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A juíza federal substituta Erika Giovanini
Reupke, da segunda vara de Joinville, de
terminou que aNaturezaCentral de Tratamento
de Resíduos Industriais apresente oEIAlRima

(Relatório de Impacto Ambiental), referente aos

serviços de inertização de resíduos industriais,
que presta em Schroeder. Liminar exige que
empresa apresente medições a cada 60 dias,
comprovando atuação dentro dos padrões legais
preconizados. Página 9

EdsonJunkeslCP Aos 87 anos,
padre Aloísio continua

celebrando missas

RESISTÊNCIA

Padre completa 60
anos de sacerdócio
o padre AloísioBoeing, de

NereuRamos, completa no dia
I de dezembro 60 anos de

-

ordenação sacerdotal, 36 dos
quais vividos em Jaraguá do
Sul. Ele é conhecido em Ja

raguá do Sul por rezar pelos
doentes e aflitos. Página 8

Hoje é Dia do

Doador de Sangue
oDiaNacional do Doador

de Sangue é comemorado hoje.
A técnica em enfermagem do
Hemocentro Jaraguaense,Marly
Cani, diz que as pessoas preci
sam se conscientizar sobre a im

portância da doação. Página 7

Finais do 10 Joab

acontecem hoje
As finais do 10 Joab (Jogos

Internos do AbdonBatista) se
rão disputadas hoje. As partidas
de basquete, handebol, futsal,
voleibol serão naEmefAlberto
Bauer. Página 12

EdsonJun'es/CP Vanilson Vieirafoijulgado ontem pelo homicídio da enteada, de 3 anos, em 1992. Página 10

Justiça Eleitoral
confirma eleitos
emGuaramirim
Página3

PFL define nomes

dos possíveis
.

. / .

secretanaveis

Página4

Olostec recebe
Prêmio Talentos

Empreendedores
PáginaS

25/11 (sábado), i
Jaraguá do Sul

vai receber uma

superfesta:
No Limite Nageral.com, com um dos

melhores grupos de dança do País: Filhos
da Terra, e um supertelão todo

informatizado!
Local: Chopp & Club.

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos lDoasRodasIndustrial
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Pacote de fim, de ano

o governo prepara uma outra surpresa para o País, que deve
acontecer logo no início dopróximo an9. Caso a tendência da

cotação do barril de petróleo nomercado internacional- hoje
na casa dos US$ 32,00 - sinalize alta nos preços dos

combustíveis aqui dentro e a cotação
do dólar continuar acima deR$ 1,90,
as distribuidoras vão antecipar as
expectativas e repassar os futuros

reajustes aos preços dos produtos
derivados. Economistas acreditam

o anúncio: em

doses
que a reestruturação ocorra a partir
de fevereiro.

O economista da Fundação
Getúlio Vargas, Felipe Ohana, diz
que os reajustes refletirão na inflação
de 2001, estimada em 4%. Ele
afirmou ainda que o governo
cometeu umerro ao fixardatas (abril,
julho e outubro) para os aumentos

dos combustíveis. Mantidas essas

variáveis, a equipe econômica terá
que aumentar os preços dos

derivados do petróleo em abril. A prosperar o cenário, em
fevereiro, os agentes econômicos começariam a internalizar os
futuros reajustes nos preços dos combustíveis nomercado interno.

Isso ocorreria devido ao fato de a equipe econômica ter fixado
em R$ 55 o barril de petróleo como parâmetro para elevar ou
baixar os preços dos derivados a cada três meses a partir do
próximo ano. Todavia, caso a situação de hoje persista até abril
do ano que vem (barril a US$ 32,00 e dólar aR$ 1,90), o barril
no Brasil estaria cotado aUS$ 29,00 ou R$ 55,00, o que exigiria
do governo o, aumento do preço equivalente em U$S 3,00 por
barril, no Brasil. Em conseqüência, a inflaçãoprojetada superará
ameta.

Talvez a antecipação da previsão do aumento dos preços dós
combustíveis já para o primeiro bimestre de 2001 faça parte de
uma estratégia: preparar o consumidor para novos reajustes, O
anúncio em doses homeopáticas não causa tanto impacto e

desajustes no mercado. Toda a economia está atrelada aos

combustíveis. Se são reajustados, significa aumento depreço em
todos os setores; produtos e serviços. Aliás, as companhias aéreas
avisaram que não conseguiram absorver o reajuste sem repassá
los aos consumidores.
'Desde a meia-noite da última quinta-feira, os preços dos

combustíveis estão liberados. A expectativa é que o reajuste do
valor da gasolina fique entre 6 e 11%. Tudo vai depender do
preço repassado pelas distribuidoras aos postos. Entretanto, os
donos de postos deJaraguá do Sul saíram na frente e reajustaram
o preço em 9%, vendendo o combustível aR$ 1,70, emmédia.
Os valores nos postos têm diferençamínima, levantando a velha

suspeita de acordo prévio entre os proprietários.
O pacote de fim de ano terá reflexos imediatos no cotidiano

.
do consumidor, que acarretará em perdas do poder aquisitivo,
comprometendo as compras de Natal. A anteciparão do anúncio
de possíveis novos reajustes dos combustíveis, logo após a

liberação dos preços, causa um impacto psicológico no impulso
consumista, característico do período. Com às férias

programadas, viagens e hospedagens terão prioridades sobre os
presentes. Mesmo assim, exigirá cortes no orçamento doméstico.

homeopáticas
-

nao causa

tanto impacto
e desajustes
no mercado

�'"

Pisando em ovos

*Walter Falcone

de oito anos, para não dizer

muito, digo que essa Câmara é

amorfa, não tem forma.
Se os vereadores Pedro

Garcia e Lorita Karsten votaram

pela não aprovação da' verba
para a CCO, foi uma das poucas.
vezes que vi parlarnentares
votarem contra alguma coisa.
Parabenizo aos dois, mas a ve

readora Lorita deveria ter se

pronunciado, justificàndo o

porquê da oposição ao projeto,
e não ficar com o fácies de

constrangimento por votar

daquela forma. Já Pedro Garcia
foi à tribuna, porém, teve que
elogiar primeiramente a

Associação de Clubes e So
ciedades de Caça e Tiro para

depois, também constrangido e

pisando em ovos, dar o seu voto

contrário.

Espero que existam mais
críticas e fiscalizações, pois
elogios falsos não levam a nada.

As críticas, que devem ser

fiscalizando os fiscais do Exe

cutivo, para que eles realmente

cumpram a obrigação cons

titucional. Chega de jogo de

cartas marcadas. Vide o Zeca

Schrnitt, que vai largar a política,
pois está desiludido. Se o ve

reador eleito cumprisse o

mandato fazendo o que deveria
ser feito, sem pensar em re

eleição ou outros cargos, faria
o seu verdadeiro papel de fis

calizador dos recursos públicos.
A população está cansada,

Vamos dignificar a classe po
lítica que anda desacreditada. A

política é bonita e necessária. A

politicagem, por outro lado,

deve-se à conivência da so-

.

ciedade, que não resolve os

problemas dos subaculturados,
que votam por interesses

imediatos e vedem o voto para
candidatos inescrupulosos, sem

capacidade.

Ausente da cidade entre 14
a 19 de novembro, quando es

tive participando da 14" Jornada
Carioca de Urologia, pedi à se

cretária que guardasse os jor
nais durante este período, haja
vista que tenho assistido à

. sessões da Câmara de Verea- .

dores de Jaraguá do Sul e visto
a aprovação do repasse de R$
230 mil dos cofres públicos à

Associação de Clubes e Socie
dades de Caça e Tiro do Vale
do Itapocu.

Aliás, nessa mesma sessão,
ouvi críticas contundentes ao

presidente do PT, Dionei Walter

da Silva, onde um certo verea

dor "exigiu respeito, já que eles
foram eleitos democraticamente

pelo povo". Democracia é uma

expressão muito usada, mas que
muitos não sabem o verdadeiro

significado. Se comprar voto é

democracia, então vivemos
numa democracia. Não entrarei
no mérito da verba da

Schützenfest, nem nas críticas construtivas, mostram que

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem cOl1t�r
no máximo 30 linhas, com 70 toques, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito ae

sintetizar o texto efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

feitas ao Dionei. Todavia,
freqüentando a Câmara há mais

estamos vivendo uma outra

época. Temos que continuar

* Médico e bacharel em
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o prefeito de Schroeder, Gregório Tietz, atualmente sem partido, envia
nota respondendo as críticas do antecessor e ex-candidato a prefeito
pelo PFL, Hilmar Hertel, de que não teria realizado obras previstas no

Plano de Governo. O prefeito atribui parte das dificuldades à
transferência da emissão de notas fiscais da empresa Marisol filial de
Schroeder, para a matriz em Jaraguá do Sul, o que reduziu a arrecadação
municipal. E credita o problema também às dívidas herdadas do cravemob I

de Hertel. Na mesma nota, o ex-candidato tambémé acusado de
"selecionar as pessoas que queria atender", na época em que era

prefeito, enquanto(para Gregório Tietz (então vice-prefeito) cabia receber
"os mais humildes, o povão". Ainda conforme a nota de Tietz, a atual

\

adrninistração também "não possui verbas direcionadas para viagens a

outros Estados e até exterior."

Perfeita sintonia
O atual vice-prefeito e prefeito
eleito em j de outubro último,
Osvaldo Jurck (PMDB), assumiu
a chefia do Executi vo de
Schroeder no último dia 14 de
novembro e permanece na

Prefeitura até o final do mês. Ele,
atua na ausência do prefeito
Gregório Tietz, que dessa forma
confirma o apoio e a-confiança
que sempre disse ter no vice

prefeito, e ao mesmo
tempo abre espaço para
que Jurck faça o

encaminhamento para assumir
definitivamente o governo no dia
I de janeiro.

Diplomação
A Justiça Eleitoral confirmou

para o dia 14 de dezembro, às 14

horas, na Câmara de Vereadores
de Guaramirim, a diplomação

dos prefeitos, vices e

vereadores.eleitos, nos
municípios de Massaranduba,

Schroeder e Guaramirim. O
Cartório Eleitoral também realiza
a conferência das prestações de

contas feitas pelos partidos que
participaram da recente

campanha eleitoral, que serão

julgadas pela juíza Sônia Maria
Mazzetto Moroso e em seguida'
enviadas ao Tribunal Regional

Eleitoral

Emdia
A Prefeitura de Schroeder pagou no dia 17 de novembro os valores

referentes ao 13" salário dos servidores municipais. Situação
privilegiada, se comparada com outros municípios, onde os

, prefeitos raspam o tacho.

ENTREASPAS _

"A situação que mais nos preocupa é a de Barra Velha.
Eles tiveram muitos problemas e dificuldades pagando
precatórios e dívidas do INSS." (Secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora, ao ser indagada sobre a possibilidade
de as prefeituras da região terem complicações com a Lei de

Responsabilidade Fiscal)

rtD) 9J)v� g_ JItennw\_/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

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

Jurck quer evitar excessos
\

na formação do novo governo
\

Atual estrutura de

quatro secretoríos
\ será mantida
em Schroeder

Schroeder - o prefeito
eleito Osvaldo Jurck (PMDB)
disse que será comedido na

organização da nova estrutura de

governo para que a futura

adrninistração possa desenvolver
as ações que almeja de maneira
"enxuta e articulada". Segundo,
Jurck, não houve crescimento na

receita e, por isso, qualquer
excesso no comprometimento do
dinheiro público será evitado.

Dessa forma, nenhuma nova'
pasta vai ser criada, além das
atuais secretarias de Admi

nistração e Finanças, Educação e

Cultura, Obras e Saúde e Bem

estar Social.
Jurck não antecipa se irá

convidar alguns dos 'atuais

in�egrantes do primeiro escalão da

Prefeitura para participar da nova
equipe, que só deverá ser anun

ciada em dezembro. Ele disse que
os nomes ainda estão sendo

escolhidos e que na confirmação
dos nomes são consultados os

aliados políticos da coligação
Renova Schroeder, PMDB, PPB
e PSDB. "Embora eles tenham

me deixado bastante à vontade

para proceder a formação do

grupo, conforme meu entendi
mento", comentou.

Entre as pnimei ras pro vi

dências qu� o prefeito eleito pre
tende tomar constam a revisão do
Cadastro Imobiliário, para atua

lização dá cobrança do IfTU
(Imposto Predial e Territorial

Urbano), fonte de receita queserá
valorizada. Também será ins

tituída a coleta seletiva do lixo,
como parte do esforço para
solucionar o problema do Lixão,

Arquivo CPI Edson Junkes

Desafio: cobrança da TlP é um dosproblemas que aguardam Jurck

no Rio Hern, condenado à

desativação pela Procuradoria

Geral da República. Outra

preocupação de Jurck está

relacionada com a iluminação
pública, tendo em vista a decisão

judicial que veda a cobrança da
TlP (Taxa de Iluminação Pública)
no Município.

DÍVIDA - Schroeder já
acumula uma' dívida de R$ 150

mil com a Celesc desde que a

cobrança da TlP foi suspensa. O

prefeito eleito teme que o

montante da dívida fique exa

gerado-e que a situação saia de
,

controle. Além disso, o aten

dimento à população começa a

ficar comprometido neste as-

pecto. A Prefeitura não tern

condições de assumir a TlP sem

repassar o custo, pois só a des

pesa mensal de consumo chega
a R$ 13 mil mensais.

Outras iniciativas imediatas,'
segundo Jurck, são a conclusão

da pavimentação da Rua Mare

chal Castello Branco até a Ponte
da Trindade, a escolha de um

terreno' para a implantação do
Distrito Industrial (com a cola

boração dos empresários) e o

início da construção do ginásio
de esportes no Bairro Schroeder
I. Esta última, já com emenda in
cluída no orçamento federal para
o próximo ano, no valor de R$
100 mil. (MILTON RAASCH)

� 'I!
PROMOÇÃO v.lUDA DE

23/11/00 A 1D/03/01 PARA
_PRAS ACI� DE R$ 30.00'

I
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flurTI'I.16/12180
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Roque Bachmann pretende ser

o Interlocutor da comunidade
Vereadoreleito
vai ouvir o partido,

. .-

mas agira com
independência

Jaraguá do Sul- o verea

dor eleito Roque Bachmann

(PSDB) informou que vai pautar
sua atuação na Câmara pela
atenção às associações de mora

dores. Ele pretende participar das
reuniões nos bairros para conhe
cer as reivindicações e as necessi
dades das comunidades, Ex-pre
sidente da Associação de Mora
dores do Rio da Luz por quatro
anos, Bachmann garantiu que
nunca um parlamentarmunicipal
foi até o bairro para discutir com
os moradores e ouvi-los.

Eleito com 961 votos, sendo
670 de moradores do Rio da Luz,
Bachmann filiou-se ao PSDB em
dezembro de 1998, após convite
do prefeito Irineu Pasold e do

deputado federal Vicente Caro

preso. Nunca antes fôra filiado a

outro partido. "A idéia deme filiar
a um partido político surgiu há
três anos, quando a comunidade
do Rio da Luz decidiu lançar um
candidato para disputar a eleição
à Câmara dé Vereadores. O

objetivo é ter um representante
no Legislative para defender seus
interesses no governo", contou.

Sobre a posição política na

Câmara, Bachmann revelou que,
no primeiro ano, vai analisar e

acompanhar a postura da ban
cada e dos aliados. "Ainda não

tenho experiência política. Não
conheço os bastidores da Câma
ra. Por isso, vou ouvir o partido
e os companheiros sempre que

Edson Junkes/ CP

Decidido: Bachmannjâ definiu em quem votarparapresidira Câmara

tiver que tomar alguma decisão,

Entretanto, serei independente em
relação às votações. O que for de
interesse público terá o meu voto,
mas não vou dar apoio irrestrito
ao governo somente porque faço
parte da coligação", avisou.

Bachmann disse gue está

ansioso para assumir o cargo. "A

expectativa é grande. Talvez seja
a vontade de colocar em prática
os projetos que discutimos
durante anos na comunidade",
afirmou, informando que os

projetos a serem apresentados na
Câmara estão em fase de discus
são. "A minha maiorpreocupação
é honrar os votos que me foram

confiados", completou, pro
metendo servir de interlocutor

das associações de moradores na

Câmara, "Participarei das reu

niões de bairros onde for con

vidado", reforçou,
PRESIDÊNCIA - Em rela

ção à eleição para a presidência
da Câmara, Bachmann informou

que não tem nenhuma pretensão
e que já escolheu o candidato. Na

opinião dele, a coligação Mais

Jaraguá do Sul só não terá a pre
sidência se os interesses pessoais
se sobressaírem. "Não aspiro ao

cargo. Tenho consciência de que
não tenhocondições, pelo menos

por enquanto, para assumir a

presidência da Câmara, que deve
ser exercida por alguém com

experiência", discursou.
(MAURíLIO D!= CARVALHO)

PFL elabora lista dos secretariáveis
Jaraguá do Sul - Em reu

nião da Executiva com os can

didatos que disputaram as eleições
de outubro, realizada na noite de

quinta-feira, na Associação dos

Canaricultores, o PFL decidiu que
a lista dos possíveis secretariáveis
será enviada ao Executivc na

próxima semana. Além dos filiados
. que integram o primeiro escalão no
atual governo, o partido vai apre
sentar outros nomes que "atendam
aos critérios definidos pelo prefeito
Irineu Pasold (PSDB)".

Hoje, o PFL comanda amaioria
das secretarias doMunicípio, entre

elas a de Administração e Finanças,
com José Papp; da Saúde, com
Nanci Zimmermann; de Desenvol
vimento Urbano, com Valdir Bor

din; da Educação, com Isaura Sil

veira, e da Agricultura e Meio

Ambiente, com Werner Schuster.
O PFL decidiu ainda que vai

lançar candidato a deputado esta

dual em 2002, cujo o nome mais
cotado é do atual presidente do
diretório fmunicipal, vereador
Alcides Pavanello. Para federal, a
tendência é apoiar a reeleição do

deputado federal Vicente Caro

preso (PSDB). "Vamos buscar

apoio dos partidos coligados ao

candidato do PFL. Entendemos

que é obrigação deles nos apoiar,
visto que abrimos mão da chapa
majoritária em favor do PSDB e

do PPB", declarou o vereador

Ademar Possamai (PFL).
Sobre, as eleições deste ano, o ve

reador disse que a avaliação foi po
sitiva. "O partido registrou cres

cimento de quase 25% em relação
as eleições de 1996. Na eleição pas
sada, quando o PFL tinha a cabeça
de-chapa, os candidatos a vereador

fizeram cerca de 8,5 mil votos, este
ano, foram 10.6 18", informou. (MC)

Renovação
Com a decisão do presidente do

Diretério do PMDB de Jaraguá
do Sul, vereador José Antônio

Schmitt, em transferir o

domicílio eleitoral para São
Francisco do Sul, já

começam as disputas para
ocupar o cargo. Um dos

cotados para assumir a

presidência é Ronaldo Raulino,
candidato a vereador

que, embora não eleito,
foi o }30 mais votado. Talvez

seja a oportunidade para
"renovar" o partido, como

querem muitos.

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE NOVEMBRO DE 2000

Tiroteio
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) não poupou "elogios"
ao vereador Pedro Garcia

(PMDB) e ao ecologista
Emerson Gonçalves sobre as

críticas deles ao Centro de

Reciclagem, em Nereu

Ramos.
- O Pedro é proprietário de
terras na região e tem medo

que sejam desvalorizadas. O
Emerson precisa aprender
mais sobre meio ambiente e

conhecer o projeto, As
críticas são políticas, e não

técnicas -, disparou.

Coincidência
Os vereadores Elisabet
Mattedi (PFL), Lia Tironi e
Niura dos Santos, ambos do

PSDB, estiveram entre os

dias 21 e 24, em João

Pessoa, Paraíba, participando
do 14° Congresso de

Municípios. Aliás,
congressos, seminários e

coisas do gênero acontecem

sempre em cidades turísticas
do Nordeste.
Coincidência não?

Os primeiros passos para a concretização da aliança PSDB/
PMDB, com vistas às eleições de 2002, já foram dados. Na

quarta-feira, em Brasília, lideranças das duas legendas estiveram
reunidas para discutir a eleição do Senado e Câmara Federal, que

devem acontecer ainda este ano.

Pelo acordo, os tucanos apoiariam o senador Jáder Barbalho, do
PMDB, à presidência do Senado, e os peemedebistas a

candidatura de Aécio Neves (PSDB) para presidir a Câmara dos
Deputados.

A articulação pegou o PFL no contra-pé e acabou estragando a

festa de lançamento da candidatura de Inocêncio de Oliveira
"

(PFL) à presidência da Câmara Federal.
Sentindo-se traído, o PFL promete dar o troco.

Reunião
A Executiva do PPB de Jaraguá do Sul se reúne amanhã à noite

com os vereadores em exercício e eleitos para discutir a futura

participação na administração municipal e as negociações para
definir a presidência da Câmara Municipal.

Uma fonte do partido disse que a Executiva não foi ouvida

quando da elaboração do projeto de reforma adrninistrativa,
tampouco sabe os possíveis futuros secretários e diretores. "Isso

tem criado um mal-estar danado. Não queremos iniciar com crise

dentro da aliança, mas sim participar", reclamou.

Uma no cravo...

A Câmara de Jaraguá do Sul

aprovou "com toda

tranqüilidade", como disse o

vereadorMoacir Bertoldi,
(PPB) as contas de 1998 do

Instituto de Seguridade
dos Servidores. Entretanto, não

lembrou que o

Tribunal de Contas do

Estado condenou a

Prefeitura a devolver R$ 4,2
milhões ao Fundo de

Previdência.

�ADD/Makler]
ÉMAlsSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciam{!ntos de Riscos.
Saiha que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�0\1� 'o

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - centro

ß�DfJ�EÇ Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC
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10 o Grupo Weg registrou crescimento de 77,1% do lucro I
Ilíquido nos nove primeiros meses do ano. O faturamento I
I anual previsto deverá ultrapassar a casa dos R$ 960 milhões. I
'o A Unidade da Escola Técnica Federal de Jaraguá do Sul está I
I com as inscrições abertas para os cursos de Capacitação de
I gestores de negócios exportadores, Mecânico geral em

I manutenção e montagem, Encanador industrial, Caldeireiro,
I Eletricista predial e residencial, Eletricista e Encanador, Serralheiro
1- ferro e alumínio -, Formação de auxiliares de comércio
I exterior e Torneiro de produção.
I As inscrições poderão ser feitas na ETF, no Centro, das ] 4 às
122 horas, e no Sine (Sistema Nacional de Emprego), na Prefeitura,
I entre 7h30 e 13 horas.
I
10 A empresa Centrium Informática, há sete anos no

I mercado jaraguaense, desenvolveu um software para

I adaptar as compras no comércio feitas com cartões de

Icrédito Credicard e Visa, com a recomendação da

I Secretaria Estadual de Fazenda, que exige a emissão do

Icomprovante de venda de cartão de crédito vinculada à

I emissão de cupom fiscal - transferência eletrônica de

Ifundos.
lOsoftware já foi homologado pela administradora dos

I cartões e pode ser adquirido na Centrium.

IMais informações pelo telefone 371-7764.

lo O nível de emprego na indústria manteve-se estável em
I setembro em relação a agosto, segundo dados divulgados hoje
I pelo IBGE, Apesar de o nível de emprego na indústria não crescer
I por três meses consecutivos, o resultado de setembro é con

I siderado bom pelo IBG_E porque, normalmente, neste período, há
I uma pequena queda no nível de emprego industrial, o que não
I aconteceu este ano, Em relação a setembro do ano passado,
I houve crescimento de 1,5%.
L ��--------�
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A cada R$ 10100 em compra você qanhaurn cupom
o qual concorrerá a super promoção ponto com com

sorteio dia23/12/00 às 17 horas na Infodick.
Promoção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

Na t!í\� você encontra tudo em informática
Suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,

e assistência técnica especializada

Olostec vence etapa regional
do 'Talentos Empreendedores'
Empresafoi
premiada com
o software
Sistema de Saúde

Jaraguá do Sul - o soft

ware "Sistema de Saúde", de
senvolvido pela empresa Olostec,
recebeu mais uma premiação. Na
noite da última quinta-feira, em
Florianópolis, foi contemplada
com o Prêmio Talentos Ern
preendedores, na categoria
serviços, conferido pelo Sebrae

(Serviço de Apoio à Micro e

Pequenas Empresas) e "RBS".
Em julho, foi premiada pela
Microsoft e, no mês seguinte,
conquistou o troféu Expressão de

excelência em tecnologia. con
cedido pela Finep (Financiadora
de Estudos e Projetos),

O software é uma ferra

menta para administração de

saúde pública integrando todas as

unidades à secretaria. A Olostec
foi convidada pela Secretaria de

Saúde para desenvolver um soft
ware especial capaz de atender
as exigências do Ministério da

Saúde, cujo objetivo é infor
matizar o sistema de. saúde do

Município, dando agilidade em

todo o processo, "Em princípio,
tivemos uma certa dificuldade

porque entendíamos de software,
e não de saúde pública. Então nos

foi proposto uma parceria, onde
a secretaria entraria com a con

sultoria e a infra-estrutura e nós

com o programa", contou o dire
tor da Olostec, Alfredo Roeder
Júnior.

O sistema está instalado tam

bém nas escolas, creches, gabi
netes odontológicos e integrando
os postos de atendimento de

saúde aos de outros municípios,
como Blumenau e Joinville, além
de Minas Gerais e Paraná. "O
sistema de saúde trabalha dentro
das normas e filosofias do SUS

de forma integrada, reduzindo os

custos operacionais e permitindo
o acesso instantâneo a informa

ções das ações da Secretaria.
Também facilita a gestão dos

recursos e da saúde da popula
ção", declarou Roeder.

PRÊMIOS,- A Olostec re

cebeu da Microsoft o certificado
de Excelência de trabalho de

desenvolvimento de soluções em
plataforma Microsoft, ficando
entre as dez melhores soluções
apresentadas, num universo de

1,4 mil concorrentes. Da Finep
o troféu Expressão de Excelência
em Tecnologia, dentro do 3° Prê
mio Finep de Inovação Tec

nológica, etapa regional.
Nesta semana, recebeu o

Prêmio Talentos Empreende
dores, concedido a cinco em

presas do Estado nas áreas de

serviço, agropecuária, indústria e

comércio. A Olostec venceu na

etapa Norte. Concorreram ao

prêmio 120 empresas de Santa

Catarina. (MAURíLIODE CARVALHO)

Metalúrgicalvlenegottirealiza "SemanadaQualidade"
Jaraguá do Sul - Termina

amanhã, com a Mostra de CCQ
(Círculo de Controle da Qua
lidade) Menegotti, na recreativa
da empresa, a 6" Semana da Qua
lidade Menegotti, A filosofia de

gestão participativa, oriunda do

Japão, tem como objetivo a

identificação, análise e busca de

soluções dos problemas rela
cionados ao processo produtivo,
à estrutura dos produtos e ao

ambiente de trabalho. As equipes
têm entre seis e nove funci
onários.

- Através da valorização da

criatividade e do potencial dos
funcionários, a empresa que adota
a fi losofia de trabalho torna-se

mais competitiva e desenvolvida

tecnologicamente. Além disso,
os colaboradores ficam mais

/

satisfeitos, pois são reconhecidos
como parte fundamental da em

presa e premiados por sua ca

pacidade de inovação e constante

aperfeiçoamento -, garante o

superintendente da Menegotti,
Eduardo Horn.

De acordo com ele, atual
mente, a poderosa ferramenta de

gestão participativa é adotada no

mundo todo.

No Brasil, empresas pioneiras
como Volkswagen, Multibras,
Weg, entre outras que adotam a

filosofia desde a década de 1970.

"Os Círculos de Controle da

Qualidade estão presentes em

centenas de empresas pelo Brasil
e, dentro desse cenário, Santa
Catarina é um dos Estados onde
essa fi losofia é mais praticada",
informou.

Tudo em Granitos eMármores

(Oxx47) 379-8432

Um dos responsáveis pelo
desenvolvirneto do CCQ no Es

tado é o Grupo de Promoção de

CCQ - Santa Catarina, formado

pelas empresas Multibras, Em
braco, Eliane, Sadia, Weg, Me
negotti, Marisol, Duas Rodas,
Athletic Way, Busscar, Karsten e

Brahma.

MOSTRAS DE CCQ - Na
6" Mostra de CCQ serão expos
tos os melhores trabalhos desen
volvidos durante o ano por cada

um dos oito grupos de CCQ da

Menegotti.
Dentre todos os trabalhos

expostos serão escolhidos os três
melhores trabalhos do ano 2000,
os quais irão representar a em

presa no Prêmio de Incentivo à

Qualidade e Produtividade do

próximo ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cápsula do Tempo
Consoante notícias estampadas em edição anterior, realizou-se

na manhã de IS de novembro do corrente ano, na Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Max Schubert, a cerimônia de
fechamento do baú da Cápsula do Tempo, totalrnente tomado com

mensagens, fotos, composições, plano de ação 2000, document�s
estatísticos da Secretaria Municipal de Educação, projetos e

trabalhos de alunos, inclusive uma edição do CORREIO DO POVO
local, que noticiou este evento.

A foto acima mostra um instante da cerimônia final, vendo-se
da (E) a senhora Brunhilde Mahnke Schrnöckel, a diretora do

estabelecimento, professora Ana Lúcia Hafermann Marcatto, a

auxiliar da biblioteca Meury Geize da Silva e o presidente da APP

!
da Escola Max Schubert, senhor Aguinaldo Schwarz. (EVS)

Aluga-se salas comerciais
situadas à Averfida
Marechal Deodoro,
Centro, a partir de
R$ 250,00 mensais.
Tratar: 9104-1407

COMUNICADO
A diretoria da APP e da EEM Alberto

Bauer comunica aos seus contribuintes
da alteração do sorteio da rifa,

De 25/11/00
Para 9/12/00

Agradecemos sua compreensão

Assine o

melhor jornal
da região
pagando
apenas

R$ 8,00 por

Jornal

CORREIODOPOVO

Teleassinaturas:
371-1919
370-0816
275-0105

I\.

mes

CORREIO DO POVO

dança). "Também dispomos de

brinquedos especiais para crian

ças", informa.
A Turma do Miguelito já ani

mou diversas festas como as da

Prefeitura de Jaraguá do Sul, Mas
saranduba, Corupá, Sindicato do

Vestuário, Posto Mime, Moretti
Automóveis, Recreativa Kohlbach

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE NOVEMBRO DE 2000

Turma do Miguelito anima
as festas da comunidade

Festa: emfresa conta com brinquedos para animação de crianças

e Mannes. "Também já trabalha
mos em Itajaí, Apiúna, Gaspar,
entre outras cidades", diz.

O grupo conta com profissio
nais de acordo com a ocasião.
Santos comunica que, para o ano

que vem, vai adquirir novos

brinquedos, como tobogã inflável,
touro mecânico e fantasias.

Contribua p a o

Natal Carente
.'
,

do Bairre-ja .guá 84.
'�

I�*

FAÇAUMACRIANÇA FEL
11

�r:ltregue suas doações (roupas, brinquedos, alimentos, calçados, etc.) na sede�o
Jornal CORREIO DUPOVO (RuaWalter Marquardt, 1.180 Bairro Rio Molha)'ou,

na Brasil Aero Cargo até o dia 20 de dezembro.
Telefone para informações: 370-7919.

Intençãodo
grupo é integrar
aspessoas
com brincadeiras

Jaraguá do Sul - A Turma
doMiguelito é a animação para as

festas de criança. O responsável
pela empresa, Miguel Ângelo dos

Santos, diz que a intenção da

equipe é promover a integração das

pessoas com brincadeiras saudá
veis e seguras. "Nós acreditamos

que a recreação e lazer são duas
maneiras especiais de viver bem",
comenta.

O grupo conta com piscina de

bolinha, cama elástica, balão pula
pula, pernas-de-pau, chinelão,
videokê, mesa de pingue-pongue,
além de recreações como pinturas
tinta guache, brincadeiras de palco
(imitações, barnbolê, concurso de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura � lazer - entretenimento

A Ú Itima safraCom a 3ª ,Mostra Coletiva de

Artes Plásticas a Caraguá encerra,
este ano, o projeto 'de mostrar o

que os jaraguaenses produzem
nesse campo. O trabalho

começou com a visita de uma

equipe, coordenada pela
produtora cultural Albertina
Ferraz, a todos os ateliês de artistas

jaraguaenses, de onde foram
selecionados os nomes que
integraram as três coletivas. Na
última edição, participação de 14

artistas. A mostra abriu dia 17 e

vai até o dia 9 de dezembro, no
Espaço Cultural Caraguá, aberta à

visitação pública.
Variada, a exposição traz temas

modernos, do romântico ao

abstrato. São peças de Alexandre
Bastos Meldau, Ana Paola Ramos,
Danilo Dias Paiva, Dilma
Opperrnann. Eneida Garcia,
Haroldo Machado Pinho, Inacio
Carreira, Lúcia Helena Schmelzer,
Marisa Kaufmann, Nani, Paulico,
Regina Zanghelini, Vanderléa
Sohn e Vera Seil.
A exposição tem peças'

exóticas, como as peças de Marisa

homenagem que Marisa faz ao

mestre, três décadas depois.
"Ficamos surpresos com a

origi nal idade dos trabal hos que
encontramos em Jaraguá do Sul.
Nem imaginávamos que
houvesse um número tão grande
de artistas plásticos", revela a

curadora Albertina.
Dilmar Oppermann expõe

esculturas em cerâmica, técnica
que poucos artistas jaraguaenses
exploram. Vanderléa Sohn usa

cores fortes e vivas em abstratos
(óleos sobre tela), experirnen
tando técnicas. O jovem
Alexandre Bastos Meldau pinta'
em acrílico a temática urbana,
sem se preocupar com escolas e

estilo. Ele não tem compromisso
acadêmico e usa as cores

conforme a intuição, para retratar

pessoas, não exatamente como
elas são. "Com essa riqueza de

material, já podemos começar a
preparar exposições individuais",
planeja a curadora. Ela diz que
as exposições individuais estão
no projeto da Caraguá .para o

próximo ano.

Edson JunkeslCP

Seleção: foram reunidos trabalhos de 14 artistas, com técnicas e estilos variados

Kaufmann, que utiliza a técnica
do baixo relevo em couro. Ela

esculpe pedaços de couro, que
depois são desenhados e

pintados, trabalho que exige
tempo e precisão. "Se eu pintar
todos os dias, consigo fazer uma

peça em um _mês", conta a artista,
que aprendeu a técnica com

professor da Letônia, Felix Liduns,
quando ele morou em Jaraguá do
Sul, na década de 70. As duas
peças expostas na Caraguá, "A
virgem" e "Sonho mulato" são

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Porque Aqllático de Jaragllá do 511l.

. 1lIJ!ii.1111� Estofados

ti �� 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 RodolfoHufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Home page: www.estofadoskrause.com.br

�
O
�

� Mergu\he na natureza.
O
It,

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

Para eventos eapeclals, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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Rosto demenina,
olharmeigo, posse
demodelo, esta é
a pretinhamais
lindade

Caraguatá.
Maynara Coelho
dos Santos, aluna
exemplar,5 anos,
filha do Juarez e

Dinha, quando põe
uma bombacha e

vai para cancha,
laçar Vaca Para
da, osmeninos
que se cuidem,
pois amenina é

filha da terra do

Contestado, pro
tegida do monge
JoãoMaria.Maynarafoi aprimeira colocada no rodeio do
CTG Boiadeiros do Caneco,Rio Negrinho, trouxe um lindo

troféu emforma de bota e caneco, e deugrande alegria para
toda afamila do nono Vitória Nanes. QueDeus proteja estas
crianças, e que nós consigamos mantê-las em nosso meioga
úcho. Bonitinha e queridinha, mas não me convidou para- o
aniversário.

CTGLAÇOJARAGUAENSE
PROGRAMAÇAoNOVEMBR02000

DIA 30 - QUINTA-FEIRA DA TRADiÇÃO
GAÚCHA

19 horas - Laçada individual espontânea (2 rodadas)
20 horas - Vaca gorda
21 horas - Churrasco

22h30 - Jantar de confraternização
Este será o último evento do CTG Laço

Jaraguaense no ano 2000. O CTG vai brindar
todos com uma laçada individual espontânea, e,
também servirá um carreteiro gratuito para todos

os participantes das laçadas. Queremos
agradecer as pessoas que fizeram dos eventos do

CTG Laço Jaraguaense um grande sucesso.

Temos certeza que a partir do próximo ano
estaremos irmanados novamente, em todos os

bailes, laçadas e rodeios.

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme Weege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Felipe de Souza, 8 anos.Menino quieto,
sabido e laçadordo PiqueteRaízes da
Tradição. Simples em seu jeito de ser,
habilidoso e certeiro com seu laço de
couro.Primeiro lugarno laço de Vaca
parada noDomingo noRodeio, CTG
Laço Jaraguaense. Este ano, jáfoi

campeão na serra e na praia, não escolhe
ladoparamontar, nãogrita com o

primeiro lugar.faz seu trabalho com
disciplina, e está acumulandomedalhas.
Continue assim Felipe, escute tudo o que
o tio Vergiliofala,mas nãofaça tudo o

queelefaz.
---..;...------,

;- Gaúcho(a) de I
I Idade nova I
I

li
.

II'
I

I Marilene H. E. onn I I
1(19), Vanderlei Kienen I
I (21), Haraldo Tadeu I
I Raulino (25), Adan G. I
I Franzner (29), Viviane :: Spézia (29) Eliza I
I Canabaro (1), Soimar I
I Mesch (2), Márcia S. I
I Steilein (3). I
L ...J

�2.�c�orum�Imo�DºO�PO�V�O� �1r�ltAJ)��I�Ç�Jl�()�C;�}l�IJ���C���� �s=áb�a=dO�!�2�5�de�n�o�ve�m�b�rO�d�e�
Marcon _ Piquete Estampa de Taura

Geraldo Júniorfez afesta comWalter
Morais. O nosso narrador e radialista,

conhecido, no programa Expresso Brasil,
na Studio FM, como "Cavalo Velho",

demonstrou que realmente é umgaúcho
semfronteira.Entrou no baile,fez ami
zade com agaúcha, subiu no palco para
tocarefalar, efoi reconhecido e assedia

do pelasgauchinhas noite a deniro.A

tradiçãogaúcha, especialmente o CTG
Laço [araguaense, agradecepela atenção
e respeito que vocêdedica à nossa cultu
ra campesina.Parabénspelo sucesso do

programa, vocêmerece.

Baile
do

Walter
Morais

Rodou bainas,girougaú
chas, espalhou-se o

..

chinarede e o que se viufoi
gente bonitafazendo um
lindo baile de encerramento
no CTG Laço [araguaense.
Gritos, acordes, harmonia e

alegria, eraWalterMorais

transformando uma noite
do mês de novembro num
baile deprenda. É admirável
ver como as prendas epeões
estão cada vezmais bem

vestidos e dançando bem, e, com isto, sempre citarei os profes
sores de dança como um esteio da tradiçãogaúcha.
Nota: nSa próxima semana,fotos das perfumadas do baile.

r---------""'I

Agenda Gaúcha
18 de novembro - Baile com

Walter Morais e Grupo Criado
em Galpão - CTG Laço
Jaraguaense
19 de novembro - Domingo no

Rodeio CTG Laço
Jaraguaense
24 a 26 de novembro - Festa

Campeira - CTG Chaparral -

Joinville
30 de novembro - Quinta-feira
da Tradição Gaúcha "Especial"
- CTG Laço Jaraquaense

1.... ..)

DEMARcmCARNES
ATACADO E VAREJO

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

tW'
CARNES

... E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fotos: Edson Junkes/CP

S_áb_a-d-o,-2-5-d-e-n-o-v-e-m-b-ro--de-20-O-O----------LSrn11'\� --L-is-a-n-d-li-e-a-G-o-s-ta-----�CO�RRE==I=O�D�O�P�O�V�O_"3

Marli usa queima da cerâmica em alta temperatura

Programa de

domingo
A Orquestra de Cordas e a Camerata de Jaraguá do Sul

apresentam"se amanhã, às lOh30, na Igreja Evangélica
Luterana do Centro, após o culto, sob a regência do
maestro Ricardo Feldens. Os integrantes que compõem as

orquestras são ou foram, na maioria, alunos da Casa da
Música do Colégio Evangélico Jaraguá. A Orquestra de
Cordas é composta por crianças, na faixa de 8 a 12 anos.

A Camerata é um grupo mais experiente. O maestro
Ricardo Feldens trabalha com as duas orquestras desde
1987, quando começou o processo de formação musical.
A apresentação de amanhã tem duração de cerca de uma
hora. "Geralmerrte fazemos dois concertos, um no inverno
e outro antes do final do ano, além da apresentação
especial de Natal", explica o maestro. Com entrada franca,
o Concerto é aberto ao público, que em geral tem
prestigiado a música clássica, através do trabalho
desenvolvido pelos jaraguaenses.
No programa dãDfquéstra de Cordas, constam músicas
de Händel, Samuel Schêidt, Mozart, Bruce Chase l=
SCOUis Fran Blyberg (folclore norte-americano). A
Camerata de Jaraguá do Sul vai executar My heart ever
faithful_ Moderato' (Bach); Concerto em Sol Menor para
2 Violoncelos e orquestra - 10 Movimento (Vivaldi), com
os solistas Klaiton Laube e Fátima Nishimori; O Verão, de
As .Quatro Estações - Allegro no molto e Adagio - Presto

(VIvaldi), com a solista Rhéa Silvia Cassuli: Concerto,
Grosso - Christmas Concerte - Sol Menor - Opus 6 N? 8

(Arcangelo Corelli).
.

.

Ruth Buschle une a cerâmica com a arte que vem da natureza, prendendo pássaros em madeira

De inspiração e barro
Há 19 anos, oito senhoras

se reúnem na Casa da Cul
tura, em [o invi l l e , para
trabalhar modelagem em

argila. Elas pesquisam formas
e técnicas na arte cerâmica e

já fizeram exposições em

diversos pontos do Brasil, per
correndo galerias e museus.

No ano passado, decidiram
levar o trabalho para shopping
centers. Desde então, vêm

conquistando público novo e

dinâmico. O grupo Barro em

Expressão apresenta, até o dia

30, no térreo do Shopping
Center Breithaupt. a leveza da

argila transformada em obra
de arte.

Algumas artistas traba
lham com a mesma técnica,
como O rakú (técnica oriental
de queima da cerâmica), mas
cada uma tem seu estilo.
Berenice Makross passa para
placas, com a técnica do rakú,
a delicadeza dos rostos e

perfis, compondo expressões
de mulheres. Dagmar Paru
cker, mestre no rakú, explora
a plasticidade da argila em

placas com motivos abstratos.

Flávia de Figueiredo, também
adepta do rakú, trabalha com

o volume e a estilização for
mal, para conquistar singeleza
e força. Leda Campos trans

porta para o rakú colorido a

beleza sensual dos contornos

femininos e para as ruandalas
e flores, o mistério e a força
do místico. Margit Olsen cria
no rakú a dualidade do preto
e branco, em formas de linhas
curvas.

Cláudia Gern trabalha
com a terracota (argila ver

melha), sern complexidade, a

figura de palhaços e anjos,
unindo graça e harmonia.
Ruth Buschle une a cerâmica
com a arte que vem da
natureza. Em nós de madeiras
e galhos, prende pássaros que
evocam a beleza do amor.

Marli Swarowsky expõe
esculturas e! painéis, mos

trando pesquisa com argilas
coloridas e importadas. Marli
é a única artista da região que
explora a técnica de queima
da cerâmica em altas tem

peraturas. Enquanto os pisos
cerâmicos são queimados a

1. 160 o C, as peças da artista
vão para o forno em tempera
tura de 1.200 o C. ''A alta

temperatura dá mais resistên
cia às peças e deixa o trabalho
com aspecto de pedra",
explica Marli.

Levar as esculturas e

painéis de cerâmica para o

shopping é, na opinião de
Marli, forma de tornar essa

arte mais popular e esclarecer
as pessoas. "O brasileiro acha

que cerâmica não é obra de

arte, é artesanato, mas o

nosso trabalho é artístico,
fazemos peças únicas", diz.
Falta formação e hábito, ao
brasileiro, que não costuma

consumir arte, mesmo quando
dispõe de dinheiro. Por ironia,
uma das primeiras peças
vendidas pelo grupo em

Jaraguá do Sul vai para os

Estados Unidos. Foi compra
da por uma norte-americana.
A artista acredita que a cerâ
mica vai deixar o espaço mar

ginalizado, entre os ofícios ar

�sticos, em breve, já que está
sendo introduzida na cultura

brasileira, através das escolas.

NOTADEESCLARECIJIIIENTO

No texto intitulado "Os primeiros movimentos de uma orquestra", publicado nesta página na

edição de 18 de novembro, a citação do maestro Daniel Bortollossi transcrita ("Minha intenção é

que, no futuro, eles toquem apenas na filarmónica") não se refere à Orquestra Camerata. O maestro

falava da dificuldade que existe para equilibrar o sotaque dos músicos (sopros) que tocam em

bandas e fanfarras, dada a diferença de estilos. Daí a intenção da Scar de profissionalizar o grupo,
no futuro, para proporcionar crescimento e garantir harmonia. A Scar esclarece que, ao contrário
de dividir ou menosprezar o trabalho dos outros grupos, que deram origem ao sonho de criar a

filarmônica, quer possibilitar a união dos músicos nesse "trabalho grandioso" que vem sendo
desenvolvido pelas orquestras e que projeta os valores jaraguaenses no Estado.
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SMURFS(22/11)
Quarta é

no Smurfs!

Patrocínio:

....Parabéns às aniversariante�·:···.
Marcia Marques (28/11)

Patricia Marques de Araújo
(24/11) \ .

Um superabraço da
.

.

.

.

.

.. equipe N@ Ger@1
.

.... ..'
.............

THE UNIVERSE (17/11)
Festa Raving com o top dos djs na Jaragualândia!

Local foi o Parque de Eventos, veja as loucuras da

festa:

SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
SE DESESPEREI

'COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

WWW.NAGERAL.COM
(SEM O ". SR")

Agenda

Umsu

----------------------------�----�--

HOJETEM:
,

DIA 25/11 - SABADO /
.

,

JARAGUA VAI·RECEBER UMA SUPER FESTA:
NO LIMITE NAGERAL.COM

,

COM UM DOS MELHORES GRUPOS DE DANÇA DO PAIS
FILHOS DA TERRA
E UM SUPçR TELAO. TODO INFORMATIZADO!

ioo...... LOCAL: CHOPP E CLUB
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Mercado Imobiliário 'Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 2000

Vendo livro ensino dinâmico
de pesquisa, ensino funda
mental médio, com curso

supletivo e vestibular, com
13 matérias. Gratis 1 guia
de apoio e 1 disquete. Tra
tar 372-0633, c/ Adriana.

nl� CENTRO DE EDUCAÇÃO
l.mtrllr1J, MUSICAL

Aulas de:
.

- Técnica vocal
.

- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal
- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

Troca-se casa de meaeire
com ponto comercial. de
alvenaria. Vila Rau - Rua
Nicoluzzi ao lado do na

2035. Tratar na Av. Getúlio
Vargas, 26 - Fundos com

Sra. Diva

Vende-se bicicleta 8MX
Monark, aro 16. Valor R$
50,00. Tratar 275-2634 ou

371-6238.

ou 371-6238. -

Vende-se terreno de
360m2, pronto pI construir..
próx. ao Salão 25 (Garibal
di). Valor R$ 6.800,00. Tra-

tar9101-6567.

Ganhe até R$ 30.000,00
por ano como distribuidor

independent .

Vende-se berço branco c/
colchão. Valor R$ 50,00.

Tratar 275-2634

MASSAGISTA
MATIELÂNDIA-PR

Atende problemas: coluna, nervo ciático,
.

bacia; outros ...
Viagem +. massagem R$ 70,00

Intormeções: (0**'47) 375-1114 - Eltrita

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece.

1\ •

• PROJETO, • CAMARA FRIA
• MANUTENÇÃO, • 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 Ceio: 9975-0528
e-mail: belfrio@netuno.com.br

BBLI'IlIO
-

REFRIGERAÇAO a
AR CONDICIONADO

Vende-se carrinho de bebê
Borigoto. Valor a combinar.

Tratar 275-2634 ou

371-6238.

Vende-se casa de alvenaria
c/ 85m2 e terreno de

395m2• Entrada em Ponta

Comprida, Guaramirim. R$
12.000,00, negociá vel.

Tratar 373-1137, c/ Edson.

Vende-se uma poltrona de
balança de amamentar
bebê, serninovo. Preço a

combinar. Tratar 371-4921.

Vende-se carrinho de bebê
importado, colorido, da
marca combi, semi-novo.
Preço à combinar. Tratar

371-4921

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

dêndo bei
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Intermediária

VENDE: Casa alto padrão cl área
500 m2, terreno cl 630 m2. Rua

Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Apartamento classe HA"

(mobiliado). Ed. Carvalho - 'c-«:
iro. Preço: R$ 110.000,00

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

ou 1tapema.

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

mes, 1473. Ed. Maguillú - Apto.
32 HA". R$ 250,00.

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

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

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

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

VENDE: Terreno cl2.655,00 ms.
Rua Preso Epitácio Pessoa (Próx.
Kolbach). Preço: R$ 130.000,00.

ALUGA: Sala comercial cl 62 m2

(3 ambientes cl divisórias). Ed..
Chiodini - Sala 106 (r andar)

R$ 230,00.

VENDE: Alvenaria cl 60 m2, ter
reno cl 600 m2. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder

Preço: R$ 16.000,00

VENDE: Terreno clárea aprox.
700 m2. Rua Onelia Horst (Vila

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE: Casa alvenaria cl200m2,
terreno cl 350 m2. Rua João Batis
ta Rudolf, 161 (Amizade). Preço:
R$ 30.000,00 + financiamento.

VENDE: Madeira, contendo 03

dormitórios, e terreno cJ área 705
m2. Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 35.000,00

VENDE:
Alvenaria cl aprox. 60 m2, e terreno cl 462 m2.

Rua José Narloch, 1283 (São Luis)
Preço: R$ 18.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590

Jaraguá do Sul - SC -CRECI 0914-J ti 371 -2117
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Sala Comercial - Rua Reinaldo
,

'rotro. Are'â(�: 105m2•
âili(j;r a esm' \17.

'j(1?'" ,
,"

"J'
:' ��, �', ,"'I� �,"

"";�'�"'<:':

\: � <',

Rau' -

.'
'

-,' ,,'

':1)' P '(IR TiUNI D�,A D�
, ,:�$alas Comerciais - Edifício Mârket PIare'

Rua Relnoldo 'Rau, 60 - Centro
Sa\I"a S·(lS -·77 ,4'j3m::2 );'� Box 40;
Sala 6,0'5, - 77 [43m2 - Box 5'7
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CENTRO
Ed. Argos - 2°

andar - Rua

Jorge Lacerda,
apto. com 1

suíte + 2 quar- -

tos, demais
dependências e

garagem.
R$ 75:000,00

Apto. com 3 quartos:
Preço R$ 35.000,00, e

.

com 2 quartos: Preço
R$ 27.000,00 -

Totalmente quitados
(Aceita-se carro)

: Ed. Vitória
. Régia (Vila
.

Lalau).
Apto, 3
quartos
(1 suíte).
Preço: R$
S3�500 00

Ed. Verona (Czerniewicz) -

próx. à Ponte Grubba, Rua José
Brunuer - apto. 3 quartos.

Preço: R$ 37.000,00

Casa em alvenaria Localizada na

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
nO 595, com terreno de 480m2,
edificado com casa medindo
220m2, contendo 3 suítes, 3

salas, copa, cozinha, área de

serviço, churrasqueira, garagem
para 2 carros e piscina. Preço R$
150,000,00 + R$ 38.000,00 junto

à CEF.

Ed. Floresta (Vila Lenzi) - apto.
2quartos. Entrada: R$

18.000,00 + financiamento CEF

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João [anuário Ayroso. 53 I - Sala 2-

Início faraguá ESQuerdo

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

371-6600
371-0725Compra - Vende

Aluga e Administra

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

Ref. 2043 - NOVA BRASILlA - R. D. Antonia
sobrado residencial e comercial, em fase de

acabamento, 264m2. R$ 56.000,00

Ret. 2039 - BARRA RIO CERRO - R. Jair

Baumgartel - casa alv, 163m2, 3 dorrn., 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 dorrn., 2

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

Ret. 2040 - JOÃO PESSOA - R. Felix
Kuskowski - Casa alv. 9�m2, 3 dorrn., sala,

cozinha, garagem e demais dep. ficam móveis
cozinha embutida e persianas. R$ 35.000,00

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

terreno, 875m2 - R$ 18.000,00

Ref. 1013 - AMIZADE - Cond. Amizade - apto
c/ 2 dorrn., garagem e dernais dependências.

R$ 31.000,00. Pode ser financiado

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

Ref. 2042 - JGUA ESQUERDO - R. Adolorato Pradi
- sobrado alv. 260m2, 1 suíte,) dorm., sala estar/
jantar, cozinha sob medida, escritório e demais

dependência. Terreno 399m2. R$ 99.000,00

Ref. 2041- JOÃO PESSOA - Próx. Luiz Kienen
- casa alv. 120m2, 3 dorrn, sala, cozinha, Ret. 3037 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luiz chiodini

banheiro, lavanderia e garagem. R$ 39.000,00 - Terreno 510m2 - R$ 7.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



coo. 285 - Casa em alvenaria medindo
181m2 - 3 quartos, 3 salas - Vila Nova - Va

lor R$ 70.000,00

coo. 321- Casa em alvenaria medindo 100m2
- 3 quartos - Vila Lenzi - Valor R$ 58.000�00.
Aceita-se troca por imóvel até 30% do valor

coo. 373 - Casa em alvenaria medindo
200m2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baependi -

próx, a rodoviária - Valor R$ 95.000,00

coo. 222 - Casa em alvenaria medindo
120m2 - 1 suíte, 3 quartos - Jaraguá Es

querdo - Valor R$ 55.000,00

J.�.����.�.�� .��.�'. ?� .�.� .��.':'�.���? ?E..�9�.� CORREIO DO POVO ��!.'?�1:����.?�:.6

parece�;::e��:lministra DEFRON�i:2;�1'�����;:7]
Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990

. Realizando seu sonho imobiliário � ������

coo. 341 - Casa em alvenaria - NOVA - 2

quartos - João Pessoa - Valor
R$ 38.000,00

TERRENOS

. �
'

,
.

• Terrenono Loteamento Miranda medindo
13x24m -' Aceita-se veículos na troca - Va
lor R$ 7.000,00.
• Terreno na Estrada Nova - Tifa Blaser -

medindo 13x28m - Aceita-se veículos na

troca - Valor R$ 7.000,00.
• Terreno na Chico de Paulo - medindo
1.147,41m2 - Aceita-se troca por outro ter
reno mais central - Valor R$ 35.000,00.
• Terreno na Barra - EXCELENTE - ao lado
do Posto Km 7 - medindo 14x28 - Valor R$
28.000,00.
• Terreno numa das melhores áreas da ci
dade - Vila Nova - Rua Martin Stall - medin
do 50x70m= 2.900m2 - atrás do Posto Mime
- Valor R$ 300.000,00.

CHÁCARAS
• Chácara medindo 5.000m2 totalmente

•

plana - 1 casa em alvenaria excelente com

5 quartos, 2 galpões em àlvenaria, rancho
para estacionamento e depósito em madei

ra, área teta cercada, entrada trifasica -

Pomerode - Valor R$ 65.000,00.
• Chácara medindo 71.000m2 - duas fren
tes para BR - 90% de área plana - Nereu
Ramos - Valor R$ 55.000,00.
• Chácara medindo 80.000m2 - excelente

para pesque e pagúe - 12 lagoas - abun
dância de água - casa boa - terreno 100%

plano - Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00.

APATAMENTOS
• Cobertura medindo 2,50m2 de área útil. 1

suíte master, 1 suíte, 1 ou 2 quartos, sala de

jantar, sala de estar, sala de TV, copa, cozi
nha, 2 banheiros sociais, dispensa, lavanderia,
área de festas com churrasqueira, área de fes
tas ao ar livre, dependência de empregada, 2

vagas de garagem, sacada - teto rebaixado
em gesso - piso cerâmico nos 4 banheiros, co
zinha e área de festas - piso laminado em ma

deira - Vila Nova - Financiamento direto com a

imobiliaria.
• Apto. alto padrão - 1 suíte, 2 quartos,
BWC, cozinha, copa, sala, churrasqueira, la
vanderia, varanda piscina, 2 vagas de gara
gem. (área útil: 115m2) - entrega em 3 anos -

Vila Nova - financiamento direto com a imobili
ária.
• Apto. alto padrão - 1 suíte, 1 quarto, BWC,
cozinha, copa, sala, churrasqueira, lavanderia,
varanda, piscina, garagem. (área útil: 95m2)
entrega em 3 anos - Vila Nova - financiamento
direto com a imobiliária .

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

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem. (área
útil: 99m2) - Vila Nova.
• Apto. novo pronto para morar - 1 suíte, 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira, garagem. (área
útil: 78m2) - Vila Nova.
• Apto. 3 quartos - área útil 109m2 - Ed.
Mariana - Baependi - R$ 60.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 70m2 - Ed. Érica
- Centro - R$ 55.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 74,20m2 - Ed.

Marangoni - Vila Nova - R$ 65.000,00.

• .Apto. 2 quartos - área útil 82m2 - Ed.

Amaryllis - Centro - R$ 65.000,00.
• Apto. 3 quartos - área útil 99m2 - Ed.

Amaryllis - Centro - R$ 75.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 66m2 - Ed.

Magnólia - Centro - R$ 75.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 85m2 - Ed.

Florença - Centro - R$ 70.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 80m2 - Ed.

Maguilú - Centro - R$ 42.000,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 90m2 - Res.
Amiz.ade - R$ 38.000,00.
• Apto de cobertura medindo 208,59m2 - 1

suíte, 2 quartos - Ed. Menegotti - Centro -

R$ 135.000,00.
• ALTO PADRÃO - Apto. 1 suíte com piso
laminado de madeira e teta rebaixado em

gesso em dois níveis com luz de neon, 2
quartos com piso laminado de madeira e

teto, sala de TV/som com tijolo de vidro e

janela para ambiente, sala jantar/estar com
pisoporceLanato de alta qualidade, banheiro
social, cozinha, lavanderia, churrasqueira na

sacada, garagem para dois veículos, ampla
área de festas com freezer e mesas. Vila,
Nova - Apto. novo - R$ 98.000,00.
• SOBRADO NOVO - 1 suíte, 2 quartos. 2
banheiros, sala, cozinha, lavanderia, gara
gem - Ilha da Figueira - Valor R$ 50.000,00.
• LANCHONETE - Ponto, estrutura e esto- ,

que - Baependi.
• MINI MERCADO - Aceita-se contra pro
posta.

TEMOSAINDA VARIASOpÇÕES,
CONSULTE-NOS
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VENDE - casa alv.
cl 100m2 -

Amizade. 1 suíte +

2 dorm., cozinha
cl armários, piso
de madeira, bwc
com blindex. R$
52.000,00 à vista
ou R$ 30.000,00 +

financ. R$ 354,00

Apto-103 -

Edif. Isabella
cl1 suíte + 2
dorm. - sala
cl sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ·IParc.
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VENDE casa
....-------------..__,alv. cl 198m2

- João Pessoa
- 1 suíte + 2

, dorm., 1 bwc,
sala de estar,
jantar, lavan
deria, salão
de festas,
garagem.
R$ 53.000,00,
aceita imóvel
de menor

.

v I r.

Creci 1749-J
ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA.

REPRESENTAÇÖES IMOBILIÁRIAS LTDA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Ven e - So ra 0-

Vila Lenzi - cl 192m2
- Térreo: sala comi.
cl 32m2, cozinha, hai
de entrada, bwe,
lavanderia. Superior.
4 dorm., bwe, sala,
sacada toda ao redor
da casa. Terreno cl
450m2• R$103.000,00.
Aceita casa de menor
valor Jguá do Sull
raia

VENDE - PRAIA
ENSEADA - Casa
alv. c/ 92m2, 3 .

dorm., bwc, sala,
cozinha, garagem,
varanda, edícula
nos fundos c/
38m2, c/ 2 âorm.,
bwc, cozinha. R$
65.000,00, aceita

w,"i·--"1imóvel em Jaraguá
� __......, VENDE

- Casa
alv. c/120m2,
ANA PAULA, 3
dorm., bwc, sala
estar/jantar,
cozinha, lavan
deria, churras
queira, garagem
p/l carro-
R$ 43.000,00,
ou R$ 15.000,00
+ R$ 357,00 mês.......-'=_....

H5BC.

VENDE - Sobrado e

alv. NOVO - Guara
mirim cl 360m2 - acab:
de primeira, tudo cl
gesso., 1 suíte cl
eloset c/ banh., hidro
mass. + sacada + 3
dorm. cl 2 sacada, bwe
social, sala estar

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

-""'''''''''''''"'''f--' aceita troca.

.R$140.000,00.

VENDE-Casa
alv. cl 210m2 -

BARRA Lot. Papp
- 1 suíte cl c/ase
c/móveis +2
äorm., cozinha c

mobília, bwc so
cial, sala ester/
Tv, área de servi
ço, salão de fes
tas cl churras
queira, garagem
p/ 2 automóveis.

........�__. R$ 98.000 00

VENDE-APTO
CENTRO - Ed.
Maguilú - Apto
24 - Bloco A. 1

dorm., 1 bwc,
cozinha cl
armários, ,

telefone,
parabólica.
R$ 19.000,00 +

financ. Aceita
Apto. Ba.':

VILALALAU
- Casa alv. cl

'. 223m2, Vila
Lalau - cl 1
suíte cf,banho läro
massagem, 2
dorm., cl
armários
emb. + 1
dorm., sala
TV, estar,

e jantar,
REF 1748

"

lavabo, garg.
--------------p/ 2 eutom.,
dep. empr., cl bw� despensa, pIscina e

currasq. - R$ 120.uOO,00 nego
VENDE - SOBRA
DO - Vila Lenzi c/

, ... _, 258,76m2, c/ suí
te c/ closet + 2
darm., 1 bwc,
sala estar/janta
ampla, hall, bi
blioteca, lavabo,
cozinha, área de
serviço + depósi
to, varanda c/
churrasqueira e
bwc, garagemp/
2carros.
R$160.000,00','1
(negociáveis).

SOBRADO -

Centro c/
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)

VENDE- LTO.

CENTENÁRIO,
Terreno cl
392m2, lote
na 97, próx.
DG da Weg.
R$18.000,00
(parcela)

VENDE- VILA

NOVA, próx.
Prefeitura - 2
terrenos cl
600m2 cada,
por apenas R$
25.000,00
cada. Aceita,
permuta casa

em Barra Ve
lha ou chácar

Sobrado c/ alto
padrão, cl 580m2,
Vila Baependi -

sala cl lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte cl sacada,
eloset, hidromas
sagem +- sauna, 2
darm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.

n -n
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LOCAÇÕES
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Irolla
IMÓVEIS LT DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3007 - Ed. Isabella - Apto cl suíte, 2 qtos., 2 vagas
garagem, MOBILIADO - Área total de 132,11 m'. 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 - suíte, 2 quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de menor valor na praia de

!tapoá
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep.
de empregada e, 2 vagas de garagem. R$ 72.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl 2 quartos, bwc, sala
cl sacada e churrasqueira. cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 65.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte.c/ closet, 2 qtos., lavãbo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas 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
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, condomínio fechado. Apto
cl suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1007 - Centro - cl 300m', suíte + 2 quartos, sala conj.,
dep. de 'empregada, garagem pl 2 carros. Terreno cl "

700m'. AS 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 pl
2 carros. Terreno cl 450m'. R$ 59.000,00
1098 - Baepehdi - 140m', 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de
TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasqueira. R$ 85.000,00.
1123 - Barra - cl 100m2, e/3 quartos. Terreno cl 420m2•
Próx. Posto km 7. R$ 65.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m', cl suíte + 2 '

qtos. Terreno medindo 609m'. R$ 65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m', cl 3 quartos.
Terreno cl 437,50m'. R$ 40.000,00
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.
1214 - Nova Brasília - cl 230m', cl suíte, 2 quartos - R$
100.000,00
1296 - Vila Lalau - 160m', suíte + 3 qtos .. R$ 59.000,00.
1374 - Vila Rau - Cond. Águas Claras - 2 qtos. - R$
11.0000,00 + finane.
1377 - Vila Rau - 90m', c/2 quartos. R$ 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3

quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + financ.
1984 - Corupá - cl 298m', cl suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
1985 - Guaramirim - 156m' - 3 qtos, 2 bwc, terreno com

1.250m' - R$ 90.000,00

TERRENOS
2014 - Centro - 421m' - 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$
17.500,00
2077 - Amizade - 448m· - RS 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. sauer - 350m' - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - cl 2.500m' - próx. Posto Marcolta
- R$ 60.000,00
2175 - Czerniewiez - cl U41 ,40m' - R$ 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/8.658m'
197 - Guaramirim - 93.330,00m'. R$ 119.000,00.

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

E-mail: girolla@netuno.c.om.br
-

PLANTA0: 9973-9093

1320 - 270m2 - suíte + 2 quartos. Semi-mobiliada. Terreno com

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

2198 - Ilha da Figueira - área c/6.76(')m'. R$ 70.000,00'-
2222 - Jguá Esquerdo - 425m' - R$ 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m' (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 58(65m' (18,50 x 20,50) - RS
27.000,00
2318 - 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' - R$ 13.500,00 aceita pare.
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m' - R$ 23.000,00
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m' - R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m' - RS
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m' - RS
40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m' -

R$ 35.000,00

Casas
606 - Casa de alv. cl 3 quartos, garagem - Rua
Marcelino José Muller, 90. R$ 420,00
611 - Casa de alv. e/3 quartos - próx. Breithaupt da
Reinoldo. R$ 400,00
613 - Casa mista e/2 quartos - Vila Lenzi. R$ 250,00

Apartamentos
623 - Apto. de ffente cl 3 quartos, garagem· Ed.
Juliana. R$ 380,00
624 - Apto. cl 2 quartos - Ed. Jaraguá. R$ 250,00
626 - Apto. cl 2 quartos, garagem - Res. Húngaro. R$
250,00
630 - Aptos. novos cl 2 quartos, garagem - na entrada
do Res. Renascença. R$ 300,00
631 - Apto. cl 2 quartos, garagem - Ed. Caeta'no
Chiodini. R$ 300,00

'

634 - Aptos. c/2 quartos - próx. Breithaupt da Reinoldo.
A partir R$ 300,00
635 - Ouitinetes do Ed. Marquardt - Centro. A partir de
R$ 180,00
637 - Aptos. de 2 e 3 quartos - Ed. Hertel. A partir de
R$ 300,00
643 - Apto. cl 3 quartos, garagem - Rua Gustavo

Friedmann, 61 - próx. Marisol. R$ 280,00
645 - Apto. cl 3 quartos, 2 bwcs, garagem - Rua

Joinville - um pouco antes da Max Mohr. R$ 300,00

Salas comerciais
664 - Sala comi. cl 50m2, bwc e estacionamento na

frente da sala - próx. Breithaupt da Reinoldo. RS
250,00
666 - Sala comi. cl 200m2 - próx. Weg II. R$ 400,00
667 - 2 salas comls. cl 2 ambientes - Guaramirim.
R$ 300,00 cada.
669 - Sala comi. cl 50m2 - Centro Comi. Vasel. RS
290,00
674 - Sala comI. cl 62m2, dividida em 3 ambientes -

Ed. Chiodini. R$ 230,00
681 - Salas comls. cl 40m2 cada - Barra do Rio Cerro.

R$ 200,00 _

690 - Sala comI. cl 180m2 - Czerniewicz. R$ 390,00
694 - Sala comI. cl 70m2 - Rua Clemente Baratto, 45.

R$ 220,00
695 -"Sala comI. cl 250,00m2 (sendo 100m2 de

mesanino), cl esta,cionamento próprio ao lado
Ravelli. R$ 1.900,00

'

696 - Sala comi. cl 25m2, cl estacionamento na frente
- Res. Renascença. R$ 180,00
698 - Sala comi. cl 35m2, varanda - Rua DomingoS
Rodrigues da Nova. R$ 350,00
700 - Sala comI. cl 60m2 - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 405. R$ 400,00

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

Vila Lalau. R$ 1.500,00.
806 - Galpão de alv. cl 150m2 + mesanino c/50m2,
cl bwc e estacionamento. Rua 13 de Maio, 151. RS

750,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 25 DE NOVEMBRO DE 2000 €ORREIO DO POVO CLASSIFICADOS - 9
• • •

,- o,' '-":Oi. '," ',,:,.� •

_""''''; ',' W._.'�, (.
•• , �

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_,

','
" .. A':C ,

' "

.0. k .' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �, •

\,
.

.-----------------------------------------------.

.j (jirassol
IMÓVEIS

371-7931trPABX

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

Preço: R$ 300,00.

CHAMPAGHNAT - Terreno cl

448'112. Rua 782 -lote 14 (esqui
na). R$ 26.500,00.

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

Casa alv. cl 4 quartos, 3
garagens. Rua Emil 8urow,
272, próx. 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 cf 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)

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. cl 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.

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

FIGUEIRA· Casa alv. ef140 m2 - 3
quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

CENTRO· Apto Ed. Petúnia (1andar), 2

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

troca por casa)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* ROMANAS

* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS

•

Execução de Projetos
• Forros Rebaixamento de teto
• Meio-cano "Molduros"Corticeiros
• Snncos c/ Luz Indireto
• Parede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

* TIJOLOS DE PA�EDE

Q�.Qm�AtQ S�ft1l (,qmp;tQ;ooi$$Qr
1.:3 (47) 275-3184
iii 9975-3105

Escritório: Tomaz Francisco Goes, 118· JB'BgUB do Sul- SC·
Rua Minas Gerais, 1134· 51118 05· Jo/nvllle· SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Jolnvllle • SC

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Regina
Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mãe-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

i(ll�
I"�II;'
'1'1i'i11l11'Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,

Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz BarteI" ri" 400 - Sala 05

. Baependi - Jaraguá do Sul - SC

Comércio,de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral! Dacar

I

(I).
LUNELLI
M' ijhiii,'Niiiiii'.

SERVIÇOS PREDIAIS

Imunizadora
��Jaraguá

� (0**47) 371-1558
.. (0**47) 975·1.771

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

K & B LejesPremotdedes Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla'

. Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextavadas - Lajotas quadrodas

Fax (0**47) 371-7818 Assoalhos· Forr
Divisórias • Porta

CREA 12.745 ,,,.).;'�,,.:ú>.;,,,:::;:::;;:'«0::;;:M%%���:,'Bi.,;::::;:::::�m�:':;'i:;:'''':::;;;::-,:;::;-';;'ii..\:;'1>%"%�>;.��::«::'�'�:i.�"%};};;�;;:*-<�{�{'Jk�_:;;�::>;� ..

\, ItaÚba.,Per?ba >�) Financiamentos:
'''''''"."", Cambara • Pinus <,�.,é""f Caixa Econômica - Construcard

���'\';i�1::'�'�':;��-:X::'��>:!'::":I»�!l:��::»�)':':�'::\�':'�":':::::-'::-:'�»�::�(,�(,��i�}'":':V.:>'1:l:'<:;����;%�':�'·-
- - '.

-......................................

Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / TeL (47) 370-7393 - Jaraguá do Sul

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

#'IeOB/L/ÁR/A
16••ave

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

EQ.IFICIO
MONACO.
Localização
centralle 2
quartos, salão
de festas com

churrasqueira,
play ground,
garagem
privativa,

financiamento
direto com a
construtora.

EDIFICIO KLEIN - Localização cen

trai - Apto de 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, bwc, gara
gem 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. 1002 - Sobrado Rua
Alberto Santos Dumont -

Vila Lalau com suíte, 3
qtos., demais dependênci

as, 2 bwc's. Valor

negociavel.

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

casa cl lOO,OOm2,
terreno cl 450,OOm2,

R$ 29.900,00,
negociavel,

\

Imobiliária Menegotti Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Jaraguá do Sul

IMOBILIARI'"

MENEGOTTI
CRECl W 550-1

TEMOS VÁRIOS 'IMÓVEIS PARA LHE OFERECER, UM CERTAMENTE VAI LHE ENTERESSAR. PROCURE-NOSI

CaD: 5115: ÁREA CONSTRUÍDA: 440,OOM2, TERRENO
COM: 1.800,OOM2. DEP: 03 SUÍTES, 01 SALA TV, 01 SALA·
VISITA, 01 SALAJANTAR, COPA, COZINHA, 02 TOALETES,
CHURRASQUEIRA, PISCINA, PISTA DE COOPER, LAVANDE-
RIA, 01 DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, GARAGEM P(4

CARROS, AQUECIMENTO ,SOLAR. VALOR: R$ 260.000,00.

ÓTIMA CASA BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
CaD: 5120: ÁREA CONSTRUÍDA: 25 2,OOM 2, TERRENO

COM: 450,OOM2. DEP: 01 SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA, CO
ZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.

VALOR: R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOSEM,'
..

CONSTRUÇAO

Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nº 102, cl

181 ,60m2 (cl 2 vagas de

garagem) - Entrada de
57,801 Cub's

(R$ 29.443,83) e assumir
parcelas de condomínio de
construção de R$ 1 .288,78
(corrigidas pelo cub) até

final de obra.

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

Entrada de R$ 63.000,00 +
,

assumir parcelas de
condomínio de construção

de 4,812 Cub's (R$
2.451,23) até final de obra.

...:..---------1

APTOS I
- I

CONSTRUIDOS :
I
I
I
I

. Residencial Amaryllis.
Vila Nova - Aptos n0VOS

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$ 75.000,00

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José
Emmendoerfer (Próx.

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

1 qto. e demais dep. Entrada
de R$ 12.180,77 e assumir
parcelas de R$ 761,04
corrigidas pelo Cubo

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

Valor total de R$ 39.000,00.

Residencial Amaranthus
Rua Adolfo Sacari - Lateral
da Rua Amazonas (SCAR)

-

- Aptos cl 306,00m2, com suí
te + 2 quartos, dep. emprega
da completa, e demais dep.,
cl 2 vagas de garagem. Edifí-
cio com grande área social

(piscinas térmicas, salões de
festas, sala de jogos, quadra
de esportes, quiosques). Va
lor a partir de R$ 140,000,00
(Sem acabamento) e a partir
de R$ 180.000,00 (cl acaba-

mento).

- - - - - - - - -

-"I Condomínio Ed. Dom Loren
zo:Rua\ Leopoldo Malheiro.

I Centro: Apto nº 302, cl suíte + 2
I quartos (área total de

I 148,55m2), sacada com

I churrasqueira - Entrada de R$

I 45.100,00 e assumir parcelas

I
de condornfnicde construção
até final de obra de R$

I 1.124,76 (corrigidas pelo Cub).
.

I - Apto nº 204, cl suíte + 1 quarto
I e demais dep. - Entrada de R$

I 35.000,00, assumir parcelas

I
de 1,763 Cub (R$ 925,07) até
final da obra.

I I

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ '53.000,00

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• Casa cl 180m2, cl suíte + 2
quartos e demais dep. - Rua
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 alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Picolli - R$ 50,000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria c] 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 42m 2 (terre
no cl 350m2), cl quartos,
sala, cozinha, bwe, área de
serviço Rua Afonso
Benjamim Brbi, 179 - R$
16.000,00 .

.. 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 quartos, 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
212,00m2, num terreno cl
420,00m2 - Rua Luiz Spézia
101, próx. ao Aearaí, Jaraguá
Esquerdo - R$ 120.000,00.
• Apto. com 3 quartos e de
mais dep., Rua Bernardo
Dornbusch, 590, Vila Baependi
- R$ 55.120,00.
• Apto: cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada e demais
dep., 2 sacadas e 1 vaga de
garagem, (área total de 185
m? e área útil de 153m2) -

Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Sehioehe.t - R$ 65.000,00.
• Sala nO 208, área de
38,45m2, com banheiro e 1
vaga de garagem - Rua
Reinoldo Rau,. Ed. Market
Plaee - R$ 35.000,00

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Santo - �$
65.000,00
• Terreno cl L245,00m2 -

CRECI 1873-J

A_ EPITÁCBO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814 -

IMOBBLIARIASECULUS@NETUNO_COM_BA

Rua Fritz Hasse - Centro -

R$ 8'5.000,00.
• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
Preso Epitáeio Pessoa, próx. ao

Kohlbach - R$ 130.0.00,00.
• Terreno cl 630,00m2 - Rua
Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 'à vista,
troca por outro imóvel ou área
construída.
• Terreno cl 780,00m2 - Con
domínio das Azaléias, Jaraguá
Esquerdo - R$ 35.000,00.
• Terreno cl área total de
2.000,00m2 (5 lotes) - Rua
Júlio Tissi, Nereu Ramos -

Valor total R$ 45.000,00.
• 2 terrenos cl área total de
6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamiranga
- R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas
Engler.
• Terreno com área de
102.752,00m2 - Rua Walter
Marquardt, próx. ao Posto Ci
aade II - R$ 250.000,00.
• Terreno cl 40.000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500 me

tros da gruta - R$ 50.000,ÓO.
• Terreno cl 62.500,00m2 -

Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50.000,00.
-

• Terreno cl 818,00m2 na Rua
194, Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
33.000,00
• Sítio com galpão de 600m2
e depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - 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

demais dep., (ta locação, pré
dio com salão de festas e chur
rasqueira) - Rua Padre Pedro
Franeken, 174 - R$ 388,00.
• Apto cl 1 quarto - Ed. Eriea
- R$ 250,00.
• Galpão Industrial com

750,OOm2 de área construída -

Ftua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Aptps no Resid. Amaryllis,
Rua Angelo TorineIli, Vila
Nova, com suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/chur
rasqueira, garagem e box para
depósito - R$ 450,00.
• Apto cl suíte + 2 quartos, dep.
empegada completa e demais

. dep. - Rua Epitáeio Pessoa -

R$ 450,00.
• Aptos novos com 2 quartos e

demais dep. - Rua 25 de Julho,
Vila Nova - R$ 300,00.
• Apto cl suíte + 1 quarto e

demals dep., cl churrasqueira
na sacada - Rua Angelo
TorineIli, 78, Res. Amaryllis - R$
300,00
• Salas comerciais em diver
sos locais.
• Casa em alvenaria cl
160,00m2, cl suíte + 2 quartos
e' demais dep. - Rua Jaraguá,
100, Corupá - R$ 550,00.
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VENDAS: 376-0015 - RUAANGELO RUBINI, 1046� barrasul@netuno.com.br

Imobiliária Jardim

Jaragua Ltda. CRECIW572-J

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

ILHADA

FIGUEIRA
Casa em alv. cl

120m2 - 3 quar
tos, sala, cozi
nha, área ser

viço, bwc, ga
ragem. Terrenocm. ua ose

Ribeiro. Valor R$ 37.000,00.

BARRARIO

CERRO-Lo!.
Ouro Verde, ca-
sa madeira cl
63m2 - 2 quar
tos, sala, cozi
nha, bwc, área
de serviço, murada. Terreno 325m2. Valor

R$ 16.000,00 (aceita proposta)

VILANOVA-
Sobradoem
aI V. cl 345m2-
suíte c/closet
+ 2 quartos, 3

salas, garagem
p/2 carros, churrasq., piscina. Terreno cl

900m2• Valor R$ 250.000,00 - (próx. Fórum).
Aceita bens imóveis como parte pgto.

LOCAÇ�O - APARTAMENTOS
01 - CENTRO - APTO. ED. ITAUA - 2 darm. cl garagem - R$ 280,00
02 - VILA LALAU - APTO - ED. SANTA TEREZINHA. 2 dorrn., 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 dorrn. cl garagem - R$ 400,00
05 - VILA LALAU - APTO. ED. VITÓRIA RÉGIA' - 3 darm. cl garagem pl 2 carros
- R$ 350,00 r:

06 - CENTRO - APTO - ED. SAN RAFAEL - 2 dorrn, - cl garagem - R$ 300,00
07 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 dorrn. + dep. empr. - cl garagem - R$
380,00
08 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorrn. cl garagem - R$ 330,00
09 - CENTRO - APTO - ED. FLORENÇA - 1 dorrn., cl garagem, todo mobiliado -

R$ 330,00
10 - CENTRO - APTO - ED. SAVI - suíte + 1 dorrn., cl garagem - R$ 280,00
11 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
12 - CENTENÁRIO - APTO - FUNDOS WEG II - 1 dorrn., cl garagem - R$
180,00

BAEPENDI

Terreno co
mercial cl

2.500m2 fazen
da frente cl

70m2. Valor R$
240.000,00.
Rua Bernardo

CENTRO
Casa em alv. cl

152m2 .; suíte + 2

quartos, 2 sa

las,' cozi nha cl
armários sob

medida, área
LOCAÇÃO - CASAS

01 - CENTRO - CAS� COMERCIAL - PRÓX. DISAPEL - 4 salas cl estacionamento
R$ 650,00

02 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PRÓX. CEVAL). - 2 dorrn, - cl garagem - R$
150,00
03 - CENTENÁRIO - CASA ALV. (FUNDOS WEG II) - 3 dorrn, - cf garagem - R$
300,00
04 - CENTRO - CASA MISTA (R. JOÃO PICOLU) - 3 darm. - cl garagem - R$
300,00

'

05 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. DUAiS RODAS) - 3 darm. - cl garagem
- R$ 350,00
06 - VILA LALAU - CASA ALV. (PRÓX. MARISOL) - 1 suíte + 4 dorrn. cl
garagem - R$ 450,00

-,

LOCAÇÃO ..- SALAS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 - Rua Reinaldo Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SALA COM. CI 32m2 - Av. Mal. D. Fonseca (prédio
Senac) - R$ 280,00 i
03 - CENTRO - SALA COM. C; 75m2 - praça (antiga Prefeituraj-- R$ 440,00

GIARDINE
LENZI-Casa
em alv.c/Zl Om?

- suíte cl ba

nheira + 2 quar
tos, sala, cozi
nha,2 bwc's,
área serviço, garagem p/2 carros. Terreno cl

392m2. Valor R$ 60.000,00 - (próx. colégio).
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Sociedade Recreativa Alvorada

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA'

A DIRETORIA DA SOCIEDADE RECREATIVA

ALVORADA, em conformidade com seus estatutos,
convoca os seus sócios para Assembléia Geral

Ordinária, que se realizará no dia 16 de Dezembro
de 2000 (sábado) às 14h30, em primeira
convocação e às 15 horas em segunda

convocação com qualquer número de sócios em

sua sede em Rio, Cerro II tratarem sobre:
* Prestação de contas referente ano de 2000

* Assuntos diversos de interesse dos associados
* Eleição da. nova diretoria para 2001/2002;
Jaraguá do Sul, 7 de novembro de 2000

Presidente Elmo Mathias

��ij\ll. m�é ,,1 jj I
Empreendimentos Imobiliários

� ,

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

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

LANÇAMENTO :_

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

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

POR APARTAMENTO
• CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. ,SONNENHOHL, S/N
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É TUDO O.QUE VOCÊ
PRBGSA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EM�REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESARIO!
VOCÊ JÁ SE FIUOU. AO DISK

,.,

� INFORMAÇOES?'
.

Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de
movimentar seus neqócios 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
�uand.o 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

� Oivulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

f 0. fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados, domingos e

,eVados, das 7:30 às 22:00 horas.
, Gendas direcionadas

ratuidades:
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
_

\ '

Informativo
Imobiliário

A'IJS

I
TERRENOS

VENDE - TERRENO d 2.4oom2 - Rua 204 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL e/3.6oom2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - TERRENO c/365m2 - Rua Amazonas -

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

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

VENDE - TERRENO c/510m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,00.

I
VENDE- TERRENOd386,37 - RuaJoão BatistaRudolf
- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE - TERRENO e/1.260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 45.000,00.

CASAS

I
VENDE - CASA DE MADEIRA c/100m2 + casa em

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

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

1/2 água no Loteamento Liodoro Rodrigues - R$16.000,OO.

I
VENDE - CASA ALVENARIA d 130m2 - Loteamento

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

LoteamentosFinanciados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

1
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

I
I..,.____-----tCONVITE

A A.I.J.S ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS DE

JARAGUÁ DO SUL "SC tem a honra de convidar

I
todos associados para o jantar de posse da nova

diretoria gestão 2001/2002, no dia 01 de de
zembro de 2000, às 20:00horas, no Restaurante

Itajara, sito à rua Gumercindo da Silva, 237.
Confirmar presença até o dia 27.11 pelo fone
371-2117 com Cecília.

DIRETORIA ELEITA

1 PRESIDENTE: DIETER JANSSEN
VICE PRESIDENTE: DALMA SALAI
DIRETOR DE VENDAS: RENATO PIAZERA
JUNIOR
DIRETOR DE �OCAÇÃO: MARIA CEcíLIA R.
SILVEIRA

I
DIRETOR SÓCIO-CULTURAL: JOSÉ
SCHROEDER
DIRETOR DE LOTEAMENTO: ROLLY BRUCH
DIRETOR SECRETÁRIO: JANETE MARIA
LORENZI
DIRETOR TESOUREIRO: ARSANJO PAUL

COLAÇO

11º
Suplente - FABRYCIA TAMARA SCHMITZ

2º Suplente - ONÉSIO GUIDO ANDREATTA
3º Suplente - FÁBIO ANDRÉ LEIER

Conselho: LUIZ SERGIO DE ASSIS PEREIRA
MARCIO MAURO MARCATTO
ADEJAR ESTEFANO BALSANELLI

Ul
o

Suplentes do Conselho:
ITAMAR DA SILVA
HUMBERTO WOLF
SERG'IO FAUSTINO GIROLLA

Im'obiliá,ria Garcia Vende
275-0019,CRECIl541-]

I

U*i.c:rlF�:r:tL:':;;,:K:g;#:íXx(''@:teU1k�fX€@.mlwrfif.�WI�t\t{f!iW,?;f$�$.i&f\;":,>lJr,í@_�l,tlHf!����ESTRADA NOVA !
CÓd. 0161 - Lote cl 406m2 I

(14x29), loca.lizado no loteamento I
Jomar, bairro Estrada Nova, I
próximo a escola, creche, ;4

mercado, ponto de ônibus::_jetc.Valor R$ 8.500,00
• 1 '

t�"1'�Jffi�'
\-r�"ifi'"-Y"@i'�OOW'%F" ".."",0Wfi&� 'ff

..

"r ""'":''l�%'''''@1F'�J)'í&�W_JNl'ifi

EM SCHROEDER - Cõd. 0103 - Terreno cl 1000m2, localizado próximo ao trevo de
entrada da cidade de Schroeder, excelente para ponto comercial, construção de galpão,
etc. Valor R$ 33.000,00'
@tf' " ii" ,� _.M,.>zu%mimrtt�>;-< JM "oj'&I$%fID�1i!miMM&mM0;m:iWß%t_YAfZMt;);g;M'1U�%�(.

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - SC
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Ret. 013 - Casa alv.: 134m2, 2 quartos,
dep.João Pessoa. R$ 40.000,00.

Ret. 014 - Casa alv.: 248m2, 1 suíte, 2

quartos, + dep. Figueira, 'próx. Indumak
- R$ 120.000,00

RANCHO
MOVEIS

Umaparceria correta.

ranchoimoveis.com.br

FOlIE (1bm47) 275-0153
378-7238 - 9973-5097
RuaWalter Marquardt, 623 - sala 4 - Centro ComI. Carlos Vasel - Jaraguá do Sul - SC

(tet. 018 - Casa alv.: 120m2, 2 casas no

mesmo terreno. Lot. Marquardt.' Barra
do Rio Cerro. R$ 30.000,00

Ret. 078 - Casa alv.: 140m2, 1 suíte, 2

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

CENTRAL DE VENDAS

I,

ir 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ti 373-0283 �

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Cód. 493 - Casa nova (Fase de

acabamento) de alv. c/100,OOm2,
contendo três quartos, bwc, cozinha,
área de serviço e despensa. Extrutura
pl 2° piso. Terreno c/682,OOm2. ILHA
DA FIGUEIRA - R$ 35.000,00. (aceita
veículo ou caminhão como parte do

pagamento)

Cód. 499 - Casa de alv. cl 246,00m2, suíte,
dois quartos, dois bwc, sala de estar

jantar e TV , cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem. Área do terreno
cl 392,00m2. Chico de Paula -

R$75.000,00
(Aceita veículo como parta da entrada)

cee, 484 - Sobrado de alv, cl 265,00m2,
quatro dormitórios, três bwcs, sala,
copa-cozinha, área de serviço varanda

churrasqueira e garagem; terreno
medindo 700,00m2. Ana Paulal - R$
78.000,00 (aceita veículo ou terreno

em Jguá, Enseada)

e
* Ret. 002 - Terreno: 448m2• Barra Rio Cerro.
R$ 13.500,00.
* Ret. 005 - Terreno 2.758m2• Barra Rio Cerro.
R$ 30.000,00.
* Ret. 006 - Terreno l004m2• Vila Nova:
R$ 85.000,00
* Ret. 017 - Terreno 450m2• Vila Nova.

R$ 30.000,00.
* Ret. 020 - Terreno 25.000,OOm2, frente asfalto
BR 416. R$ 75.000,00.
* Ret. 036 - Terreno 399m2. Centro. R$ 32.000,00.
* Ret. 052 - Terreno 1.151m2 Inlc!o Jguá
Esquerdo. R$ 80.000,00
* Ret. 040 - Terreno 323m2. Jguá Esquerdo.
R$12.000,00
* Ret. 083 - Terreno 350m2• Figueira.
R$10.000,00

Alu a
- Casa alv., 3 quartos, 2 BWC, sala, copa, cozinha
+ dep. - Centro - R$ 450,00.

• 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 I

• 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$ 38.000,00 (Troca por imóvel elou veículo até R$ 8.000,00)
• 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$10.000,00
• Cód. 476 - 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 tejreno 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$17.000;00
• Cód. 472 - Construção de alv. cl 43,99m2, terreno cl 329,00m2 contendo uma casa de
madeira de 44,00m2 cl dois quartos, bwc, copa-cozinha, área de serviço. Villa Lalau - R$
28.000,00
• Cód. 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 Guaramirim.)
• Cód. 801 - Casa de alv. cl 31 ,50m2 contendo um quarto, bwc, copa-cozinha, área de serviço ,e
varanda. Terreno medindo 458,78m2. Schroeder I - R$ 12.500,00 à vista ou R$ 9.000,00 de

entrada ,+ financ., (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
·Cód. 802 - Casa de alv. cl aprox. 63,00m2, cl três quartos, bwc, sala, copa-cozinha. Área do
terreno cl 450,OOm2. Vila Paraíso - Schroeder - RS 12.500,00

'

·Cód. 478 - Casa de alv. cl 73,OOm2 cl dois quartos, bwc, sala, cozinha, área de serviço e

garagem, Terreno medindo 570,00m2. Rua asfaltada. - Vila Lenzi - RS 9.000,00 de entrada +

Financiamento C.E.F.:
.

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

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

PROCURE-NOS.

RANCHO IMOVEIS - CRECI 82q-J
CONSULTE N,OSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES.A SUA. ESCOLHA.

* * • * -. *

* * '. * * *
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Vende-se 2. cadeiras de

escritório seminava.

Valor R$ 30,00 cada,
carrinho de cahorro-

quente seminovo por R$
150,00, 2 mesas pI
escritório porR$ 50,00
cada, divisória p/

escritório R$ 30,0,00 e

berço R$ 60,00. Compro
casa de boneca. Tratar

370-4509

Vendo casa de

alvenaria, 2 quartos,
mais dependências,
totalizando 8 peças,
todo murado, com

jardim, casa com ótimo
acabamento, seminove.

R$ 39.000,00.
Tratar 372-3124 -

aceita proposta.

•
CORREIODOPOVO

PABX: 370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura:

370-0816 / 275-0105

Precisa-se de Sra. para
jimpeza de loja que

trabalhe para meio. Tratar
no teletime.

275-2673, com Noeli
ou Flávia.

Moça quer trabalhar de
diarista para 3a ou 4a
feira, com referências.
Tratar 275-2634 ou

371-6238.

Imperdível, aluga-se casa

em São Francisco do Sul -

Capri. Próx. Iate Clube,
com 210m2, 4 quartos, 2
bwc, sala, cozinha, mesa

snooker, TV, som,
completa. Alugo acima de
20 ätes ou mais. Tratar

376-1474, 274-8309 ou

274-8292, com Sr. Roque

TEODORO IMÓVEIS

Sabe aquela casa .. l
que você vive [) m·. �
sonhando? �

Você encontra a�ui! � :::::t

370-7919/370-8649

COR��TOR IIVIÓVEIS

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

Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.

Ligue 371-3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraçuá do Sul

CASA MISTA - 140,00 M2 -

06 QUARTOS. BAIRRO
CHICO DE PAULO -

R$ 30.pOO,00
TERRENO - 328,00M2
VILA RAU - R$ 9.000,00

ÁREA PARA RECREATIVA
COM 28.600,00 M2 - 8 KM
DO CENTRO, LOCAL ALTO
CONTENDO 5.000,00 M2 DE
ÁREA PLANA. R$ 35.000,00

ÁREA CENTRAL - 1.930,00 M2
- AV. MARECHAL DEODORO DA
FONSECA R$ 360.000,00 -

NEGOCIÁVEL

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

AMIZADE - R$ 12.500,00

CASA ALVENARIA - 170,00
M2 .: 03 QUARTOS. BAIRRO
CZERNIEWICZ

.

R$ 70.000,00

TERRENO - 395,00 M2 -

BAIRRO CHICO DE PAULO -

R$ 13.000,00
CASA ALVENARIA - 144,00 M2 -

01 SUÍTE, 03 QUARTOS. BAIRRO
CZERNIEWICZ - R$ 70.000,00 TERRENO - 450,00 M2

I

Ref. 134 - FIGUEIRA _; Alvenaria
com 100m2, 3 quartos, sala,

C04inha, bwc, garagem, terreno

360m2, (15x24). R$ 35.000,00

, Ret. 116 - VILA LALAU - Mista
com 130m2, 3 quartos, sala,

cozinha, bwc, garagem, terreno,
387m2• Rua Alberto Santos
Dumont, 351. R$ 28.000,00

-=----�--------------------
CASAS

103 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, R$ 33.000,00
lOS - JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 17.000,00
106 - ESTRADA 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 - V:[a-A LENZI - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, sala, cozinha, com laje "."" R$ 70,000,00
116-VILA LALAU - Mista, 130m2, 3 quartos, terreno 387m2 """ R$ 28.000,00
126 - BARRA - Mista 122m2 4 quartos sala cozinha, banheiro, garagem .. " "."." R$ 39.000,00
1

" I
...'41-TIFA MARTINS - Alvenaria, 70m2, 2 quartos, sala, COZinha (flnanciada) R$ 18,000,00

14S_ GUARAMIRIM _ Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, cl laje." " ", R$ 32.000,00
APARTAMENTOS

�19 - VILA NOVA - com 72m2, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, gar. (financiado) .. ,

......... R$·15.000,00
li' - BAEPENDI - com 103ni2, 1 suíte, 2quartos, cozinha, bwc, garagem, etc. (aceita caro) parcelamento + R$ 22.000,00

TERRENOS
22S_ VILA LENZI _ Com 664m2 ao lado do viaduto (pronto pl construir) " " R$ 20.000,00.
202 - VILA RAU - Com 340m2 (14x24) na rua 979 sem nome .. " " R$ 7,500,00

LOCAÇÃO
C4SA - com 2 quartos sala cozinha bwc e garagem na Estrada Nova ..

· R$ 160,00I I I •

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

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

Ret. 249 - FIGUEIRA - Casa em alvenaria
com 221 ,OOm2, 2 dormitórios, cozinha, 2 sa
Ias, sala de jantar, 2 bwcs, churrasqueira,
varanda em v.olta + galpão com 300,OOm2,
com escritório. Rua 4.277 • R$ 75.000,00

t··co
,'''
k ã'
�ß Ret. 516 - SÄO LUIS· Sobrado em

• construção com 130,OOm2 + casa em

li III alvenaria com 60,OOm2 • Terreno com

a 405,OOm2'. Rua Cristina Adriano Pereira·

� R$ 45.000,00

Áet. 519 - FIGUEIRA - Sobrado com

1 02,OOm2 com suíte, 2 dormitórios, sala
estar, bwc, cozinha, área d'e serviço e

garagem. Rua: Sergipe - R$ 58.500!OO

LOTES NO BAIRRO SÃO LUISA PARTIR DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL

e LOCAÇio t
� Ref. 2503 - CZERNIEWICZ - Apartamento cl sala, 2 quartos, bwc, cozinha, área de serviço e

.5 garagem. Rua Jorge Czerniewicz, 889 - R$ 355,00. :110

.g ReI, 2718 . VILA LENZI· Casa em alvenaria com 50,00m' - Rua Padre Alberto Jacob -lado da {'Oll: farmácia Vida e Saúde. R$ 270,00 '_
Vende _ Alu,ga • Administra • Compra • Vende • Aluga
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E-mail: sesijgua@netuno.com.br
Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-700 - Ja'raguá do Sul - SC

FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãot.

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados
. proporcionados por uma equipe que recebe alimentação

equilibrada. Essa. é a principal receita que o SESI

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece.ao industriário
catarinense, através de cozinhas próprias e terceirizadas
nas empresas. Com essa estrutura são atendidas centenas
de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de

trabalhadores.
Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.\

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27

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 47 371-9177

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 Eletromecânica; e

- Técnico em Vestuário.

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

ti do Sul 25 anos de atividades.SENAI de

SENAI - CET Jaraguá doSul
..... A

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 -Fone/Fax: 47-37077�i22
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.b,r

Relações Humanas e Auto Desenvolvimento

OBJETIVO
- Promover o auto desenvolvimento
e a qualidade pessoal;
- Elevar a auto estima e a

motivação pessoal;
- Desenvolver a confiança na

capacidade de realização;
- Melhorar o relacionamento
i nte rpessoa I.

APRESENTAÇÃO

ALCINO DE ARAÚJO
Especialista em Treinamento e

desenvolvimento, com destacada
atuação no SENAI -SC por 18

anos e na Malwee Malhas Ltda.,
por 04 anos. Dirige a empresa

JMA comunicação e

Desenvolvimento empresarial
Ltda., tendo ministrado programa

de desenvolvimento humano

para várias empresas do estado
de Santa Catarina e nutras de

âmbito nacional. É vice

presidente da Associa,ção r

Comercial e Industrial de- Jaragua
do Sul - Gestão 2000-2001.

PROGRAMAÇÃO
§ Diferenças individuais - Percepção
do eu e do outro;
§ Motivação - Sugestões para
atitudes positivas;
§ Qualidade pessoal - Base para
todas as outras qualidades;
§ Fatores de Qualidade Pessoal -

•

disciplina, cornprornetírnento,
excelência. produtividade, pontuali
dade, criatividade, iniciativa, iniciati
va, inovação e apresentação
pessoal;
§ Comunicação - Fator de sucesso

nos relacionamentos;
§ Auto desenvolvimento - Metas
de qualidade pessoal e profissional.

REALIZAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 12 horas/aula I

PERÍODO: 11/12 a 14/12 (2a
a sa Feira)
HORÁRIO: 19 às 22h
INVESTIMENTO: R$ 85,00
(Oitenta e cinco reais)

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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Moqueca
de palmito

Aberto diariamente 7 7 :OOhs, com almoço
Aceitamos reserva para festas

Ingredientes
- 2 cebolas cortadas em rodelas

- 3 tomates cortados em rodelas
- 2 pimentões verdes médios cortados em

rodelas
.

- 2 pimentões vermelhos médios cortados em

rodelas
- 1 íkg de palmito cortado

- 15 ramos de coentro
- 1 xícara (chá) de salsinha picada
- 600 mi de leite de coco
- 100 mi de czeite-de-dendê
r: Sal a gosto

,Modo de preparo
Numa panela, monte em camadas: as cebolas, os
tomates, os pimentões, o palmito, espalhe ramos
de coentro e um pouco de salsinha. Repita a

operação até a borda, coloque o sal, o leite de
coco e o azeite-de-dendê. Leve ao fogo e,

após levantar fervura, deixe cozinhar por
30 minutos, mais ou menos.

Rendimento: 6 pessoas
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Barbada: Casa alvenaria, 2

quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem. Terreno cl 465m2, rua
asfaltada, próx. a escola e ponto
de ônibus. Rua João Franzner,
570 (São Luis). R$ 36.000,00.

Tratar 9973-8580.

Vende-se casa de praia
localizada na Lagoa Azul, divisá
de Barra do Sul cl Araquari, cl
2 quartos, cozinha e garagem,
em alvenaria. Tratar 9112-7838.

Vende-se Chácara no Garibaldi

VEhJ[)E;:SE,
,�V�

LAKlúl::fOitNErE
M'AC�iM��Ei\
LANCRE5�

DEFRON'TE TAO
"

catEGIO
HOMAGO. vRATAR

370�40'75.

cl 65 morgos, casa de alvena

ria, rancho, lagoa cl peixes,
árvores frutíferas, ribeirão de

água e palmito. Valor R$
28.000,00, negociável. Tratar

371-6112.

porte pl 14 bandejas, acom
panha 5 bandejas. Valor a

combinar. Tratar 371-8273.

Vendo Ploter Xerox 2230 11,
"

faz impressão de projetos ar

quitetônicos e na área têxtil.

Impressão colorida e preta.
R$ 6.000,00, serninovo, aceita
proposta. Tratar 372-3124.

Vende-se terreno em Guarami
rim na BR-413 cl 5.000m2, de
frente pl asfalto. Valor R$
35.000,00, aceita casa em

Jaraguá ou parcela. Tratar 372-
0633, cl Roberto.

Compro casinha de boneca em

bom estado. Tratar 275-1735,
c/ Adriana.

Vende-se desidratadora cl su-

RETRATAÇAO
Face a publicação neste jornal em data 18/11 de

p.p., onde o cartório de protesto intima a empresa
BORRACHAS JARAGUÁ LTDA. a liquidar título sob
ameaça de protesto, queremos de público pedir

desculpas à rnesrna.ihaja vista que o referido título
foi liquidado em carteira e por um lapso de nossa

parte, não foi baixado no Banco onde havia sido

negociado.
Promatec Automação Industrial

ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber

que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a tim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N2 23.035 de 14·11-2000

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
OSNILDO PAULO LANGE E JIANE APARECIDA MARCELLINO

Ele, brasileiro, solteiro, ajudante de fundição, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Ma
rechal Castelo Branco, 5.058, em Schroeder, neste Estado, filho de Osvaldo Lange e Cacilda Walz Lange.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Elpidio Martins,
159, nesta cidade, filha de João Marcellino e Maura Adriano.

EDITAL N9 23.041 de 16·11·2000

Cópia recebida do cartório de Poços de Caldas, Minas Gerais
JONAS CANDIDa DA SILVA E NICE FÁTIMA DE DEUS

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, domiciliado e residente na

Rua Guilherme Kopmann, 68, apto. 12, nesta cidade, filho de Patrocinio Jonas da Silva e Maria das Graças Silva.

Ela, brasileira, splteira, técnica em enfermagem, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, domiciliada e residente
na Rua Des. Pontes da Fonseca, 240, Sta. Augusta, RCP, Poços de Caldas, Minas Gerais, filha de Antonio José de

Deus e Maria Celia Pereira de Deus.
,

.

EDITAL N9 23,046 de 20-11·2000
MAURUS FIEDLER E VANESSA FALLGATTER

Ele, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Do

mingos Rodrigues da Nova, 316, nesta cidade, filho de Max Fiedler Filho e Leonida Kiefer Fiedler.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Domingos Rodrigues
da Nova, 331, apto. 604, nesta cidade, filha de Ingo Fal/gatter e Verena Klitzke Fallgatter.

EDITAL Nº 23.048 de 21-11-2000
• JAIR ASTOLFI E SOLANGE INÊS FENERICH

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Corbélia, Paraná, domiciliado e residente na Rua Arthur

Eggert, 377, Vieiras, nesta cidade, filho de Plinio Astolfi e Anair Sebin.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira; natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente na Rua Arthur Eggert, 377,
Vieiras, nesta cidade, filha de Afonso Pauli Fenerich e Maria Lucila Fenerich.

.
EDITAL. N2 23,050 de 21·11·2000

Cópia recebida do cartório de Säo Miguel do Oeste, neste Estado
JUNIOR CESAR PEDERSETTI E JOSEANA THIE�

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de São Miguel do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua José Emmendoerfer, 1.533, nesta cidade, filho de Antenor Pedro Pedersetli e Jurema Pedersetti.

Ela, brasileira, solteira, contadora, natural de São Miguel do'Oeste, neste Estado, dotrúcinede e residente na Rua
Waldemar Rangrab, 544; São Miguel do Oeste, neste Estado, filha de Alcides Thiel e Claci Schneider Thiel.

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.

Ilton Hoffmann
Tabeliã Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Abifarma Drogaria e Farmácia Ltda. - R. ErwinoMenegotti, 1.567-
Nesta;
Alferri Metais Ltda. - R. Bertha Weege, sin° - Nesta;
Atelier N. N, Ind. e Com. de Roupa - R. CeI. Emilio Carlos Jourdan, 41
- Loja 219C - Nesta;'

-

Cani Com. de Veículos Ltda. -'-R Adelia Fischer, 164 - Nesta;
Condutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. Maria Umbelina da Silva, 232-
Nesta;
Di Lorenzo Pizzaria - R. Presidente Epitácio Pessoa, 1.298 - Nesta;
Di lete da Aparecida Garcia de Souza - R. Joaquim Francisco de Pau-
10,4.225 - Nesta;
Etimax Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1.023 - sala 1 - Vila Lalau

Nesta;
Eva Cassia Justi Marques CostaME-R. Carlos Blanck, 229 - Nes

ta;
FH Construtora e Incorporadora Ltda. - R. 1.500, 200 - Edifício Ana

Cristina - Nesta;
Frisan Distrib. de Alimentos Ltda. -R. Carlos F. Ranthum, 17.142-
Nesta;
Haydersol Confecções de Malhas Ltda. - R. Adelia Erdrnann, s/no
Nesta;
Helenea Krucinski -R. Getúlio Vargas, 268 -loja 215 -Nesta;
Isolet Horwath - R. Germano Striker, 678 - Nesta; .

Ivanir Antonio Bossacka - R, Luiz Alves, 82 - Nesta;
José Carlos Rahn (Zequinha) - R. Henrique Boeder, s/n° - Nesta;
Jovani Cirino dos Santos.,-- R. Rio de Janeiro, 480 - Schroeder;
Marcos Cheber Lorenzetti ME - R. Presidente Epitacio Pessoa, 100

-N��;
,

Mercado Haiduck Ltda.ME-R. Joze Vicenzi, (Três Rios) Três Rios
-Nesta;
Moacir BrangerME - R. Luiz Picolli, s/n° - Nesta;
Muítilar Distribuidora de Armarinho - R. 969, n° 320 - Nesta;
Natali Comércio de Equip. Info. Ltda. - R. Reinoldo Rau, 246 - Centro

-Nesta;
Natali de Equip. Inform. Ltda. ME - R. Presidente Epitacio Pessoa,

111 - sl. 02�Nesta;
Pascoal Joalheiros Ltda, - R. Giovani Vicenti, 12 - Nesta;
Pascoal Joalheiros Ltda. - R. Giovani Vicenti, 12 - Nesta;
RDS Malhas Ltda. - R. Erwino Menegotti, 1.460 - Vila Rau� Nesta;

Renova Ind. de Bebidas Ltda. - R. Epitacio pessoa, 566 - conjunto 9

-Nesta;
\

Renova Ind. de Bebidas Ltda, - R. Leodato Ribeiro, 81 - Schroeder;
Restaurante Lá em Casa ME - Av. Waldernar Grubba, 2.292 - Cente

nário - Nesta;
Romilda Schwalbe Kopp - Estrada Três de Outubro - Schroeder;
Sebastião Ferreira Campos (Box 21) - R. Reinoldo Rau, 60 - Nesta;

Xavier Auto Peças de Roberto F. X. - R. Barão do Rio Branco, 465-

Centro - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar"a devida intimação, faz por intermé
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão

por que não o faz, sob a pena de serem os referidos pro
testados na forma da Lei, etc .

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOPP E CLUB. (18/11)
ow fez o Chopp e Club tremer! Muita gente e

soal totalmente voltado ao agito, veja:
sÁBADO, NO CHOPP, TEMA FESTANO

LIMITENAGERAL.COM

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

Primeiros sinais de TV digital
chegam em julho de 2001

A partir de julho do ano que vem serão
dadas as primeiras autorizações para
transmissão e recepção de sinais de TV

digital no País. Três padrões
tecnológicos serão colocados em

.

consulta pública, em dezembro, no

site da Anatei: o americano ATSC, o,
europeu DVB-T e o japonês ISDB-T.
A escolha deve ser feita em fevereiro.

O presidente da Anatei, Renato
Guerreiro, revelou que vai propor aos
países do Mercosul que adotem o

mesmo padrão que for adotado no

Brasil, para permitir que os

fabricantes de televisores, receptores
e adaptadores do sistema analógico
para o digital possam ter uma escala.
maior de mercado e pratiquem preços

mais bcixos.

I

-

SUPERNOVAS

VVarner Bros. prepara adaptação
de "Scooby Doo" para a telo,na

A Warner Bros. marcou para fevereiro a

data de início das filmagens de uma nova

versão, com atores, da série de desenho
animado Scooby Doo. O filme será
dirigido por Raja Gosnell, na

Austrália. A trama, que mostra um

grupo de jovens e seu cão covarde
solucionando mistérios, baseia-se num

roteiro de James Gun, com Chuck
Roven na produção.

JARAGUÁ CENTER

CINE 1

AS PANTERAS

12 anos. 15:30 - 17:30 - 19:30 e 21:30 /

CINE 2
E AÍ, MEU IRMÃO,CADÊ VOCÊ?
12 anos. 15:15 - 19:15 e 21:15

SUANDO FRIO
12 anos. 17:15

CINE 3

ENDIABRADO
12 anos. 15:00 e 19:00

SUPERNOVA
14 anos. 17:00 e 21:00

KIBARATO
Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

"
.< \

�I/ ,,� Av. Mal. Deodoro da

I:(e'�� Fonseca, 1699

�lY II! '�Fone:371-7847
. .��_�Cß Jaraguá do Sul- SC

DIREÇÃO
I:!::::!
z:::

Rua Mal. Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372·3306Q..

C -'D·Jaráguá do Sul· SC� II I

II () Botic:írio
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-65�7

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 
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Gabriel Lemke comemora 1 aninho no

próximo dia 29/11. Filho de Waldecir e

Glorinha Lemke, a data será comemorada
com uma festinha no Clube Atlético

Baependi, no dia 3/12. Seus pais e set:
irmãozinho, Gustavo, lhe desejam
felicidades

A gatinha Bruna Alves Hohl, filha de
Denis e Maria Hohl, completa 3 aninhos
no dia 28/11. Os papais corujas desejam

muitas felicidades .l
,..

Thiago Odell'i comemora a Primeira
Comunhão amanhã. Felicidades

A fofinha Carolina Trindade, filha de

Ze,Huiel e Osnilda Trindade, completou
'I" 2 meses no último dia 14/11

o Que r:ACp f'AI!.A TEi&
\)MA VIDA CIl�IA t>� A!..E.(Õ(.IA 1

Sábado, 25 de novembro de 2000
}ii ------.:...
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Pablo Ce,sar�'Ferreira�Ardenghi<
" ,. "-

,Gloria,Maria��0!;lçalv�s' .� ,� .

Maicon 'Bollauf Junior \:"
\'

.

KarOlayrí<��s:c�"antos,A�Uia(� :��� :
" "-". >,":" o«�\. '�>�' '.: " ", �', \,\"S;,,:-<::::;\\: •

Bianka"L?i:lri�sa,�Granella;:�usi�ger< .

<�>:::::'" '

\«�' ,>o ,,, �. ���>"'�<,<�����\' :

Natanaet:R:o:��ij� RaUI������� :
Amandà Rutenski�'::: ' .:: ��' ,,:�?::z��{ .

,
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"
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Bruno Gabriel�Tepassé " � � ��'\ .
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11/11

12/11

12/11

13/11

15/11
.' " 16/H·

16/11

17/11

17/11

17/11

18/11
.... -x'

'

·· t

A linda Micheie Faria, modelo e

anequim da Cekat, enfeitan,df)�!jPssa
coluna ,'�

CLrNICAd7� WeoIM
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado, 25 de novembro de 2000 FERJ CORREIODOrovo 7

A Cultura e aMigração
-,

Migração é o ato de as pessoas se movimentarem e ha

bitarem um país. Na atualidade a Migração é mais perceptível
porque os espaços antes ocupados por eles era ainda mais um

fenômeno de ocupação de solo ou garantia de divisas. O que

podemos perceber é que a ocupação do solo e garantia da

existência de divisas para o país e que era alimentado por ele,
durante muito tempo foi um cotidiano no país.
No entanto podemos observar que a partir da década de 1970,

este já não era.mais um hábito, porque todos os espaços que
antes, eram ocupados já tinham sido incorporados pelos
colonizadores. Também junta-se a isto outro problema, os

pequenos minifúndios que detinham a ocupação de grande
maioria da terra naquele momento começam a ter problemas
com o poder aquisitivo. A partir do período acima citado, ainda
passa a se debater com os donos de grandes plantações, em
função do cultivo e manutenção das terras e formas de cultivo.
Na questão da luta pela terra Sebastião Salgado, descreve este

fato como sendo o Êxodo da terra, "onde milhões vem para as

cidades e poucos ficam no interior têm que lutar pela
subsistência" .

No entanto naquele momento surgem 'outros agravantes
que são: as questões econômicas e sociais. O problema
econômico atinge os migrantes principalmente porque o mercado

passa a adquirir a produção de grandes plantações (determinados
como produtos nobres, adequados a época), não sendo mais de

qualquer clima e também porque o cultivo da terra não se adapta
à realidade das quantidades que possuem. Devo concordar com
o pensamento de José Paulo Bisol que diz que: "A necessidade
da reforma agrária é, curiosamente, uma unanimidade nacional.
Como explicar, que ela não tenha sido feita? Como compreender
que outras reformas, como aConstitucional, que não respondem
a qualquer unanimidade nacional foram realizadas ...".

Juntamente com esta questão, também outro agravante
começa a atingi-los que é a comunicação. Esta se torna um

problema porque quando a televisão, principal veiculo de

transmissão, mostra-lhe quais são as possibilidades que as pessoas
de um centro (urbano) possuem vivendo nele, verifica-se naquele
momento um entendimento que os leva ocupação dos novos

espaços, agora urbanos. Estas duas questões foram as

responsáveis em trazer os migrantes para as cidades.
Porém o fator delas virem habitar as cidades "trouxe"

alguns problemasdentre os quais:
- Primeiro que estas pessoas vieram a habitar regiões que

antepassados seus já viviam, num primeiro momento eles não

percebiam que isto seria um problema, no entanto a readaptação
não foi de fácil aceitação, até mesmo pela questão da "evolução
cultural" que os dois grupos viviam. Aqui podemos perceber a
questão da constante migração, para diversos lugares, com o

obje�ivo;
- Para adequação a esta nova realidade, é preciso

adequarem-se a uma mão de obra especializada, este que torna
se o principal problema porque suas realidades não se adaptam
e também o mercado começa a selecioná-los (para dar uma
melhor qualidade a sua produção) pelo grau de estudo que
possuem. A herança que a terra lhes possibilitou não possuía
estudos, até porque mexer naquele lugar "deixado", isto não era

necessário pela visão que os mesmos detinham.
Na atualidade podemos perceber que esta situação atingiu

Os centros urbanos de tal forma que solução para tal fator já não
tem mais solução, porquê isto também criou alguns sistemas

quejá não há possibilidades de desmontá-los, porque .criaram
novos empregos para a sociedade. Neste momento este fator
pas,�a a ser determinante. Caso não exista causa desempregos,
que é o que se percebe como sendo um dos problemas.

Carlos Cezar Hoffmann
Centro Universitário de Jaraguá do Sul - UNERJ

Pedagogia realiza o VI
Semináriode&tágioCumicular

As alunas da oitava fase do
I

Curso de Pedagogia do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul -

UNERJ realizaram, no-dia 16 de

novembro, o VI Seminário de

Estágio Curricular, no qual so
cializaram as experiências vi
venciadas durante as disciplinas
do Estágio Curricular em

Magistério de I a a 4a série e nas

Disciplinas Pedagógicas I e II.
O evento teve como objetivos

a socialização de experiências de

Os Trabalhos foram
apresentados pelas
acadêmicas da

oitavafase do

Curso de Pedagogia

4apromoven

vai até o dia 1°

dedezembro
Objetivando fazer com que, o,

aluno entre em contato com a

realidade da comercialização,'
aprendendo a gerar elementos que
levem a um melhor desempenho
da empresa na área de vendas, e

permitindo ao acadêmico expandir
sua criatividade, a D Eventos está

promovendo no auditório do
Centro Universitário de Jaraguá do
Sul- UNERJ, a 4al'romoven.

Os trabalhos, que começaram
a ser apresentados no dia 17 de

novembro, prosseguirão nos dias
24 (20h) e 1° de dezembro (l9h).
Os acadêmicos, divididos em sete

equipes, estão desenvolvendo

projetos sobre três aspectos:
representantes das indústrias,
lojistas e distribuidores de varejo e

consumidor final.

inovação educativa, através do
trabalho por projetos nas Séries

Iniciais; a apresentação de
vivências da docência nas

disciplinas Pedagógicas I e II e
a divulgação dos resultados do

projeto História de Vida na

Formação do Professor.

Participaram do seminário
membros da Reitoria, Pró
Reitoria de Administração, Pró
Reitoria de Ensino, Coorde-

.

nadores de Curso, Coordena-

dores e Orientadores de Estágio,
Professores do Colegiado de

Pedagogia, Acadêmicos, Repre
sentantes de Instituições de

Educação Básica envolvidas no

Estágio em 2000, Egressos do
Curso de Pedagogia, Secretarias
Municipais de Educação e 19a

Coordenadoria Regional de

Educação.
Durante a programação, fo

ram desenvolvidos os temas "A

prática pedagógica no estágio
Curricular: Flashes de sentidos e

significados", "História na For

mação de ProfessoreslProinpes",
apresentados pelas formandas,
além de uma exposição de brin

quedos confeccionados com

material alternativo pelos aca

dêmicos da quarta fase do Curso

de Pedagogia.

Cursos'dePós-Graduação para 200 1
A Coordenação de Pós-Gra

duação e Pesquisa divulgou esta

semana a relação dos cursos para
2001. Os períodos para a efetiva

ção das inscrições para os cursos

serão divulgados nos primeiros
meses do próximo ano obede
cendo o cronograma estabelecido,
conforme quadro abaixo.

Todos os cursos têm por

objetivo valorizaro profissional de
forma que este possa atender as

necessidades do mercado

competitivo de Santa Catarina e do
Brasil. Todo profissional moderno
sabe que, para ser valorizado no

mercado de trabalho, é necessário
estar atualizado, de forma a atender
os requisitos solicitados pelas
empresas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aconteceu no dia 10 de novembro o ato solene de inauguração
da piscina térmica coberta do ClubeAtlético Baependi, que irá
roporcionar o lazer da natação e hidroginástica o ano inteiro. O

complexo térmico foi construído anexo ao Parque Aquático
Haroldo Ristow (piscinas anteriormente já existentes).

Inaugurada piscina
térmica do Baependi

o presidente, Sidney Buchmann, e a esposa, Crista, na solenidade de

inauguração da piscina térmica do Clube Atlético Baependi
<'

Foto Áurea

Casal Bruno e [anice Breithaupt no casamento da filha, Zélia, com o

empresário Dieter Janssen, no dia 27 de outubro, na Igreja Matriz São
Sebastião

i!' Floricultura
Flcrlsa

ir (047) 3'71-8146
ir (047) 3.71-0515

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

Douglas é campeão!!!
O piloto Douglas Bogo,
campeão catarinense de
Marcas A, recepcionou a

imprensa e convidados,
no dia 14 de novembro,
na Boate Notre. Durante a

festa apresentou o carro e

a equipe de trabalho,
falou das vitórias, do
título conquistado,e

agradeceu os

patrocinadores.

IRMÃOS BaGO: Décio,
Djalma e Dulcídio,
num abraço especial
ao "mano" campeão,

Douglas, ás da
velocidade pelo segundo

ano consecutivo,
nas pistas catarinenses

O empresário José (Zeca)
Wodzinski prestigiou a

confraternização promovida pelo
campeão cat�rinense

Flavio Ueta

,

Calçadão
371-5800

Os comunicadores Jbcemar
Moraes, EdylsQn Ricardo,
Eduardo (Macarrão) Agne,

o colunista e Celso Luís

Nagel transmitiram todas

as emoções da 12a

Schützenfest, de 6 a 15 de

outubro, direto do Parque
de Eventos

Mania de vender barato

R. Reinoldo Rau, 728, sala 7
Telefone: 275-2120

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Corupá
375-1948

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Dia Nacional do Doador de

Sangue é, comemorado hoje
Técnica de
enfermagem
explica critérios
paradoação

menos três a quatro doadores.
As hemáceas do sangue

doado permanecem estocadas

por, no máximo, 35 dias e, o

plasma, dura cerca de cinco
anos. Marly explica que para
ser doador é necessário estar

bem alimentado, estar 24 horas
sem ingerir bebida alcoólica e

medicamentos, ter mais de 18

anos, menos de 65, e ter mais
de 55 quilos.

O Hemocentro Jaraguaen
se atende os hospitais de Co

rupá, Guaramirim, Massa

randuba, os dois de Jaraguá do
Sul e, algumas vezes, forne

cem para Pomerode. "Mensal

mente recebemos cerca de

200 doadores", diz Marly. Ela
enfatiza que todas as pessoas

que doam sangue passam por

triagem clínica, com aproxi-

madamente 14 testes, sendo
dois modelos para HIV e um

HTLV, três tipos para hepatite,
doenças venéreas, anemia,
tipagem sangüínea, e chagas
(em dois métodos).

O proprietário do Hemo

centro Jaraguaense, MarIo
Sousa Júnior, diz que um

doador pode salvar a vida de

duas a três pessoas. "A cons

cientização é necessária, o

doador só tem a ganhar porque
além de contribuir com a vida

de outras pessoas, recebe um

check-up de sua saúde", des
taca. Ele comunica que o ho

rário de atendimento para

doação de sangue é das 8 às

10 horas e das 14 às 16 horas,
no hemocentro, ao lado do

Hospital São José.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - "Hoje
comemora-se o Dia Nacional

do Doador de Sangue, mas

poucas pessoas têm cons

ciência da importância desta

data e atitude. É preciso frisar
que todo dia é dia de doar",
destaca a técnica de enfer

magem do Homocentro Jara

guaense, Marly Cani. Ela diz

que o estoque de sangue está

regular devido à respon
sabilidade das famílias de

pacientes, que passam por ci

rurgia, em repor o sangue
utilizado, encaminhando pelo Conscientização: pessoas que doam sangue recebem check-up de saúde

\

Entidades promovem campanha de prevenção
contra doenças sexualmente transmissíveis

CDL lança o SAC naquinta- feira
Jaraguá do Sul- A partir

desta semana, o consumidor que
se sentir lesado poderá contar

com o SAC (Serviço de Aten

dimento ao Consumidor). Du
rante -solenidade ocorrida na

quinta-feira) o presidente da

CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), Hilário Corrêa, e o

diretor do P'rocon, Mauro Mah
fud, explanaram sobre a atuação
do SAC. "Ê uma maneira de
tentar resolver mais rapi
damente os problemas relacio
nados ao comércio, com menos

burocracia, descongestionando
o trabalho do Procon, além de

agilizar acordo entre lojistas e

clientes", explica Mahfud.
O diretor diz que, se não hou

ver entendimento através do

SAC, o Procon, como órgão fis
cal izador, tenta a negociação
entre as duas partes.

Corrêa diz que o SAC é um

departamento daCDL que colo

ca à disposição do consumidor

serviço muito importante, prin
cipalmente para resolver proble
mas de proprietários de peque
nos empreendimentos. "Não se

pode esquecer que o consumi

dor tem direito de reclamar

quando se sente lesado, por isso
criamos o SAC, para buscar

resolução prévia", conta.
Durante o evento, a pró-rei

tora da Unerj (Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul), Íria
Tancon, e o presidente da CDL
assinaram contrato de parceria.
O operador do telefone do SAC
será o acadêmico Edinor Zimko

vicz, que recebeu treinamento
durante dois meses.

As reclamações podem ser

realizadas pelo telefone 371-

5151, das 13 às 17 horas. (FR)

Jaraguá do Sul - Dia 1
de dezembro é o Dia de Com
bate a Aids. Para conscien
tizar a comunidade sobre a

gravidade da doença, a psi
cóloga e coordenadora do

programa DST/Aids (Doen
ças Sexualmente Transmis

sfveis), Maris Solonge Maer

tner, solicita a colaboração e

reflexão da comunidade.

"Pedimos para que as pessoas
enfeitem as empresas, lojas,
escolas com balões vermelhos,
se possível em forma de laço,
formato e cor que represen
tam a luta contra a aids", diz.
Ela acrescenta que pediu apoio
para os meios de comun i

cação, em especial às rádios,
para que toquem, às 12h15, a

música "Quando o sol bater na

janela", do cantor Renato

Russo.
A programação segue as

orientações da Secretaria de

Estado da Saúde, para todo

Estado. "Foi solicitado para

que, às 12 horas do dia I de

dezeinbro, a comunidade

toque sinos, sirenes, cam

painhas durante, no mínimo,
cinco minutos", comunica
Maris. Ela destaca que a in

tenção era promover palestras
e debates, mas devido à falta

, de verbas ti veram que adotar

o programa do Estado, onde

incentivam via escola e meios

de comunicação. "Também
não adianta o poder público
falar sobre o problema se a

comunidade não pára para
refletir sobre a doença, se não
explica para seus filhos os

métodos de prevenção", cri
tica. As pessoas que dese

jarem informações podem
entrar em contato com Maris,
pelo telefone 275-1710, em

horário comercial.
O presidente do Gapa-Já

(Grupo de Apoio a Portadores

de Aids), Fagner Gilberto
Banini, diz que a entidade vai

fazer pedágio, das 14 às 19 ho

ras, n� Praça Ângelo Piazera.

"Nós vamos distribuir cartilhas

com panfletos informativos

sobre doenças sexualmente

transmissíveis e camisinhas

para as pessoas que passarem

pelo centro", informa. (FR)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

� :2., ;;netuno.com.br� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.'

Fone/Fax 371-0882
Puo Dr. Waldomiro Mezureehen. 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Padre Aloísio completa 60
anos de ordenação sacerdotal
Sacerdoteé
conhecido por
orar pelos
doentes e aflitos

Jaraguá do Sul - Nas qu-ar
tas e sextas-feiras, formam-se filas
em frente à porta da casa, anexa à

Igreja Nossa Senhora do Rosário,
de Nereu Ramos. São os dias da
semana que o padre Aloísio Boeing
reserva para atender o público.
Com força física e mística, ele

. chega aos 60 anos de vida re

ligiosa, completados no dia 1 de

dezembro. Mais da metade desse

tempo passou em Jaraguá do Sul,
onde atendeu por 20 anos a co

munidade da Barra do Rio Cerro.
Há 16 anos em Nereu Ramos, quer
permanecer na comunidade até o

fim da vida, trabalhando.
Nascido em Tubarão, em

1913; o padre Aloísio foi ordenado
em Taubaté (SP), em 1940, junto
com outros dez padres, pela
Congregação do Sagrado Coração
de Jesus. Desses colegas, apenas
um está vivo. Aloísio Boeing já
podia ter se aposentado, mas diz

que quer "morrer de pé", rezando
missas e orando pelos doentes que
precisam dele. "Jesus me chamou,
ele vai cuidar de mim", diz. Aos
87 anos, viajou para Roma, no mês
passado, e na última semana esteve
em Minas Gerais, pregando um

retiro. Tem boa saúde, mas a de

generação da visão deixou-o

praticamente cego. Não lê, nem
escreve mais. "Mas nem que eu

estivesse cego, continuaria re

zando a missa", deixa claro. Eie

Edson Junkes/CP

Há 60anos:padreAloísioBoeingdiz quepretende trabalharatéofim da vida

reza sempre a mesma missa, que
conhece de cor. Quando a-ocasião

exige, uma religiosa prepara as

alterações das cerimônias, -

,,'

Filho de descendentes de ale-
mães (o avô e o bisavô chegaram
ao Brasil em 1860), padre Aloísio
pertence a uma família de religio
sos. Teve um irmão padre, tem
uma irmã freira e vários sobrinhos
e primos que optaram pela vida
sacerdotal. Alguns vi vem na

região, como o padre João Boeing,
vigário da Paróquia São Sebastião.

Com movimentos lentos e

memória ágil, padre Aloísio
recorda-se de cada detalhe, nessa
jornada de 60 anos a serviço da

Igreja. Foi ordenado pelo bispo d.

André Alcoverde Cavalcanti; a

primeira paróquia em que trabalhou

pertence a Varginha (MG); chegou
I
em Jaraguá do Sul em 1956. Na

região, trabalhou também em

Pomerode, por seis anos, e duas

vezes em Corupá, onde foi

professor do Seminário Sagrado
Coração de Jesus.

VOCAÇÃO - Padre Aloísio
conta que dá bênçãos e reza pelos
doentes e aflitos porque atende a

ú'ma recomendação de Jesus. "Ele
disse: ide por todo o mundo, pregai
o Evangelho e curai os doentes.

Jesus Cristo me deu o mandato,
ele garante que os doentes vão ficar

bom", explica. Na porta da casa,

as pessoas que�rocuram o auxílio
do padre têm, geralmente, pro
blemas familiares, depressão,
problemas de saúde, ou buscam

confissão. (LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do.Sul tem 108 mil habitantes
, Jaraguá do Sul - Pelos

dados extra-oficiais do Censo

2001, a população jaraguaense
atual é de 108.377 habitantes. Os
números do censo, realizado no

período de 1 de agosto a 20 de

outubro, foram divulgados quinta
feira pelo IBGE (InstitutoBrasileiro
de Geografia e Estatística) à
comissão censitáriamunicipal. Os
números superam as projeções
realizadas no Município, que
estimavam a população em

105.575 habitantes.
Pelos dados divulgados, cons

tata-se que 85% da população jara-

guaense reside na área urbana, o
que equivale a 96.213 pessoas. Na

área rural, residem 12,164 pessoas.
A população masculina é maior em
Jaraguá do Sul, 54.676 homens,
contra 53.701 mulheres. O total de
domicílios na cidade é de 33.379,
com 2.179 vagos, incluindo-se os

que bstão em construção,
O resultado do censo realizado

em Schroeder contabi lizou 10.813
habitantes. Em Guaramirim, foram
recenseadas 23.787 pessoas; em

Corupá, 11.835 habitantes e

Massaranduba, 12.545.

De acordo com o último cen-

so, realizado em 1996, a população
jaraguaense era de 93.076 habi

tantes, o que dá uma taxa de cres

cimento anual de 3,88%. O coor

denador do censo na região, Sol
demir Antônio Zanella, diz que a

fidelidade dos dados é de 100%,
considerando-se que os dados são

estatísticos e a margem de erro

permitida é de até 10%. "Nossa

margem de erro não chega a 1%",
garante Zanella. Ele esclarece que
até o final da semana que vem o

IBGE estará recebendo reclama

ções de pessoas que tenham dúvi

das quanto ao recenseamento. (LC)

� Cp· .. ·· .. ·· · · .. · · · .. ·

..

U"\J©J1í��
-

Bazar
O Gapa-Já está promovendo bazar até o dia 30, Com

comercialização de roupas e calçados. O presidente da entidade,
Fagner Gilberto Banini, diz que são trabalhos artesanais
confeccionados por voluntários do Gapa. Os interessados podem
comparecer na Rua Victor Rosemberg, n" 272, das 8h30 às llh30e
das 13h30 às 17h3Ó. '

Concurso de cartazes

O Lions Clube de Jaraguá do Sul promove o encerramento dol3°
concurso de cartaz sobre a paz, no próximo dia 27, às 20 horas, no
Restaurante Itajara. No evento será divulgado os cinco cartazes
vencedores.

Auto de Natal
O Colégio Evangélico Jaraguá convida a comunidade para

prestigiar a apresentação do Auto de Natal do colégio, que será
realizado no dia 30 de novembro, às 20h30, no auditório do Centro
Cultural.

Curso
O Departamento de Zootecnia da UFSClFapeu/CCA vai promover

o curso Nacional de Criação de Animais Silvestres, nos dias 27 de
novembro a I de dezembro, no auditório da Epagri, Estrada Gerai
do Itacorubi, em Florianópolis. Informações pelo telefone (48) 331-
8767 e 331-8976, com Karla.

Apae amiga
A Apae (Associação de Pais 'e Amigos dos Excepcionais) de

Jaraguá do Sui recebeu ontem, do governador do Estado, o título de

"Amigo de Santa Catarina", pelos serviços prestados ao

engrandecimento do Estado. A cerimônia aconteceu às 17 horas,
em 'Florianópolis, no auditório do Palácio Santa Catarina. A Apae foi

representada pela diretora Mônica Menegotti Schünke. r:

Sorteio de prêmios
As lojas Breithaupt de Jaraguá do Sul, Guaramirirn, Mafra,

Joinville, São Bento do Sul e Brusque e o Shopping Center Breithaupt
iniciaram promoção conjunta de Natal, denominada "Sua sorte hoje".
A cada R$ 30,00 em compras o cliente recebe uma rasgadinha
(envelope lacrado), que pode conter um dos 372.010 prêmios
instantâneos. O envelope possui um cupom, que deve ser preenchido
e depositado numa das lojas Breithaupt, para que o clien,te pàrticipe
do sorteio de seis automóveis Celta O km. A promoção vái até março
de 2001.

-

Pizzas
Pequena - R$ S,90
Crande - R$ 10,90

'R$ 13,90
R$ 13,90

Cigante
ealzone -

r Prazer em
'otender bem.

�a.� Fazendo seu pedido de urna

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sábado
15hOO - Matriz
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

MISSAS

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

NOSSA M,ENSAGEM

Jesus: um Rei a serviço do amor total
Hoje celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo. A ele "fo

ram dados poder. Glória e realeza". Ele é Rei mas diferente, pois
"nos ama, por seu sangue nos libertou dos nossos pecados" e
assim "faz de nós um reino". Ele é a autoridade mas que está a

serviço, que liberta e promove seus irmãos. É o Rei que nasce e

vem ao mundo "para dar testemunho da verdade". Vem para
arrancar amentira, amaldade, a opressão que escravizam, Entrar
em seu reino é assumir a sua missão: "Todo aquele que é da

verdade, escuta aminha voz"!

A oio:

TAFAG - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA"DAS TINTAS

Matriz - Fones (.047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-1311
Rua Walter Marquardt, 110

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodo'ro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

R E T R A'T A ç Ã O

Declälramos para os devidos fins que
o Sr. Henrique Lenhardt nada deve

à Empresa Móveis de Gramado

Repres. ComI. Ltda.

Sendo que o Sr. Henrique efetua o

pagamento direto à empresa e a mesma

não efetuou a baixa dos devidos títulos.

Declara Móveis de Gramado

Repres. Comi. Ltda.

CORREIO DO POVO

Joinville/Guaramiriml
Schroeder - A juíza federal
substituta Erika Giovanini

Reupke, da 2" Vara de Joinville,
determinou que a Natureza
Central de Tratamento de

Resíduos Industriais apresente o

,'ElA/Rima (Relatório de Impacto
Ambiental) referente aos serviços
de inertização de resíduos

industriais, que presta em

Schroeder. A liminar saiu no final

de outubro e decorreda ação civil
pública movida pelo Ministério

Público Federal, a partir de
denúncias feitas por entidades

arnbientalistas no ano passado,
questionando a eficácia do

sistema utilizado no tratamento

dos resíduos da classe I (tóxicos
e perigosos).

\

I
II

Sob fiscalização: empresa terá que emitir relatórios sobre o serviço de inertização, a cada 60 dias

Juíza federal determina que

empresa apresente oElá/Ríma
rLiminar também

.:»

afasta a Fatma da'

fiscalização da
Natureza

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311
� 372·2036

� 371·4311

Dr� Kleber LisboaAraújo
CRO-SC5270

Centro • Czerniewicz

A liminar também exige que a
.

empresa apresente medições a

cada 60 dias, comprovando que
a inertização 'dos resíduos
recebidos está correspondendo
aos padrões legais preconizados,
sob pena de incorrer em multa

diária de R$ ío mil e de ter as

atividades interrompidas, caso
não sejam apresentados os I

relatórios solicitados. A juízÁ
ta\mbém instruiu para que o

Ibarna substitua a Fatma na

fiscalização e monitoramento dos

serviços na empresa, enquanto a

Natureza toma as providências
necessárias, sern prejuízo para o

funcionamento da mesma.

Apontada pelo Ministério
Público Federal (que não aceitou
a alegação de que a licença
ambiental antes obtida dispensava
a empresa da apresentação do

Rima) como omissa no caso, a

Fatrna também está proibida .de

proceder, por ora, a qualquer
novo licenciamento ambiental
relativo ao funcionamento da

empresa em Schroeder, sob pena
de sofrer a aplicação de multa no

valor de R$ 50 mil, se houver f

transgressão.
DEFESA - O advogado Os

valdo Rau Júnior disse ontem que
já está sendo providenciada a

defesa da Natureza, diante de to
das as alegações que constam da
liminar. Ele informou que o caso

deverá tramitar na Justiça Co

mum, na Comarca de Guarami
rim. Conforme o advogado, o

EIAIRima solicitado já está elabo
rado e será apresentado, em con

formidade com a exigência legal.
A empresa atende clientes na

região e também)em municípios
em outros Estados. A destinação
dós resíduos tornou-se um de
safio para muitas empresas. A

legislação as obriga a providenciar
a destinação dos próprios resí- '

duos, mas a maioria não conta

com tecnologia apropriada, tendo
que recorrer aos serviços es

pecializados de terceiros.

(MILTON RAASCH)

"

, �

CtJZtH'4 '"�"�'rt4'
�2 SARIELLY
(\\� Almoço e Jantar de Segunda a Sexta

W1
'

Entrega em Domicílip - Fornecemos

� e Fazemo� Refeições para Empresas
370 .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

IIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Justíçajulga acusado dematar
\ . (

criança por 'espancamento
Vanilson Dias
Vieira foi a

julgamento pela
terceira vez

Jaraguá do Sul - Pela ter

ceira vez, Vanilson Dias Vieira,
29, foi ajulgamento, acusado pela
morte da enteada G.R., 3 anos,

ocorrida no dia 8 de setembro de
1992. O julgamento, presidido
pela juíza Hi ldemarMeneguzzi de
Carvalho, começou às 14 horas
de ontem, no CPL (Centro Inte
grado de Profissionais Liberais),
e até o fechamento desta edição
não havia terminado. Vieira foi jul
gado por homicídio qualificado
por meio cruel, já que as denún-

I cias dão conta de que a criança
morreu em decorrência de espan
camento.

Vanilson Dias Vieira, conhe
cido como Mano, vivia marital
mente com Zenaide Ribeiro, na

Rua José Theodoro Ribeiro, na

Ilha da Figueira, em' 1992. De
.sernpregado na época, Vieira
ficava com a enteada enquanto a

mulher trabalhava e, segundo o

depoimento dos vizinhos, espan
cava a menina corri freqüência.
Nos depoimentos das testemu

nhas, consta que a mãe sabia que
ele maltratava a criança, mas nada
fazia, por medo ou conivência.
Os vizinhos chegaram a denun

ciar o caso à Justiça. "No mês
de junho daquele ano, a criança
passou por exame médico que
constatou a existência de lesões

corporais, em decorrência da bru
talidade do agressor, acusado
inclusive de açoitar a criança",
relata ajuíza Hildernar,

A perícia médica da época
avaliou que G.R. morreu em de
corrência de infecções gene
ralizadas na cavidade abdominal.
Ö primeiro julgamento do caso

foi anulado porque houve equí
voco judicial na formulação dos

quesitos. O segundo julgamento
também foi anulado porque os

jurados votaram contrário às

provas dos autos.

CONCLUSÃO - O terceiro

julgamento de Vieira estava

marcado para o dia 17, mas o réu

(que respondia ao processo em

liberdade provisória) e o advo

gado de defesa, Antônio Luiz La
varda, não compareceram. "O
Oficial de Justiça constatou que
o réu havia mudado de endereço
e eu expedi mandado de prisão e

marquei novo julgamento para es
ta data", explica ajuíza. O acusa-:
do foi preso no início da semana,
em Joinville, e esperou pelo jul
gamento no Presídio Regional. A
pena prevista para homicídio

qualificado por meio cruel varia
de 12 a 30 anos de prisão. Vieira
é réu, primário e nega a autoria

do crime. Disse que a menina se

feriu porque rolou de um morro

e bateu-se contra uma pedra�
(LiSANDREA COSTA)

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE NOVEMBRO DE 2000

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EXERCícIO
1998
Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, Hospital e
Maternidade Jaraguá, Colégio Evangélico Jaraguá e Congregação
Evangélica das Senhoras de Jaraquá do Sul.

AT,IVO ..•..•...•.........................................

CIRCULANTE •.......••••••..••..•..............•........

DISPONIBILIDADES .

Bens Numerários ..•.•.••.....•.. :.......•..
Depósito Bancáriq. .............••..........

\. Bancos Conta Aplicação .....••...........

CREDI\TOS OPERACIONAIS ..............••.........
Contas a Receber ••...•....•..•.............
Antecipações Diversas .........•..........

ESTOQUES •...•••••••......•••.....••.•.•••............

Estoques Diversos ......••••...•••••••.....
ATIVO PERMANENTE •..••••.••••...••.......•..••••..

INVESTIMENTOS ..••-;....•...•......••....•...........

Investimentos Financeiros ..•.••......•.
IMOBILIZADO TÉCNICO ...................•......•.

Imobilizado Técnico ..•.....•..............
PASSIVO ..........•.... ::......•......................•.•.
PASSIVO CIRCULANTE .........•......................

OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS .•.•......•.•.•.....

FornecedoresMeçljMateriais ..•..••....
OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS .

SàLários e Encargos Sociais .•............
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS ......•.•.........•...

Impostos a .recolher ............•....•.....
OUTRAS OBRIGAÇOES .•. , ...•.................••.•.

Servi�os.de Terceiros a pagar ....•.....
Emprestlmos ••..••••..•..•.........•.....•..
Outras Qbrigações ..•..............••••.•.

PASSIVO EXIGIVEL L. PRAZO ....•....••••.•••..•.

O.brigaçÇíes Longo Prazo •..••....•••.....

PATRIMON�O LIQ!..IIDO ........•......•.....•..•..•..

Patrimônio Social ................•.....•....
Resultado deste Exercício ...•..•............

RECEITAS DE SERVIÇOS•........... ; ............•........
Serviços Prestados ...••....• : ••.................

DESPESAS OPERACIONAIS ...................•.........

Despesas Operacionais ....•..........•••....
SUPERAVIT OPERACIONAL ...•...........•............•.

. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ........•....•.•.•.. ..
Outras Receitas •.••....•......•.•.....•.••..•...•.

SUPERAVIT BRUTO: SUB-TOTAL .....•..•.•...........
DESPESAS EXTRA-OPERACIONAIS

Gratuiçlades •..•.....•.......•..•; •.•....••..•.•.....
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO ..•.•.• ; ..•..•

Comportamento: vizinhos testemunharam que Vieira espancava G.R.

� OFICINA MECA�ICA
� 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.

COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE JARAGUÁ DO SUL
Rua l!sthéria l.enzi Friedrich, 18 - JARAGUÁ DO SUL - SC CNPJ: 84.433.945/0001c97

ALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EXERCícIO 1997
omunidade Evangélica Luterana de Jaraguá da Sul, Hospital e
aternidade Jaraguá, Colégio Evangélico Jaraguá e Congregação
vangélica das Senhoras de Jaraguá do Sul.

ATIVO •........•..............•.•...••.........••••••.••••••. 6.214.909,34
CIRCULANTE ..•.....•.••......•.•....••...•..•••..••...•.• ,258.086,82
DISPONIBILIDADES .......•.....••..•••••.....•.••.•.... (186.438,55)

Bens Numerários ....•....••.•.....•...•...... 46.861,69
Depósito Bancário ..•.....••...............••.• (237.911,14)

•
Bancos Conta Aplicação .•.••......••...•••.• 4.610,90

CREDITOS OPERACIONAIS............................ 351.597,37
Contas a Receber ••••.•••••...'................. 361.597,37
Antecipações'oiversas ••••••••.•...•••••••..•

' (10.000,00)
ESTOQUES ....•.••••.•..•••.•..•.•••.•..•••.•.••..•.•..•••. 92.928,00

Estoques Diversos �........................... 92.928,00
ATIVO PERMANENTE 5.956.822,52
INVESTIMENTOS .•••..•.•..•••••...••••••.••••••••••••••• 0,01

tnvesttmentos Financeiros •.••..•..•..•••.• a,Ol
IMOBILIZADO TECNICO ..••.•••••••••••.•.•.•••••.•••• 956.822,51

, Imobilizaclo Técnico ••••.•.••..••..••..•••...•• 5.956.822,51
PASSIVO ..•........•...............••...........•..•.....•. 6.214.909,34
PASSIVO ÇIRCULANTE .•..•......•.•..........••......•. 1.553.960,74
OBRIGAÇOES OPERACIONAIS ••..•.....•........•••. 146.332,79

Fornecedores MedjMateriais .........••.... 146.332,79
OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS .. ,................. 211.465,55

Saljlrios e Enca�gos Sociais 211.465,55
OBRIGAÇOES TRIBUTA�IAS .••.•.•••..•.•••.•..••... 14:182,90

Impostos a.recolher ....•••........, ...•..• ,... 14.182,90
OUTRAS OBRIGAÇOES 1.181.979,50

Serviços de Terceiros a pagar ..•...•••..•. 0,00
Empréstimos •.......•••...•...•.••...•..•...•..... 1.180.424,14
OutrasQbrigações .•..•...•.•.....•..•••••••.. 1.555,36.

PASSIVO EXIGIVEL L. PRAZO ••.•.••...•.•...•••••••• 0,00
0.brigaçges Longo Prazo 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO 4.660.948,60
Patrimônio Sodal .••••.••.•....•.•.••.••.•.. 4.706.977,20
Resultado deste Exercício •..•..•..•..•••. (46.028,60)

RECEITAS DE SERVIÇOS............................... 4.418.937,07
Serviços Prestados ..........•.......•...•.. 4.418.937,07

DESi>ESAS OPERACIONAIS •..........•.....•....•••.. 4.420.678,50
pespesas Operacionais •...•••••...••..•... 4.420.678,50

DEFICIT OP�RACIONAL ....•....••.•...•......•...••....• (1.741,43)
RECEITAS NAO OPERACIO!)lAIS ......•...•.•.•...•••.. 944.587,81

Outras Receitas ....•.•....
'('................. 944.587,81

SUPERAVIT BRUTO: SUB-TOTAIJ •.•.•.•..•.••....•••.. 942.846,38
DESPESAS EXTRA-OPERACIONAIS

Gr'!tuidades ••...••..•.••,........................ 8.874,98
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO ••..••....•.•••...• (46.028,60)

Reconhecemos a Exatidão da presente Demonstração de
Resultado apresentando um DEFICIT de R$ 46.028,20
EQuarenta e seis mil, vinte e oito reeis e sessenta centavos).

.

Jaraguá d�Sul, 31 de dezembro de 1997.'

REGINA FEUSTEL - PresiCiente - CPF 646.464.329-00
MILTON REIMER - ContadorCRC 1619-SC-CPF 352.412.849-15

7.602.416,88
591.327,65
213.635,81
73.675,48
138.042,88

1.917,45
306.446,00
306.446,Op

0,00
71.245,84

71.245,84
7.011.089,23

0,01.
0,01

7.011.089,22
7.011.089,22
7.6'02.416,88
2.193.635,57
122.008,51
122.008,51
263.990,63
263.990,63
13.514,35
13.514,35

1.794.122,08
0,00

1.634.124,86
159.997,22

0,00
0,00

5.408.781,31
4.949.175,53
459.605,78

5.523.501,32
5.523.501,32
5.450.468,46
5.4!';õ0.468,46

73.032,86
1.608.427,02
'1.608.427,02
1.681.459,88

1.221.854,10
459.605,78

Reconhecemos a Exatidão da presente Demonstração i

de Resulta'do apresentando um SUPERAVIT de R$ 459.605,78
(Quatrocentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e cinco reais .,

e setenta e oito centavos). '
.

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1998.

REGINA FEUSTEL - Presidente - CPF 646.464.329-00
MILTON REIMER - Contador CRe 1619-SC - CPF 352.412.849-15

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EXERCÍClO (

1999
Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, HOspita�e
Maternidade Jaraguá, Colégio Evangélico Jaraguá e Congregaçao
Evangélica das Senhoras de Jaraguá do Sul.

7.626.793,21
(25.539,59)
30.063,75
23.661,36

5.935,28
467,11

. (81.374,74)
178.274,43

(139.794,94)
(119.854,23)
25.771,40

25.771,40
7.652.332,80

0,01
0,01

7.652.332,79
7.652.332,79

7.626.793,21752.742.181,
308.703,21
308.703,21
325.837,61
325.837,61
21.445,79
21.445,79

2.032.746,71
il.881.995,��150.751, 353.448,4

53.448,43
4.884.611,4�4.883.522,9 �1.088,5
4.936.70S,3�4936.70S,3
5' 366.504,09
Ú66.504,P9
(429.195,14)2.694.801,1�2.694.S07,162.265.011,3

ATIVO .........••••••.......•..•••......•...••.•...•..•.....

CIRCULANTE •......•...•.....•.......•• � •.••.......•.. : ..
DISPONIBILIDADES .....•.•...•••...•.•..............

- Bens Numerários •.........•.......••....•.••
Depósito Bançário ...••..•••....•.•••....•..•

.
Bancos Conta Aplicação .

CREDITOS OPERACIONAIS .•••.••..•....••...•..•..•.
Contas a Receber !. .

Cheques a Compensar •.••.•...•.•.••.••.•..•
Outros Créditos •..•...•..•...••..•.••.••••....•.

ESTOQUES ..•••••••.•••.......••..••.•...•••.....••••••.

Estoques Diversos ...••••..•.........••..•..••
ATIVO PERMANENTE ..•. ; ••.••.••••••.•••..•.•...•••.•.•.•

INVESTIMENTOS ...•.••.•..•..••.....••....••.••••••.•.•

Investim!!n�os Financeiros ....••.•...••••.
IMOBILIZADO TECNICO .•..••......•.....•••.•...•..•

Imobilizado Técnico .•... ;; .....•...........••
PASSIVO ................•.•...•.•....•••.••.•••....•......

PASSIVO CIRCULANTE ...•.....••...•.......•.••..•....•

OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS .•.......••••.........

Fornecedores MedjMateriais •.......•••••

OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS •..••..

Sa!ários e Enca.rgos Sociais •...•....•..•..
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS ..•....••..•.••.•.•.••....•

Impostos a recolher .

OUTRAS OBRIGAÇOES ..•.•.....••.........•.•..•..•••.

I Empréstimos •...•••••..•. ;..•••••.•..•.....•..••
Outras Obrigações ..••••...••••...••..••.••..

RECEITAS ANTECIPADAS ...

Cglégio �vangélico Jaraguá .....•...•••••.

PATRIMONIO LIQUIDO ..•.•...•.•.•.•.., .•.••..••••.••.

Patrimônio Social .

Resultado deste Exercício •.....•....•......
RECEITAS DE SERVIÇOS .......•••..•..•......•....•.•..

Serviços Prestados .

DESPESAS OPERACIONAiS •••••... � •......•.•..••.••.
Despesas Operacionais •••..•...•..•.....•.•..

DEFICIT OPERACIONAL ........•.•...•••.•.••••...•....•
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS •.....•.•••..••••..••

Outras Receitas .

SUPERA�IT BRUTO: SUB-TOTAL .••.•.•...••.•..••.

DESPESAS EXTRA-OPERACIONAIS
I Gratliiçlades .......••••...••.•..; ••......•..•••....
,SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO •..•..•••.•..

traçãO
Reconhecemos a Exatidão da presente Demons 8851

de Resultado apresentando um SUPERAVIT de R$ 1.�) ,

(hum mil, oitenta e oito reais, cinqüenta e um centa� 1999.
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro e

REGINA FEUSTEL - Presidente - CPF 646.464.329-0�2 849-15
,MILTON REIMER - Contador CRC 1619-SC - CPF 352.4 •

2.263.922,S5�1.0SS,
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Na edição de quarta-feira, fizalguns comentários sobre o basquete
adulto de Jaraguá do Sul. Nos foi encaminhado um pedido de direito de

resposta, que vamos resumir para o nosso leitor. Entre o objetivo, data
de fundação, explicação sobre o projeto social da Ajab, projeto

assistencial, denominado Projeto Visitação, onde jogadores visitam
hospitais e entidades' assistenciais. Sendo assim, a Associação

Esportiva, ser a única a manter este tipo de projeto, diz o seguinte: "Com
relação às inoportunas colocações feitas na coluna "Esportivas", a
Associaçã0 Jaraguaense de Basquetebol vem por intermédio desta

prestar esclarecimentos à comunidade jaraguaense e a quem mais puder
interessar. Na temporada 2000, a equipe FerjfFME disputou as seletivas
da Copa Caixa, os Jogos Abertos do Interior, em Jacareí-SP, Jogos
Abertos e Joguinhos Abertos de SC, Campeonato Estadual Juvenil e

Campeonato Estadual Adulto, além de amistosos e jogos preparatórios.
Entramos 52 vezes em quadra, somando 23 vitórias e 29 derrotas. Sendo
assim, ganhamos44 por cento dos jogos disputados e, muitas vezes,

'complicamos' para nossos adversários. Que o diga o Bandeirante, de
Brusque, campeão do Jasc e finalista estadual, que perdeu em casa para

a nossa aguerrida equipe.

Direito de resposta
Continua a correspondência: "Em
seu primeiro ano de vida, a equipe
adulta, formada em suamaioria por
jogadores juvenis, concentrou
esforços na adaptação à nova

categoria.
Ofato de a Ajab querer andar com
suas próprias pernas, sem contar

com auxílio das demais "Associa
ções de Amigos do Esporte",
existentes em nossa cidade, deve
se a uma decisão tomada em

conjunto com a reitoria da Ferj
(hoje Unerj). Nosso orçamento
mensal é de R$ 6mil, ao contrário
de outras modalidades do

Município que chegam a ter R$ 20
mil em patrocínio, e, por isso, não
possuímos muitos recursos para
pagar os altos salários aos nossos

logadores. Para finalizar, lembramos
aomatemático repórter que 112
menos 77 (placar do último jogo da

Ajab no Estadual Adulto) é igual a
)5, e não 55 como colocado na

coluna". Assinado Henrique
Sudatti Porto/Marketing da Ajab.

Réplica
O objetivo de nossas

colocações na edição do dia 23
foi única e

exclusivamente para mostrar

que o basquete adulto merece

um pouco mais de atenção. A
porcentagem de

vitórias, 44%, inclui os

jogos do

juvenil, que sempre elogiamos e

sabemos do belíssimo trabalho
realizado porMilton
Matheus. Bem como

em outras categorias,
juntamente com o

professor Ailton
Schiochet. E que na nossa

modesta e humilde

opinião pode ter sua imagem
"desgastada"

com a péssima campanha no

último Estadual Adulto. Ou
vocês consideram

que uma equipe que
entra numa competição e perde

todos os jogos fez um belo

papel?

CORREIO DO POVO

João Pessoa está a um empate
do título do CampeonatoSênior
Vantagem foi

conquistada com
a vitória no

primeiro jogo

Jaraguá do Sul- A Socie
dade Esportiva João Pessoa

está a um empate da conquista
do título de campeão da 14"

edição do Campeonato Sênior.
A vantagem foi conquistada
com a vitória do João Pessoa no

primeiro jogo, por 2 a O. O

Vitória, de Rio da Luz, precisa
vencer no tempo normal para
-levar a decisão para a pror

rogação. Neste caso, se houver

-ernpare na prorrogação, a de
cisão será na cobrança das pe
nalidadesmáximas.

O Vitória, do técnico Irineo

Hoffman, acredita nas possibi
lidades de reverter a situação.
"Para isso precisamos fazer os -

goIs que não fizemos na primei
ra partida, quando tivemos mui
tas oportunidades desperdi
çadas", falou Hoffman. O pre
sidente da Liga Jaraguaense de

Futebol, Rogério Tornazelli,
acredita "num bomjogo, pois os
dois times contam com ex-pro
fissionais". No João Pessoa

atuam jogadores como Jadir e

Carlos Alberto, com passagens

pelo futebol profissional. No Vi-
-

tória, Gomes e Ricardo são os

principais nomes, e ex-atletas do
Juventus. A arbitragem estará

a cargo de Laércio Pauli, auxili
ado por Eugenio. Marcelino e

Lenoir Schmitz.
A decisão acontecerá no Es

tádio João Pessoa, com início às

16 horas. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Rodrigo Pessoaé destaque no Indoor deMaastrich -

Maastrich - Rodrigo Pes

soa, 27 anos, começou ontem

(sexta-feira) o Indoor de Maas
trich, na Holanda. A competição
reúne a elite do hipismo mundial,
pois, além de contar pontos para
o ranking da FEl (Federação
Eqüestre Internacional), é se

letiva para a Copa do Mundo de

Gotemburgo, na Suécia, em

�bril. O brasileiro, atual campeão
mundial, já tem vaga garantida
na competição. "Vai ser uma
competição difícil porque todos
os melhores cavaleiros do

mundo estão aqui", disse o

cavaleiro.

Atual líder do ranking da

FEl, com 3.704 pontos depois do

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas - Telhados

Manutenção em PVC

�
Rua: Urubici, 31 28 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

G-r á f i C a
�

370-7919/370-8649

terceiro lugar no concurso de

Stuttgart, Rodrigo busca bons

resultados na competição holan
desa para manter-se no topo da

lista, uma vez que o alemão

Ludger Beerbaum, tetracam
peão olímpico, assumiu a se

gunda colocação, com 3.310

pontos, na lista divulgada nesta

semana. Com isso, Beerbaum

ultrapassou o atual campeão
olímpico, o holandês Jeroen

Dubbeldam, que agora está em

terceiro lugar, com 3.277,1
pontos.

O cavaleiro brasileiro se

lecionou Audi Tomboy, cavalo
irlandês com o qual ganhou
medalha de bronze na Olim-

píada de Atlanta/96, Audi

Bianca e Audi Kezeeta para as

provas de salto do concurso em

picadeiro coberto. Audi Balou-,
bet du Rouet, seu principal ca
valo, embora esteja pronto
competir, depois de ter refugado
na Olimpíada de Sydney, passa
por uma fase de coleta de

sêmem. Considerado um dos

mais caros cavalos de salto do

mundo, Baloubet é também um

dos reprodutores mais procu
rados pelos principais criadores
do mundo. Segundo Rodrigo,
Baloubet deve estar de volta às

provas no concurso de Paris, na
semana que vem.

(CHAR'LES MARZANASCO FILHO)

JV Veículos e Auto·Elétrica
Para Automóveis • Caminhões •

\ Iretores- Serviços em Geral
-370-4614

Rua José Theodoro Ribeiro, 971-líha da Fi ueira

Neurologia Clínica
Mapearnento Cerebral
Cornputadoriza�o
Médico do Trabalho
Eletroencefalograrna

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Finalistas do Amador
serão conhecidos amanhã

Finais dos Jogos do Abdon
Batista acontecem hoje Jaraguá do Sul - Os fina

listas do Campeonato da I"Divisão
de Amadores serão conhecidos na

segunda rodada das semifinais,
que será disputada amanhã, emRio
Cerro IT e Rio da Luz.

Na categoria titular, no Está
dio Eurico Duwe, o Cruz de Mal
ta entra em campo para enfrentar
a Ponte Preta. O time cruzmaltino

.joga em vantagem, podendo per-
der por um gol de diferença, que
garantirá classificação para a fi
nal. A vantagem foi conquistada
com a vitória no domingo passado,
.sobre a mesma Ponte Preta, em
Ribeirão Grande da Luz, por 1 a

O. O Cruz de Malta contará com

Fábio Braun, ex-jogadordo Juven
tus, autor do gol da vitória no pri
meiro jogo. A arbitragem no Euri
co Duwe será de Laércio Pauli,
auxiliado por Vanderlei Machado
e Alan Rosa.

EmRio Cerro II, o Aliança está
próximo de sua terceira final

consecutiva, mas precisa ganhar
do Alvorada, de Rio Cerro, por
uma diferença de três gols. No
domingo passado, mesmo jo
gando no campo do Alvorada, o
Aliança venceu por 4 a 1. Para o

técnico do Aliança, Miro Mar

quardt, "precisamos atuar como

jogamos no primeiro jogo, respei
tando o adversário, assim chega
remos lá". Para o zagueiro Adenor,
do Aliança, "o resultado do

primeiro jogo nos dá esta vantagem,
mas precisamos de seriedade
também nesta partida", falou.

'

NaPontePreta, o técnico Valdir
Müller acredita nas possibilidades
de classificação, "enquanto tiver.
.mos chances vamos lutar, mas para
isso precisamos jogar muito mais
do que jogamos em casa", frisou.
O artilheiro Machado reforça as

palavras do técnico, "pois temos
chances de classificação. Como
perdemos em casa; podemos muito
bem nos recuperar e alcançar a

classificação, precisamos acreditar
em nós mesmos", diz. A ar

bitragem em Rio Cerro estará a

cargo de SimãoBenícioMarcelino,
tendo como assistentesMarinelson
Pires e Gildo Andrade. Os jogos
nos titulares iniciarão às 16h45.

ASPiRANTES - Os jogos
das sernifmais da categoria aspi
rante acontecerão na preliminardos
titulares.

No Estádio Eurico Duwe, o

Tupy, de Schroeder, enfrenta o

Avaí, de Guaramirirn. O Tupy pode
perder por dois gols de diferença
que estará classificado para a [mal.
O árbitro será Vanderlei Machado.
No Cerro II, oVitória, única equipe
da competição a vencer todos os

jogos, enfrenta o Alvorada,
podendo perder por um gol de

diferença para ir à final. O árbitro
será Marinelson Pires.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Edson Junkes/CP

Mais de 20
turmas estão

participando
dosjogos

Jaraguá doSul- Serão dis
putadas neste sábado as finais do
10 Joab - Jogos Internos do
Abdon Batista. A programação
prevê as finais do basquetebol a
partir das 8 horas; handebol, às
15 horas; futsal, 16 horas, e vo

leibol, às 18 horas, nas de

pendências do Emef Alberto
Bauer, no Bairro Czerniewicz. A
decisão do tênis de mesa

acontecerá a partir das 15 horas,
no Centro de Treinamento da

Modalidade, no Czemiewicz. Os
jogos classificatórios que ini
ciaram dia 21 foram disputados
na quadra do Abdon Batista.

A diretora do Colégio Abdon
Batista, Alvina Bochammer,
informa que, na noite de ontem,
foram realizadas as finais do
truco e xadrez, nas dependências
do colégio. Ainda segundo a

Competição: intenção dosjogos é integrar os alunas das diversas turmas

nossos jovens e adolescentes,
para terem mente e corpo sadios".
Outro objetivo "é a integração dos
alunos das diversas turmas e

turnos", finalizou Fabiana.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

diretora, "mais de 22 turmas estão
participando dos jogos, ou seja,
aproximadamente 700 alunos". A
coordenadora do evento, Fabiana

Pacheco, ressalta a "importância
de atividades"esportivas para os

,EquipeMalwee de Bicicross conquista
quatro títulos em etapa do Brasileiro

�--------------------,

::::::ermoto Jaraguá Motos :
4 t�mp�;�"_:!!.' j,::,2 o seu dinheiro vale muito, I

� " então não se deixe

:::'oto e l' ..�'
.

.

enganar. Venha até a I
tempo Jaraguá Motos, faça seu Isópra" TEST DRIVE anúncio
você. e escolha já a sua Yamaha e d:fno:i�a "a I

125 O Km. Com ela seu loja e concorra a Idinhero vale 20% a mais do um capacete e

que a 125 da uma camiseta Iconcorrência. YBR 125E A Yamaha. Sortei
moto que rende muito pais 09/12/2000 I

por muito menosl INome: Também aceitamos sua

Endereço: carta de créditol Fone:

-

I
Rua: Walter Marquardt, 1669· Fone: (47) 370-7700 - Jaraguá do Sul· se JL --

Jaraguá do Sul- A equipe
Malwee de Bicicross participou,
no final de semana passada, das
5a e 6a etapas do Campeonato
Brasileiro da modalidade, con
quistando quatro títulos de cam

peão. Estas etapas foram as

últimas da temporada de 2000 do
bicicross brasileiro. Os títulos
foram conquistados por:

Joyce Moretti, na categoria
JuniorWoman; Tielli Reichei, na
categoriaGirls 15/16 anos, eGui
lherme Borchardt, na categoria

quistamos Jt9 troféus, entre os

oito melhores em cada uma das
33 categorias disputadas", ex
plicou o diretor. O Campeonato
Brasileiro foi disputado em 12

etapas, sendo seis regionais e seis
.

nacionais. O Estado de Santa
Catarina foi o vice-campeão
brasileiro, com São Paulo con

quistando o título.
A cidade de SantaHelena fica

no Oeste do Paraná, e possui uma
praia artificial, devido a Hidrelé
trica de Itaipú. (AO)

Boys, 7 anos.'

A equipe Malwee conquistou
outros três vice-campeões com

Edson Ferreira, no Boys 15 anos,
Bruno Moretti, no Boys 8 anos,
eDorivalGruetzmacher, noCrui
zer, acima de 45 anos.

O diretor da equipe, Valdir
Moretti, destaca "os ótimos
resultados dos nossos pilotos. As
provas foram no Balneário de
Santa Helena, no Paraná, sob um
forte calor de 38 graus", falou
Moretti. Em Santa Helena "con-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




