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A Mastér Pesquisas

confirma:

Liderança absoluta: 60%

Duas 'Rodas Industrial�
Prêmio Top deMarketing 2000

/

A Duas Rodas Industrial é uma das 16

instituições premiadas pela ADVB (Asso
ciação dos Dirigentes de Vendas eMarketing
do Brasil) com o Prêmio Top de Marketing
2000.
A empresa, líder no mercado em aromas,
, .

essências, produtos para sorvetes, entre outras,
concorreu com o case "Promoção de vendas
de produtos para sorvetes", feita no inverno
deste ano.,
A cerimônia de premiação acontece no dia

12 de dezembro, em Florianópolis. Página 5

EsdonJunkeslCP Mattos (D) sucede
IurandyrBertoldi

no comando da entidade

ELEiÇÕES
Paulo Mattos

preside a OAB
o representante da Chapa

Equilíbrio, Paulo Luiz da Silva
Mattos, venceu a eleição. da
subseção local da OAB. NQ
Estado, o candidato eleito foi
Adriano Zanotto, que teve

apoio das duas chapas jara
guaenses. Página 7

/

José Narloch terá
Novidade na deco ação natalina, aberta ontem, são Papais-Noéis e adereços. Página 7 radar esta semana

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
Duas Rodas
Industrial

Governo fundaCAP
emGuaramirim

Amvali receberá

R$ 320 mil
Saúde promo�e
dia contra a aids

A secretária de Plane

jamento, ClaricêCoral, infor
mou, em reunião com mora- -

dores da Tifa Martins, que a

instalação de aferidor de
velocidade na rua depende
apenas da empresa concessio
nária. Página 8

Delegacia inaugura Juventus rompe Atleta jaraguaense Gats estréia "Tanto

l&í.IW no ano que vem Contrato comRadix é campeã brasileira trabalho pra nada"
o novo prédio da Delega- A diretoria do Juventus A carateca JanainaAlmeida O Gats estreou ontem, no

.

da de Polícia daComarca será rompeu o contrato de parceria dos Santos, 12 anos, da As- �entro Cultural, a peça "Tanto,

370-7919 inaugurado somente no ano com a Radix Assessoria e sociação Jaraguaense de trabalhopranada", comédia que

370-8649
que vem. A informação é do Consultoria, que administrava Caratê, sagrou-se campeã narra a aventura de quatro de-

delegado regional, Adalberto o Departamento de.Futebol do brasileira no Kumitê, no final de sempregados contratados para
Manoel Ramos. Página 10 tricolor. Página 11 semana. Página 12 fazerurn'show. CadernoExtra

I

Representantes do governo
estadual fundaramontemoCAP
de Guaramirim, que será pre
sidido pelo gerente local da Ce
lese, AdilsonAraújo. Página 3

oOrçamentoRegionaliza
do para 2001 prevê recursos
da ordem de �$ 319.866,54
aos municípios do Vale do

Itapocu. Página 4

A Secretaria de Saúde de
Guaramirimplaneja atividades
especiais para o Dia Interna
cional de Combate à Aids, 1

de dezembro. Página 9
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*Walter Falcone

go, salários baixos, problemas
familiares. ,j

O carinho e a atenção resol-
verão grande parte dos proble
mas. Por outro lado, temos
exames que, se feitos em locais

inadequados, servem apenas
para confundir o médico. O
ultrassom é o vilão dos exames,

haja vista que nos casos uro

lógicos, chega a não diagnosticar
pedra no ureter (canal que liga
os rins à bexiga). A literatura
médica registra casos em que
pedras de 1,5 X 0,5 centímetro
não foram vistaspelomédicoque
fez o ultrassom. Foi detectada

pela velha e válidaUrolografia
Excretora (raioX contrastado).

Sempre que precisar de um
ultrassom, deve-se procurar
um especialista em radiologia,
pois esse profissional estará
rnaisapto a darum diagnóstico
com menor probabilidade de

erros, principalmente grosseiros,
como foi o exemplo citado ante-
rionnente.

Medicina e médicos em foco

Atualmente, devido à so

cialização da medicina, ob
servamos o médico cada vez

mais distante de seus pacientes.
Tambémospacientes ficammais
satisfeitos se os exames são

. pedidos, chegando eles próprios
a pedirem tal e qual exame ao

seu médico. Ambos estão er

rados. É importante lembrarque
80% dos diagnósticos são dados
pelo médico, ouvindo e exa

minando fisicamente o paciente
(aferindo a pressão arterial, a
temperatura, fazendo um fundo
de olho, palpando o paciente).

Quando chega a pedir
qualquer tipo de exame - raio
X, ultrassom, exames labo

ratoriais, tomografia, etc. -, é
justamente para confirmar a

hipótesediagnóstica (os 80%) ou
para solucionar os 20% que
ainda restamde dúvidas.Muitos
dos problemas dos pacientes são
de ordem psicossocial, ou seja,
faltam carinho, atenção, proble
mas econômicos - desernpre-

O ultrassom também não

''vê''pedrados rinscomdiâmetro
entreume quatromilímetro.que
é confundida com artefato de

técnica.A velha chapá Simples
de Abdome, com preparo
intestinal, "vê" melhor estes

casos, além de ter um custo

menor e ser paga pela Previ
dência: Social, tanto quanto a

Urografia
Um Atestado de Compare

cimento recusado por alguns
desinformados empregadores é

um atestado legalmente válido.
O que não é legal é se dar um

atestado de dia inteiro se o

paciente só foi fazer uma con

sulta, queremcaráterparticular
ou público. A recusa do em

pregador tem que ser resolvida
no sindicato da categoria, pelo
empregado.

Fogueira das vaidades

Apesar do clima de expectativa em relação à reforma política
e da distância até as eleições de 2002, a classepolíticajaraguaense
já semovimentae traça as estratégias para o pleito que acontecerá
daqui a dois anos.A disputapela indicação de futuros candidatos

esquenta os bastidores, produzindo
as rivalidades características. Háum

,

princípio prematuro de incertezas e
, intranqüilidade dentro das legendas,
oportunizando vislGmbrar o quanto
serão acirradas as convenções
partidárias.

Ainda com as umas das eleições
municipais de outubro quentes, os
partidos já apontam os possíveis
candidatos às eleições parlamentares
de 2002. Se depender da disposição

, dos dirigentes partidários e da falta
de bom senso, o absurdo de 1998
- quando foram lançados sete

candidatos a deputado estadual
será repetido semnenhumpudor. Por
mais que partidos e, lideranças

políticas argumentem, Jaraguá do Sul não comporta número tão
expressivode postulantes.

,
Declarações oficiais revelam a intenção de inundaroMunicípio

com candidatos. No PT, Dionei da Silva e JairMussinato já
disputam a indicação para concorrer a uma vaga naAssembléia
Legislativa. No PMDB, enquanto que o deputado Ivo Konell
lança a candidatura da esposa, Cecilia, correligienários querem
debater outras possibilidades. A vereadora eleitaMaristelaMenel
também sonha em disputaruma vaga no Legislativö estadual. O
PPS promete lançar candidatos a deputados fed�ral e estadual.

Embora não oficial" Q pr�sidente do Diretório do PFL,
vereador Alcides Pavanello, é candidato a uma vaga na

,

Assembléia Legislativa, inclusive com apoio de lideranças
regionais, O presidente doPPB, José CarlosNeves, oGê, afirmou
que o partido terá candidato a deputado estadual. Entre os

prováveis candidatos estão o próprio Gê e o diretor da Cohab
Ademir Izidoro.NoPSDB, o deputado federal VicenteCaropreso
deve disputar a reeleição, mas o partido não descarta o

lançamento de um candidato a estadual.
As articulações preliminares revelam seis possíveis can-

,

didatos, podendo o quadro ser ampliado, caso PTB e PL

também lancem os seus. O fato doMunicípio ser o terceiro

pólo industrial do Estado não lhe faculta tal ambição, muito
menos a pretensão de ser, depois de capital damalha, a capital
do candidato. A pouca luz e a louca corrida pode ser traduzida
no desespero dos partidos em se firmar e convencer o eleitora
do. Todavia, é mais um sofisma que tem tudo para repetir o
fracasso de 1996, quando somente um candidato foi eleito.

"-

Há algumas tentativas para se explicar o absurdo e a

insensatez. A própria crise política institucional cria aapatia
no eleitorado, tracejando caminhos pouco confiáveis. O

desespero contribui para o engendramento de ações adversas
e dissonantes, longe dos objetivos comuns da comunidade.
Entretanto, o principal fator é a fogueria das vaidades, que
transforma "boa vontade" em negocismo barato. O festival
de holofotes acompanha a lógica/da política de resultados,
onde o poder é a única razão de existir.

* Médico e bacharel em
Direito'
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o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) está acusando a

administração municipal de Guaramirim de ter se empenhado
muito pouco na tomada das providências

necessárias para viabilizar a alocação dos recursos do governo
federal, na viabilização de obras federais no Município. O

parlamentar citou como exemplo o projeto de instalação de uma

rotatória ou qualquer outra obra para garantir maior segurança
no acesso à Vila Recanto Feliz. E apontou também a contratação

dos serviços para elaboração do projeto para
deslocamento da ferrovia do perímetro urbano de
Guaramirim e Jaraguá do Sul. Só Jaraguá do

Sul participa da contratação. Caropreso
foi taxativo ao fazer as queixas, durante reunião da Câmara de

Vereadores, quinta-feira.

Cauteloso
As críticas estão sendo
retomadas por Caropreso,
depois de um longo intervalo,
até que fossem concluídas as

eleições municipais.
Com isso o parlamentar quis
evitar constrangimento à aliança
política formada
pelo PMDB e PSDB em

Guaramirim, mas, na última
sessão da Câmara, ele não

perdoou. E o mais grave:
informou que a verba federal no
valor de R$ 40 milhões, que
seria alocada para a obra de

instalação do contorno

ferroviário, já foi destinada para
outro projeto, em Araraquara
(SP).

Razões
Isto significa, na prática, que
Jaraguá do Sul e Guaramirim
ficaram só com a embalagem,

no caso, mas sem o

conteúdo. Ou seja, com
recursos para fazer o estudo

.

para desvio do contorno, mas

sem a confirmação do
dinheiro necessário para

concretizá-lo. Caso isso fique
confirmado e considerando a

habituallentidão de Brasília,
dá para imaginar quando a

implantação desse contorno
sairá da demagogia dos

discursos para virar realidade.
O presidente da Aciag,

Maurici Zanghelini, saiu da

Câmara estupefato.

ENTREASPAS _

"Queremos romper o silêncio que existe em tornoda

questão da aids. E testar o preconceito." (Enfermeira
sanitarista Ivone da Luz falando sobre a intenção dos órgãos de
saúde de promover uma campanha que mobilize a opinião pública
em Guaramirim, no Dia Internacional de Combate à Aids)

Médico Oftalmologista
I

Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

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

�.

Orgãos do governo constituem
conselho de administração
Reuniãode

fundação do CAP
aconteceu ontem
em Guaramirim

Guaramirim - Represen
tantes dos órgãos do governo
estadual estiveram reunidos ontem
na Câmara de Vereadores para
constituir o CAP (Conselho de

Administração Pública) em Gua

ramirim. A reunião foi dirigida pelo
coordenador regional do CAP,
Ademir Izidoro, e serviu para a

fundação do conselho no Muni

cípio, com a finalidade de pro
'mover a atuação integrada desses

órgãos, melhorando as condições
de funcionamento e a eficiência da

prestação de serviços para a co

munidade.
Na oportunidade, também

ficaram confirmados os nomes de
Adilson AndréAraújo, gerente local
da Celesc, e da professoraMônica
Bader Pereira, diretora adjunta da
Escola de Ensino Fundamental

Almirante Tamandaré, para as

funções de presidente e secretária
do conselho, respectivamente, e

que também serão representantes
do grupo perante o CAP Micror

regional, com sede em Jaraguá do
Sul. As reuniões do CAP deverão
acontecer regularmente em

Guaramirim e sempre em um

órgão público diferente, de acordo
c,om proposta de trabalho já

Edson Junkes/CP

durante encontro estadual dos
conselhos de administração públi
ca, que vai acontecer em Lages.
A primeira, é justamente a nu

cleação do funcionamento dos
conselhos por município, como
aconteceu ontem em Guaramirim,
e já acontece, praticamente, em
todas as cidades do Vale do Ita

pocu, mas não nas demais regiões
do Estado.

E a outra é a realização de

pesquisas de opinião pública para
avaliar a receptividade da popu
lação em relação aos serviços pres
tados em cada órgão. No Vale do

Itapocu, está sendo buscado o

apoio da Unerj (Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul) na

realização da mesma.
(MILTON RAASCH)

Integração: interação dos órgãospúblicosjáfunciona em cincomunicípios

delineada.
Conforme Izidoro, com a ins

talação do conselho em Guara

mirim, a atuação do CAP abrange,
agora, amaioria dos municípios da
Microrregião do Vale do Itapocu.

- Além de Guarami rim e Jaraguá do
Sul, existem conselhos já ins
talados em Schroeder, Corupá e

Massaranduba. "Os efeitos estão

sendo muitos positivos", avalia
Izidoro, explicando que, "através

dos encontros periódicos das
chefias desses órgãos públicos, .

poderão ser deliberados e facil
mente solucionadas diversas

questões relacionadas com o

atendimento "a população."
, Nos próximos dias 4 e 5 de

dezembro, o CAP Microrregional
deverá apresentar duas propostas,

Dêgo inicia série de reuniões com secretários
Guaramirim - o prefeito

eleito Mário Sérgio Peixer (PFL),
oDêgo, inicia em breve uma série
de reuniões individuais com cada
um dos futuros secretários

municipais. Nesses contatos, ele
pretende tratar do encami

nhamento das primeiras ações
governamentais em cada pasta,

dentro do objetivo de começar o

mandato, a partir de 1 de janeiro,
em pleno ritmo de trabalho. A
decisão foi tomada anteontem à

noite, durante a primeira reunião
de trabalho mantida do prefeito
eleito com a equipe do novo

governo.

Dêgo instruiu os colabora-

dores para que estabeleçam
propostas de atuação para cada

setor, com base nas informações
já conseguidas sobre a situação
de cada pasta na Prefeitura. Ele
também solicitou que cada

secretário apresente o respectivo
plano de trabalho até o dia 11 de

dezembro. (MR)

PROMOÇ.lO vAUDA DE
23/1:1/00 AlO/03/01 PARA
�PRAS ACIMA DE R$ 30.00·

l' IIrTllI.Ilf12/0D
2'un....18/12/.0
r",,,"-23/12/00
.'..m,,-21/01/01 I
5'..rr... -111D2/01 �
6'''rTllO-ll/03/01 I
m�Ptt
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OrçamentoRegionalizado vai
destinarR$ 871mil à Amvali

4 - POlÍTICA

Valor é quase
três vezesmaior
que os recursos

previstos em 1999

Jaraguá do �Sul - o

Orçamento Regionalizado de
2001 vai destinar R$ 30 milhões
aos municípios catarinenses. Para
a Região da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu), intregrada por sete

cidades, está previsto R$
871.114,85, mais de270% acima
dos recursos definidos para este '

ano, quando foram orçados R$
319.866,54. Os recursos serão

divididos da seguinte forma: 20%
para os 293 municípios, outros
20% de acordo com o espaço
físico/territorial e 60% propor
cionalmente à população.

Segundo a secretária-exe
cutiva da Amvali, Maria Tereza

Nora, dos R$ 319 mil previstos
para a região em 1999, para
investimentos neste ano, apenas
Barra Velha, Corupä e Massa
randuba receberam parte dos

recursos, num total de R$
99.514,56, cerca de 30% do

previsto. "Nesteano, a Amvali
ratificou os pedidos feitos no ano

passado. Talvez os municípios,
tenham conseguido realizar as

obras e adquirir os equipamentos
reivindicados, mas diretamente do
governo e não pelo orçamento
regionalizado", afirmou.

Expectativa:Maria Tereza acredita na aplicação dos recursos previstos
, \

De acordo com a proposta,
Jaraguá do Sul receberá R$
397.953,18; Guaramirim R$
112.839,19; Massaranduba R$
88.984,55; Corupá R$ 87.

219,19, Schroeq.er R$ 64.288,64
e São João do Itaperiú R$
41.456,64. "As reivindicações
superam em muito os recursos
previstos mas, mesmo assim, há
uma expectati va mui to grande de
serem concretizadas pelo
orçamento estadual", ponderou
Maria Tereza, lembrando que

Corupá reivindica verbas no valor
de R$ 510 mil, Schroeder de R$
524 mil eSão João do Itaperiú

de R$ 360 mil.

Apesar do governo do Estado
tentar acabar com o orçamento
regionalizado, os recursos

definidos para 2001 são R$ 19
milhões acima do previsto no ano

passado, mais de 272%. Jaraguá
do Sul reivindica recursos para,
entre outras, a execução do anel

,

perimetral norte, que terá início
na BR-280, próximo ao Rodeio

Crioulo, seguindo pelos bairros
Três Rios do Norte e João

Pessoa, passando por Schroeder

e Guaramirim até a Rodovia Vila
Nova-Joinville.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereadores perderam 1.963 votos este ano
Jaraguá do Sul- A votação

obtida pelos atuais vereadores nas

eleições deste ano é 16% inferior à
recebida em 1996. Enquanto que
nas eleições passadas, os 11 parla
mentares que disputaram a re

eleição fizeram juntos 12.267 vo

tos, este ano conquistaram 10.304.
Com exceção de Lio Tironi

(PSDB), Carione Pavanello (PFL),
Niura dos Santos e Lorita Karsten

(PMDB), todos os outros regis
tram queda na votação.

Os campeões são Gilmar Me
nel e Pedro Garcia, ambos do

PMDB, que perderam 57,2% e

41,5% de votos, respectivamente.
Garcia perdeu nada menos que
1.032 e Menel 453. Em 1996,
Garcia fez 2004 votos eMenel791.
Elisabet Mattedi (PFL), que em

1996 conquistou 1.463 votos, este
ano fez 820, não conseguiu se

reeleger. Ademar Winter (PSDB)
, foi eleito em 1996 com 1.105 votos,
'este ano obteve 911.

O presidente da Câmara, Afon
so Piazera (PSDB), conquistou
1.067 votos nas eleições anterio

res, agora, fez 909 votos, não se '

reelegendo. Ademar Possamai

(PFL), que também não se reele

geu, obteve 1.050 votos em 1996
e 617 este ano. O' vereador José
Antônio Schmitt (PMDB) perdeu
36% dos votos, fez 914 em 1996 e

585 nas eleições deste ano, tam

bém não' se reelegeu.
Neste período, o eleitorado ja

raguaense cresceu 18%, passando
de 59.778 eleitores, em 1996, para,
70.429, neste ano.

MAIS - Por outro lado, Ca
rionePavanello quase dobrou a vo

tação este ano. Em 1996, recebeu
922 votos e este ano 1.679. Tironi

conquistou 212 votos a mais que
nas eleições passadas, quando ob
teve 1.963. Lorita passou de 1.036
votos em 1996 para 1.103 este ano.

Niura dos Santos (PSDB), apesar
de não ter conseguido a reeleição,
fez 43 votos a mais do que nas

eleições de 1996, quando obteve
852.

FORA - O vereadorMoacir

Bertoldi (PPB), o mais votado em

1996, com 2.156 votos, foi eleito

vice-prefeito na chapa encabeçada
pelo atual prefeito, Irineu Pasold

(PSDB). Gildo Alves (sem par
tido), eleito com 1.044 votos, não

concorreu à reeleição. Alcides
Pavanello (PFL), que também não

disputou ,a reeleição, recebeu 875
votos em 1996. Vicente Caropreso
(PSDB) - eleito em 1998 depu
tado federal- foi eleito vereador

em 1996, com 1.778 votos

Só pra lembrar II
O Artigo 70 do Código

Brasileiro de Trânsito diz que,
onde não há semáforo, o
pedestre tem prioridade

quando estiver atravessando a

via sobre as faixas delimitadas

para este fim.'
Mas por aqui nenhum dos dois

são respeitados. Quem se

aventurar a atravessar a rua

na faixa de pedestre corre o

risco de ser atropelado, e se

precisar pedir informações aos

.órgãos, não é atendido.

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE' NOVEMBRO DE2000

Só pra lembrar I
O inciso XXXIII do Artigo

�

5° da Constituição diz
textualmente: "Todos têm
direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu

interesse particular, ou de

interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no

prazo de lei, sob pena de

responsabi I idade,
ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade ou

do Est,ado".

Confirmado
A Câmara de Jaraguá do Sul
confirmou em segunda
votação, na noite da última
quinta-feira, a aprovação do

projeto governamental que
concede R$ 230.310,00 à

organização da

Schützenfest. Mais uma vez,

somente os vereadores
Lorita Karsten e Pedro

Garcia, ambos do PMDB,
votam contra a proposta.

Infelizmente, o Jornal CORREIO DO POVO encerra

prematuramente a série de entrevistas com' os vereadores
eleitos porJaraguã do Sul. Dos 19 futuros parlamentares,
apenas 11 tiveram a grandeza de revelar à população os

projetos a serem apresentados e a postura política a ser

assumida, além dereforçar os compromissos com os eleitores ,

o que fizeram brilhantemente na campanha.
Entretanto, todos foram convidados pessoalmente para a

entrevista, alguns mais de uma vez.

'Quem não quis ou não tem nada a dizer, foi eleito por acaso,
não tem nenhuma proposta para o Município, ou prefere ficar
no anonimato, escondidinho, para que a sociedade não cobre as

promessas de palanque.
, r

De olho em 2002
Na semana passada, o PMDB Mulher, presidido pela

vereadora eleita Maristela Menel, realizou reunião de avaliação
da participação das mulheres nas eleições municipais deste

ano.

Maristela classificou os resultados de positivos - o partido
elegeu as duas únicas mulheres para a Câmara de Jaraguá do

Sul. "Aproveitamos para traçar os planos e iniciar as
i estratégias para 2001 ", adiantou.

/

Maristela, que não esconde o desejo em disputar uma vaga na

Assembléia Legislativa em 2002, disse que um dos principais
objetivos do partido é buscar novas filiações.

CongresSO
Os vereadores Niura dos

Santos e Lia Tironi, ambos do

PSDB, Lorita Karsten

(PMDB) e Elisabet Mattedi
(PFL) foram escolhidos para

representar a Câmara de
, Jaraguá do Sul no XIV

Congresso Brasileiro de

Municípios, que acontece
entre os dias 21 e 24 de

novembro, em João Pessoa,

Paraíba.

�ADDlMakler]
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba ·que trabalhamos semprepensando na

, sua segurança e tranqüilidade.
�o"OçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,.�\)ßRE Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
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10 A Connection Escola de Informática, que atua no mercado'
jjaraguaense desde novembro do ano passado, oferece os cursos'
Ide Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook]
lExpress, Translator pro, Linux e Star Ofice, Visual Basic, Java,'
lentre outros, todos com certificado reconhecido pelo Ministério,
I daEducação.

I ,

lo A Escola Técnica Federal de Santa Catarina promove na prÓXima:
Iquarta-feira, dia 22, entre 19h30 e 22 horas, no auditório do CPL,
I(Centro Integrado de Profissionais Liberais), o seminário "Motivação,
Ie relações

humanas paramanter, conquistar e encantar clientes", tendo,
Icomo conteúdo programático: como ajustar-se no tempo num mundo I
Iglobalizado, como age um vendedor moderno, desenvolver coragem,
Ipara fazer mudanças sem estresse, como assumir controle usando a,
lin�eIigência emocional e qual a diferença entre satisfazer e encantar o,
Ichente.

"

,
10 seminário será ministrado pelo consultor de empresa Lindomir,
ICardoso. ,

lO O governo do Estado confirmou a disposição em não prorrogar
1

l0 prazo ao Refis (Pr��.:una C:atarinense de Recuperação F!SCal�.:O governador Esperidiâo Amm voltou a afirmar que vetara a lei,
Iaprovada pela Assembléia Legislativa, que define outro prazo llpara a adesão de inadimplentes no Refis.

"

100 presidente do Sebrae, SérgioMoreira, assinou no início da semana, 1
Ina embaixada brasileira em Washington, acordo com a poderosa SBA'
I(Small BusinessAdministration), o Sebrae americano, só que estatal.l
lo tamanho de micro e pequena empresa é diferente nos dois países, ,
Imas a importância delas nas economias dos Estados Unidos e doBrasil'
lé semelhante. 1
ILá, a pequena empresa responde por 50% do emprego formal e do 1
\Plli (Produto Interno Bruto). Aqui, a participação é de 40%, gerando 1
120% dos postos de trabalhos. 1
L �

5upey Pvo-ww-çã.o
Pâvtto-COWlI:= Epw-vv480C

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

sorteio dia23/12/00 às 17 horas na Infocllck,
Promoção ponto com concorrerí a um. impressora Epson 480C

N �tO), & ,.

a "",J,l� voce encontra tudo em informática

Suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,
e assistência técnica especializada

INFORMÁTICA L1'DÁ

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

Rua Reinaldo Rau, 500 - sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

produtos e serviços de alta qualida
de", afirmou, acrescentando que
o prêmio mostra a vitalidade da

empresa para crescer,

Segundo Zipf, a Duas Rodas

cresce 20% ao ano. "O que sus

tenta o crescimento são os investi
mentos em inovação, criatividade,
flexibilidade e agilidade, integrados
à tecnologia", frisou,

FILOSOFIA - Líder no

mercado no segmento de maté

rias-primas para sorvetes e vice
líder em condimento e aditivos, a

Duas Rodas Industrial implantou
uma nova filosofia que tem como

objetivo buscar soluções integradas
entre empresa, funcionários e

clientes. "Nossa missão é fazer
r
com que o cliente tenha sucesso.

Para isso, todo o processo é dis

cutido nas três esferas de atuação",
declarou, lembrando a implantação
da Divisão de Soluções Integradas,
onde é feito a "triangulação" das

propostas.
A Duas Rodas Industrial está

construindo o Centro de Tee

nolcgia e Administração - um

prédio de seis mil metros qua

dragas, onde serão instalados
laboratórios pilotos para testes de

degustação.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

rado a outros países. Enquanto que
o consumo per capita aqui é de

seis litros/ano, nos Estados Unidos
e Canadá, é de 28", informou.

A estratégia usada pela Duas
Rodas para aumentar o consumo

" de sorvetes teve início ainda em

] 998, com a implantação do Pro

jeto de Fidelização. "A fidelidade

implica em respeito e compromis
sos mútuos. Só há fidelidade à me
dida em que gera ganho de

produtividade aos parceiros",
ensinou Zipf, lembrando que o

primeiro compromisso da empresa
é com o cliente interno (funcioná
rios) e depois com os clientes
externos. "É preciso investir no
cliente interno para que este possa
dar o melhor de si. Só a partir daí
é que a empresa pode buscar a

satisfação e o sucesso do cliente

externo", completou.
PRÊMIO - Sobre a premia

ção, o superintendente disse que é

uma conseqüência do trabalho
bem-feito desenvolvido pela equipe
Duas Rodas. "Ser premiada como

título de Top de Marketing da
ADVB émuito importante. É o co

roamento, o reconhecimento do

nosso trabalho e consolida a orga

nização como empresa de know

how, moderna e dinâmica, com

Equipe: Leonardo Zipf e a gerente de Marketing da Duas Rodas Industrial, Ioseane Leone

Tudo em Granitos eMârrnores

ADVB confere à Duas Rodas o
Prêmio Top deMarketing 2000
Empresa líder
nomercado
cresce cerca de
20% ao ano

Jaraguá do Sul - A Duas

Rodas Industrial é uma das 16 ins

tituições premiadas pela ADVB

(Associação dos Dirigentes de Ven
da e Marketing do Brasil) com o

Prêmio Top de Marketing 2000.

O título é o reconhecimento do se

tor às maiores e mais inovadoras

estratégias de marketing, que pos
sibilitaram o crescimento de vendas

de produtos e serviços no mercado
catarinense. A empresaconcorreu
com o case "Promoção de vendas

de produtos para sorvetes", feitas
no inverno deste ano.

De acordo com o superinten
dente da Duas Rodas, Leonardo

Zipf, o objetivo do programa foi

conquistar o mercado consumidor
de sorvete, ampliando ás vendas e

alavancando o produto. A proposta
da empresa foi mostrar que o

sorvete, além de refrescar, é
alimento e deve ser consumido o

ano inteiro. "No Brasil, o consumo
é ainda muito pequeno se compa-

(Oxx47 370·8432

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ilustre confrade.

Aproveitamos a oportu
nidade para enviar ao ilustre

jornalista nosso livro "Igreja
Católica & Maçonaria -

verdadeiras razões da diver

gência", recentemente lançado
no Rio Grande do Sul e que está

sendo muito bem-aceito pelo
público leitor em geral. O livro

destaca fatos históricos que
mostram a atuação conjunta e

posterior separação dessas duas

poderosas instituições. Aborda
o assunto em linguagem jorna
lística, de fácil assimilação,
fugindo da .forrna velada ou

simbólica, geralmente usadaem

outras obras, sem deixar de

provocar, entretanto, contro

vérsias e choque de opiniões.
Além disso, o livro aborda

outros capítulos correlatos ao

tema central, mas não menos

interessantes tais como: Feu-
. , I

dalismo: Usura e Judaísmo;
Territóri�s Pontifícios; Os k

suftas: Ordem dos Cavaleiros
Tempiários; Extinção do Celi

bato no Clero; Brasil 500 anos

- Diálogo e Esperança (Carta
da CNBB) e O Grande Perdão".

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE NOVEMBRO DE 2000

telho, está desenvolvendo e�
forças para trazer para o País

os seus principais fornecedores
de componentes, tomando ainda
maior seu superávit comercial,
hoje positivo.

O superávit da Embraer até
o final de outubro foi de US$
1,1 bilhão. As exportações da

Embraer representam 4,8% das,
vendas totais do País para o

exterior. Botelho ficou satisfeito
com o comportamento de sua

empresa no comércio exterior
e 'promete continuar atuando

agressivamente na área de

exportações. Ele disse ainda

que até setembro a sua com

panhia conseguiu um fatu
ramento recorde de US$ 2

bilhões e um lucro líquido de

lhe aquela capacidade de efetuar
muitas atividades simultâneas e

que, por isso pode, certamente,
ser reconhecido com o título de
"líder de sua comunidade".

Professor Eugênio, embora
não o conheçamos péssoal
mente, a partir do exame de sua

obra e do seu currículo, já o ad

miramos por antecipação. Com
efeito, não ésem razão que um
homem de mais de oitenta anos

- que conquistou a admiração
de sua família, de seus amigos e

de sua comunidade -, continue
atuando produtivamente em

muitas atividades, transmitindo
seu imen)so cabedal de ex

periências. Pot isso, parabéns ao

Embraer registrasuperávit
comercialdemaisdeUS$l bilhão
Exportações
chegaram
o US$ 2,2 bilhões
atéoutubro

São Paulo - A Embraer

(Empresa Brasileira de Aero

náutica), que até o final de
outubro acumula exportações
de US$ 2,2 bilhões, con

figurando-se como a maior

exportadora do País, recebeu
ontem o Prêmio Destaque de
Comércio Exterior, concedido
pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do
Desenvolvimento. O presidente
da companhia, Maurício Bo-

US$ 221,9 milhões. Estas
informações foram remetidas à
CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).

A Embraer tem 31 anos,
com sua matriz localizada em

São José dos Campos, no Vale
do Paraíba, a 90 quilômetros da
capital paulista. Possui ainda
subsidiárias e escritórios nos

Estados Unidos, França e Aus
trália. A mais nova represen
tação está instalada na China,
onde a Embraer chegou este

ano. Privatizada há sete anos, a

empresa possui' hoje dez mil
funcionários e tem em carteira,
para entrega futura, cerca de
US$ 23,3 bilhões, dos quais mais
da metade em encomendas fir

mes, isto é, já confirmadas. (AE)

LIVROS NA PRAÇA

Igreja Católica & Maçonaria
<,

Do autor, ValdirGomes, recebemos o livro acima, autografado, acompanhado degentil carta:

,

Porto Alegre, 3 de novembro
de 2000

"A satisfação costumeira

que sentimos ao receber corres

pondência do jornalista Darcy
Schultz, nosso amigo de muitos

anos, foi redobrada no dia de

ontem, quando nos deparamos
com um exemplar do livro "O
Relato - História da Imprensa
- Jaraguá do Sul e Vale do

Itapocu", de autoria do pro
fessor Eugênio Victor Schmö
ekel. Compulsando as páginas
do livro, 'verificamos a riqueza
da abordagem que o autor deu

\

à sua obra, pesquisando a his-
tória da imprensa dessa região
de Santa Catarina de umaforma

que contemplou todos os as

pectos de fato e de direito, de

espaço e de tempo, relativos ao

tema principal.
"O Relato" é, sem dúvida,

uma fonte de grande valia, que
servirá a todas as pessoas in-:

teressadas na preservação da

história e da cultura. Embora

ficássemos impressi onado s

com a competência do autor,
J
não ficamos surpresos, quando
verificamos o seu currículo no

final do livro. Constatamos que
se trata de um profissional do
ramo, afeito 'às lides da im

prensa, a qual, por exigir de .

quem dela se ocupa,' conhe
cimentos generalistas, propicia-

Metalúrgicosencerram
\

greve e voltam ao trabalho
São Paulo - Os metalúr

gicos da Ford, Volkswagen e

Mercedes-Benz do ABC Paulista
decidiram encerrar a greve da I

categoria em assembléias realiza
das na manhã de ontem. As infor

mações são da Assessoria deIm

prensa do Sindicato dos Me

talúrgicos do ABC, ligado à CUT

(Central Única dos Traba

lhadores). Os metalúrgicos da
Scania e da Toyota também reali
zaram assembléias para decidir se
continuam ou não com a greve.

De acordo com a Força
Sindical, que reúne os tra

balhadores da Ford, do Ipiranga,

e da General Motors, de São
Caetano do Sul, somente os

metalúrgicos da GM ainda não

estão trabalhando porque
decidiram emendar o feriado.
Para isso, segundo a central, os
trabalhadores já haviam com

pensado as horas.
A paralisação dos metalúr

gicos, iniciada na segunda-feira,
foi encerrada em razão da con

cessão de 10% de reajuste salarial
aos trabalhadores pelo TRT (Tri
bunal Regional do Trabalho). A
decisão, tomada na quinta-feira,
beneficiou 60 mil trabalhadores
do Estado de São Paulo. (AE)

'N"'�
-

+:.' e
.

1'. ljas sessões ordinárias dos dias 09/11/2000 e 13111/20.00 foram aprovadas as seguintes indicações e

projetos:

- Aprovando os projetos de lei da Vereadora Lorita Karsten (pMDB) denominando as vias públicasN'
819 e 855, Rodolfo Engelmann e Ricardo Fritzke, respectivamente. Solicitando evidenciar estudos para se

dotar o centro de informações turisticas, na Waldemar Grubba, com ponto comercial de lembranças da
cidadde.

I

- Aprovando projeto de lei do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
orçamentária de 2001. Aprovando projeto de lei dos vereadores Pedro Garcia (pMDB) e Lorita Karsten
(pMDB), que concede contribuição à Associação de Clubes e Sociedades de Caça e Tiro do Vale do
Itapocú. Pronunciando-se a favor do projeto os vereadores Lio Tirone (PSDB), Adernar Possamai (PFL) e
Silvio Celeste (PSDB), e contrário o vereador Pedro Garcia (pMDB), pela não transparência de alguns
itens do balancete.
- Aprovando as indicações do vereadorWigando Meier (PPB), solicitando alargamento da Rua Macuco
Grande, Bairro Rio da Luz II, e implantação de coletor de lixo na TifaWille Gunter, próximo ao Bar do
Bateria. ("I

Palavra Livre

Lio Tirone (PSDB) comunicou a realização da reunião com o Sr. Edelberto Schwanz, que fez a entrega
do balancete e relatório gerencial da Schutzenfest e estarem os mesmos à disposição dos vereadores para
análise, para efeito de discussão e votação do projeto de lei que concede contribuição à Associação e

Clubes de Caça e Tiro, na próxima segunda-feira, pela urgência da necessidade em saldar seus

compromissos.
José Scbmitt (pMDB) disse que a pedido do pároco da Matrix São Sebastião, informava a

descentralização dos trabalhos paroquiais, sendo realizada uma missa no domingo, dia 12, às 9:30h, na
Igreja São Judas Tadeu, Fazem parte desta paróquia as comunidades São Roque (Bairro Três Rios do
Norte), Santa Clara (Vila Rau), Sagrado Coração de Jesus (Estrada Nova), Madre Paulina (Vila Lenzi),
Santa Ana (Ana Paula) e Santa Cecília (São Francisco de Paulo).
Adernar Possamai (PFL) fez menção a festa da comunidade católica. Manifestou-se a respeito de notícias
na imprensa sobre as alternativas para um salário mínimo mais justo, urna delas, defendida pela Receita
Federal, de tributar os fundos de pensão, oriundos de associações de funcionários e colaboradores de
empresas, para usufruir da aposentadoria em forma de renda mensal. Entende que o trabalhador é quem ()
vai ajustar o salário minimo, quando o governo e as empresas é que devem encontrar a formula de um :)
salário mínimo justo, e por isso, solicitava o envio de oficio ao deputado Vicente Caropreso, em nome de
7 mil participantes do Fundo de Pensão do Plano de Previdência da WEG e da Marisol, e de todos aqueles
que tenham plano de previdência privada. para que em caso de votação de projeto desta 'natureza, vote
contrário. Falou que os fundos de pensão pagam 20% sobre a rentabilidade de suas aplicações, que é
arrecadado pelo governo e no momento da aposentadoria novamente será tributado o valor da renda que o

beneficiário terá direito a receber. Dizendo servir isto como argumento para os vereadores da próxima
legislatura, pois certamente, a Prefeitura deverá implantar seu plano de previdência, na sua opinião
necessário e urgentíssimo peja ameaça do não pagamento de novas obras, por manter os beneficios de

previdência, pensão e aposentadoria.o que se pode esperar como certo.

GUdo Alves (sem partido) rebateu declarações do presidente do PT, Dionei Walter da Silva, qualificando
a Câmara de vereadores de medíocre, conclamando demais vereadores a divulgar nota de repúdio na
imprensa e não saber qual a postura dele dentro do PT.
Maria Mattedi (PFL) disse não ser de hoje que vem se falando bobagens e sempre todos ficam quietos,
procurando trabalhar e fazer o melhor. Mas mais uma vez saem coisas ridículas e de quem se acha capaz
de ser prefeito. Deve se mudar o pensamento e valorizar o trabalho das pessoas, pois todos devem
procurar fazer a.sua parte, estando ele muito equivocado. E, que se os representantes do PT vierem com

este pensamento estarão começando errado, não sendo por ai o caminho.
Moacir Bertoldl (PPB) parabenizou a iniciativa do vereador Gilda Alves, surpreendendo-se com pessoas
que elevam o PT em Jaraguá, enquanto o seu presidente coloca de forma pública tal qualificação à
Câmara de Vereadores, tendo um currículo que serve de exemplo a uma sociedade, jogando na lama seus

pares, vereadores e amigos com essa conotação. Ao se saber ser esta uma Câmara enxuta e exemplo para
o Brasil. Sendo de opinião que haja uma retratação, pois se deve partir de um único princípio: respeito à

pessoa e a ideologia partidária dos outros, uma vez que um não é melhor do que o' outro: Devendo-se
partir para o respeito e o bom relacionamento, estando equivocado e trilhando um caminho perigoso, mas
ainda havendo tempo de usar a mesma pagina para ressaltar as colocações de forma positive.
Afonso Plazera Neto (PSDB) disse 'que se usou este termo deve ser para o seu pronunciamento, pois a

medida que uma pessoa vai subindo na escala política/social de uma comunidade é que se conhece esta. E,
sé este moço acha que politica se faz assim está muito enganado.

Assine o melhor jornal
da região pagando

apenas R$ 8,00 por mês

Teleassinaturas: 371-1919/
370-0816/275-0105CORREIODOPOVO
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, cultura - lazer - entretenimento

R

ra
Especialmente para mulheres

Fotos:Edson Junkes/CP

Só para maiores: peça tem temática e linguagem adu/�as, sem apelo sexual Atores discutem ascensão feminina

co, Liandro Piske e Daniel Júnior, sob a direção de
Sandra Baron. A peça vem sendodesenvolvida
há um ano emeio e ensaiada desde agosto. Nes
se período, os atores também se prepararam com

aulas de canto e dança.
Na trilha sonora, músicas sobre trabalho e desem-

prego. Durante toda á peça, o tom de bom humor

sugere que as pessoas não devem se preocupar
tanto com a vida, "afinal, ninguém vai sair vivo
dessa". O estilo comédia não impede que o

.

espetáculo coloque a posição da mulher em
xeque, questionando a posturamasculina que ela

Quatro desempregados se candidatam a uma

vaga num show e farão qualquer coisa para con
seguir o empregô. Eles se submetem a aulas de

canto e dança para participarde espetáculo que
promete agradarmais às mulheres que aos ho
mens. ''Tanto trabalho pra nada", peça do Gats
(GrupoAdulto de Teatro da Scar) estreou ontem,
no teatro doCentro Cultural. Recomendada para
maiores de 18 anos, a peça será apresentada
hoje, amanhã e segunda-feira; e no próximo final
desemana (dias 24,25 e 26), sempre às 20h30,
com ingressos a R$ 5,00.
Oespetáculo usa equipamentosmultimídia e todo
oaparato do novo teatro. A trama enfatiza a dor
de-cotovelo dos homens, frente à ascensão femi- ,

nisla nomercado de trabalho e propõe discussão
crítica do desemprego. Homens um tanto despei
tados (um dos personagens foi substituído no
emprego por umamulher; outro é "corneado";
outro, é ferido em suamasculinidade e humilhado

pelamulher, que o busca no boteco), mas que
adoram asmuberes, prometem espetáculo no
mínimomoderno, para os padrões jaraguaenses.
°Gats foi o primeiro grupo teatral a representar
beijo na boca nó palco, em Jaraguá do Sul. ''Tanto
trabalho pra nada" tem linguagem e cenas adultas,
sem aeelação sexual. "Mas não seremos hipócri
tas, não tem nada nessa peça que não apareça
na televisão todos os dias", diz o ator Leone Silva.
Além dele, o elenco é formado por Rúbens Fran-

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQU TICO KRAUSE

adota no modo de fazer as coisas. Mas ''Tanto
trabalho pra nada" não vai deixar que nenhuma
mulher volte pra casa irritada.
A curta temporada do espetáculo tem apresenta
ção especial dia 20, para atender a demanda de
pessoas que trabalham nos finais de semana.

�IIII� Estofados.
.

r& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufen(iss{er, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Home page: www.estofadoskrause.com.br
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Willian JorgeMurara, o Tata, narrador de rodeios,garganta de

ouro do CTG Laço Jaraguaense, sempre às voltas comgrandes ,

surpresas e curiosidades que deuem ser interpretadas, e, bem
divulgadas. Brinca com o secretário Ilmo, fica olhando por entre
asfrestas para ver se a Soninha já chegou no rodeio, diverte-se'

,

quando o patrão Ninhofaz um "21 ", rouba cabresto, namadru-
, gada, para o vento não carregar a barraca, mas tudo isto tem
comoresultado um trabalho sério. Eu sou testemunha, e vi,

'domingo passado, ele subir no palco às 9 horas, e, exceto com
breves escapadas, descer às 22 horas, totalizando 13 horas de
trabalho. Tata, parabéns, sucesso e obrigado por divulgar o .

nome do Jornal CORREIO DO POVO.
:1

Perfume &Alegria
GaitaPianoPrendas alegres, perfumadas e bem vestidas,

assim é que esta turma manda o recado para
quem ainda não comprou o ingresso de Walter

Morais, neste sábado, no CTG Laço
[araguaense. A elegância de Jaqueline, o mimo e

beleza da princesa Luciane, a alegria de Bianca,
todas, todas estarão dançando e animando o

último baile do século 20, do CTG Laço'
[araguaense. Vai, dar tempo, Vacaria 2002 será

perfumada.

Everton Steilein. CTCDo Trote ao Galope,
filho do Tigrão, participou daMacro Regi
'anal da Fecart, realizada no dia 29 de
outubro, na Cabanha DélPiá, cidade de
Camboriú. Everton venceu o concurso e

está classificado para o estadual a serrea
lizado na cidade de Chapecó, dia 19 de

novembro. Dizem quefilho de tigre já nas

ce listrado, e Euerton não deixa pormenos,
aluno do nobre professar Tiãozinho do

Acordeão,filiado ao CTGDo Trote ao Ga

lope, vem despontando-se como revelação
e levando o nome de Jaraguá do Sulpara
estemundo gaúcho. Boa sorte, Tigrinho.

fleademla de <f)anc;a�
"Terre & pampa- • \

CTG Laço ,J g .
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CTGLAÇO
JARAGVAENSE

19 de novembro - DOMINGO NO RODEIO

\

É um dia especial para a família e amigos virem à sede

campestre do CTG Laço Jaraguaense curtir um "buenacho"
domingo campeiro. Haverá provas campeiras e treinos de

laço com boi. Isto e outras surpresas para fazer um domino

go agradável. Estamos "tchesperando". No local, completo
serviço de bar e cozinha.

S horas - Laçada individual (R$ 5,00 c/churrasco)
10 horas - Laçada Vaca Gorda Individual
12 horas - Churrasco
13 horas - Vaca parada piá � guri
13h30 - VEIGa gorda em duplas

Eduardo Noriles, "Dudu", 10 anos,
filho de JoséAntônio (Dedé) e Celina,
realiza a primeiraEucaristia dia 26,
na Igreja São Judas Tadeu.Dudu.gaú-
cho campeiro, laçador de primeira,

manda recado para as prendinhas:"O
padrefalou que, depois do dia 26, eu já
'posso casar". Deixo um grande abra-
ço, saúde e alegria para as famílias
Miro Borges eNorberto Voight .

ÉHOJE
WALTER MORAIS

eTG LAÇO
JARAGUAENSE

. CASA CAMPEIRA
r---------------, r------'-----------"\
I Gaúcho(a) de Idade nova I, I ' Agen.da'GaÚcha I
I I 118 de .novembro .. Baile' �om Walter Morais e Grupol
I Marllene H. E. Torinlli (19), :, 1 ICriado em Galpão >- CTG Laço Jaraguaense _

I
1 Vanderlei Kienen (21), Haraldo Ta- 1 : I �:r:;u�����bró

� Domingo no Rodeio - eTG

Laçoll1 I 124 a 26 de novembro - Festa Campeira - ero Chaparral
I deu Raulino (25), Adan G. 1 1- Joinville

-

,

I

1 Franzner (29), Viviane Spézia (29).1 130 de novembro - Oulnta-Ieira da Tradição Gauchai
"Especial" - CTG Laço Jaraguaense

(,

)
L '_....;;.. __ -,_-

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fo�e/Fax: (0**47) 371-0330
e-mau: casacampeira@terra.com.br

NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 - Centro

,Jaraguá do Sul - Santa Catarina L .J

DEMARCHICARNES
i�l5;d!,tw'

CARNES

aAl
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�. " .....� Lisandrea Costa

Os prímeíros mouímentos de uma orquestra
Fotos: Edson Junkes/CP

Sábado. 18 de novembro de 2000
,,__-

Nem o teatro inacabado, nem as quedas
de luz e contratempos de estréia

conseguiram impedir o espetáculo da

primeira' audição da Orquestra Filarmônica

de Jaraguá do Sul, que aconteceu quarta
feira, às 17h30. O sonho da Scar

(Sociedade Cultura Artística) se concretiza,
às vésperas da inauguração do teatro,

marcada para meados de 200 I. Formada

essencialmente por jovens, a começar pelo
maestrc. a filarmônica pretende ,

proporcionar estágio mais avançado no

crescimento dos músicos jaraguaenses.
A Comissão Pró-Filarmônica, formada por
Fernando Springmann (ex-violinista,
primeiro presidente da Scar e diretor da
Escola de Música da Scar), Vara Fischer

Springmann (pianista da Camerata de

Jaraguá do Sul e filha de Adélia e

Francisco Fischer, fundadores da Scar) e

Magnus Behling (violinista e diretor da

Orquestra de Cordas da Scar) garante que
a orquestra vai sair em busca do público,
aproveitando os espaços que lhe forem
abertos. Trabalho que já começou com a

participação especial, ontem à noite, na

inauguração das luzes de Natal; na Praça
Ângelo Piazera. Pessoas que gostam de
música e nem se conheciam formaram a

orquestra, que abriga músicos das bandas
e fanfarras de colégios, da Igreja

Assembléia de Deus e da própria Scar,
totalizando cerca de 40 componentes. O
maestro, Daniel Bortollossi. 27 anos, foi
trazido de Curitiba pela experiência que
possui e para não melindrar os maestros da

região. Ele também é o regente da

Orquestra do Teatro Carlos Gomes, de
Blumenau. Recordando os desafios que
teve no início, Bortollossi diz que o maior
desafio continua sendo equilibrar o
sotaque da orquestra, já que os músicos
tocam em diferentes bandas.
O maestro espera que, com o tempo, a

Scar tenha condições de profissionalizar o
grupo. "Minha intenção é que, no futuro,
eles toquem apenas na filarmônica",
explica. O projeto de criação da orquestra
foi possível graças à colaboração de um

padrinho. Para continuar crescendo, o
grupo depende de patrocínio. Instrumentos
raros - como oboé, tímpanos, fagotes e

- ainda não constam no instrumental da

orquestra. "Ela terá todos os naipes",
garante Fernando Springmann.
No repertório do primeiro concerto,
músicas de Schumann, Haydn e

Khatchaturian executadas por cordas,
sopros, madeiras e percussão encantaram a

platéia. A próxima apresentação da

orquestra acontece no Auto de Natal do
Centro Cultural, dia 17.

Músícos e maestra apresentam-se ao público [araquaense pela primeira vez

A filarmônica é formada essencialmente por iooens, selecionados '110 Munícípío

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO SE
DESESPERE"

COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

WWWNAGERAL.COM
(SEM O ".BR")

Patrocínio:

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2000 N@ Gt1;@L®
www.nageral.com

MARES DO SUL (11/11)
O verão está chegando e nada melhor como uma

festa cheia de atrações e supergatinhas! Muita gente
da "jaragualândia" foi conferir a festa que já

virou moda, veja:
HA�ES DO SUL

SMURFS (8/11)
,S·,.' lOUrEI,',Quarta-feira é

"lANC�U:S
'

no Smurfs!

�I

Agenda ,

----------------------------------------------

NA SEMANA QUE VEM,
,

NO DIA 25/11 - SABADO I
. ,

JARAGUA DO SUL VAI RECEBER UMA SUPERFESTA:
NO LIMITE NAGERAL.COM

�.� COM UM DOS MELHORES GRUPOS DE DANÇA DO PAís
FILHOS DA TERRA
E UM SUPERTELAÕ TODO INFORMATIZADO!

LOCAL: CHOPP & CLUB

, E SE
PREPAREM

QUESEMANA
QUE VEM

TEM: LEGIÃO
URBANA

COVER,NA
NOTRE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercadolmobiliário ,Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2000

Vende-se Lanchonete na

Rua WalterMarquardt,
completa, c/ telefone,
ótima clientela formada,
preço a combinar ou troco

por automóvel. Tratar

após as 16 horas no

IIMI� CENTRO DE EDUCAÇÃO
tm.tn1:r1J MUSICAL

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

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ,ões 371-1632

telefone 371-5715,
c/ Vilson.

Vende-se casa na Estrada
Nova de alvenaria. Aceita
se carro. Tratar 371-8655,

c/ Nei.

Vende-se casa ns praia de

Itajuba, próximo ao mar.

Valor R$ 30.000,00. Tratar
372-0663.

Vende-se casa na praia
de Barra Valha c/ 120m2,

VENDE-SE
LANCHONETE
MAC MALE
LANCHES,

DEFRONTE AO
COLÉGIO

HOMAGO. TRATAR
370-4075.

de alvenaria, c/ 3 quar
tos, 2 banheiros, sala,
cozinha, churrasqueira,
varanda, murada e de

esquina. Valor
R$ 27.000,00.
Tratar 372-0655 ..

Vende-se uma loja ctk
artigos de presente em

geral, com balcões e

pratileira para retirar do
local. Rua Henrique Nagel,
163, Bairro Água Verde.

Tratar 371-0446.

Excursão
Aparecida - Rio de Janeiro
Santos e Campos do Jordão.

Saída: 25/12/00
Retorno: 30/12/00

Contato pelo telefone: 371-5817, ou na Rua
Irmão Leandro - Vila Lenzi, próximo ao viaduto,

falar com Bárbara.

REFRIGE'RAÇÃO a
AR CONDICIONADO

Manutenção
preventiva,

. sua saúde
agradece.

• CÂMARA FRIA
• AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT

• INSTALAÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

AMBIENTE ClIMATIZADO
Você e seu cliente merecem sentir-se bem.

Tel/Fax: 47 275-2004 CeI.: 9975-0528
,

e-mail: belfrio@netuno.com.br

• PROJETO
• MANUTENÇÃO

"Versátil, o Split é uma
solução estética para
diversos ambientes"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária

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

VENDE - Apartamento classe "A"

(mobiliado). Ed. Carvalho - Cen
tro. Preço: R$ 110.000,00

TROCA-SE - Terreno (murado) cl
371 m2 (Nova Brasilia), por apar
tamento em Balneário Camboriú

ou Itapema.

ALUGA: Apto. contendo 02 dor
mitórios. Rua: Cel. Procópio Go

mes, 1473. Ed. Maguillú - Apto.
32 "A". R� 250,00.

VENDE: Alvenaria, cl 117 m2, ter
renac/ área 793 m2. Rua Rosa

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

VENDE - Alvenaria cl 165 m',
terreno c! 371 m'. Rua Tomaz F. de

Goes, 366 (Nova Brasilia).
Preço:R$ 90.000,00 (negociáveis)

VENDE: Terreno c!2.655,00 m2•
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kolbach). Preço: R$ 130.000;00.

ALUGA: Apto. contendo 03 dor
mitórios. Ed. Vitória Régia -

Apto.204 "B" - Vila Lalau (Próx.
Marisol). R$ 300,00.

VENDE: Apto. 01 suíte + 02 dor
mitórios. Ed. Gardênia - Apto.
308 - BI. 02 (Centro). Preço:

R$ 45.000,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli=
Estrada Nova (Próx. Mercado
Brazão). Preço: R$16.000,00. '

VENDE: Casa alvenaria c!200m2,
terreno c! 350 m2. Rua João Batis
ta Rudolf, 161 (Amizade). Preço:
"R$ 30.000,0.0 + financiamento.

VENDE: Madeira, contendo 03

dormitórios, e terreno cl ár�a 705

m2,. Rua Bahia, 199 (Jaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 35.000,00,

- Alvenaria cl 60 m2,
terreno cl 600 m2. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder. Preço:
R$ 16.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,
Solo

�;Comeféial
Rua Reinol�o
Rau - Centro. .

jr'ea: .+/-
.

450m2.
,

'Valor a
combinar.

-, ,'\

iSala
Comereilll!!

Rua�Reinoldo
Rau - Centro.

==�___, ÁrefJIl 05.��
W&dlNr"i_""

Valor a
combinar:

"

,
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Enge ec Engetec Engetec, Engetec

o- Engetee Construtora e Imobiliária
Engetec .'.

Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rúa Padre Franckeri, 253

Engetec
.�
�/
Engetec'

Engetec

.a-
Engetec

Engetec

a.
Engetec

Engetec

a-
E'�getec

VENDE
OPORTUNIDADES DA SEMANA:

ALUGA

'Engetee.

. CRECI 934-J

��
Engetec Engetee Engetec

t1
Engetee

Engetec Engetec Engete� Engetec

lOTES NO CENTRO
DA CIDADE

CENTRO - Rua Emil Burow,
272 - Próximo ao Beira Rio.
Casa com 4 quartos, 3 bwc,
garagem para 2 carros,
churrasqueira. ALUGUEL
R$ 600,00, com bônus de
R$ 50,00 nos 6 primeiros·

meses.

CENTRO - Rua Florianópolis,
242. próximo a Marechal

Deodoro, casa com suíte, 2
qtos, dep. empregada, com

piscina e demais
dependências.

ALUGUEL R$ 600,00

Distante BOm da Avenida
Marechal Deodoro, próximo
ao Edifício Barg e ao Posto

Marechal, com excelente
vista do centro da cidade -

2 lotes com 375m2 cada.
Área total 750m2, ideal

para residência.
Preço: R$ 55.000,00

cada lote

1 - ESTRADA NOVA (BAIrlBADA)
Terreno com 450m2, casa em alvenaria com 80m2• Preço R$ 8.000,00
entrada + 60 prestações de R$ 190,00.

/

2 - GUARAMIRIM
Próximo a Weg Química - Bairro Corticeira, terreno com

690m2 e casa com 110m2 - use seu FGTS. Preço R$12.000,00 + sax R$ 190,00.

3-CENTRO
Edifício Menegotti - Apto. grande, com suíte cl closet, 1 qto com bwc social,
3 salas cl 1 sacada, lavabo social, cozinha e despensa, qto e bwc de

empregada e garagem. Valor R$ 70.000,00, condições a combinar

4 - JOÃO PESSOA
Casa em alvenaria com + ou - 110m2 - R$ 37.000,00

Rua Joinville - Próximo a APAE
Edifício com 900m2, contendo amplas salas comerciais no

primeiro piso e apartamento com 450m2, no segundo piso.
Terreno com aproximadamente 1200m2.

Preço 350.000,00 em condições a combinar

Engetee

aaaao-, .,' ,

Engetee Bngetec Engetee Engetec Engetec Engetee Enge.ec

Engetee

a
Engdee

J#
D
Engeter

o
Engete(

Dt.cEnge'c
.'

.

EngctcC

o
EngcfCC

tvil:(,CC
Engetee Enge'

5 - VILA NOVA - PROX. AO FORUM - (OPORTUNIDADE)
Excelente terreno com 600m2 (15x40), por apenas R$ 37.000,00.
Aceita-se carro até 50% do

6 - CENTRO

Ed. Argos - 2º andar - Rua Jorge Lacerda, apto. com 1 suíte

+ 2 quartos, demais dependências e garagem. R$ 75.000,00

7 - CONDOMíNIO AMIZADE - 2 APARTAMENTOS

Apto. com 3 quartos: Preço R$ 33.850,00, e com 2 quartos: Preço R$ 27.000,00
. Totalmente quitados (Aceita-se carro)

8 - CONDOMíNIO AZALÉIA
Excelentes lotes na parte de cima do loteamento, .o 1 º com 700m2�

Pre o R$ 32.000,00, o 2º com 1.200m2: Pre o R$ 65.000,00

JOÃO PESSOA / VIEIRA
Terreno com 50mts de frente para o

asfalto (BR-Schroeder/Jaraguá),
totalizando +- 2.500,OOm2• Preço

R$ 35.000,00. Condições a combinar.

BAIRRO ESTRADA NOVA
casa em alvenaria com 70m2, totalmente

legalizada. Terreno com 420m2, murado, próximo a

colégio, creche, ponto de ônibus,
supermercado e creche.

Preço: R$ 8.000,00 de entrada e saldo em

até 50 parcelas de R$ 220,00 mensais.

Engetee

tl
Engdec
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Rua João Ianuário Ayroso. 53 I - Sala 2

Início laraguá ESQuerdo
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Compra - Vende
Aluga e Administra

Ret. 1011 - CENTRO - Apto de frente para
Marechal, 200m2, suíte c/ closet, hidro e sacada
+ 2 dorm., sala estar/jantar c/ sacada, água
quente, banho social, piso laminado em marfim,
garagem e elevador. R$ 118.000,00

Ret. 2043 - NOVA BRASILIA - R. D. Antonia
sobrado residencial e comercial, em fase de

acabamento, 264m2. R$ 56.000,00

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

371-660,0
371-0725

Ret. 2039 - BARRA RIO CERRO - R. Jair

Baumgartel - casa alv. 163m2, 3 dorm., sala
estar/jantar, banheiro, dep. empregada,
área festa com churrasqueira e banho

Terreno 777m2. R$ 56.000,00

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

casa alv. 200m2, -3 dorm., sala, cozinha e

demais dependência. R$ 75.000,00

Ret. 2035 - CHICO DE PAULA - RJoaquim Fco
de Paula, 279 - casa alv. 200m2, 4 dorm., 2

bwc, sala jantar/ sala tv, cozinha, lavanderia,
churrasqueira. Terreno 527m2• R$ 87.000,00

.

Ret. 3040 - VILA LENZI - R. Marcelo Barbi -

terreno, 875m2 - R$ 18.000,00

Ret. 1013 - AMIZADE - Cond. Amizade - apto
c/ 2 dorrn., garagem e demals dependências.

R$ 31.000,00. Pode serfinanciado

Ret. 2040 - JOÃO PESSOA - R. Felix

I Kuskowski - Casa alv. 93m2, 3 dorm., sala,
cozinha, garagem e demais dep. ficam móveis
cozinha embutida e persianas. R$ 35.000,00

Ret. 3033 - VILA NOVA - R.Eusébio de Pai,
Terreno 940m2• R$ 46.000,00

Ret. 2041 - JOÃO PESSOA - Próx. Luiz Kienen
- casa alv. 120m2, 3 dorm, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e garagem. R$ 39.000,00

Ret. 2042 - JGUÁ ESQUERDO - R. Adolorato Pradi
- sobrado alv. 260m2, 1 suíte,\3 dorm., sala estar/
jantar, cozinha sob medida, escritório e demais

dependência. Terreno 399m2. R$ 99.000,00

Ret. 3037 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luiz chiodini
- Terreno 510m2 - R$ 7.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTOS

• Cobertura medindo 250,00m2
de área útil. 1 suíte master, 1 suí

'te, 1 ou.Z quartos, sala de jantar,
sala de estar, sala de TV, churras
queira, copa, cozinha, 2 banhei-

I _

ros sociais, dispensa, lavanderia,
área de festas ao ar livre, depen
dência de empregada, 2 vagas de

garagem, sacada - teto rebaixado
em gesso - piso cerâmico nos 4

banheiros, cozinha e áreas de fes
tas - piso laminado de madeira -

Vila Nova - R$ 200.000,00 - Fi

nanciamento direto com a

imobiliaria.
• Apto. alto padrão - 1 suíte, 2
quartos, bwc, cozinha, copa, sala,
churrasqueira, lavanderia, varan
da, piscina, 2 vagas de garagem.
(Área útil: 115,OOm2) - entrega, r

em 3 anos - Vila Nova - R$
75.000,00 - financiamento direto
com a imobiliária.
• Apto.' alto padrão - 1 suíte, 1

quarto, bwc, cozinha, copa, sala,,

churrasqueira, lavanderia, varan-
da, piscina, garagem. (área útil

'

95,00m2) entrega em 3 anos -

Vila Nova - R$ 65.000,00 - finan
ciamento com a imobiliária.
• Apto. novo pronto para morar

- 1 suíte, 2 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira, garagem.
(área útil 99,00m2) -'VHa Nova -

R$ 75.000,00
• Apto. novo pronto para morar

- 1 suíte, 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada

• 1

com churrasqueira, garagem.
(área útil 78,OOm2) - Vila Nova -

R$,56.000,00
• Apto. 3 quartos - área útil

109,00m2 - Ed. Mariana -

Baependi - R$ 60.000,00

Parecer Comercial DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

Vende - Administra ' H

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

@ �ealizando seu sonho imobiliario _ 275-2777

• Casa de alvenaria cl 3 quar
tos e demais dependências, ex
clusividade, sobrado com lavan
deria rnals 2 gargens. Casa nova

com ótimo acabamento

R$ 350,00, nego
• Casa de alv. cl 3 qtos., e de
mais dependênclas, toda mura

da, no Bairro São Luiz. R$ 330,00
• Casa de alv., Vila Lenzi cl 1

suíte mais 2 qtos., toda murada.

R$ 350,00
• Apto. Vila Nova cl 1 suíte + 1

qto., com elevador e churrasquei-
RESIDÊNCIAS ra na sacada, cl garagem. R$
• COO. 222 - Casa muito boa me- 330,00 !
dindo 120,00m2 - 1 suíte, 3 quar- • Apto. 2�qto., no Centro. R$ I
tos, sala, cozinha, lavanderia. Terre- 300.,00 I
no medindo 514,00m2 - Jaraguá Es- • Apto. 1 qto., defronte ao Beira !
querdo - R$ 55.000,00, Rio, garagem e churrasqueira. R$ m

• Casa excelente medindo 250,00
400,00m2 - muito confortável - • Apto. no início do Jaraguá Es-
Indaial - R$ 230.000,00 querdo, próx.js.Nadeireira
• COO. 360 - Casa muito boa - 3 Spézia, cl 3 qtos. e 2 bwc, valor
quartos, 2 banheiros - Ilha da Fi- especial R$ 280,00
gueira - R$ 50.000,00 • Apto. na Barra cl 2 qtos. R$
• COO. 285,- Casa localização' pri- 250,00, cl garagem

-

vilegiada - 3,quartos, 2 banheiros - • Sala comercial. Rua Walter
Vila Nova - R$ 70.000,00 Marquardt, próx. ao Posto Mime,

'

I

• COO. 341 - Casa nova muito 'cl 40m2• R$ 250,00, nego
boa, sem uso - 2 quartos - João Pes- • Exclusividade: Sa\la comercial.
soa - R$ 38.000,00

\

CENTRAL, cuja a área é de R$
103m2• Valor a negociar.

• Apto. 2 quartos - área útil

70,00m2 - Ed. Érica - Centro - R$
55.000,00

• Apto. 2 quartos - área útil

14,20m2 - Ed. Marangoni - Vila
Nova - R$ 65.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil

82,00m2 - Ed. Amaryllis - Centro -

R$ 65.000,00
• . Apto. 3 quartos - área útil
99,0)Om2 - Ed. Amaryllis - Centro -

R$ 75.000,00
.• Apto. 2 quartos - área útil

_
66,00m2 - Ed. Magnólia -: Centro -

R$ 75.000,00 !

• Apto. 2 quartos - área útil

85,00m2 - Ed. Florença - Centro -'

R$ 70.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil

80,00m2 - Ed. Maguilú - Centro - R$
42.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil 90,00m2
- Res. Amizade - R$ 38.000,00

TERRENO
• Terreno medindo 14x28 - Barra -

Ao lado do Posto Km 7 - R$

28.000,00
• Terrenos na Ilha da Figueira -

Vários tamanhos e preços - exce

lente localização e livres de en

chente ..

• Áreas industriais prontas para

qualquer tipo de investimento -

consulte-nos

LOCAÇÃO

I
m

'IF,..,

TI

I

TEMOSAINDA VARIASOP

ÇÕES, CONSULTE-NOS
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Apto-l03 -

Edif. Isabella
eil suíte + 2
darm. - sala

'

c/ sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,.
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts';
Finane.1Pare.

.,

���!:�.��P?���:·��··��·��::��·��·?·?�·�·�?�······€e'RREle··BO,peVO·······································����?��!<?'�.��.�:_7

Creci 1749-J
ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS
2 1.

j

NOSSA PAGINA NA INTERNET:
wwwJaraguavirtual.com.br/imoveis/itaivan.htm

ou nosso e-mail: itaivan@netuno.com.br

LTDA. * Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - PRAIA

ENSEADA - Casa
alv. cl 92m2, 3
darm., bwe, sala,
cozinha, garagem,
varanda, edícula
nos fundos cl
38m2, cl 2 äorm.,
bwc, cozinha. R$
65.000,00, aceita
imóvel em Jaraguá

� __._--.
VENDE casa

alv. cl 198m2
- João Pessoa
.!. 1 suíte + 2
darm., 1 bwe,
sala' de estar,
jantar, lavan
deria, salão
de festas,
garagem.
R$ 53.000,00,
aceita imóvel
de menor,
vetor.

Vende - Sobrado -

Vila Lenzi - cl 192m2
- Térreo: sala coml.
cl 32m2, cozinha, haI
de entrada, bwe,
lavanderia. Superior.
4 darm., bwc, sala,
sacada toda ao redor
da casa. Terreno cl
450m2• R$103.000,OO.
Aceita casa de menor
valor Jguá do Sull
raia

alv. c/ 120m2,
ANA PAULA, 3
dorm., bwc, sala
ester/fenter,
cozinha, lavan
deria, churras
queira, garagem
pll carro-
R$ 43.000,00,
ou R$ 15.000,00
+ R$ 357,00mês.......--..;;"--;,p....I
HSBC.

VENDE-Casa
alv. cl 210m2-
BARRA Lot. Papp
- 1 suíte c/ ctose
c/móveis + 2 ,

darm., cozinha c
mobília, bwe so
cial, sala estarl
TV, área de-servi
ço, salão de fes
tas c/ churras
queira, garagem
pI 2 automóveis.
R$98.000 00

alv. NOVO - Guara
mirim c/ 360m2 - aeab.
de primeira, tudo cl
gesso� 1 suUe cl
closet c/ banh., hidra
mass. + sacada + 3
dorm. c/ 2 sacada, bwe
social, sala estar

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

""""-��--' aceita troca.

R$140.000,oo.

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

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

finane. Aceita
Apto.' Ba_!:

� -L......
VENDA - sobrado
cl 133m2 - NOVA
BRASÍLIA - apto.
c/ suíte' + 3 darm,
2 salas cl sacada,
cozinha, lavande
ria, sistema água
quente à gás + 3
salas comi. tér
reas, garagem pI
2 automóveis cl
churrasqueira. R$
150.000,00, aceita
imóvel em Floria

a==::.......:=-.:......:...,::_J;;.---------r-' nôpotis, próx.
Universidade.

VILALALAU
- Casa àlv. cl
223m2, Vila
Lalau - cl 1
suíte e/
banho hldro
massagem, 2
darm., cl
armários
emb. + 1
darm., sala
TV, estar,
jantar,

REF 1748 ' lavabo, garg.
._----.......---------'p/ 2 autom.,
dep. empr., cl bweõ despensa, piseine e

eurrasq. - R$ 120. 00,00 nego
VENDE - SOBRA
DO - Vila Lenzi c/
258,76m2, cl suí
te cl c/oset + 2
dorm., 1 bwc,
sala estsr/iente
ampla, hall, bi
blioteca, lavabo,
coainns, área de
serviço + depósi
to, varanda c/
churrasqueira e
bwc, garagempl
2carros.
R$ 160.000,00
(negociáveis).

VENDE- LTO.

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

(parcela)

VENDE- VILA

NOVA, prôx.
Prefeitura - 2
terrenos cl
600m2 cada,
por apenas R$
25.000,00
cede, Aceita

SOBRADO -

Centro cl
347m2, cl 2
resido + sala
comi. cl 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
dorm, e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

Sobrado c/ alto
padrão, cl 580m2,
Vila Baependi'
sala c/ lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
eloset, hidromas
sagem +- sauna, 2
darm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

Irolla
IMÓVEIS L T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3007- Ed.lsab�lIa· Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas garagem;
MOBILIADO· Area total de 132,11m'. R$ 75.000,00.
3025 • Ed. Dianthus . apartamento NOVO, cl 125m',
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si acabo
3028 • Ed. Jacó Emmendoerfer • suíte + 2 quartos; dep.
empreg., 2 vagas de garagem. R$ 92.000,00.
3034 . Ed. Barão . suite, 2 quartos, cl garagem • R$
55.000,00 . aceita casa de menor valor na praia de Itapoá
3049 . Rua Piçarras· NOVO cl suite + 2 quartos, dep. de
empregada e 2 vagas de garagem. R$ 75.000,00.
3050 • Ed. Novo Milênio· NOVO c/2 quartos, bwc, sala cl
sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e garagem.
R$ 65.000,00.
3051 • Ed. Amaranthus • suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vaqas de garagem. R$
180,000,00.
3053 • Cond. Ed. Royal Barg· suíte + 2 qtos., dep.
empregada, 2 vagas garagem, cozinha mobiliada. R$
180.000,00
3111- Barra- 2 quartos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia
e garagem. R$ 33.000,00.
3313- Res. Ilha dos Açores· novo suíte + 1 qto, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00 financiamento
com construtora.

.

3351 . Res. Anna Cristina, condominio fechado. Apto cl
suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira ..

3354 • Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 75.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1007 • Centro· cl 300m', suite + 2 quartos, sala conj.,
dep. de empregada, garagem p/2 carros. Terreno cl700m'.
RS 140.000,00 . aceita apto ou casa menor valor.
1036 • Centro· Terreno cl 668,65m', edificado cl casa

antiga. R$ 180.000,00. <'

1052- Água Verde· 135m', 4 qtos, 2 bwc, garagem p/2
carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00
1098- Baependi . 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de TV,
cozinha, dep. de empregada, escritório, churrasqueira.
R$ 85,000,00.
1123- Barra- cl 100m'; c/3 quartos. Terreno cl 420m'.
Próx. Posto km 7. RS 65.000,00.

'

1124- R. Walter Marquardt • casa cl 150m', cl suite + 2

qtos. Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1178- R. Guanabara· 200m', suíte + 2 qtos, bwc social,
sala coj., copa, cozinha, lavanderia e garagem. R$
75.000,00 . entrada de R$ 30.000,00 e saldo em carros

ou terrenos.
'

1-214 . Nova Brasília· cl 230m', cl suíte, 2 quartos· R$
100.000,00

.

1296- Vila Lalau· 160m', suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1320 • Vila Lenzi . 270m', suíte com closed, 2 quartos,
sala íntima, lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros,
mobiliada, terreno com 930m'.
1374 . Vila Rau· Cond. Águas Claras > 2 qtos.. R$
11.0000,00 + financ.
1377 • Vila Rau· 90m', cl 2 quartos. R$ 38.000,00
1431 . São Judas· próx, Recreativa Breithacpt • 3 quar
tos, 2 bwc . R$ 25.000,00 + financ.
1984- Corupá • cl 298m', cl suite + 2 qtos- R$ 115.000,00
1985- Guaramirim • 156m' . 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m' . R$ 90.000,00

TERRENOS
2014 � Centro· 421 rlJ' • R$ 30.000,00
2023 • Centro· cl 1.245 m' • R$ 60.000,00.
2053 • Água Verde· 450m'. R$ 20.000,00.
2072 . Amizade· 20.570m' • R$ 150.000,00
2076 • Amizade· cl 386,37m' (18,32x20,70). R$
17.500,OQ
2077 • Amizade· 448m' . R$ 27.000,00.
2097 . Próx. futura Prefeitura cl 1.018m' • ,R$
160.000,00
2112 . Barra· cl 468m' . R$ 15.000,00.
2122- Barra· Res. Satler • 350m' ·'R$ 16.000,00.
2151 . Chico de Paula- c/2.500m'· próx. Posto Marcolla
. RS 60.000,00
2175 • Czerniewicz • cl 1.141 ,40m' • RS 25.000,00
2177 . R. Roberto Ziemann . área cl 8.658m'
2197 • Guaramirim • 93.330,00m'. R$ 119.000,00.
2198- Ilha da Figueira· área c/6.760m'. R$ 70.000,00.
2221 • Cond. Azaléia· 1.018,17m' • R$ 30.000,00
2222 . Jguá Esquerdo • 425m' • R$ 16.000,00.

LOCAÇÕES

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

.E-mail: girolla@netuno.com.br
,

-

PLANTÃO: 9973-9093

/

1320- 270m2• suíte + 2 quartos. Serni-rnobiliada, Terreno com

930m2. R$ 160.000,00. Aceita na negociação apto. central

2294 . Vila Lalau· cl 729m' (27 x 27) • R$ 35.000,00
2317 . Vila Lenzi . 581,65m' (18,50 x 20,50) . RS
27.000,00
2�18 • Res. Piermann . 442.00m' (13 x 34) . RS
17.000,00
2361 • Vila Nova· cl 786,30m'. Loteamento Real Park.
R$ 45.000,00.
2362 . Vila Nova· local alto cl 646m' • R$ 16.000,00.
2373 . Vila Rau· cl 350m' . R$ 18.000,00
2374 . Vila Rau· cl 337m,l. R$ 13.500,00 aceita parco
2377 . Vila Rau· Rua Erwino Menegotti • esquina cl
581,85m' • RS 23.000,00
2446 . Estrada Nova· cl 1.155,00m' • RS 24.500,00
2456 . Três Rios do Sul· área de 2.500,00m' . RS
25.000,00
2980 • Guaramirim • R. 28 de Agosto cl 445m' . RS
22.000,00.
2982- Rod. SC-413 . Km 10 • cl 49.872,00m' • R$
40.000,00
2988 • Guaramirim . próx. Fábrica Elite· 9.144,85m' .

R$ 35.000,00

Casas
601 • Casa cl 3 quartos, 2 bwc's, churrasqueira· fundos
'Posto Km 7 . Barra do Rio Cerro. R$ 450,00.
609 • Casa cl 3 quartos, churr,asqueira, despensa,
garagem p/3 carros. Rua Gustavo Bruch, 210 • próx.
Café Sasse. RS 450,00
614 • Casa cl 2 quartos > Rua Horácio Rubini, 612 •

Barra do Rio Cerro· R$ 180,00

Apartamentos
622 • Apto. cl 3 qtos., Rua Joinville . R$ 290,00.
627- Ótimo apto. cl suíte + 2 quartos, dep. empregada.
Ed. Florença » quase em frente ao Center Som no

Calçadão. R$ 450,00
628 • Apto. cl suite + 1 quarto. Ed. Eldorado. R$ 480,00
/629 • Apto. cl 3 qtos, dep. empregada, tendo linha
telefônica. Ed. Menegotti • em cima da Farmácia
Catarinense. R$ 300,00
632 • Apto. cl suíte + 2 quartos. Ed. Talismã. R$ 550,00
636 • Apto. cl 3 qtos + dep. de empregada· Av. Mal
Deodoro da Fonseca. R$ 330,00.
639 . Apto. de frente cl suíte + 2 qtos . Ed. Jaraguá .

Centro . R$ 350,00.
646 . Apto. cl 3 qtos . Rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira . Centro . R$ 340,00.
650 . Aptos. na Ilha da Figueira cl 2 qtos . R$ 300,00 e

cl 3 qtos R$ 350,00.
659 • Apto cl suíte + 2 qtos Ed. Carvalho· Centro· RS
550,00.

Salas comerciais
663 . Salas comls . Próx. Samae . a partir de R$ 190,00.
667 • 2 salas comls. no centro de Guaramirim. R$ 300,00
(cada).

-

668 . Sala comi cl 60 m' . Rua Barão do Rio arancc :

Centro. R$ 280,00.
670 • Salas cl 70m' • Ed. Chiodini. R$ 200,00 • em

frente CoI. São Luis
.'

675 • Õtlrna sala corni. cl 40m'. Centro Comi. WV RS

400,00 no calçadão
684 • 3 salas comls, sendo: 1 cl 120m' R$ 600,00, e as

outras 2 cl 55m' R$ 350,00.
685 . Sala comI. cl 45m' • Rua Jorge Lacerda- R$ 200,00.
686 . Sala comI. cl 38m' • Centro Comercial Maiochi .

Reinaldo Rau· Centro. R$ 180,00.
688 • Sala comI. cl 50m', cl bwc. Rua João Marcatlo, 40
• em cima da loja Empório do Jeans. R$ 180,00
691 . Sala comI. 300m', terreno medindo 1.500m' .

Rua Preso Epitácio Pessoa· Centro. R$ 600,00.
692-3 salas comls.: 40m' . R$ 350,00, 45m' cl mesanino
de madeira· R$ 350,00, 60m' em 2 ambíentes : R$

380,00. Ao lado Foto Lass.
697 . Sala comI. cl 70m' • Rua Barão do Rio Branca'
Centro· R$ 250,00.
699 . Sala comI. cl 2 ambientes. Schroeder. R$ 350,00

Galpões
804 • Galpão de alv. cl 700m' • Rua Irmão Geraldino

.

Vila Lalau. R$ 1.500,00.
805- Galpão c1'180m', cl wbc. Rua Francisco Todl,
80 • próx. Cal. Alberto Bauer. R$ 390,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931trPABX

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

Rua Anita Garibaldi (Centro) -

1 por andar, 3 garagens, 3
suítes. Área total de 392m2

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2 -

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

E-mail -imoveis@netuno.com.br

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

Preço: R$ 300,00.

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

na). R$ 26.500,00.

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

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

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

R$ 43 000 00 pelos dois

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Casa alv. cl 4 quartos, 3
garagens. Rua Emil Burow,
272, prôx, Beira Rio. Preço:

R$600,00.

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

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

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

casa até R$ 55.000,00)

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Casa alv. e/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

Ponto Comercial - Panifica
dora Pão Quente. Rua Rei
noldo Rau, ao lado do Posto
Mime. Preço: R$ 25.00q,00
(com todas as instalaçoes)

SÃO LUIS - Casa alv. c/70m2 - 1 suíte +

quarto (casa nova) - Rua Maia Nagel.
R$ 30.000,00.

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

em até 12 vezes

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

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (tandar), 2
quartos cl garagem, piso de madeira e fica
cozinha sob medida - R$ 53.000,00 (aceita

troca por casa)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PARA SEU LAR!o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS

373-0325
9975/0781

,

Fone: Y373-1010
�::�I�trönicos", :,

'fio e\ifiterfonés ....•......
• Execução de Projetos
• Forros Rebaixamento de teto
• Meio-cano "Molduras"Corticeiros
• Soncos c/ Luz Indireto
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum

.

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA-4;&'6-
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim QJçqro�!'\�Q $.«:!m CQro��liIli$$�

� (47) 275-3184
li 9975-3105

Uni {'ur: !v
J 1\ //.,.. 111114

'

! 11 ;I)A S ii>

Escritório: Tomaz Francisco Goes. 118· JaraguB do Sul- SC
Rua Minas Gerais, 1134· sala 05· Jolnvllle· SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Jo/nvllle - SC

====�=..illÕEr;:� (OXX����;;�618
'venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

Rua Fritz Barte/" ri" 400 - Sala 05
Baependi - Jaraguá dac-Su/ - SC

Regina Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,Luminária,Pedra de Rio,
Pedra Madeira, Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Nã-o-cobr-�fyet:& Oy wuiLhoYe1rpve<;OY�v�
Ret:vUho-dAvpeb(NSéio-T� (���)

LctjÍAl\}tcv 11,5)</23,0 R$ 9,00m?
ClM:o- R$ 9,50m?

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

pintura na construção civil

(47)
275'-liß3©
2'75-4>'O�Comércio de materiais de construção em geral

Revendedor de Tintas Coral / Dacar
Tel. (47)379-2281 /.9979-3251

('J
LUNELLI

I Banheiras
, Móveis
',' "I Acessórios

I Produtos
�iDEÃL

Serviços de instalações
Hidraulicas, Sanitárias

Vapor, Ar, Aquecedores
à Gás e consertos em Geral

M'diiii....iii'iI'.•

SERViÇOS PREDIAIS

Imunizadora
��faraguá

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

I

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

DEDETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (Com baixo teor tóxico)

Somoy v�vetdm-M-Coruelho-'R�cW
Quitni<;a;C<mV 2 5 a.t1OY cW�e,vtêttcicv rompvovcuUv

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

275-3123
275-3544

R. Bernardo Dornbusch, 590
Vila Baependi

Jaraguá do Sul - SC

-

K & B Lajes Premo/dadas Ltda. riidlMADEIRElltA FLORIDA LTDA.
�.

í'

��ne:i�ia�e;to'd� m:de;ra� �m'�er�l, c'aixarias e'm'ad:ir:s p:ra c�bert�ra
.. , ,..

� ,,"%,""

Wit��b;�'=-;";;;��"�'����'%'\ Financiamentos: (/;,�'�#P�;;�'A;;�;ih'��:·�F�;;:O�'�%(,\
\"",ww'",��,f�,�,�,���",,:,,!!,,���,��"#�,"'#/',l Caixa Econômica

/

- Construcard '"

;",.,
'w". �>�,��,�,���i��"":,,!,�!:!;,�,§0,,,4,i

Rua Adolf Püttj�r� 444 ·-·B�r�� ·d� Ri� M�ih� "i ·T�l: (47)·37o"�7393 - Jaraguá do Sul

Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818

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

CH:'ve

Necessitamos de terrenos em todos os Bairros para venda.

\ EDIFÍCIO MATHEDI II
Aproveite última unidade,

ótima localização, apto com 3
quartos,demais dependên
cias, garagem, churras

queira,play ground, portão
eletrônico. Pagamento:

entrada + 24 parcelas direto
com a construtora. Pronto

EDIFICIO
MÔNACO.
Localização
centralle 2
quartos, salão
de festas com

churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
•

direto com a
construtora.

REF. 1002 - Sobrado Rua
Alberto Santos Dumont -

Vila Lalau com suíte, 3
qtos., demais dependênci

as, 2 bwc's. Valor
negociavel .

EDIFICIO KLEIN - Localização cen

trai - Apto de 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, bwc, gara- I

qern privativa, churrasqueira na saca

da, salão de festas com churrasquei
ra, playground, portão eletrônico. En-
trada + parcelamento direto com a

construtora. Pronto para morar.

REF. 0750 - Casa Rua
Luiz Picolli - Vila Rau -

casa cl iOO,OOm2,
terreno cl 450,OOm2•

R$ 29.900,00,
negociavel.

Imobiliária Menegotti Ltda.
IM081LIARIA

-MENEGOTTI
CRECI W 550-J

COO: 5122 - R.CEl
,

PROCIPIO GOMES DE OLI-
VEIRA -CENTRO. DEP: ,02

QUARTOS,SALA,COPA/CO
ZINHA, BWC, LAVANDERIA,

,

GARAGEM, AREA DE LAZER,
SALÃO DE FESTAS, PORTÃO

I\.

ElETRONICO.
VALOR: R$ 35.000,00

TERRENOS:
---------,-- -:

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

�

COO: 5141 - R. JOAO
PLANINSCHECK / ESQUlf'JA

COM 27S,'o'oM2
VALOR: R$ 30.000,00

COO: 5127 - RESIDENCIAL
HELENA - VILA RAU COM

3'o'o,O'oM2
VALOR: R$ 10.000,00

COO: 5128 - R. OlIVIO DO
MINGOS BRUGNAGO - VILA

NOVA COM 4.176,'o'oM2
VALOR: R$ 400.000,00

I

COO: 5129 - R. JOÃO DOU-
BRAWA - CZERNIEWICZ COM

622,'o'oM2. VALOR:
R$ 27 ..000,00

COO: 5130- - RJOSÉ
EMMENDOERFER - NOVA

BRASÍLIA COM io.ooo.ooc
VALOR: R$ 160.000,00

COO:' 5131- R ..EPITÁCIO
PESSOA - CENTRO COM

833,S'oM2
-

( FRENTE 21,30M)
VALOR: R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREC11873-J

"ENDE - �LUc;� -�DIVIINISTR�

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

Entrada de R$ 63.000,00
+ assumir parcelas de
condomínio de cons

trução de 4,812 Cub's

(R$ 2.442,76) até final de
obra.

----------1
APTOS 1

CONSTRUIDOS:
1
1
1
1
1
----.--------,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42-. - SALA '103 - FONE: 37-'-88-'4-
IMOBILDARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

APTOS ·EM

CONSTRUÇÃO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nº 102, cl

181,60m2 (cl 2 vagas de

garagem) - Entrada de

52,741 Cub's

(R$ 26.773,44) e assumir
parcelas de condomínio
de construção de R$

1.284,33 (corrigidas pelo
cub) até final de obra.

Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos novos

com sacada, churras
queira, 1 vaga de gara
gem - suíte + 1 quarto e

demais dep., R$
54.000,00 - suíte + 2

quartos e demais dep.
r R$ 75.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

IMarechal)
- Aptos. nº 101 e 106 cl suíte +

1 qto. e demais dep. Entrada
de- R$ 9.863,44 e assumir
parcelas de R$ 756,73
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua Adolfo
Sacari - Lateral da Rua

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

demais dep., cl 2 vagas
de garagem. Edifício com

grande área social (pisci
nas térmicas, salões de

festas, sara de jogos,
quadra de esportes,

quiosques). Valor a partir
de R$1,40.000,OO (Sem

acabamento) e a partir de
R$180.000,OO (cl acaba

mento).

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro; R$ 53.000,00

Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz,
Vila Nova (Próx. ao Fórum)
-Apto cl area de 91 m2•

Valor total de R$ 39.000,00.

Edifício Tower Center - Rua
João Marcatto. esquina com

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

quartos e demais dep, com 2

vagas de garagem - Preço: R$
98,000,00, sem acabamento

- Apto. nº 703/1003 cl suíte + 1

quarto e demais dep, cl 1

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

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

Condomínio Ed, Dom
Lorenzo: Rua Leopoldo

Malheiro. Centro: -, Apto nº
204 c/suíte + 1 quarto e

demais dep. - Entrada'de
R$ 35,000,00 + assumir

parcelas de R$ 1,763 Cub

(R$ 892,98) até final de
obra.

i
I

CASAS E APTOS
A VENDA

• Casa cl 180m2, cl suíte + 2
quartos e demais dep. - Ru1a
Frederico Curt Vasel, 455 '

R$ 95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2
cl 3 quartos, 2 bwe, 3 salas,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem (ter
reno cl 600m2), R. Marechal
Castelo Branco, 8.280 - R$
43.000,00 (Negociável).
• Casa em qlvenaria cl
181,OOm2, sendo 120m2 (su
íte + 2 quartos, bwe social,
sala e cozinha) + edícula de
61,OOm2 (lavanderia, dispen
sa, churrascaria e garagem) -

Rua Guanabara 529, Czer
niew'icz, próx. Colégio Alberto
Bauer - R$ 80.000,00.
• Apto cl 3 quartos, 2 bwe's
e demais dep. - Rua Mare
chal Deodoro da Fonseca -

Ed. Caetano Chiodini - R$
38.000,00.
• Apto cl 3 .quartcs, sala,
cozinha, bwe, área de servi
ço, 1 vaga de garagem (Pré
dio cl salão de festas e chur
rasqueira, portão e portaria
eletrônica) - R. Pedro A. Fa
gundes, 45 - R$ 54.000,00
(entrada + assumir financia
mentos CEF).
• Apto cl 2 quartos, sala,
cozinha, bwe, área de servi
ço e 1 vaga de garagem.!
Rua Guilherme Hering, 70 -

R$ 46.000,00.
• Casa em alvenaria cl
212,OOm2, num terreno cl
420,OOm2 - Rua Luiz 'Spézia
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120.QOO,00.
• Apto. com 3 quartos e de
mais dep., Rua Bernardo
Dornbusch, 590, Vila Baependi
- R$ 55.120,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, 'sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Plcolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Apto. cl suíte + 2 quartos,
.dep , empregada e demais
dep., 2 sacadas e 1 vaga de
garagem, (área total de 185
m2 e área útil de 153m2) -

Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Sehioehet - R$ 65.000,00.
• Casa em alvenaria cl 2
quartos e demais dep. (Ter
reno cl área total de 342 rn")
Estrada Nova, Rua Urubiei,
118 - R$ 39.000,00
• Casa de madeira no Lo
teamento Juventus, 3 quar
tos, sala, cozinha, área de
serviço. R$ 19.000,00.
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais
dep. Terreno cl 480m2';' Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.
• Casa mista cl 42m2 (terre
no cl 350m2), cl quartos,
sala, eozinha, bwe, área de
serviço Rua Afonso
Benjamim Brbi, 179 - R$
16.000,00. ,

TERRENOS/SITIO
• Terreno com 1500,00 m2 -

Ru a Espírito Santo - R$
65.000,00

• 2 terrenos com 1.237,50m2
cada - Rua 638, Lot. Píeolli - Vila
Rau - R$ 22.000,00 (cada).
• Terreno cl 1.245,OOm2 -

Rua Fritz Hasse - Centro -

, R$ 85.000,00.
• Terreno cl 2.655,OOm2 - Ruo
Preso Epitácio Pessoa, próx. ao
Kohlbach - R$ 130.000,00.
• Terreno cl 630,OOm2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista,
troca por outro imóvel ou área
construída.
• Terreno cl 780,OOm2 - Con
domínio das Azalétas, Jar.aguá
Esquerdo -' R$ 35.000,00.
• Terreno cl área total de
2.000,OO.m2 (5 lotes) - Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guami-ranga
- R!p 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, próx. Persianas
Engler.
• Terreno com área de
102.752,OOm2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 40.000,OOm2 -

ßarra.do Rio Molha, a 500 rne

tros da gruta - R$ 50.000,00.
• Terreno cl 62.500,OOm2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00
• Terreno cl 8.HLOOm2 na Rua
194, Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
33.000,00' -,

• Sítio com galpão de 600m2
e depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próxi
mo à Serra de Pomerode -

R$ 120.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

• Apto cl 2 quartos e demais
dep. - Rua Guilherme He

ring, 70, Ed. Eriea R$ 300,00
• Apto cl suíte + 2 quartos e

demals dep., (P locação, pré
dio com salão de festas e chur
rasqueira) - Rua Padre Pedro
Franeken, 174 - R$ 388,00.
• Apto eil quarto - Ed. Eriea
- R$ 250,00.
• Galpãó Industrial com

750,OOm2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Salas comerciais em diver
sos locais.
• Aptps no Resid. Amaryllis,
Rua Angelo TorineIli, Vila
Nova, com suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada e/chur
rasqueira, garagem e box para
depósito - R$ ,450,00.
• Casa com '3 quartos e

demais dep. - Rua João Pla
niseheek, 685 - R$ 250,00.
• Casa ern- alvenaria cl
160,OOm2, cl suíte + 2 quartos
e demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá <::"' R$ 550,00.
• Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais
dep. - Rua Epitáeio Pessoa -

R$ 450,00. \

• Apto cl 1 quarto e demais
dep. - R. José Emmendoerfer,
1533

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliaria Jardim

Jaraguá ltda. CRECIW572-J

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

UAMEXCELENTEOPORTUNIDADE!!!
Sobrado em alvenaria (Lindo) cl 230m2, suíte + 2 quartos, dep.
empregada, cozinha cl armários sob medida, sala de TV, sala de

jantar, sala de visita, área de serviço, garagem pl 2 carros,

churrasqueira - Terreno cl área de 450m2, toda murada,
portão eletrônico. Valor R$ 150.000,00, Cond. Champagnat.

I

CENTRO .. ÓTIMAOPORTUNIDADE GUARAMIRIM ...OTIMO
_ TERRENOCOMERCIALNO TERRENO NA BR-280 (CORTr-

CENTRODA CIDADEGUMA CASA CErRA), cl 115m2 de frente para o

DEMADEIRA-R$ 80.000,OO(aceita asfalto, metragem total de 58.000m2
.troca por apartamento em Balneário - R$ 100.000,00 (aceita aparta-

Camboriú) mento em Jaraguá ou Camboriú)
LOCAÇAO - APARTAMENTOS

01 - CENTRO - APTO. ED. PICOLU - 3 dorm. cl 2 bwcs, cl garagem - R$ 350,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. SANTA TEREZINHA. 2 dorm., cl garagem - R$ 250,00
03 - CENTRO - APTO - ED. REVIERA -.2 dorm. + 2 bwc - cl garagem - R$ 330,00
04 - VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorm. cl garagem - R$ 400,00
05 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA - 3 dorm, cl garagem pl 2 carros -

�3�OO ..

06 - CENTRO - APTO - ED MAXIMUM CENTER - suíte + 2 dorm. - cl garagem - R$
450,00
07 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorm. + dep. empr. - cl garagem - R$ 380,00
08 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
09 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA - 1 dorm., cl qaraqern, todo mobiliado - R$
350,00
10 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - suíte + 1 dorm., cl garagem - R$ 280,00
11 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA -'3 dorm., cl garagem - R$ 300,00
12 - CENTENÁRIO - APTO - FUNDOS,WEG II - 1 dorm., cl garagem - R$ 180,00

LOCAÇÃ� - CASAS
01 - CENTRO - CASA COMERCIAL - PROX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento

-

�6�OO '

02 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL) - 2 dorm. - cl garagem - R$ 150,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. MEC. RAÉlOCK) - 2 dorm. - cl garagem - R$ 325,00
04 - SÃO LUIS GONZAGA - CASA ALV. (PRÓX. CAIC) - 2 dorm. - cl garagem

-

R$ 260,00
05 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. DUAS RODAS) - 3 dorm. - cl garagem

- R$
350,00

LOCAÇÃO - SALAS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 - Rua Reinoldo Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SALA COM. CI 32m2 - Av. Mal. D. Fonseca (prédio Senac) -

R$ 280,00 (

03 - CENTRO - SALA COM. CI 75m2 - praça (antiga Prefeitura) - R$ 440,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Troca-se casa de

madeira com ponto
comercial de alvenaria.

Vila Rau, Rua Nicoluzzi ao

lado do nO 2035. Tratar

na Av. Getúlio Vargas, 26
fundos, com Sre. Diva.

Vendo livro ensino

dinamico de pesquisa
ensino fundamental
médio, com curso

supletivo e vestibular

com 13 matérias grátis,
1 guia de apoio
e 1 disquete.

Tratar 372-0633, -

com Adriana.

Vendo casa de alvenaria
com 180m2, em Corupá,
Centro, com 2 quartos, 1

suíte, 2 salas, 1 bwc,
cozinha, lavanderia, e
demais dependência.
Tratar: 375-1242.

Vende-se apartamento
de frente para o mar em

Barra Velha, com 1

quarto. Valor a
combinar. Aceito carro

como parte do

pagamento.
Tratar 372-1610.

TEODORO IMÓVEIS
Uma ótima opção na compra
ou venda de seu imóvel.

Ligue 371·3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul

Vende-se terreno de 21

morqos com 53.000m2,
situado na antiga Tifa
dos Pereiras, ne rua

Walter Marquardt, -

próximo gruta
Perpétuo Socorro.
Valor R$ 35.000,00.

Aceito carro no negócio.
Tratar 371-7341

,

com Sandra.

Vende-se aparelho
CelularNokia.

Valor R$ 150,00.
Tratar: 370-1050.

Vendo telefone prefixo
371. Tratar 371-3670 ou

371-1465, com Jaime.

I

Vende-se tetetone

celular, marca LG,
modelo 500W digital.

Plano de pagamento pós
pago, taxa mensal

R$ 15,00. R$ 230,00.
Tratar: 9103-6151.

ALUGA-SE
SALAS

COMERCIAIS
situadas à
Avenida
Marechal
Deodoro

Centro à partir
de R$ 250,00
mensais.
Tratar:

9104-1401.

I'

II

II
II

EXTRAVIO DEDOCUMENTOS
RODO MIME LTDA., CNPJ 78.358.983/0001-20,

Inscrição Estadual n° 251.831.930, localizada em Jaraguá do
Sul- SC, Rua 25 de Julho, s/n°, BairroVila Nova, comunica
extravio dos seguintes documentos: coiihecimento de frete
Mod. 08 Série U numeração 5001 a 7000 - não utilizados;

conhecimento de frete Mod. O 1 Série U numeração 251 a 750
+-não utilizados; livros fiscaisde registro de saída; livros fiscais
,

de apuração de ICMS; livros Registro de Termo de
__ Ocorrência; livros Diário e Livros Razão.

COMUNICADO
Foram extraviados da empresa Confecções
ExpressBrazil Ltda. ME, CNPJ n2 82.152.3801
0001-44, I.E. n2 252.008.898, os seguintes

documentos: blocos de notas fiscais em branco
tnodelo 3; série E-1 n2 0001 à 0150, modelo 2;
série D-1 n2 0001 à 0150, modelos 1; série C-1

�2 0001à '0075, série C-2 n20001 à 0075, série
-1 0001 à 0150, série B-2 n2 0001 à 0150 e os

livros de registro de entradas, saídas,
_�__in_v_e_u_tãri_�_·o_e_a_p::_ur_aç_:_ão__d_e_I_C_M_S_.__---'

Informativo
Imobiliário
AIJS

'I VENDE - TERRE���!!�?U�04 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00 IVENDE - TERRENO COMERCIAL cl 3.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I....,..____--------.9º Encontro dos Correto-
res de Imóveis de Santa
Catarina de 23 a 25 de no

vembrQ em Laguna.I
VENDE - TERRE(\lO cl 386,37 - RuaJoão BatistaRudo)f

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO cl 1 ,260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

5" Feira - Dia 23.11. 00'.
14:00 as 18:00h - Credenciamento
20:00 - Solenidade de abertura - Cine Mussi
20:30 - Coquetel no Laguna Tourist HotelCASAS

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

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

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

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

6" Feira -'Dia 24.11.00
08:30 Palestra 01 - A Ética na Política

Celestino Secco, sec. de Estado da

Administração.
10:00 Coffee-break
11 :00 Palestra 2 - S.F.H. - Aser Cortines -

Diretor de Hab. da Caixa
11 �30 Debates

112:00
Almoço

14:00 Palestra 3 - Internet - René de Paula
Jr. - Agência Click
15:00 Debate
15:30 Coffee-break
16:00 Palestra 4 - Direito Real - Prof.
Manoel Silvano
17:00 Debate
17:30 Dep. Federal Vicente Caropreso -

I
Emenda a Lei 4.777
18:30 Debates
19:00 Encerramento do dia.
21 :00 Jantar nos restaurantes da praia de

Laguna

I'!..\_"••••"'..I!I!"".IJ!J!II.�R�...
22:30 Baile.

VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

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

(

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e Il
Ouro Verde

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

Sábado - dia 25.11.00
09:30 Palestra 5 - Motivação - Clarice Leal.

11,:00 Aprovação da Carta de Laguna
11:45 Encerramento
12:30 Almoço no clube de campo
14:00 Livre.

Imobiliária Garcia Vende
2\75 ..0019CRECIl541-J

%

t;}Jw:A'ffrm�:,0f(tW;?:f@Wt>t"4fhWtWN;@}j7iY6Al?wrt#:{_Z:_-;"'':':;_;:'fL:é,ik&JSA%itX;.;mmw411®k1?t:,"t:W&
I APARTAMENTO NO CENTRO �
;Cód. 0102 - Apartamento inacabado c�li
126,24m2, contendo 2 quartos, sala deI
estar/jantar, copa/cozinha, área de

. serviço, bwc, varanda + 1 vaga de
� garagem. 'Localizado no Edifício Dunker:,
{próximo à praça Ângelo Piazera, Centro

��:!!��00,00. Negociáveis.
?p
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RuaWalter Marquardt, 623 c sala 4 - Centro ComI. Carlos Vasel - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 013 - Casa alv.: 134m2, 2

quartos, dep.João Pessoa.

R$ 40.000,00.

Ref. 018 - Casa alv.: 120m2, 2 .

casas no mesmo terreno. Lot.

Marquardt. Barra do Rio Cerro.

R$ 30.000,00

Ref. 014 - Casa alv.: 248m2, 1

suíte, 2 quartos, + dep.
Figueira, próx. lndumak -

R$ 120.000,00

Ref. 023 - Casa alv.: 170m2, 3
quartos, + dep. Barra Velha.
Troca-se por carro ou terreno.

R$ 45.000�00

Ref. 033 - Sobrado: 246m2, 4

quartos, dep. Vila Nova -

R$ 55.000,00·à vista ou

financiado

Ref. 078 - Casa alv.: 140m2, 1

suíte, 2 quartos, +dep + piscina.
Lot. Papp. Barra. R$ 100.000,00

- Casa alv.: 4 quartos, 3 salas,
BWC, cozinha, dispensa, área de
serviço, gar., chur., RLÍ'a Adolfo Putjer,
409. Próx. Prefeitura.

R$ 350,00.
- Casa de madeira: 3 quartos, BWC,
sala, copa, cozinha, gara-gem. R.
Adolfo Putjer, 409. Próx.· Prefeitura,
fundos. R$ 270,00.

Ret. 007 - Terreno: 186.000m2•
Lateral da Walter Marquardt: Próprio
pI Chácara. R$ 50.000,00.
Ret. 010 - Terreno de esquina:
670m2. Próx. Rodoviária. R$
55.000,00.
Terreno: 330m2• Próx. Prefeitu

ra.R$ 18.000,00
Ret. 056 - Terreno 1.000.000m2• R$
70.000,00.
Ret. 065 - Terreno 12.200m2,. lat
eral Rua Jcinville. R$ 160.000,00.
Ret. 081 - Terreno: 750m2 - Centro.

R$ 200.000,00.

CENTRAL DE VENDAS

RANCHO
MOVEIS

ti 371-8799
Barão do Rio Branco, 411-

Centro
JARAGUÁ DO SUL

Umaparceria correta.
ti 373-0283
28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Cód. 486 -Sobrado de alv. cl

84,00m2, contendo três

quartos, bwc, cozinha, área
de serviço e despensa.
Terreno cl 360,00m2. ILHA
DA FIGUEIRA - R$ 25.000,00.
(aceita carro como parte do
pagamento)

Cód. 494 - Casa de alv. cl 11 G,OOm2, qua
tro quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, churrasqueira e garagem. Área
do terreno cl 36�,55m2. Três Rios do
Nortel - R$18.000,00
(Aceita veículo como parta da entrada)

Cód. 491 - Casa de alv. c/80,00m2, dois
dormitórios, bwc, sala, copa-cozinha,
área de serviço e garagem, terreno
medindo 800,OOm2. Schroederl - R$
25.000,00 Negociável (aceita veíeulo
como parte de entrada)

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

* Cód. 499 - Excelente casa de alv. cl aprox. 246,00m2, contendo uma suíte, dois
quartos, .dots bwc, lavabo sala de estar e jantar, cozinha, churrasqueira e duas vagas
na garagem. Terreno cl 392,00m2 - Chico de Paula - R$ 75.000,00 (Aceita carro cl parte
do negócio).
* Cód. 492 Casa de alv. cl 82,00m2 contendo três quartos: bwc, duas salas, cozinha,
area de serviço, garagem e churrasqueira, terreno cl jardim e horta com área total de
469,77m2 - João Pessoa. - R$ 26.000,00
* Cód. 495 - Terreno com 362,50m2 - Amizade - R$ 13.000,00
* Cód. 496 - Casa de alv. cl 152,00m2, três quartos, bwc, sala, copa-cozinha, despensa,
área de serviço, varanda, garagem e churrasqueira, terreno medindo 580,00m2 - Três
Rios do Norte - R$ 38.odo,00 (Troca por imóvel elou veículo até R$ 8.000,00)
* Cód. 493 - Bonita casa de alv. nova cl 100,00m2 contendo três quartos, bwc, salas de
estar e jantar, copa-cozinha, despensa - Ilha da Figueira R$3S.000,00 Negociável.
Aceita troca carro ou caminhão
* Cód. 363 Sobrado na praia de BarraVelha cl 98,00m2 contendo três quartos, dois bwc,

copa-cozinha, área de serviço, sacada e uma vaga de garagem, terreno medindo
195;00m2 - R$ 20.000,00 (Aceita imóvel de menor valor ou veículo e moto)
* Cód. 490 - Terreno de esquina cl 321 ,75m2na praia de Barra Velha - R$ tO.OOO,OO
* Cód. 478 Chalé Suíço cl 120,00m2, três quartos, dois bwc, sala, copa, cozinha, área de

serviço, varanda, sacada, churrasqueira e lareira. Fica movéis sob medida. Terreno cl

752,00m2. Araranguá - SC - R$ 52.000,00
Aceita troca por casa ou terreno em Jguá do Sul ou carro.
* Cód. 485 - Casa de madeira cl 77,50m2, cl três quartos, bwc, sala, cozinha, terreno
medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000,00
* Cód. 472 - Construção de alv. cl 43,99m2, terjeno c� 329,00m2 contendo uma casa de

madeira de 44,00m2 cl dois quartos, bwc, copa-cozinha, área de serviço. Villa Lalau - R$

28.000,00
* Oód, 500 - Casa de alv. cl 150m2, três quartos, bwc, sala de estar e jantar, cozinha,
despensa, área de serviço, varanda e garagem. Terreno \ cl 450,00m2. Schroeder I - R$
25.000,00 (Aceita troca por imóvel em Jguá ou'Guaramirirn.)
• Cód. 801 - Casa de alv. cl 31 ;50m2 contendo um quarto, �bwc, copa-cozinha, área de

serviço e varanda. Terreno medindo 458,78m2. Sehroeder I - R$ 12.500,00 à vista ou R$

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

TV, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Terreno cl 619,50m2 - Três Rios do Norte - R$
25.000,00

QUER ALUGAR SEU IMÓVEL? NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!
VENHA DIRETO AO NOSSO ESCRITÓRIO, POIS TÉMOS CLIENTES

CADASTRADOS. LIVRE-SE DE INADIMPLÊNCIA,
COM UMA ADMINISTRAÇÃO CORRETA E SEGURA.

PROCURE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sabe aqu:la ,casa r�J. l
que voce vive 0 �' .�
sonhando? �' �,El

370-7919 / 370-S6r

Procura-se casa na praia de

Perequê e Meia Praia para o

ano novo. Tratar:
9969-5515 com Fabiane

Alugo um quarto no centro,
\

residência particular, onde só
reside uma pessoa.
Tratar: 372-0751

Vendo filhote de gato persa.
Tratar 372-2231.I

Vende-se casa alvenaria, 2

quartos, cozinha, banheiro,
varandão com garagem,
terreno com 320m2, todo

cercado com tela,
poço arteziano.

Lagoa da Cruz. Araquari.
Casa veranista. R$ 10.000,00.

Tratar: 9JJ 2-7838.

Vendo Kit Gênio com aparelho
LG. Tratar: 9103-7839

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE AUOU AO DISK
N '

INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações
é um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com
a Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua
empresa quando necessitar de seus produtos ou serviços. E, .

portanto, um investimento de retorno garantido. A publicidade
recomendada para os tempos de hoje.
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FiliADAS

*

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

feriados, das 7:30 às 22:00 horas.
* Vendas direcionadaS
* Gratuidades:

.

Inserção do banco de dados de Internet
Descontos especiais na aquisição de Mala Direta
15 dias por ano na página classificados promocionas
Relatórios quadrimestrais de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
e-mail d9003000@netkey.com.br.

ou acesse nosso site

http://www.d900300.com.br

o COR��TOR IIVlIÓVEIS

OTIMO SOBRADO EM BARRA VELHA

190,00 m2 - 01 SUÍTE, 03 QUARTOS,
BOA ÁREA COM. CHURRASQUEIRA.
R$ 70.000,00 - NEGOCIÁVEL.

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

TERRENO - RIO
CERRO II SINAL

R$ 1.200,00 E O
SALDO PARCELADO.

CASA MISTA

140,00 M2 � 06 QUARTOS
BAIRRO CHICO DE PAULO

TERRENO - VILA RAU

'328,00 M2 -

R$ 9.000,00 /

TERRENO AMIZADE -

644,00 M2 RUA

ASFALTA, LOCAL,ALTO
LIVRE DE ENCHENTE
- R$ 18.000,00

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

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

VILSON
COMUNICADO

Foram extraviados da empresa Adri Confecções'
Indústria e Comércio Ltda. CNP] nO

82.113.010/0001-06, IE., nO 252.008.219, os
seguintes documentos: notas fiscais de saída

modelo 1 série ú de nO 0001 à 0050 utilizadas e

nO 0101 à 0150, 0174 à 0200 em branco e modelo
2 série 0-1 de nO 0001 à 0050 utilizadas e nO

Ó251 à 0350 em branco

CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

..

Ret. 134 - FIGUEIRA - Alvenaria com

tOOm:!, 3 quartos, sala, cozinha, bwc,
garagem, terreno 360m2, (15x24).

R$ 35.000,00

372·1499
371·3807Ref. 116 - VILA LALAU - Mista

com 130m2, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem, terreno,

387m2. Rua Alberto Santos
Dumont, 351. R$ 30.000,00

-----------------------------

�7H\11 mMAKi!] I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA "
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,

� nO 119 - Próximo.a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO�
RESIDENCIAL ROCHEDO

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, CO

ZINHA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS
• PORTÃO ELETRÔNICO

CASAS
103 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 33.000,00
105 - JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 17.000,00
106 - ESTRAD'A NOVA - Alvenaria, 80m2, 3 quartos, sala, bwc, garagem R$ 26.500,00
108 - FIGUEIRA - Alvenaria, 3 quartos +- casa mista cl 2 quartos R$ 27.000,00
109 - CHICO DE PAULO - Alvenaria 100m2, 3 quartos, com laje, murada R$ 45.000,00
110 - VILA LE�ZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, sala, cozinha, com laje R$ 70.000,00
116 - VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, terreno 387m2 R$ 30.00Q,_QO
126 - BARRA - Mista 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 391000,00
�41- TIFA MARTINS - Alvenaria, 70m2, 2 quartos, sala, cozinha (financiada) R$ 18.000,00
45 - GUARAMIRIM - Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje R$ 32.000,00

5
APARTAMENTOS

519 - VILA NOVA - com 72m2, 2quartos, sala, cozinha, bwc, gar. (financiado) R$ 15.000,00
17-BAEPENDI-com 103m2, 1 suíte,2quartos,cozinha, bwc, garagem,etr:. (aCEitacarm) parce!amento+ R$ 22.000,00

22' T E R R E NOS
.

205 - VILA LENZI - Com 664m2 ao lado do viaduto (pronto pI construir) R$ 20.000,00
I

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

CA LOCAÇÃO
SA - com 2 quartos, sala, cozinha, bwc e garagem na Estrada Nova R$ 160,JO

• SALÃO DE FESTAS
• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO POR APAR-

LOCASLIZADO NA VILA LALAU - PRÓX. WEG
II
R�A: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O Ql JE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

. CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

TAMENTO
• CHURRASQUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIESC
SESI .

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãot·· ·

·

SERVIÇO Df A"MENrAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário

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

trabalhadores.
Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE370-7899 RAMAl 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

SESC CONTRATA PROFESSOR(A) DE

DANÇA PARA 2001;
O Sesc Jaraguá do Sul necessita, com urgência de

,

professor(a) de:
,-

- Dança de Salão
- Street Dance

- Jazz
- Ballet Clássico

- Dança do Ventre
- Dança Folclórica

Requisito básico: Graduação em Educação
Física. Informações: (47)371-9177.

Interessados enviar Curriculum Vitae para:
SESC Jaraguá do Sul- Setor de Cultura - R. Preso

Epitácio Pessoa, 1.273 - Jaraguá do Sul
CEP 89251-100

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-�177

I '---=-n=-=lES:-:-:C�
SENAt

JARAGUÁ DO SUL

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

- Técnico em Eletrônica;·
- Técnico em Eletromecánica: e

- Técnico em Vestuário.

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

MOTIVAÇÃO E VENDAS NO VAREJO
OBJETIVO ouvintes ativos;

- Como tratar despistes evasivas dos clien

tes;
- Como ajudar os clientes a descobrirem o

que eles querem;
- Como fechar as vendas;
- Como trabalhar o pós-vendas.

- Agilizar o potencial do participante focali

zando o lado positivo;
- Treinar e motivar os participantes dentro da
técnica ITA;
- Mostrar a nova realidade do mercado e as

exigências do atual consumidor;
- Apresentar dicas e novas técnicas para fechar
lima venda e deixar o cliente satisfeito.

APRESENTAÇAO
EMILIOMUNOZMOYA

Administrador especializado em compor
tarnento do consumidor,

Administração de vendas pela FGV /São
Paulo e pós-graduado em Marketing pela
Escola superior de Propaganda e Marketing
de são Paulo. Atua como consultor de Em

presas nas áreas de marketing, vendas e

treinamento há mais de 10 anos.

PROGRAMAÇÃO

• A nova postura do profissional de vendas no

varejo;
• Habilidades humanas e habilidades técnicas
necessárias para o bom desempenho da função; •

• A satisfação do cliente como resultado do
trabalho em equipe;
• A loja em posição de venda sua dinâmica e

criatividade;
• A motivação do vendedor do varejo (frustra-
ção e dificuldades); ,

• O comportamento do novo consumidor;
• Técnicas de vendas:
- Como transforrnar clientes resistentes em

REALIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 15 horas/aula
PERÍODO: 20/11 a 24111

HORÁRIO: 19: 15h às 22: 15h (2a a e Feira)
INVESTIMENTO: R$ 60,00 (Sessenta re

ais)
Apoio CDL - CÂMARA DE DlRIGEN·
TES LOGISTAS DEJARAGUÁ

Rua Adélia Fischer, 303 - Bairro Baependi
Prédio ao lado Regata Motos - Jaraguá do Sul - SC

Tel.: (0**47) 370-0251
E-mail: senac·s@·s.matrix.com.br
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Bacalhau
da Galícia

Ingredientes
- 500g de bacalhau desfiado

- 100g de presunto parma (cortado em tiras
de 5 cm por 1 cm de largura)

- 2 cebolas médias
- 3 batatas médias

- 18 dentes de alho grandes com a casca

Aberto diariamente 7 7:00hs, com almoço - 50g de azeitonas portuguesas pretas (pequenas)
Aceitamos reserva para festas - 400ml de creme de leite fresco

- 50ml de azeite de oliva
- Sal e pimenta a gosto

! Modo de preparo
Dessalgue o bacalhau em duas águas. À parte, cozinhe
todos esses ingredientes inteiros, somente na água:
as batatas, as cebolas e os dentes. Numa travessa,

de preferência de barro, coloque o presunto pcrmc. o
alho cozido (retire a casca após o cozimento) e as

batatas cortadas em rodelas. Em seguida, distribua
o bacalhau desfiado e regue com o azeite. Depois
coloque as cebolas desfolhadas, as azeitonas,
regue com o creme de leite, acerte o sal e a

pimenta. Deixe descansar por mais ou menos

10 minutos. Leve para assar em forno alto

por 20 minutos mais ou menos. Abaixe o

fogo e deixe gratinar. Sirva bem ,

\ quente, acompanhado de arroz ,{
,i� branco, pão e vinho. ,
, "
'�endimento: 4 pessoas,�

,

.... "�
...,....

.

,4:'"
� "A
, .....,�_,..i'� 'li
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Ref. 414 - VILA LENZI - Casa mista c/
110,00m2, 4 dormitórios, sala de estar, bwc,
cozinha, sala de jantar. Terreno c/ 420,00m2•

Rua Maria Junkes. R$ 33.000,00.

Ref. 257 - VILA LENZI - Casa em alvenaria c/
aa,25m2 cl 3 dormitórios, 2 salas, 2 bwc's,

cozinha, área de ser-viço e garagem.
Terreno c/ 370,50m2. Rua Esmeraldina

Junkes Klein - R$ 27.000,00

Ref. 602 - CENTRO - apartamento c/
111,00m2, 3 dormitórios, cozinha, sala de
estar e jantar, bwc, garagem, área Ele

serviço. Rua Pedro Avelino Fagun-des, s/
nº - Ed. Vitória Régia - apto 104 - bl. A - R$
20.000,00 + R$ 29.000,00 (financiamento)

Ref. 166 - VILA RAU - Terreno c/420m2 -

Rua Carlos Hruscka - Loteamento Fidelis -

R$ 16.000,00.

..
··.111

LOTES NO BAIRRO SÃO LUISAPARTIR DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL

s
.!!!
.5 Rei . .2503 - CZERNIEWICZ - Apartamento c/\sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e garagem. Rua Jorge :to.
E Czerniewicz, 889 - R$355,00.· -

"'O Rei. 2705 - SÃO LUIS - Sala Comercial cl 30m2, com bwc e grades. Rua João Franzner, 388 - R$ 151,00. cä� .

III

Adl'ninistra COl'npra Vende Aluga

LOCAÇÃO

Aluga

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCtAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina. faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL NQ 23.026 de 09-11-2000

Cópia recebida do cartório de Verê, Paraná
ERNESTO MACHADO NETO E LEANDRA ALVES

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Verê, Paraná, domiciliado e residente na Rua Hercílio
Anacleto Garcia, lote 445, nesta cidade, filho de José Machado e Deolinda Machado.

Ela, brasileira, solteira, .do lar, natural de Verê, Paraná, domiciliada e residente na Rua Hercílio Anacleto

Garcia, lote 445, nesta cidade, filha de Salesio Alves e Mafalda Fachin Alves.

EDITAL NQ 23.031 de 13-11-2000
.

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul, neste Estado
DJAIMES TAUSCHECK E ROSILENE MARA EISELT

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, 1.199, nesta cidade, filho de José Edgar Tauscheck e Marlise Catarine Tauscheck.

Ela, brasileira, solteira, bibliotecária, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Ernesto

Bol/mann, 157, São Bento do Sul, neste Estado, filha de Wolfgang Eiselt e Vilma Rasá Eiselt.

EDITAL NQ 23.034 de 13-11-2000

Cópia recebida do cartório de Campo Alegre, neste Estado
JOSÉ JESUS DE BAIROS E JOANA ALVES GARCIA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e residente em

Jaraguasinho, nesta cidade, filho de paulino Jesus de Bairos e Irma Maria de'Beitos.
Elá, brasileira, solteira, do lar, natural de Faxinai/PR, domiciliada e residente em Fragoso, Campo Alegre, neste

estado, filha de Sezinho Alves Garcia e Maria de Jseus Ferreira Garcia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

DtonHoffmann
Tabeliã Substituto

EDITAL
PATRICIATAVARESDA CUNHAMELLO, Tabelia Designada da
Comarca de JaraguádoSul,Estado de SantaCatarina, naformada Lei,
etc.

Fazsabera todosquanto esteedital, viremque seacham nesteTabelionato
para protesto de Títulos contra:

Ademir Elias Mello - Av. Mal. Deodoro da Fonseca; 429 - ap. 205 - Nesta;
Ademir F. de Assis Solarnon - Av. Prefeito WaldemarGrubba, 3.000 - Nesta'
Airton Sudbrack - R. Exped. Antonio C. Ferreira, 33 - Nesta;

,

Aline Mainardi - R. Alberto Zanella, s/n° - Nesta;
Anelise Rejane Packer - R. Campo Alegre, 349 - Nesta;
Arfri Ind. Com. Refrig. Ltda. - R. Armandus Rengel, s/n° - Nesta;
Atelier N.N. Ind. Com. de Roupas Ltda. - R. Coronel Ernflic CarlosJourdan,41
- Centro - Nesta;

.

Atelier N.N. Ind. e Com. de Roupas ME - R. CeI. Enu1io C. Jourdan, 41lj 219
-Nesta;
Borrachas Jaraguá Ltda. - R. Augusto Demarchi, 765 - Nesta;
Charles Jean Schwartz - R. Walter Marquardt, 139 - Nesta;
Chopp & Clube Ltda - R. Leno Nicoluzzi, 265 - Água Verde - Nesta;
Claudio Alberto de Castro - R. Germano Horst, 100- Nesta;
Confecções Weise Ltda. - R. João Piermann, 50 - Nesta;
Daniel Veterayi Campos - R. Emil Burow, 223 - ap. 402 - Ed, Tulipa - Nesta;
Denise Bastos Borges - R. Max Eugênio Roberto Ziemann, 193 - Nesta;
Denise Bastos Borges - R. Max Eugênio Roberto Ziemann, 193 - Nesta;
Divisórias Lambritex Com. Rep. Ltda. - R. Waldemar Rau, 630 - Nesta;
Doris Frohner Lange ME - R. Walter Marquardt, 76 -,- Nesta;
Edilesio Fabiano Fiamoncini - R. José Narloch, s/n° - Nesta;
Edson Wander Lenzi - R. João Wiest Junior, 2011 - Nesta;
Elisabete Liesernberg - R. José Theodoro Ribeiro, 427� Nesta;
Empreiteira de Maq. de Obra Pinheiro Ltda. - R. Felipe Schmidt, 115 - Nesta;
Estampicor Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, s/no, lote 21 - Ilhada

Figueira - Nesta;
Estampicor Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Pedri, s/n°, lote 21- Ilhada
Figueira - Nesta;
G Mercado Produtos Com. Visual Ltda. - R. Angelo Rubini, 15 - Nesta;
Heike Ariane Weege - R. Reinoldo Rau, 400 - apto 31 - Centro - Nesta;
Hunberto Bernardo Nora - R. Victor Rosemberg, 482 - Vila Lenzi - Nesta;
Inter Flex Comércio de Material-R. José Isidoro Correa, 300 - Rio da Luz

Nesta;
Isolete Horwath - R. Germano Striker, 678 - Tifa Monos - Nesta;
Ivanil de Fátima Sabino - Av. Getúlio Vargas (HSBC Bamerindus) - Nesta;
João Abrão Moreira de Camargo - R. Aguas Claras, s/n° - Nesta;
José Carlos Pinheiro - R. dos Imigrantes, 500 - Nesta;
Leila Regina Gonçalves - R. Hermann Schultz, 169 - ap. 302 - Nesta;
Luzimar Confec. Ltda. - R. João Januário Ayroso, 531 - Centro - Nesta;
MFG Comércio Ind. Conf. Ltda. - Av. Pref. WaldemarGrubba - Nesta;
Marcelindo Carlos. Gruner - R. Pastor Albert Schneider, 5.550 - Nesta;
Marcos CI eber Lorenzetti - ME - R. Presidente Epitácio Pessoa, 1.298-

Nesta;
Material de Const.Carlos e Luiz Ltda. ME - R. José Narloch, 1.716 -Nesta;

. Nelson Wackenhage - R. João Januário Ayroso, 875 - Nesta;
Neuza Zano Vargas Morais - R. Rio de Janeiro, 666 - Nesta;
Nilso Matheus - R. José Picolli, lote II - Estrada Nova - Nesta;
Nova Ind. Serigrafia Ltda. -R. Luiz Marangoni, 361 - Nesta;
Portas Santa Catarina Ltda. - R. Pref. José Bauer, 1.361 - Nesta;
Posto 416 Ltda. - Caixa Postal 92 - Nesta;
Pró ImagemEstúdio Fotografico Ltda. - R. Julho Tavares da Cunha Mello, 74
- Centro - Nesta;
Real Equipamentos Industriais Ltda. - R. Alberto Klitzke - Nesta;
Roma Com. Repres. Ltda. - R. Prefeito José Bauer, 1.402 - Nesta;
Rubens Alves de Moura - R. 285, poste 8 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;

S.P.S. Com. Distrib. Aviamento - R. Prof. Heinrich Geffert, 417 - Nesta;

Só Caseiros Panificadora e Confeitaria - R. Lourenço Kanzler, 773 - Nesta;

Só Caseiros Panificadora e Confeitaria - R. Lourenço Kanzler, 773 - Nesta;

Trans Weber Transportes Ltda. - R. Fredericke Bohmann Enke, 64 - Nesta;

Transweber Transportes Ltda. - R. Fredericke Bohmann Enke, 64 - Nesta;

Valmor Butzke - Estrada Rio da Luz, s/n° - Nesta;
Vilmar Hartmann - R. Alvin Meier, s/n° - Jaraguá 99 - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presenteEdital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato naRua: ArthurMüll�r,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidaro seu débito,ou então, dar razaO
por que nãoo faz, soba pena de serem os referidos protestados na fonna
da Lei,etc.

.

Jaraguá doSul, 16 de novembro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOTRE (14/11)
FESTADEDOUGLAS BOGO

SADOUGLAS BOGO, PILOTO STUDIOFM,
'OCATARINENSECATEGORIAMARCAS "A"
DOAUTOMOBILISMOCATARINENSE).

f

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Sexta-feira: PingüimBar
No final de semananaNotre, Chopp & Club,
Café Confusão e Studio Ao Vivo nageral.com

- SUPERNOVAS

I.

Novo aparelho da Intel altera a

voz da meninada
.

Poucas pessoas sabem, mas a Intel
.

- a gigante des chips - tem uma

série de produtos bem
interessantes para o consumidor

final. Uma das novidades
reservadas par.a este Natal é o

Play Computer Sound Morpher, um
aparelhinho que altera a voz das

pessoas. O equipamento chega às
lojas americanas por US$ 49,99 e

inclui um microfone que permite à
criançada gravar sons e vozes sem

a necessidade de um PC. Ao
conectar o aparelho no

computador, é possível alterar e
misturar as gravações e criar
frases e barulhos engraçados -
tudo através do softwcre que

acompanha o produto.

I,

II

II

NOVo" FILME, SHAFT
O filmeé um remake de Shaff,

filmado em 1971. John Shaft é um
detetive que vai fundo para

satisfazer seu cliente. Sua última
missão é descobrir onde está a

filha de um mafioso, que foi
seqüestrada por uma quadrilha

rival.
Página oficial - http://

www.shaft-themovie.com/

ii

li

JABAGUÁ.CIimlTJ!IR.
CINE 1
SH.AJ!Wf

18 anos. 15:30 - 17:30 e 21:30
CINE 2

ENDIABRADO·
12 anos. 15:15 - 17:15 e 21:15

SHOWBAB.
14 anos. 19:15
ClNE3

SUANDO·FRIO
12 anos. 15:00 - 17:00 e 21:00

TOLEBÂlVCIA.
18 anos. 19:00

Vestindo Toda a Família
�IBARATO

Av.. Mal. Floriano, 35

* Confecções ·em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

1\

��. Av. Mal. Deodoro da

�9" Fonseca, 1699
� II! i;:� Fone: 371·7847

L__��"� Jaraguá do su- SC

OIREÇÃO

::t=.Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372-3306 o..

C .li).Jaraguá do su- SC� &I I
'(

I () Boticário
TElEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis

Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

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

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A linda Carla Venturi, filha
de Carl Andrea Alves

Venturi, a êrsariou no dia
( 4/11. Parabéns!

_6._CO_rum_I_O_DO_ro_V_o � �--CPCRIANÇA

A fofinha Julia Machado
Moreira completou 1

aninho dia 18/11. Os pais,
Juliano e Terezinha
Machado Mti1'1teira,

-

desejam felicidades à

filha
.

Daiane&M'ohr comemorou
sua C�flfirmação no dia 29/
10. Familiares e amigos a

parabenizam e desejam que
Deus a abençoe

A gatinha Thaís Amanda
.

Moreira, filha de Clayton e

Adriana Moreira, completa 6
anos no dia 21/11. Os
convidados serão

recepcionados no domingo.
Felicidades!

Ezeram e Nljjl
completou 2 atUnhos ia 17/

11. Felicidades!

Completaram 1 aninho ontem os gêmeos
Guilherme Felipe e Matheus Felipe, os
paravabéns sãos dos pais, irmão,

Thiago, dos opa e orna B ios e

migos

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

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

J
, ',.

ir Os pais;&t�'U ilmar e Marlice, e os irmãos, Henriquej
e Fernanda, homenageiam a querida Eloísa .

Steffens pela passagem do seu 10° aniversário, no
dia 15 de novembro

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO.DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODOPOVO-7

Cursos do Sine ainda têm vagas
Encontram-se abertas as

inscrições para cursos ofere

cidos pelo Sistema Nacional de
Empregos (SINE), em parceria
com a Fundação Educacional

Regional Jaraguaense (FERJ),
mantenedora do Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul

(UNERJ). As inscrições podem
ser feitas na sede do SINE na

Rua Amazonas, 213, antiga sede
da Sociedade Cultural e Artís

tica de Jaraguá do Sul ou, nos

municípios que não tiverem

escritório do Sine, na sede da

Epagri.

Os cursos que ainda possuem vagas são os seguintes:

EducaçãoAmbiental -12 vagas

Informática Básica - 12 vagas

Informática Aplicada ao Comércio - 12 vagas

Informática Aplicada à Hotelaria - 12 vagas

Informática Especializada - 12 vagas·
Técnica de redação e informática básica - 12 vagas

Inglês técnico - 12 vagas

Inglês aplicado ao comércio - 16 vagas

Excelência no atendimento a panificação - 16 vagas

Excelência no atendimento comercial - 16 vagas

Formação de vendedores - 12 vagas

Gerenciamento de empresas no comércio - 12 vagas

Promoção de vendas - 8 vagas

Panificação/balconista (atendimento no balcão de padaria) - 16 vagas
Excelência no atendimento em hotelaria - 16 vagas

Metrologia básica - 12 vagas

Centro Universitário sedia

exposição com trabalhos
alusivos aos 500 anos doBrasil
Com objetivo de levar os

visitantes a uma viagem pelos
500 anos do Brasil, reconhe
cendo-se e sentindo-se refle
tidos neste contexto histórico,
como agentes construtores e

transformadores· soei ai s, o

Centro Universitário de Jaraguá
do Sul sediou, até o dia lOde

Outubro, uma exposição de

quadros e peças que resgatam

um pouco da história do País.

Além deservir como instru
mento de educação patrimonial,
a exposição procurou meios de
estabelecer maior interação en-

,

tre comunidade e o contexto

histórico do país. Ampliou-se,
desta forma, o processo de

conhecimento histórico, tomando
o algo agradável, como fonte de

informação e formação.

Peças estiveram expostas no hallde entrada do auditório do Centro
Universitário de ]araguá do Sul (UNER])

EmpresaJúnior implantaprograma 5 S
Visando a busca do Cer

tificado de Qualidade ISO-9002

na Empresa Júnior FERJ, optou
se primeiramente pela im

plantação do Programa 5S, por
este estar voltado para a

valorização do ser humano na

organização. O Programa é um

código comportamental que busca
criar um ambiente de trabalho

com qualidade e tem como

objetivo primeiro seriJir corno-um
instrumento de crescimento do

indivíduo.
A denominação 5S é devida a

cinco atividades seqüenciais e

cíclicas iniciadas pela letra S que,

quando traduzidas, significam:
Senso de UTILIZAÇÃO, Senso
de ORDENAÇÃO, Senso de

LIMPEZA, Senso de HIGIENE

e Senso de DISCIPLINA.

Originalmente desenvolvido nö

Japão na década de 50, o

programa vem da prática de os

pais ensinarem a seus filhos os

princípios educacionais que
deveriam acompanhá-los até a

fase adulta.
I

Passada quase uma década

desde sua chegada'no Brasil e

analisada a extensa literatura que
se desenvolveu posteriormente,
vê-se que a fundamentação do

programa émais queummodismo

e é profundamente enriquecedora
por preparar o ambiente de

trabalho para que as pessoas

possam trabalhar com satisfação
e organização, auxiliando nas

mudanças de hábitos e vícios

arraigados no cotidiano orga
nizacional.

Bancasde

Ciências
Contábeis

A turma da 10" fase do

Curso de Ciências Contábeis
do Centro Universitãrio de

Jaraguá do Sul -UNERJ es

tará apresentando- seus traba

lhos em Banca nos dias 9,
10,14, 16, 17, 21, 23, 24, 28,
29 e30 de novembro, sempre
das 19 às 22 horas. Os tra

balhos serão apresentados às

terças e sextas-feiras na sala
206 do bloco F, e às quintas
feiras e no dia 29 na sala 105
do bloco E.

Fotos: Divulgação

ram eleitos, de forma direta' sitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ participou no último fi-

Willian José Wittaczik

NoâmbitodaEmpresaJúnior,
o que se objetiva é:

a) Para os Consultores Juniores:
-/ Estímulo ao trabalho em

equipe;
-/ Despertar a criatividade e

inovação;
-/ Participação conjunta na

soluçãodos problemas;
-/ Sentimento de auto-realização
no desenvolvimento dos projetos;
-/ Proporcionarmaior satisfação
no desenvolvimento de projetos.
b) Para a Empresa Júnior:
-/ Aproveitarmelhor os recursos
disponíveis;
-/ Identificar lideranças naturais
dentro da Empresa Júnior;
-/ Conscientização dos

associados .da Empresa Júnior

quanto àQualidade;
-/ Estímulo à integração dos

DCEtem

novos

diretores

O Diretório Central dos

Estudantes do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ tem nova diretoria. Fo-

pelos acadêmicos dos três

turnos, os seguintes alunos:
Cristiano Scheuer (Presidente);
Daniele Zanini (Vice-Presi
dente); Regiane Carla Zipf (I"
Secretária); Elaine Scmitz (2a
Secretária); Márcio PIanins
check (I" Tesoureiro); e Fábio
Luiz Eger (2° Tesoureiro).

associados.

Com a implantação do Pro

grama 5S, que estimula a pro-

_

dutividade e a qualidade dos

serviços, procuraremos atingir a
,

próxima etapa: a busca do

Certificado de Qualidade ISO-

9002. Isto tem orientado aEmpre
sa Júnior a continuar sempre
adiante, de acordo com os dizeres

de sua missão: "Proporcionar
aos alunos a aplicação prática
de seus conhecimentos, colo
cando-os no mercado de tra

balho como profissionais
competentes, assessorados

pelo Corpo Docente na implan
tação de projetos na área de

Administração ".
Willian José Wittaczik

ConsultorJúnior

Empresa Júnior

Coral do Centro
Universitário faz

viagemde
integração a

Gramado

O Coral do Centro Univer-

nal de semana, da inauguração
dos festejos do Natal Luz na

cidade gaúcha de Gramado. Os
integrantes do coral aprovei
taram a oportunidade para

integrar-se a grupos musicais de

outras cidades do Rio Grande

doSul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Horst Baümle

Casal Ademar e Cecília Menegotti

A diretoria do Clube Atlético Baependi desfilou
uniformizada pela festa

Arquiteto Otaoiano Pamplona e a namorada, Fabiana, com
/0 médico Julio César Jahnke e a esposa,Maria do Carmo

Antídio Aleixo Lunelli e a esposa, Beatriz

Casais Udo e Margit Wagner, Luiz e ElianeNicolodelli
e Sally e Vicente Caropreso

·fl Floricultura
FIorisa

iiif (047) 371-8146
iiif (047) 371-0515

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

R. Reinoldo Rau, 728, sala 7

Telefone: 275-2120

Calçadão
371-5800

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá
375·1948

Paulo André Hufenuessler
com a noiva, Daniela

Didzian,
Pedro
Armando
Gattiea

esposa, Ana
Paula, e

Valdir e a

sposa, Yêd�
auer contt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Chapa Equilíbrio vence disputa
na subseção local daOAB

Jaraguá doSul- Paulo Luiz
da SilvaMattos, representante da

Chapa Equilíbrio, é o novo

presidente da subseção local da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil). Ele concorreu com

Altevir Antônio Fogaça Júnior, da

Chapa Renovação, em eleição que
aconteceu quinta-feira, paralela
ao pleito estadual. Os dois

candidatos locais apoiaram a

Chapa Cidadania, comandada por
Adriano Zanotto, que recebeu

5.045 votos, 62,21% dos votos

válidos. O candidato derrotado no

Estado, João Leonel Machado

Pereira, fez 2.858 votos.

O presidente eleito da sub

seção de Jaraguá do Sul é o atual

vice-presidente, na gestão de

JurandyrBertoldi. AOAB tem 197

associados na cidade, dos quais
194 estavam aptos a votar.

"Alguns não atuam ou não estão

em dia com a OAB, por isso não

têm direito a voto", explica o

presidente da mesa receptora de

votos, Ricardo Luiz Mayer.
Compareceram à eleição, no

auditório do CPL (Centro In

tegrado de Profissionais Li

berais), 170 advogados. Mattos
recebeu 99 votos e Fogaça, 69.

Houve dois votos brancos.
A eleição de Mattos significa

continuidade às diretrizes da

subseção da OAB. "Nós já espe
rávamos esse resultado, até pelo
trabalho que fizemos nos últimos
três anos", diz. Ele explica que o

apoio a Adriano Zanotto, no

Estado, deve-se ao trabalho

conjunto que vem sendo rea

lizado. Zanotto é o atual presi
dente da Caixa de Assistência aos

Advogados.
A chapa eleita propõe o

fortalecimento do trabalho que a

OAB vem desenvolvendo junto à

área educacional, através de

cartilhas para os estudantes, onde
constam direitos e deveres; maior

integração entre advogado, poder
Judiciário eMinistério Público, o

tripé da Justiça; e efetivação da

Vara Federal de Justiça em

Jaraguá do Sul, feito que deve

agilizar o trabalho de todos os

advogados, acelerando o resul

tado de cerca de cinco mil
processos pendentes, subordi
nados a Joinville.

A posse dos eleitos foi ante

cipada para o dia 7 de dezembro.

No dia I de janeiro, assumem

efetivamente. (LC)

Comemoração: PauloMattos (E) vai sucederBertoldi napresidência

vidade são adereços diferentes, -,

como Papais-Noéis caindo de

pára-quedas, e acréscimo de al

gumas ruas na decoração, além
da praça da estação de ônibus.

"Infelizmente, mais uma vez, não
temos condiçõesfinanceiras para
estender as luzes até os bairros,
por isso estamos promovendo o

concurso de fachadas de residên

cias", dizMoretti. Ele espera que
o concurso sensibilize a popula
ção dos bairros a enfeitar suas

casas e que os investimentos no

centro da cidade sejam reverti

dos em aumento nas vendas.

O total de luzes instaladas
através do convênio entre Prefei

tura. CDL e iniciativa privada
equivale a um milhão de lâmpa
das. A exemplo da última edição,
a decoração natalina deve perma
necer até meados de janeiro.
(LiSANDREA COSTA)

ra Artística), e a cantora Daniela

Teixeira da Rocha, vencedora do

Festival Infantil da Canção.
Como acontece todos os anos,

representantes das igrejas Católi
ca e Luterana foram convidados

a transmitir mensagem ecumê

nica. A novidade ficou por conta

de show de raio laser, montado'

pela Instaladora Osvaldo, que
executa a decoração. "Este ano

investimos R$ ISO mil na deco

ração", revela o vice-presidente
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), Sandro Alberto Moretti.
Desse total, 50% será pago pela

-Prefeitura, 30% pela CDL e as

sociados e 20% pela iniciativa pri
vada e profissionais liberais. A ta

xa de iluminação pública gasta no
período - já que as lâmpadas
são ligadas aos postes da cidade
- fica a cargo da Prefeitura.

Na decoração das ruas, a no-

Natal Luz: decoração deste ano tem novos adereços e incluiu ruas não enfeitadas no ano anterior

Cidade abre Natal Luz com
cerimônia e atrações culturais

Foram investidos
mais de R$ 150 mil
na comprade
enfeites, este ano

Jaraguá doSul- A cerimô

nia de abertura do Natal Luz de

Jaraguá do Sul aconteceu sexta

feira, às 20 horas, no palco da

Praça Ângela Piazera, com' a da

chegada do Papai Noel e o

acendimento oficial das luzes que

compõem a decoração natalina da

cidade. O evento teve ainda a

participação de autoridades polí
ticas, civis e militares, e atrações
culturais. Apresentaram-se o

Coral Infantil da EEB Roland

Dornbusch, a Orquestra Filar

mônica de Jaraguá do Sul, o

Coral da Secar (Sociedade Cultu-

ij. ü,. ;;ndmlo.com.m� LABORATORIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
,

confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario SousaJr.
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Horário de At�ndimento: S:g, '�*sex,i Sábados
7:00 às 12:00/ 13:30 às 17:30 8:00 às 11 :00 .

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Reunião: secretária diz que não pode interferir nas multas que os moradores receberam

Moradores discutem opções para
A • "

\

transito da Rua Jose Narloch
I I

Colocaçãode
radardeve
acontecer até
o inícioda semana

novamente. Eles não se intimida
ram com a ação da Polícia Mili

tar, que multou os veículos utili-

.
zados para obstruir a via. "Pedi-":
mos que a secretaria internie
diasse negociação com a PM para
que as multas fossem liberadas,

I

Jaraguá do Sul - A secre- mas ela disse que não tem auto-

tária de Planejamento, Clarice ridade para isso", diz o presiden
Coral, esteve reunida com cerca te da associação de moradores,
de 60 moradoresdo Bairro Tifa ManoelSabel.Apopulaçãonãose
Martins, na noite de quinta-feira, conforma que seja multada por
na Escola Maria Nilda Salai, para fazer manifestação em defesa da
discutir alternativas ao trânsito da vida, se para a realização de ativida
região. Ela prometeu que a Rua des menos nobres, como comíci
José Narloch, motivo, de protes- os, o fechamento de ruas é lícito.
to dos moradores, vai receber Outro ponto discutido foi a
aferidor eletrônico de velocidade colocação de taxões em cruza

nos próximos dias, instalação que mentos, como meio de forçar a

depende apenas da disponibilida- redução de velocidade dos veí
de da empresa responsável. A culos. "Há moradores que não

questão da colocação de taxões
<,

concordam, pelo inconveniente
nos cruzamentos vai depender de do barulho que os veículos fa
decisão. dos próprios moradores. zem ao passar. Vamos juntar as-

Apesar de alguns ânimos exal- sinaturas, para solicitar a coloca
tados, o encontro fluiu em tom ção somente nos pontos em que
de diálogo. Mas os moradores as pessoas autorizarem", explica
lembraram que se as promessas SabeI. A'associação solicitou ain
não. se realizarem vão fechar a rua da a colocação de semáforo com

botoeira, no principal cruzamen
to. da José Narloch, em rua que
dá acesso. à escola, mas a secre

tária de Planejamento. adiantou
que esse benefício só pode ser

incluído no orçamento do próxi
mo ano. Elá prometeu para os

próximos dias, deslocar equipe
para pintura de faixas na rua.

A associação vai solicitar ao
Comurb que reduza a velocidade
limitada para a Rua José Narloch

,de 60 quilômetros por hora (li
mite que consta nas placas) para
40. Na divisa do Bairro TifaMar
tins com o Bairro São Luiz, será
colocado outro radar, como me

dida de segurança. "Todos os mo
radores que vieram à reunião ti

veram oportunidade de falar. Eles
I

•

estão revoltados e pressionam a

associação de moradores porque
muitos acidentes já aconteceram

aqui", lembra SabeI.
Em nome do prefeito, a se

cretária de Planejamento disse que
continua disponível a novas con
versas com a população.
(LiSANDREA COSTA)

-Festas
Rua: Reinoldo Rou,37

, Joroquó do' Sul - sc

Fone: (Oxx47)371-4957

cp··················································· .... •••• •• t •••

@lJ�� .

Bicho Grilo
A Escola de Música Bicho Grilo realiza amanhã, a partir das

17h30, na Praça Ângelo Piazera, o 3° Encontro de Bandas Bicho
Grilo, nos estilos pop e rock. Está agendada a participação de
quatro bandas, Halley, Ponto de Apoio e Tribo da Lua, de Jaraguá
do Sul, e Inconfidentes, de Corupá. O encontro oferece opornm;
dade às bandas de garagem para mostrar o que estão fazendo. A
música na praça vai até às 22 horas.

, ,

Curso de Fruticultura
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Epagri es

tão promovendo o curso de Fruticultura de Clima Temperado,
que será realizado em 23 e 24 de novembro, a partir das 8h30, no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. As inscrições são gratuitase
devem ser efetuadas até o próximo dia 22, através dos telefones
372-8114 ou 372-8112. O curso será ministrado pelo engenheiro
agrônomo pesquisador da Epagri/Videira, Cangussu Silveira
Mattos, e fornecerá orientação sobre as cultUl';s de caqui.figo,
pêssego e uvas.

Formação de mecânicos
A Udesc/Joinville recebe inscrições até 22 de novembro para o

curso de Conversão de veículos parauso de gás natural, destinado a

mecânicos, técnicos e engenheiros; Com duração de 180 horas, o
curso pretende formar profissionais para atender a demanda do

mercado. Informações pelo telefone 473-1111, ramal252.

Para gestantes
O Hospital São José promove, de 20 a 24 de novembro, o

curso "Gestante - Valorização da vida", das 14 horas às 16h30,
na maternidade. As palestras incluem temas relativos aos cuida
dos com gestante e bebê e são ministradas por profissionais de

saúde.
'

* Comercial

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Tributário * Bancário
ir 372-0582

* Civil

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do S_u_I__

Prazer em
oiender bem.

�a,�
.

I
'Prer. Waldemar Grubba. 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do StJ

Pizzas
Pequena - R$ S,90
Cr.nde - R$ 10,90
Cigante R$ 11,90 II

Calzene - R$ 11,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizZ8

de banana nevada

--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Microrregião tem 231 casos

Itapocu registrou 23 casos �.

HIV positivo, nos últimos dez
anos, segundo dados dó':pro

grama de Controle DSTIAids.

Desses, 59 portadores do vírus

foram a óbito (25,5%), 75 estão

doentes (32,5%) e 97 são HIv

positivos, mas con§iderados
sadios (42%). A G�.d� f6,36
exames realizaçlo,i>rt�ini�:br;..t

A'i
_

.. -

,_ 'w< d:t
região, um dáre�úIt�döposÜivp,
ainda segundo o acompa
nhamento estatístico fornecido

pelo programa.
A incidência da doença ainda

Ir; INFOR�A1JYO PA�OQUIAL -18 e 19/11L��OOO
MISSAS

Sábado
-,

15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedi to

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 .. Sala 105
Ed, Florença .. 10 andar

Fones: (047) 371 .. 1910 e 275 ..3125

Domingo
07hOO --' Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Cristovão

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

ii g 1 !IT' II ímm ;;; ,.

,,_.;=::�
�fL�dí)FE!i,;jl..•;wc�_"'"'"="�!"

It

370-7919/370-8649

Guaramirim faz preparativos
para o Dia de Combate à Aids
Sec'retaria quer
realizar

campanha
deimpacto

Guaramirim - A Secretaria

Municipal de Saúde marcou para

segunda-feira reunião com re

presentantes do Posto de Saúde
e do setor do Bem-estar Social

para definir os detalhes da pro
gramação que será desenvolvida
no próximo dia I de dezembro,
quando será comemorado o Dia
Internacional de Combate à Aids.
"A idéia é promover atividad�s
que causem impacto na co

munidade", diz a enfermeira
sanitarista Ivone da Luz, que
defende uma divulgação mais

agressiva para conscientizar a

população guaramirense sobre os

riscos oferecidos pela doença. A
reunião será coordenada pelo
secretário da Saúde, Antônio
Carlos da Luz.

Segundo Ivone, a população
está reagindo de maneira muito

passiva diante da propagação da

aids. Por isso, segundoela, com
as ações, que estão sendo

preparadas para o próximo dia I,
a intenção é "romper o silêncio
das pessoas diante do assunto,

que só é prejudicial". Na opinião
da enfermeira, "a aids foi se

instalando silenciosamente nos

lares, e está sendo considerada
como algo normal pelas fa
mílias". Ivone é enfática, dizendo

que não pode continuar sendo
assim: "O portador do vírus tem

grande responsabilidade, não só
com ele mesmo. mas também
com as Outras pessoas", enfatiza.

O secretário Antônio Carlos
da Luz solicitou o apoio de Maria

Terezinha Zimmermann, respon
sävel pelo Serviço Social da

Edson Junkes/ CP

Preparação: secretário Antônio Carlos reúne equipe segunda-feira

Prefeitura, para a realização das

atividades relacionadas com o

Dia Internacional de Combate à
Aids. A intenção é aproveitar a

programação do Natal em Fa

mília, que a Prefeitura tradi
cionalmente realiza nos bairros,
e ter os moradores das várias
comunidades como públjco-alvo
das mensagens.

.

SÍMBOLO - Uma das ati-
vidádes previstas é a confecção
do laço que simboliza o combate
à aids, com balões vermelhos e

em tamanho gigante, que será

afixado no prédio da Prefeitura,
no próximo dia 24 de novembro,

,ria abertura das comemorações
natalinas da cidade. Outras

'propostas são acionar as sirenes
nas viaturas dos bombeiros, am
bulâncias, polícia e escolas,junto
com o repicar nas igrejas e

capelas, no dia I de dezembro,
ao meio-dia, além da realização
de palestras e farta panfletagem

f

sobre o assunto.
)

Outras cidades da micror-

região também desenvolverão
atividades alusivas naquele dia,
de acordo com a orientação do

Programa de ControleOST/Aids,
da 17" Regional de Saúde.
(MILTON RAASCH)

de HIV -positivo em 10 -anos
�, • ss @�

.A Microrr:egiãb.
'w

• é maior entre os fiom' �"mi-g:

crorregião, mas a c6f1t�ínínação
entre as mulheres. çstá cres

cendo. Dos casos dê4HIV posi
tivo registrados, 157 são ho
mens (68%) e 74 são (32%)mu
lheres. A aids também não pode
mais ser apontada como doença
de grupo de risco, pois133 casos

confirmados (57,6%) -são de

heterossexuais. Os cóltamina
dos por uso de drogas<t'iljetáveis
são 24,7%; homossexual

(9,5%); perinatal (4,3%); bisse
xual (3,0%); e por transfusão de
sangue (0,9%). (MR)

�

NOSSA MENSAGEM

Quem está em Cristonão

precisa temer a sua volta
A fé pode ser reduzida a uma religião do medo. Pelo

contrário, ela está necessariamente unida à esperança de vida
e de vitória, tal como aconteceu com Jesus. Ele é a nossa

garantia. O fim da vida de cada pessoa, assim como o final da

históriahumana, será o tempo damanifestação da glória de
Jesus na vida de cada um de nós e na vida de todo o Povo de
Deus.

EMERGtNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311

� 372·2036

� 371·4311

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-SCS210

� Almoço e Jantar de Segunda a Sexfa
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

Centro • Clerniewicl

,CGZiHItA '"�"�'ritat
SARIELLY

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Delegacia de Comarca será

inaugurada ano que vem
Jaraguá do Sul- o novo

prédio daDelegacia de Polícia da
Comarca será inaugurado
somente no ano que vem. A

informação é do delegado
regional, Adalberto Manoel

Ramos, que acredita no término
da obra até o final do ano. "A

construção sofreu um pequeno
atraso devido às chuvas dos
últimosmeses. Mas apesar disso,
estará pronta até o final do ano,

no entanto, só vamos inaugurá-la

no início do ano que vem",
informou o delegado, sem citar
o mês da inauguração. Ele
informa ainda que apesar "da
nova delegacia não ser muito
maior que a atual, quemede 312
metros quadrados, ela terá mais

espaço, pois foimelhorprojetada.
A delegacia de comarca está

sendo construída num terreno de

1.433,25 metros quadrados e

está orçada em R$ 153,5 mil,
com um total de 335,34 metros

quadrados de área construída. É
uma parceria entre a Prefeitura

.

de Jaraguá do Sul e Secretaria
Estadual de Segurança. Apesar
de ficar ao lado do Fórum, naVila
Nova, longe do centro da cidade,
ao contrário da atual, o 'delegado·
Adalberto Manoel Ramos
acredita que ficará num local

estratégico, "pois estará perto da

Delegacia Regional e ao lado do

Fórum", finalizou.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Polícia prende traficantes de crack
Joinville - A Polícia Mi

litar desativou importante ponto
de comércio ilícito de crack, na
Rua Osvaldo Cruz, proximida
des da Ponte do Trabalhador, no
Bairro Boa Vista, em Joinville.
Foram presas cinco pessoas,
entre eles dois homens consi
derados supostos sócios-propri
etários do ponto, Antônio Carlos

Paradela, 33 anos, e Jonas Gon

çalves, 27. Os dois foram au

tuados em flagrante por tráfico de
drogas. As outras três pessoas
envolvidas,Amarildo BezAguiar,
36 anos, MaurícioMiranda, 48, e
Leandro Knoll Antunes, 20,
foram autuados em flagrante por
porte e consumo.

Os policiais apreenderam

nove pedras de
\

crack. Três es

tavam mantidas em um frasco de

xampu vazio, duas os acusados
tentaram jogar no vaso sanitário.

Gonçalves contou que vendia em
média 50 pedras da droga por dia.

.

De acordo com ,a PM, um

terceiro homem, também apon
tado como sócio-proprietário do

ponto, CONseguiu fugir.

Cabeçasde
palmitos
furtadas

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE NOVEMBRO DE 2000

� OFICINA MECANICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios ,

- Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

/

Veículos são
I

apreendidos em
,..,

operaçao
Jaraguá do Sul - A Polí

cia Militar realizou na noite de

quinta-feira Operação Varre
dura nos principais bairros da
cidade. Foram vistoriados bares,
lanchonetes e abordados veículos
nas entradas de Jaraguá do Sul.

Segundo relatório da PM, foram
apreendidos três veículos com

licenciamento vencido. (AO)

Jaraguá do Sul - Foram
furtadas aproximadamente 330
cabeças de palmito nativos, na
propriedade rural de Irene
Straub, 33 anos. Ela relatou na

Delegacia de Polícia que per
cebeu o furto às 18 horas de
quinta-feira, na propriedade
localizada, na Estrada Garibaldi,
Tifa Vendelini. (AO)

CORREIOOOPOVO

370-7919 / 370-8649
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Jornal

AMORT. D. GOL • R$ 47,50
SIL.TRAS. UNO • R$ 28,00
ARO 13 ESPORT. • R$ 90,00
MANGELS

ünltárlo- Colocação Gratuita

V 371·5,564
Reinoldo Rau, �33

.

Jaraguá do Sul .

,CI)

�
o
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o
E
o
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Edson JunkeslCP

Jaraguaense é campeão estadual de Xadrez
O jaraguaense Alexandr Fier conquistou o título de

campeão do 2° Circuito Catarinense de
Xadrez Rápido

(21 minutos), ao vencer na categoria sub-12 e ficar com a sexta

colocação geral na última etapa da competição, realizada no

último sábado (11111), em Balneário Camboriú. Ele divide o

título com Charles Gauche, de Blumenau, pois ambos somaram

165 pontos no campeonato. Outro excelente resultado de Jaraguá
do Sul foi conquistado por Horácio Matsuura, que garantiu o

terceiro lugar, com 159 pontos, ao vencer a etapa final do
circuito.

Mais títulos no Xadrez
I A equipe de Xadrez da FME

contou com mais três atletas

nesta fase do circuito: John

Lenon Rocha,
campeão na sub-lO e 28°

colocado no geral; Leika Fier,
vice-campeã na categoria
feminina e 35" no geral;
Luciano Fier, 22° no geral.
Filho de Leika e Luciano, o

campeão Alexandr Fier está
convocado pela Federação
Catarinense de Xadrez para
integrar a equipe que
representará Santa Catarina no

Campeonato Brasileiro
Absoluto.

Palavra de Cacá
O vereador Cacá Pavanello

afirmou que a contratação de

Marcos Moraes para o Futsal,
a partir do ano que vem,

é para abrir novos horizontes

para a modalidade. Com o

Marcos "vamos abrir o

mercado de todo o País

para a nossa equipe, pois o

técnico trabalhou nos

maiores clubes da modalidade
do Brasil.

Com o Maneca, os nossos

conhecimentos estavam

restritos a Santa Catarina e Rio
Grande do Sul". Palavra de

Cacá.

Volta o Grêmio Esportivo Juventus
Agora é oficial. A empresa Radix, de José Roberto do Carmo, não
detém mais os direitos do Departamento de Futebol do tricolor.

.

Com o rompimento de contrato, volta o

Grêmio Esportivo Juventus. Torcemos para que o nome
_

"Juventus" seja mantido, pois se identifica mais com o torcedor,
apesar da mudança para "Jaraguá" ter como objetivo a divulgação

da cidade. O vereador e
.�

presidente do Grêmio Esportivo Juventus, Lia Tironi, agora
espera o "engajamento" do empresariado

para oferecer o lazer mais procurado pelo brasileiro, "o futebol",

De início, contará com o apoio dos
"incansáveis" Aleir Pradi, Sérgio Silva, Jair (leo) Maba, Décio

Bago, etc.

LTIVE
"

'G'UMELOS

Rescisão: com o rompimento daparceria, a diretoria do luventos assumiu dívidas com diversas empresas

Grêmio Esportivo Juventus
\

rompe contrato com a Radix

CORREIO DO POVO

Sérgio Silva diz
que o estádio
ainda precisa
de reformas

Jaraguá do Sul - Agora é
oficial. A diretoria rompeu o

contrato de parceria com a Radix
Assessoria e Consultoria, que
administrava o Departamento de

Futebol do tricolor. A parceria foi
firmada no início do ano passado.
Na oportunidade, o proprietário da

Radix, José Roberto do Carmo,
anunciava contatos com empresas
internacionais que possibilitariam
investimentos de aproximadamente
R$ 100 mil por mês, no De

partamento de Futebol. Com a alta
do dólar a parceria não deu certo

e, sem parceiros, Do Carmo foi
acumulando prejuízos e dívidas

que chegam aos R$ 190 mil. Com
o rompimento da parceria, se-

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões •

Tratores • Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

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

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

\ gundo o presidente do Grêmio

Esportivo Juventus, vereador Lia
Tironi, "assumimos as dívidas
com a Construtora Hanne, cerca
de R$160 mil, Celesc, Samae,
Escritório Contábil, Federação
Catarinense de Futebol e Liga de

Futebol. Enquanto aRadix terá que
pagar as dívidas trabalhistas
assumidas no período", informou.

Há quase três anos, Lia Tironi
'assumiu uma dívida anunciada de
mais de R$ 1 milhão, deixadas pelo
então presidente Ângelo Margutte.
Desta dívida "devemos ainda R$
300 mil, agora assumimos mais
esta. Foi um investimento numa

melhoria(referindo-se às obras re

alizadas no Estádio JoãoMarcatto),
por isso assumimos este compro
misso", ressaltou. Acostumado
com o futebol, Aleir Pradi, que por
muito tempo esteve à frente do
tricolor gerenciando o Departa
mento de Futebol, afirmou "a ne

cessidade de ter caixa para poder-
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DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LTDA.

mos entrar em qualquer com
petição. Uns R$ 40 mil por mês
serão necessários". Outro dirigente
do tricolor, JairMaba, afirmou que
"primeiro precisamos desta recei

ta, e depois vamos pensar em dis

putar uma segunda divisão. O que
não podemos é entrar num cam

peonato sem dinheiro", frisou.
O presidente do Conselho

Deliberativo do Juventus, Sérgio
Silva, explicou a necessidade de

alguns concertos no estádio
"como troca de algumas portas
arrebentadas, limpeza, religação

I

de energia elétrica e de água. O
trabalho não nos assusta, vamos

arregaçar as mangas e trabalhar",
diz.

Nos próximos dias, a diretoria
do Juventus iniciará contatos com

os empresários interessados em

apoiar o time de futebol e o Clube

Juventus, "que é um patrimônio
da cidade", finalizou Tironi.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Janaina é campeãbrasileira deCaratê
Resta apenas
uma etapa para
otérmino
do campeonato

Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul - A ca

rateca Janaina Almeida dos

Santos, 12 anos, da Associação
Jaraguaense de Caratê, sagrou
se campeã brasileira no Kumitê

(luta), no último final de semana,
na categoria de 11 a 12 anos, até

faixa verde. Janaina participou do
5° Campeonato Brasileiro de

Caratê Interestilos, realizado na

Sociedade Tigre, em Joinville,
representando a seleção cata- Carateca: Ianainaparticipou do 5° Campeonato Brasileiro, em Joinville

rinense.

Segundo o técnico de Janaina
e professor da Associação
Jaraguaense, Dionísio Heller,
"cinco de nossos caratecas es

tiveram com a seleção catarinense
em Joinville e competiram com

ou tros 1,4 mil atletas que

representaram 19 Estados",
informou. O Estado ficou em

terceiro lugar na equipe de
revezamento até 14 anos. Nesta

categoria, os cara�ecas se en-
J

frentam em seis minutos, "sendo
que o técnico pode substituir,
como numa partida de futebol",

explicou Heller. Além do primeiro

lugar) no Kumitê, Santa Catarina
obteve um terceiro lugar no Kata
(luta imaginária). Resta apenas
uma etapa para o término do

campeonato, que acontecerá na

cidade de Rio Negrinho.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

I

Primeira rodada das semifinais
do amador 'acontece amanhã

Jaraguä do Sul - Amanhã
será disputada a primeirarodada
das semifinais do Campeonato
Amador de Futebol, 1" Divisão.
Os clubes classificados decidiram ,

em reunião na sede da Liga
Jaraguaense de Futebol, or
ganizadora da competição, que as

semifinais serão disputadas em

dois jogos. Se no final do segundo
jogo os clubes terminarem

empatados em pontuação, a

decisão das vagas para as finais
deve acontecer na prorrogação e,
se necessário, na cobrança de

pênaltis. Ainda segundo o

presidente da Liga, Rogério
Tomazelli, os "clubes da categoria
aspirantes decidiram que farão a

preliminar dos titulares, em es-

Pré-Mirim

pecial Tupy e Avaí, que tinham a

opção de jogarem Schroeder",
informou.

Os jogos deste domingo
serão: emRibeirão Grande da Luz,
às 14h45, Tupy x Avaí, categoria
aspirantes; às 16h45, Ponte Preta
x Cruz de Malta, categoria
titulares, árbitro: Vanderlei

Machado, assistentes: Paulo
Funke e Jair Marcelino. Na Barra
do Rio Cerro, às 14h45, Alvorada
x Vitória, categoria aspirantes; às
16h45, Alvorada x Aliança,
categoria titulares, árbitro:
Marinelson Pires, assistentes:
Luis Carlos Uber e Luis Antônio
dos Santos. A segunda e decisiva
rodada acontecerá no próximo
domingo. (AO)

"

reune cerca

demil 'atletas

o pouso oficial, naEscolaMunici
pal Waldemar Schmitz.

- O joinvilense Antônio
Weiwfurter (Toninho Bambu) é o

recordista do Cross Country,'
voando 88 quilômetros, de Jaraguá
do Sul até Lontras -, diz Stelzer,
,que espera novos recordes nas

provas do fim de semana. Ele
informa que os três primeiros
colocados receberão troféus e

valor em dinheiro.
As primeiras etapas foram

disputadas emCanelinha e Tirnbó,
respectivamente.A quarta etapado
campeonato será realizada em

Tangará, no próximomês, em data
a ser definida. (FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL, 18 DE NOVEMBRO DE200Q

Campeonato de Asa-delta
acontece neste fim de semana

Wizard/São Luís é vice-campeã
no momento decisivo", lamentou,
AWizard/São Luís já havia derro
tado o Bom Jesus em duas opor
tunidades. Para Schiochet, "tive
mos excelente desempenho nesta

temporada, comprovando que a

parceria entre Wizard e São Luís
está rendendo bons resultados".

Para conquistar o vice-cam

peonato estadual, o técnico doWi

zard/São Luís, Airton Schiochet,
contou com os, jogadores: Paulo

Negri, Eduardo Massaneiro, Mi

guelCoral, VictorRibeiro, Leonar
do Bremen, Osmar Júnior, Mateus
Píres, Rodrigo Corrêa, Rafael

Valle, Helton Salai, Edson Piotto,
Bruno Schmitz e José Júnior. (AO)

�--------------------,
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, Jaraguá Motos 'I
1 A única moto I
14 tempo�

-- O seu dinheiro vale muito, Ientão não se deixe
� I1 moto e 1 enganar. Venha até a

1 tempo
J'araguó Motos, faça seu Isó pra "I TEST DRIVE anÚllllci."

1 você. e escolha J'ó a sua Yamaha e deposite /!Ia

If!,I,Y/(fIQ da
125 O Km. Com ela seu /loja e con,c€>"ya a Idinhero vale 20% a mais do Ii"m ca'pacete e

que a 125 da !!lIma calmi'seta' Iconcorrência. YBR 125E A Yama.hJa,. Serte;

moto que rende muito pais 09(lZ(ZaOO I
- por muito menosl I1 Nome: Também aceitamos sua

1 Endereço: carta de créditol Fone: I
1 Rua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 370-7700 - Jaraguá do Sul - sc JL --

Jaraguá do Sul - O Festi

val Escolar Pré-Mirim;' pro
movido pela Fundação Munici

pal de Esportes de 9 a 11 deste

mês, reuniu cerca de mil estu
dantes com idade até 11 anos.

Participaram 19 escolas da ci

dade, inscritas em seis modali
dades esportivas.

. De acordo com o diretor de
eventos da FME, Caius Ananda
Xavier dos Santos, a competição
"foi extremamente positiva, pois
contou com um número expres
sivo de pais 'e familiares que
compareceram aos jogos para
torcer pela garotada", diz. (AO)

Jaraguä do Sul- A 3" etapa
do Campeonato Catarinense de

Asa-delta, cancelada devido ao

mau tempo dos dias 14 e 15 de

outubro, será realizada nos dias 18
e 19 de novembro, a partir das 11

horas, no Morro da Boa Vista.
Cerca de 45 pilotos de todo o Es

tado, entre 18 e 55 anos, irão parti
cipar: Um dos integrantes da co

missão organizadora do evento,
Valdir Stelzer (Zulu), explica que, "

sábado será realizada aprovaCross

Country, onde vence o piloto que
faz vôo mais longe,e, no domingo,
será realizada a prova de triangu
lação; onde o piloto deve seguir até
o ponto obrigatório e retomar para

Jaraguá do Sul - A equipe
de BasqueteMirim daWizard/São
Luís é vice-campeã do Campeona
to Estadual. O segundo lugar foi
garantido com as disputas em

Joinville, no hexagonal final doCa
tarinense. O time jaraguaense ini- ,

ciou as finais vencendo os dois pri
meiros jogos, 68 a 43, sobre o Ipi
ranga, de Blumenau, e 72 i 40,
sobre Pato Branco, do Paraná. Na
decisão, a perda do título foi para
o Bom Jesus, por 58 a 49.

O técnico Airton Schiochet
lamentou a derrota. "Ganhamos as
seis fases classificatórias do cam

peonato, ficamos invictos por 16

partidas, mas não jogamos bem

lYi !
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