 1.0 a- q It! 1Jaz. azul

PEl.K3EOT 3)3 XS 'iJ7 <Xl.JifcM'Aim branoo

PELGEOT 400 93 4p'a7Itx:as prata
PEl.K3EOT 400 BREACK 94 auta:rrçI3Ia prata
APPlAUSE 94 4p'crkíArb'16v branoo

CWIRADE 98 4pIaBs' preto

Xl - 600- vende-se,
preta, ano 2002, com

15000KM.R$
12.500,00.Tr: 273-1333
ou 9154-7354

.....
� NACIONAIS

X 200 - vende-se

ada, vermelha, 98,
ecável Aceito troca.

9103.7895 ou 9103-

13.

F-l<ID

&10
APARELHO DE CD -

vende-se para carro

Pioneer, cf MP3, modo
4650, cf controle, novo,
na caixa. R$ 585,00. Tr:
376-2206 ou 9111-9968
cf Alexsandro.

Brasilia 75 impecável verm.

FUOCA 86 laxJ baro

ESPECIAISWAZAKI- vende-se,
60 cc, ano 99, em

mo estado.Valor a

binar.Tr: 371-7521 ou

7·9005

65Pf�
ro irco dTo�
70 irco dTo�

FUOCA

KavB

VARLANTAPARELHO DE CD -

vende-se, Exposaid, com
controle e frente
destacável.R$ 260,00.Tr:
376-2470 •

MONTANA'
M U L 1; "''' R C!. S

FAÇA SEU TESTE
DE FlUiDO DE FREIO

GRATUiTO!APARELHO DE CD -

vende-se, magazine,
Soni com 6 cd s.R$
300,00.Tr: 276-0478.

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FOf'4E: 376-1678

PNEUS - vende-se 4, '195x45. Tratar: 372-3235
'-------------------- Yokohama 265X70X15 cf Gláucia.

semi novos. Tr: 379 1342
cf Nelson

BAU ARGI - vende-se
com 2,40x2,60x6,80 mt,
assoalho omega,
excelente estado. Tr: 379
1342 cf Nelson .

VENDE-SE - santo
Antonio e capota

RODAS - vende-se, marítima para saveiro

TSW, aro 16" modelo' geração II E III, em bom
VX1, furação 4x1 00, com estado.R$ 300,00. Tr:
pneu' Pirelli P7000 371-2737

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Escapamento - Geometria - Balancébmen�t<?
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

CAIXA DE DJREÇÃO.-
.

vende-se, nova do Ford

Cargo 1622 . Tr: 379 1342
cf Nelson

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

COMPRA-SE - Uno, Gol,
Fiesta ou Ford Ka, 1.0,
do ano 98 a 00. Tr.: 9919-
0386

- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores .r:

- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

Fone: (47) 371-3898
"&ue�C444�M�" �24-:1S

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

o
r-,

.c1:;
U

e
ti
E
.s
o
õJ
o,

o
-o

e
t)

• Atendemos frotas e particulares r

iii 1� convertedora de se
• Mais de 2 mil veículos convertidos

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

ÓTIMOS PRçÇOS
TODA UNHA'DI:

MATERJAL ESCOLAR

NO ATACADO E NO VAREJO

REGIÃO NORTE em':

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036/ Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

I'
•
.' I r---\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

371.0363

,
I
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