
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, sábado, 2 de dezembro de 2000 Ano 82 - W 4.374 - R$ 1,00

estofados e colchões

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

OLIMPO
TURISMO

" O'SEÚLGG�:=:�"·:;;:�'
/2::Y1CÊ�,SC���.. ," . __'� .

370-7919
370-8649

.

Duas Rodas Indústrial completa
75an�produ�ndo�nci�
Referência internacional no setor de produção

de matérias-primas para a indústria de alimentos,
a Duas Rodas Industrial completou 75 anos,
ontem. Oferecendo mais de três mil itens, a

empresa exporta produtos para Europa, Amé-

ricaLatina, África e Ásia e expande a atuação no

Mercosul. Os irmãos Dietrich e Rodolfo
Hufenüssler afastam-se aos poucos do comando
da empresa, que é agora administradapela terceira

geração da família. Caderno Especial
\

Edson Junkes/CP < Campanha de
combate à aids mobiliza

Iaraguâ do Sul

Edson Junkes/CP Funcionáriospararam a Duas Rodas, na tarde ontem, para prestar homenagem aos diretores

Núcleo da Aciag
define projetos
para conservas
PáginaS

Polícia Militar

. prende homem'
acusado de roubo
Página Iü

Quatro equipes
disputam a final
do Amador
Páginall

ALTERNATIVA

Consciência é arma

contra a aids
No DiaMundial de Combate

à Aids, comemorado ontem,
houve distribuição de cartilhas e

folhetos informativos sobre as

possíveis formas de contágio. Na

Região daAmvali foramregistra
dos, desde 1991, 231 casos de

soropositivos. Página 7

,

Guaramirim poderá
, ter onze vereadores

o advogado Leonel Pradi
Floriani entra na próxima se

gunda-feira commandado de

segurança no TRE para garan

tir o ingresso de mais dois ve

readores em Guaramirim.

Página3

Câmara encaminha
ofício à Unerj

A Câmara de Jaraguá do
Sul vai encaminhar ao Unerj
requerimento solicitando mais

informações sobre ainstituição.
O pedido foi feito pelo verea

dor Carione Pavanello (PFL).
Págína a

-

NESTA EDIÇAO

Destaques
Empprov 2000

Especial

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos I Duas Rodas
Industrial
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Convite à dança
Os títulos de Cidadão Honorário e Benemérito de Jaraguá do

Sul, concedidos pela Câmara de Vereadores a 11 empresários
do Município, são muito mais do que uma honraria, traduzem o

reconhecimento da sociedade à dedicação, à capacidadee à
eficiência desses homens e da se

nhora Bertha Kohlbach. EIes,
responsáveis diretos pelo desen
volvimento dessa terra, moldaram o

novo perfil da cidade, que se

transformou, graças a seus feitos, no

terceiro pólo industrial do Estado,
forjando o caráter progressista de

Jaraguá do Sul.

Entretanto, outros empresários,
dignos das mesmas honrarias, que
também contribuíram decisivamente'

para o desenvolvimento de Jaraguá
do Sul, não foram lembrados pelos
parlamentares municipais. Não cabe

ao Jornal CORREIO DO POVO

apontá-los, correria o risco de
cometer alguma injustiça, alérn do

julgamento ser por uma ótica vesga
e unilateral. A proposta ,é um convite à reflexão, com a

preocupação de não desmerecer os contemplados com os títulos,
muito menos de tirar o brilho da cerimônia.

Aliás, a festa de entrega dos títulos de Cidadão Honorário e

Benemérito foi muito bem organizada, a altura dos homenageados.
A presença de centenas de pessoas no evento, entre parentes
dos agraciados com a honraria e representantes dos mais
diferentes setores da sociedade jaraguaense, reforçou a escolha

para a premiação e assegurou o apoio aos critérios. Todavia, o

"esquecimento" de alguns nomes para receber os títulos e, em'

decorrência, o reconhecimento pelas obras, criou um clima de

algo incompleto.
Por outro lado, não há como negar que todos 0 11 ho

menageados merecem - e muito - as honrarias concedidas.
Talvez a frase do prefeito Irineu Pasold: "Existem duas Jaraguá
do Sul, uma antes da implantação das empresas e outra depois
delas", possa resumir o espírito da homenagem. Mas acaba,
.mesmo que inconscientemente, ressaltan�o a participação dos

demais empresários, e aí incluem também os de micros e

pequenas empresas, na construção de Jaraguá do Sul, gerando
emprego e renda à população. '

, Esta semana, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente divulgou o resultado da pesquisa que
coloca Jaraguá do Sul em primeiro lugar em qualidade de vida

no Estado� O índice, que vem sendo sustentado há vários anos, é
fruto do trabalho de toda a comunidade, mas principalmente
desses empresários que apostam no potencial do Município e

investem aqui. A renda per capita é quase cinco vezes maior do

que a média nacional, resultado direto dos investimentos

empresariais no setor produtivo.
Há, no entanto, uma explicação para a concessão da honraria

a apenas 11 empresários. O alto número de personalidades
merecedoras dos títulos inviabilizou a realização de uma única
cerimônia. A intenção é homenagear todos os, cidadãos

jaraguaenses, natos ou de coração, que contribuíram, de uma

forma ou de outra, para o progresso dessa terra. Porém, será

preciso que a futura legislatura dê seqüência às homenagens. Mas,
por enquanto, resta um convite àdança, até que sejam feitas as

reparações necessárias.
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Conta-se que, por volta do ano 250

a.C, na China antiga, um príncipe
estava às vésperas de ser cOH?ado
imperador, mas, de acordo com a lei,
deveria se casar. Sabendo disso, resolve
fazer uma "disputa" entre as moças da
corte ou quem quer que se achasse

,digna de sua proposta. No dia seguinte,
o príncipe anunciou que receberia;
numa celebração especial, todas as

pretendentes e lançaria um desafi<;>.
Uma velha senhora, serva do palácio
há muitos anos, ouvindo os comen

tários sobre os preparativos" sentiu
uma leve tristeza, pois sabia que sua

jovem filha nutria um sentimento de

profundo amor pelo príncipe.
Ao chegar em casa e relatar o fato

à jovem, espantou-se ao saber que ela

pretendia ir à celebração, indagou
incrédula: "Minha Filha, o que você
fará lá?Estarão presentes todas as mais
belas e ricas moças da corte. Tire esta

idéia insensata da cabeça, eu sei que
você deve estar sofrendo, mas não

tome o sofiimento uma loucura", "Não

querida mãe, não estou sofrendo e

muito menos louca, eu sei que jamais
poderei ser a escolhida, mas é minha

oportunidade de ficar pelo menos

alguns momentos perto do príncipe,
istojá rne toma feliz", respondeu a filha

À noite, ajovem chegou ao palácio.
Lá estavam, de fato, todas as mais belas

A honestidade
J

* Cecília Konen

moças, cém as mais belas roupas, com

as mais belas jóias e com as mais

determinadas intenções. Então,
finalmente, o príncipe anunciou o

desafio:
- Darei acada uma de vocês, uma

semente. Aquela que, dentro de seis
.

"meses, me trouxer a mais bela flor, será
escolhida minha esposa e futura

imperatriz da China. A proposta do

príncipe não fugiu às profundas tra

dições daquele povo, que valorizava
muito a especialidadede "cultivar" algo,
sejam costumes, amizade�, relacio

namentos.

O tempo passou e a doce jovem,
como não tinha muita habilidade nas

artesdejardinagem,cuidavacommuita
paciência e ternura a sua semente, pois
sabia que se a beleza da flor surgisse
na mesma extensão de seu amor, ela
não precisava se preocupar com o

resultado.
Passaram-se três meses e nada

surgiu. A jovem tudo tentara, usara de

todos os métodos que conhecia, mas

nada havia nascido.
Dia após dia ela percebia cada vez

mais longe o seu sonho, mas cada vez

màis profundo o seu amor. Por fim, os

seis meses haviam passado e nada

havia brotado. Consciente do seu

esforço e dedicação, a moça comu

nicou à mãe que, independente das

circunstâncias, retomaria ao palácio, na
-

data e hora combinadas, pois não

pretendia nada além de mais alguns
momentos na companhia do príncipe.

Na hora marcada, estava lá, com

seu vaso vazio, bem como todas as

outras pretendentes, cada uma com

uma flor mais bela do que a outra, das

mais variadas formas e cores. Elaestava

admirada, nunca havia presenciado tão

belacena Finalmentechegao momento

esperado e o príncipe observa cada

uma das pretendentes com muito
cuidado e atenção. Após passar por
todas; uma a uma, ele anuncia o

resultado.e indica a belajovem como

sua futura esposa. As pessoas pre
sentes tiveram as mais inesperadas
reações. Ninguém compreendeu
porque ele havia escolhido justamente
aquela que nada havia cultivado.

Então o príncipe esclareceu:
"Esta foi a única que cultivou a flor

que a tornou digna de se tornar

uma irnperatfiz. A flor da ho

nestidade, pois todas as sementes
eram estéreis",

Se para vencer tiver que
abándonar a honestidade, perca o

jogo. Você será sempre um ven

cedor...

* Psicóloga
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o problema da aids deveria merecer maior atenção das autoridades

responsáveis pela saúde pública em Guaramirim, cidade onde, na

comparação proporcional com Jaraguá do Sul, a incidência

preocupa bastante. Anunciada para ser um evento forte, de real

impacto sobre a opinião pública, como o assunto merece, terminou
sendo uma programação de resultado discutível. As atividades que
transcorreram durante a semana passaram quase despercebidas e a

carreata realizada no Centro, ontem, beirou ao ridículo. Sem

engajamento de entidades ou maior participação dos funcionários
dos serviços de saúde, e mesmo de estudantes. A exceção ficou por

conta do apoio dos Bombeiros e da Polícia, cedendo veículos.
Mesmo em final de governo e com todo o desestímulo que uma

derrota eleitoral acarreta, um assunto tão sério deveria merecer

maior empenho. Afinal, é uma questão relevante na área da saúde,
que interessa a todos nós.

Amvali
A Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu confirmou

para o próximo dia 12 de

dezembro a próxima assembléia
ordinária da entidade, com a

participação de prefeitos, vice

prefeitos, vereadores e

secretários municipais. O
economista José Ademir

Deschamps, da Associação dos

Municípios da Grande

Florianópolis, proferirá palestra
no dia, orientando os

administradores municipais
sobre as implicações do

fechamento do exercício

administrativo, em função da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assocenter
Já está constituída a

Assocenter (Associação de
Moradores do Centro de

Guaramirim), a mais nova

entidade desse tipo organizada
pelos guaramirenses. O

advogado Osnildo Bartel atuará
na presidência. Com a criação

da Assocenter, de longe
Guaramirim desponta como

uma das cidades da Micror

região do Vale do Itapocu,
onde os moradores estão mais
bem organizados. Tanto que o

prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer (PFL) pretende criar

um canal direto e permanente
de atendimento das mesmas.

ENTREASPAS _

"Já que os ventos da democracia estão soprando para os

lados do vereador Carione PavaneIlo, que tem questionado
a forma de eleição na Ferj, que tal apoiar eleições diretas
nas escolas municipais." (Tesoureiro do Sindicato dos Servidores

Municipais, Luiz César Schörner, sugerindo ao vereador que estenda
os questionamentos também à Secretaria de Educação)

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

Legislativo poderá ter mais

duas cadeiras em Guaramirim
Advogado entra
com mandado no

TRE a pedido do
PSDB e do PPS

Guaramirim - o advogado
Leonel Pradi Floriam ingressa com

pedido de liminar no TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral), na semana

que vem, tentando garantir a posse
dos primeiros suplentes Cláudia
Mara Lernke, do PSDB, e João
Carlos Guesser, do PPS, na Câma
ra de Vereadores, o que implicará
na elevação de nove para 11 o nú

mero de representantes no Le

gislativo. Floriani estará em

Florianópolis, segunda-feira, para
impetrar o mandado, na expec
tativa de garantir a participação de
Cláudia e Guesser, os mais votados
nos respectivos partidos, na diplo
mação dos eleitos prevista para o

dia 14 de dezembro.
'

Floriani baseia-se no Parágrafo
2° do Artigo I S° do Regi mente In

terno da Câmara, que estabelece

que, tendo população entre 20.00 1

a 30 mil habitantes, o município
poderá contar com até 1 3 repre
sentantes no Legislativo. A atual

população de Guararnirim é de 23
mil habitantes, segundo o censo

deste ano do IBGE. Anteontem, o

advogado esteve na Secretaria da

Câmara, em Guaramirim, onde

encaminhou requerimento para
certificar-se de que o Artigo 1 S°
do regimento interno está vigo
rando.

Edson Junkes/CP

Pressa: Floriani tem menos de duas semanas para atingir o objetivo
- Entendo que existe grande

possibilidade de garantir a elevação
do número de representantes �,

disse Floriani, frisando que a situ

ação de Guaramirim difere da dos
outros municípios nesse aspecto
e que "há descumprimento da lei".

De acordo com o advogado,
serão tentados dois caminhos. Se
o pedido de liminarnão tiverêxito,
até em função do tempo bastante

exíguo, com a diplomação deven
do acontecer em menos de duas

semanas, Floriani vai tentar anular
os atos que determinaram a per
manência de apenas nove cadei
ras na Câmara. Nesse caso, o TRE

deverá então apreciar o mérito da

questão e a decisão sairia com a

próxima legislatura já em curso.

OS POSTULANTES - Esta

Câmara de Vereadores, quando o

prefeito utilizou uma fita cassete

elaborada pela Confederação
Nacional dos Municípios, para di
rimir as principais dúvidas sobre o

assunto.

Durante os próximos 15 dias,
o vice-prefeito Haroldo Kühl

não é a primeira vez que a can

didatura de Cláudia Mara Lemke
vai parar na Justiça Eleitoral. Nas

.

semanas que antecederam ao pleito
de 1 de outubro, a ex-candidata so

freu tentativa de embargo pelos
adversários, mediante a alegação
de que ela se desincompatibilizou
tardiamente da função na Escola
Básica Almirante Tamandaré.

Faltaram pouco mais de cem votos

para que o PSDB elegesse um

representante, que seria ela, no

caso. Cláudia foi a mais votada do

partido com 426 votos. Já a com

posição PPS/PT precisaria de

apenas mais 70 votos na votação
proporcional para garantir a eleição
de João Carlos Guesser (que fez
415 votos).
(MILTON RAASCH)

Luiz Carlos Tamanini orientaequipe sobre legislação
(PMDB) deverá substituir Tamani
ni na chefia do Executivo. Por
outro lado, a Câmara de Vereadores
realiza as últimas reuniões da

Legislatura, devendo apreciar os

projetos relativos à reforma tri
butária e ao próprio Regimento
Int�mo do Legislativo. (MR)

PROMOÇÀD V4UDA DE
23/U/OO A 10/03/01 PARA
COMPRAS ACIMA DE RS 30.00

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) reuniu
os secretários e responsáveis pelos
departamentos na Prefeitura, para
prestar orientações gerais sobre as

implicações da Lei de Respon
sabilidade Fiscal. A reunião acon

teceu ontem pela manhã. na

,. 1I1T111-19/12/00
2'urTll•.18/12/80
rlirTIll-23112/00
.'1I1T111-21/01/01 I
5tsarTIll-11/02/01 ;
6'sorTelo-l1103/01 �

!
t
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Abandono
A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) ocupou a tribuna da

Câmara, na noite de quinta
feira, para reclamar do atraso

na conclusão das obras do

posto de saúde da Vila Lalau.

Segundo ela, há mais de cinco
meses os funcionários da

empresa WJA, de Rio

Negrinho, estão trabalhando no

local.
- Não é reclamação, é

constatação do abandono. Pior,
os trabalhadores deixaram o

prédio em péssimas condi

ções -, garantiu.

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2000

Carione Pavanello quer mais

informações sobre o Unerj
Câmara enviará
requerimento à
instituição para
obter os dados

Jaraguá do Sul- o verea

dor reeleito Carione Pavanello

(PFL) solicitou à Mesa Diretora
da Câmara Municipal, na sessão

da última quinta-feira, que envie

<, ao Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) requerimento
solicitando o organograma da ins

tituição, os cargos existentes e

respectivos ocupantes e salários,
número de professores e quantos
são de outros municípios. O

parlamentar justificou o pedido
afirmando que, como beneficiária
de verbas públicas, tem obrigação
de dar satisfação à população.

Há cerca de ] 5 dias, Carione

já havia prometido questionar, na

próxima legislatura, as mensa

lidades do centro universitário,
que considera uma das mais caras

do Estado, além de propor
alternativas de renegociações de
dívidas atrasadas de alunos. "O

objetivo é garantir que o aluno,
principalmente o carente, tenha

condições de continuar os es

tudos", defendeu, inforrnando

que vai solicitar também ao Unerj
o estatuto para saber porque "a

eleição para reitor é diferente das
demais instituições de ensino

superior".
Carione fez questão de frisar

que não tem dúvidas a respeito
da condução do Unerj, inclusive

Arquivo/CP: Edson Junkes

'Insistência: Carione promete levar adiante os questionamentos

chegou a elogiar os trabalhos
desenvolvidos pela atual reitora,
Carla Schreiner, há 21 anos no

cargo. "Ela (Carla) tem feito um

bom trabalho, entretanto, a minha

preocupação é com relação aos

alunos carentes, que têm di

ficuldades para manter em dia a

mensalidade", reforçou, acres

centando que já se interou do

processo de eleição da escolha do
reitor e do percentual de cada um

dos setores do centro univer

sitário que integra o colégio elei
toral.

PROPOSTA _L_ Na opinião
de Carione, o centro universitário

deveria investir mais em cursos

de pós-graduação, de mestrado
e doutorado para formar pro
fessores, evitando contratar de

outros municípios. "Uma das

informações que solicitei foi
exatamente sobre o número de

professores da Ferj, e qu-antos
desses são de fora. A intenção é

ter um parâmetro para estabelecer
novos critérios de contratação,
além de, se o número de pro
fessores de outros municípios for

grande, incentivar a abertura de

novos cursos de capacitação na

própria instituição", discursou.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PPS realiza encontro estadual em Joinville
Jaraguá do Sul - O Dire

tório municipal do PPS participa
do encontro estadual do partido,
marcado para o dia] 6, na Câ
mara de Vereadores de Joinville,
quando serão avaliadas as

eleições municipais deste ano e

discutidas as estratégias e dire
trizes para a campanha de 2002.
O evento deverá reunir as prin
cipais lideranças do Estado,
prefeitos, vices e vereadores elei

tos, além dos presidentes dos cer

ca de cem diretórios municipais
da legenda.

_

Segundo o presidente do Dire
tório local, Edson Müller, o en

contro tem como objetivo princi-

pal fortalecer o partido e reforçar
a posição contrária à política neo

liberal implantada pelo atual

governo. "Faremos uma avalia

ção conjunta sobre as eleições
deste ano, cujos números aponta
ram um crescimento excepcional
do partido em todo o País, cri
ando um clima de entusiasmo
com relação às próximas elei

ções", revelou, lembrando que a

legenda insistirá na busca de

união dos partidos de esquerda.
Müller informou que no dia 25

de março haverá convenções
nacionais para a renovação dos

diretórios, mas que, neste perío
do, o partido continuará a cam-

pan ha de fi liações e as discussões
internas. Sobre a possível apro

ximação com o PSDB - a

bancada do PPS na Câmara
Federal já manifestou apoio à

candidatura. do tucano Aécio
Neves para presidir a Casa -,

disse que "é possível uma aliança
com a legenda, mas o PPS não

apóia o governo federal". "É um

assunto que temos de discutir

também no encontro estadual,
porque é muito cielicado", com

pletou.
O presidente garante que,

para 2002, o PPS só fará coliga
ções com os partidos do campo
democrático e popular. (MC)

O presidente da Associação de Defesa e Educação Ambiental dl
Jaraguá do Sul, Emerson Gonçalves, está indignado com o

tratamento dado a ele e ao vice-presidente da ÖGN, Ari Spézia
.

pelo promotor de JustiçaAlexandre Schmidt
dos Santos.

Na tarde da última quinta-feira, os arnbientalistas foram até o

Ministério Público do Município para encaminhar
uma notícia-crime contra o Centro de Reciclagem e Destinação

de Resíduos Sólidos, acompanhado por um abaixo-assinado com

mais de três mil assinaturas.

Segundo contou, o promotor os ignorou e ainda os humilhou,
afirmando que tinha coisas mais importantes para fazer do que

I
"cuidar de reclamações de gente comum."

Bobagem
Alguns secretários e diretores da atual administração de Jaraguá
"do Sul têm declarado que vão deixar o cargo ª disposição do

prefeito Irineu Pasold (PSDB), no final do

mês, "para que o prefeito se sinta à, vontade para as necessárias

substituições.
Na verdade, as declarações não passam de uma formalidade

. inócua. Todos os cargos em comissão estão à disposição do

chefe do Executivo desde a nomeação. O prefeito nomeia e

exonera quando achar conveniente. O resto é tentativa de afagar
o ego.

Diferença
No dia anterior, Gonçalves t(
Spézia estiveram no

Ministério Público Federal,
em Joinville, encaminhando a

mesma docurnentação.
Entretanto, o procurador da

República, Cláudio Valentin

Cristani, os

atendeu com muita presteza e

atenção.
- Só queríamos que ele

(Santos) nos orientasse sobre
a forma de proceder dentro
da lei e recebesse os

•

documentos para a análise -,

disse.

Erramos

A deputada estadual Odete

Prestes do Nascimento deixou

o PPB e filiou-se ao PL e não

ao PMDB, como foi publicado
na edição anterior. O

parlamentar que se filiou ao

PMDB foi o ex-pefelista Adelor
Vieira.

·Com a saída de Odete, a

bancada governista na

Assembléia Legislativa fica com

dois deputados a menoS.

�ADDlMakler� .

ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.

Eu, quem?
O prefeito de Schroeder,
Gregório Tietz (sem partido),
criticou as declarações feitas

pelo antecessor Hi Imar Hertel

. (PFL). Tietz disse que as

palavras de Hertel são

características de

quem não sabe perder. Pode

ser, mas é bom
lembrar que Tietz abandonou
o partido depois qu� Hertel o

venceu na convenção.

NOVO O
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - centro

ßNDßREÇ oFone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
o A Weg Química recebeu ontem, em Blumenau, o 8° Prêmio

Expressão de Ecologia, um dos mais importantes do País na

área de preservação ambiental. A empresa concorreu com o

Projeto de Implantação da Estaçâo �e Tratamento de
Efluentes.

o A nova estação, totalmente automatizada, que exigiu
investimentos da ordem de R$ 600 mil, tem capacidade para

processar 7,5 metros cúbicos por hora, 100% dos efluentes

produzidos pela empresa, e mais um pouco de outras unidades do

grupo, devolvendo ao meio ambiente água com grau de pureza em

tomo de 95%. A necessidade da empresa hoje é de 3,5 metros

cúbicos de efluentes por hora.

o A Estação de Tratamento de Efluentes da Weg Química
não é a única do grupo. Cada unidade fabril possui uma estação.

IDA Mari sol negocia a compra de uma indústria de calçados infantis I
I na Região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Deacordo
I com o presidente da empresa, Vicente Donini, a Marisol pretende
I ainda construir uma unidade fabril de meias infantis.
I A localização da nova unidade da Marisol foi escolhida
I estrategicamente, tendo como foco principal o Mercosul.

I Os produtos sairão com a marca Marisol.

I
IDA Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do

I Itapocu) promove entre os dias 5 e 8, no auditório da

I Humanas, das 18h30 às 22h30, curso de Qualidade no

I Atendimento, tendo como público-alvo empresários, gerentes
I e profissionais que, atuam "a área de atendimento.

-

I A programação do curso inclui, entre outros tópicos, dimensão

I comportamental e interpessoais, percepção, diagnóstico do

I relacionamento e plano de desenvolvimento pessoal.
I Mais informações pelo telefone 371-1044.

.

L � �

Sup0VpY'�
p&vlt"o- COWII � Epso-vv 48 oe

A cada R$ 10,00 em compra você ganha um cupom
o qualconcorrerá a super'prornoção ponto com com

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

<,

Na �'í\� você encontra tudo em informática

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

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

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

INFORMÁTICA LTDA

Orçamento de Jaraguá do Sul

para 2001 é de R$ 110 milhões
Valor é 13,,5%
menorqueo
previsto para o

exercício deste ano

Jaraguá do Sul - o orça
mento para o ano que vem está

previsto em R$ 110.106.793,00,
uma redução de 13,5% em relação
ao deste ano, cujo valor estimado
é de R$ 126.335.000,00. Segundo
o secretário de Administração e

Finanças, José Papp, a queda é em

razão das exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que obriga
o acompanhamento mensal do

planejamento previsto: O projeto
de lei que estima a receita e fixa-às

despesas do Município de 2001 foi
encaminhado à Câmara de Verea

dores, para análise e' votação, no

dia 20 de novembro.

As comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final e de

Finanças e Orçamento analisaram
o projeto e apresentaram os pare
ceres nos dias 22 e 23, respectiva
mente, devendo ir à votação na

próxima semana. A lei obriga que
o orçamento seja votado no ano

anterior ao do exercício previsto,
sob pena do Executivo estar

limitado a gastar apenas um doze

avos do valor orçado. O projeto
autoriza o Município a contrair
créditos suplementares até o limite

de 20% do valor total do or

çamento (R$ 22.021.358,,60),
"com a finalidade de atender in
suficiência de dotações orça
mentárias".

O orçamento para 2001 prevê
R$ 77.637.000,00 para o Exe

cutivo, R$ 13.391.000,00 para

autarquias e R$ 1.026.900,00 para
fundos especiais. A Câmara de

Vereadores terá receita 19,2%
I

menor do que a défte ano, apesar
dos salários dos vereadores terem

sido reajustados em cerca de 75%,
além da expectativa de abrigar

Tudo em Granitos e Mármores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras
C

Arquivo/CP: Edson Junkes

Papp: "O orçamento é uma expectativa do que vai acontecer"

novos funcionários.Para 2001, o salmente um acompanhamento
orçamento prevê R$ 1.663.950,00 dos valores previstos. Se o orça-
para o Legislativo jaraguaense, mento não estiver de acordo com

enquanto que o previsto para este

ano é de R$ 2.061.000,00.
A Secretaria de Educação

ficará com' 24,2% do orçamento
, - R$ 24.719.270,00-, enquanto

que a Constituição federal obriga
investimento mínimo de 25% da

receita. Neste ano, a pasta recebeu

R$ 21.317.700,00, uma redução
de 16% em relação ao ano que
vem. Para a Secretaria de Saúde,
estão previstos R$ 15.315.200,00,
um acréscimo da ordem de 17,8%
sobre o valor orçado deste ano. A

Secretaria de Desenvolvimento
Urbano deve receber R$
8.786.792,00, bem abaixo dos R$
14.2'64.000,00 previstos para 2000.

- Planejamos o orçamento
para o próximo ano em função da
Lei de Responsabi lidade Fiscal, que
obriga as prefeituras a fazer men-

a estimativa, serão necessários

revel; todo o projeto -, reforçou
Papp.afirmando que o orçamento
não pode mais ser uma peça de.

ficção, mas "espelhar a realidade
do Município". "Se o acompanha
mento mensal não estiver de acor

do com o que foi previsto é porque
o secretário não foi um bom

planejador, criou uma expectativa
que não se concretizou", frisou.

Para o Gabinete do prefeito,
estão previstos R$ 886.485,00 e

para o do vice-prefeito, R$
124.550,00. A Secretaria de Admi

nistração e Finanças ficará com R$
4.652.880,00, ou 4,2% do total do

orçamento, a Secretaria da Família
com R$ 3.078.703,00 e a Se
cretaria de Desenvolvimento
Econômico R$ 8.786.792,00.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conquista: Oliveira assina convênio com Badesc e Fampescparaformalização do consórcio de competuividade

Apevi assina convênio durante
Encontro Estadual de Prefeitos
Consórcio vai
fomentar negócios
das empresas
envolvidas

Jaraguádo Sul - o 3°

Encontro Estadual de Prefeitos,
realizado na quarta-feira, em

Florianópolis, contou com a

participação de prefeitos de Santa

Catarina, que conta com 293

municípios. O prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold, diz que o

evento é urna oportunidade para
somar conhecimentos, perceber
pontos de vista e interpretações
diferentes. "O encontro propor
ciona troca de experiências entre

os prefeitos, nós discutimos

sobre assuntos em destaque,

como as questões relacionadas à

Lei de Responsabilidade Fiscal",
destaca.

Durante o evento aconteceu

'a assinatura do convênio entre
Badesc (Banco de Desenvol

vimento de Santa Catarina),
Fampesc (Federação das Micro

e Pequenas Empresas de Santa

Catarina) e Apevi (Associação de

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), onde oficializa o con

sórcio de competitividade do

setor têxtil com a Itália. O presi
dente da Apevi, Everaldo Batista

Oliveira, explica que através deste
convênio os integrantes do grupo
terão acesso a informações. "Os

italianos vão proporcionar subsí

dios técnicos, repassando infor

mações da área como tendências
e texturas", Ele acrescenta que o

consórcio será benéfico para as

empresas devido à divulgação na-

cional e internacional do trabalho.
O presidente da Fampesc,

Luiz Carlos Floriani, afirma que
o convênio só foi possível devido
a viagem que a entidade fez à

Irál ia.vonde trocaram infor

mações e fizeram a proposta. "O
acordo surgiu a partir da ne

cessidade das empresas se

organizarem e se manterem vivas
no mercado", ressalta Floriani,
enfatizando que, para as empre
sas incluídas no processo, o

consórcio de competitividade é o

caminho que leva à sustenta

bilidade dentro dos padrões do
mercado internacional.

O presidente da Apevi diz que
o próximo passo é organizar
reunião para analisar as empresas

que têm interesse em participar
do consórcio. "Acreditamos que
vamos fechar o grupo de 40 pes
soas", finaliza. (FABIANE HIBAS)

Unerj realiza vestibular neste final de semana

Jaraguá do Sul - No sá

bado, mais de mil pessoas irão

prestar vestibular da Acafe (As
sociação Catarinense de Funda

ções Educacionais), pela Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul). No total, serão ofere
cidos ] 2 cursos, entre Adminis

tração de empresas, matutino e

noturno, Arquitetura e urbanis

mo, Ciências contábeis .• Cornér-.
cio Exterior, Direito, Informática,
Letras - Licenciatura em portu
guês e inglês -, Secretariado

executivo, Marketing, Pedagogia,
Tecnologia e Automação indus
trial e Tecnologia em mecânica.

A coordenadora do vestibular,
Mariza Pradi Floriani Garcia,
informa que as provas serão

realizadas das 8 às 12 horas e das
14 às 18 horas. Ela orienta para
que todos os candidatos cheguem
pelo menos meia hora antes do

início do teste. "As pessoas que
ainda não sabem qual sala farão

o. vestibular Oll que estão sem

documentação, devem se dirigir

até a coordenação da Unerj para

pegar autorização", comunica.
Mariza i nfrrrna que, no

próximo dia 10, a Unerj também

será sede da realização do ves

tibular do Supra, que co m

preende as universidades da

Univali (Universidade do Vale do

Itajaí) e Furb ( Universidade

Regional de Blumenau). As

pessoas que desejarem maiores

informações podem entrar em

contato com a Unerj.
(FABIANE RIBAS)

cp··················································· ..... .........

@lí��
Parapsicologia

A Apevi (Associação de Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu) promove palestra com o parapsicólogo carioca Fausto
Oliveira, no dia 5 de dezembro, no Centro Cultural, Sem fins
lucrativos, a palestra é aberta ao público em gerare, o ingresso,
é um quilo de alimento não perecível-menos slll-, que será
destinado à AADAV (Associação Assistencial de Deficientes
Auditivos e Visuais de Jaraguá do Sul).

Palestra sobre o mar

A Academia Impulso vai promover palestra com o professor
Renato Ricardo Behnke, que discorrerá sobre as condições pe
rigosas do mar, ressuscitação cardiopulmonar e salvamento. A

explanação será dia 6 de dezembro, às 19h30, no auditório da
Scar. O ingresso é um quilo de alimento não perecível.

Formatura
Cerca de 450 pessoas do Cejas participarão da formatura do

ensino fundamental e médio, modularizado e exames supletivos,
que será realizada no dia 8 de dezembro, às 19 horas, no Sindicato
do Vestuário.

Cultura
No dia 2 de dezembro será inaugurada a Livraria Armazém

do Livro, no Shopping Center Breithaupt, oferecendo novo con

ceito de cultura.

Exposição
A partir do dia 3 de dezembro, a Oficina da Arte estará

apresentando diversos trabalhos dos alunos, como telas e

esculturas feitos sob orientação daprofessora Lúcia.
\.

C�rso a distância
As inscrições para os cursos.promovidos pela Secretaria do

Desenvolvimento Social e da Família do Estado de Santa Catarina,
Sine/SC e UFSC, estão abertas. Os interessados podem fazer as

inscrições nos postos do Sine de todo o Estado e receberão, via

correio, kit de materiais instrucionais, com embalagem
personalizada, contendo o material didático do curso escolhido.
Maiores informações pelo DDG 0800-900079, no Sistema de

Acompanhamento ao Estudante a Distância, ou pela Internet,

acessando o endereço www.led.ufsc.com.br/I.edcap-sine2000.

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

\'p' Prazer em

'otender bem.

�a.� Fazendo seu pedido de urna

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AM 1010
APRIMEIRA
Maior audiência em Rádio AM
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Melhor e,..,...presa e,..,... Co,..,...ércio ele Telhas

Melhor e�preSet e{e
tettoetríet e Píntwret

Melhor

jornal
local

CORREIO DO POVO

Estofaria
Gaúcha

Melhor
revestimento
automobilístico
em couro

e tecido
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Eletro Eletr-ônica Jaraguaense
Melhor
Comércio
de Antenas
Parabólicas
e Servicos .

)

I

I
I •

I

I

I SAPATARIA CANHOTINHO Melhor loja em Consertos deCalçados

VEICULCJS

-

Melhor 1010
em Comércio
de Veículos

-

Novos
e Usados

Melhoç loja
. em Peçaç

e Serviçm
para

8icicle-caç

CORTILEX
CORTINAS· PERSIANAS· DECORAÇÕES

Melhor loja de Cortinas e Acessórios

rr1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cultura - lazer - entretenimento

Do clube dos artistas plásticos mais
conhecidos e prestigiados de Santa

Catarina, o blumenauense Guido Heuer
- apresenta trabalhos recentes em

exposição no Shopping Center Breithaupt.
Fiel à técnica do metal gravado, o artista

pesquisa a inclusão de novos materiais,
cabos de aço, parafusos e acrílico. Em

2001, Guido Heuer vai completar 30 anos

de ofício artístico, com mais de uma

centena de exposições no currículo,
inclusive na Áustria, Alemanha e

Inglaterra.
Convidado pelo Centro de Estudos Brasi
leiros do Kings College, de Londres,
Heuer representou o Brasil no campo das
artes plásticas, durante a comemoração
dos 500 anos, em abril. Nesse mesmo

período, inaugurou página na Internet

(www.guidoheuer.com.br) e duas exposi
ções paralelas, uma em Blumenau e ou

tra em Joinville. Mas a intimidade com as

novas tecnologias vem de mais tempo. e o

artista aproveita a técnica no próprio tra
balho. Imagens digitalizadas por ele são

passadas para o relevo do metal. "Acho

que o artista deve utilizar a técnica sem

pre que estiver de acordo com sua pro
posta", defende.
A página na Internet já trouxe surpresas a

esse blumenauense, autodidata, que
tomou referências do fundidor de metais
Johannes Heuer, seu avô. Sem nenhum

esquema de marketing, ele contabilizou
12 mil visitas ao site, que sorteia obras
aos visitantes.
A entrada no shopping center não mudou
a essência do trabalho de Heuer. As

peças continuam sem nomes ou

definições, livres conforme a imaginação
de cada espectador. Muda o público.
"Algumas pessoas vêem a entrada da arte
no shopping com certo preconceito. Eu
acho que é uma oportunidade para atingir
o público que normalmente não iria às
salas de artes plásticas", diz.
De acordo com essa estratégia de

aproximar-se do público e tornar o

trabalho conhecido, Heuer iniciou a

produção de souvenirs (como camisetas,
rnouse pad, canecos, porta-retratos), que
possibilitam ao público de menor renda
acesso a trabalhos de bom gosto.
Tendência européia que Guido Heuer

pretende seguir, aumentando a linha de

produtos oferecidos. Ele já conseguiu
reconhecimento público com trabalhos

integrados à arquitetura, painéis, facha
das e portas de prédios, que 24 horas por
dia à mostra, provocam intervenção direta
na paisagem urbana. Até o dia 24 de

dezembro, espectadores que visitarem a

exposição podem conhecer o material e

assistir ao vídeo sobre o obelisco criado
por Guido Heuer na cabeceira da Ponte
do Tamarindo, em Blumenau.

Guido
)

Heuer;
1

nome

gravado
em metal

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

o maior e melhor Parque Aquótic.o de Jaraguó do .sul.

8!i1111�
. Estofados

iA .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!

Rua Rodolfo Hufenüss(er, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Home page: www.estofadoskrause.com.br

Merg"lhe na nat",reza.

Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
I

Jaraguá do Sul - SC

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Tradição Gaúcha na Escola

Colégio Albano Kanzler
Foi com grande satisfação

que o CTG Laço Jaraguaense,
juntamente com o Piquete
Estância Peão Farrapo, cola

borou e participou, dia 16, do

trabalho de oficina realizado

pelos alunos do Projeto Edu

cação de Jovens e Adultos,
Colégio Albano Kanzler, onde o

tema escolhido foi a tradição
gaúcha. Conforme informa

ções do colégio, mensalmente,
são realizados trabalhos de in

teresse dos alunos, abordando
os conteúdos sugeridos no PCN
- Temas Transversais, ativida
des artísticas, informações
sobre profi ssões e palestras
proferidas pelos alunos sobre as

atividades inerentes ao seu

trabalho. As oficinas de apren

dizagem objetivam a valoriza-

.
ção e ampliação das capacida-

Délcio Spézia, muito bem acompanhado de Vanessa, Luciane, Francine,
Adriana e Sandra. Tem loiras e morenas, sérias e sorridentes, olhos de

todas as cores, beleza e perfume para encantar gaúcho de bom gosto.
Por falar em gaúcho, quero registrar uma reclamação destas beldades:

"Queremos dançar, mas os rapazes estão deixando a desejar; pois nós
fizemos cursos, lindos vestidos, e, na hora do baile, está faltando convite

para dançar". Eu faço duas sugestões., 1- Que os papudos cheguem nas

moças e ponham os esqueletos para funcionar. 2- Que estas coisinhas,
maravilhosas, perfumadas e insubstituíveis também cheguem nos moços,

pois os papudos só fazem barulho, mas existem moços tímidos, esperando
esta oportunidade. Na próxima semana tem mais perfumadas, porque
Vacaria 2002 será perfumada.

des individuais, pois estimulam
a crença na potencialidade do

indivíduo e utilizam a diversida
de para o benefício coletivo.

Resgatando a credibilidade em

si mesmo, o aluno readquire a

confiança na sua capacidade
de aprender.

O CTG Laço Jaragua
ense agradece ao Colégio
Albano Kanzler, especialmente
a professora Fernanda Raulino,
por ceder este espaço cultural
à tradição gaúcha. Agra
decemos e parabenizamos a

cada um dos alunos que
escolheram este tema, que
muito nos envaideceu, pois isto
demonstra que nosso mo

vimento está crescendo com

raízes, sendo visto como cul

tura, admirado por pessoas de

bem, despertando interesse em

alunos maravilhosos.

Considero a escola a enti
dade mais nobre que existe, e

o saber, a melhor herança que

podemos ter, pois, conhecimen

to ninguém te rouba, Obrigado,
as porteiras da tradição gaúcha
estão abertas, procure-nos.

Casaram-se,
dia 25, Jair e

Sandramara,
com a bên

ção divina se

rão felizes e

formarão

uma nova fa

mflia gaúcha.
Moço sério,
veio da serra

para bulir em

terra de ale
mão, Com o

laço e no

braço, já des

manchou armadas em lombo de charolas e nelores, que se fotografadas
foram, servem de enfeite na sala de visita, mas quem fez a melhor das

armadas foi Sandra, e o gaudério aquietou-se em murmúrios, comprou
duas argolas de ouro e, num upa, estava com a moça no altar. Os tradi

cionalistas gaúchos desejam amor e alegria a esta nova farnflia.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

r-----------�--------------------1
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Gaúcho(a) de idade nova :
I Soimar MeE,ch (2), Márcia S. Steilein (3), Jaime Franzner (5), Sinésio:I Lenke (5), Gerson Borger (6), Alexandro Pincegher - Nike(9), II
I <

Karina H. Leigue (IO). I
L --j

...
CARNES

'..

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado. 2 de dezembro de 2000
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o impacto da Iotoqratià preto e

branco dá a noção da condição de mi

séria em que vivem as populações de

imigrantes e refugiados, pelo mundo.

Em 82 fotos, Sebastião Salgado, um

dos nomes mais populares da foto

grafia nesse fim de século, mostra a

história de populações que fogem da

lome e das ameaças de morte, tragé
dias contemporâneas. A Biblioteca do

Movimento Popular e Sindical (Rua
Epitácio Pessoa, 345) expõe, desde

terça-feira até 21 de dezembro, esta

coletânea de fotos que deu origem ao

livro "Êxodos".
Em texto da exposição, Salgado

deline que a diferença entre os migran
tes e os refugiados é que os primeiros
se mudam porque têm esperança de
encontrar terra melhor. Os refugiados
o lazem por medo, não por vontade

própria. Mas todos são vítimas da po
breza e da violência. Em recente par
ticipação em programa televisivo, o

lotógrafo alertou que 80% da população
do mundo pode ser considerada mi

grante, porque a renda está concen

trada em faixa inferior a 20% da po-'
pulação. Os demais estão excluídos
dos meios de produção e não podem
ser considerados seguros. Ele fala
com a autoridade do economista que
conhece a realidade mundial.

O material foi produzido entre 1997
e 1999, em diversas viagens feitas pelo
lotógrafo, que visitou regiões da fronteira
dos Estados Unidos com o México e

o Estreito de Gibraltar; registrou a

imigração dos judeus russos para a

América do Norte; a imigração vietna
mita; os palestinos no Líbàno; os

relugiados da ex-Iugoslávia; a busca
de refúgio dos ruandeses na Tanzânia
ena Zaire; a repatriação dos moçambi
canos. Imagens brasileiras também
aparecem na coletânea, que retrata ín
dios da Amazôni� brasileira e o

Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra.

.

Sebastião Salgado mostra que a

hlstóriarecente da América Latina foi
moldada pela migração de milhões de
camponeses para as áreas urbanas
e que a maioria deles abandona o

c�mpo em decorrência da pobreza,
vista que as melhores terràs cultiváveis
estao concentradas nas mãos de uma

minoria rica. Assim, fotografou os

Indígenas da região amazônica na luta
para permanecer em suas terras
tribais; os rebeldes zapatistas no Sul
do México; o Movimento dos Sem
Terra, no Brasil, que "ousa" apropriar
se de propriedades privadas a despeito
d� repressão. A conseqüência disso
sao as vastas metrópoles incontrolá
Veis, como Cidade do México e São
Paulo, rodeadas pelas favelas onde se

apinham os migrantes, e em que a vio-

Reprodução Edson Junkes/ CP

L��:h� �C�O�rum�I�OD�O�PO�VO�.3
�. " .�••� Lisandrea Costa

'A coletânea "Êxodos"
retrata as migrações

provocadas pela miséria
no campo, pelas guerras
étnicas e pela esperança
de encontrar melhores

condições devida em

outras terras

Quatro
no

teatro

lência urbana representa uma ameaça
mesmo para os mais privilegiados.

Na Ásia, o fotógrafo também retra

tou a pobreza rural. Para .os cam

poneses do Estado indiano de Bihar,
por exemplo, assim como para os

agricultores da ilha de Mindanao, nas

Filipinas, e os pescadores do Vietnã,
as cidades se transformaram em pólos
de atração irresistíveis. Ali, a mudança
foi ainda mais repentina, com favelas
alastrando-se e novos resplandecen
tes centros financeiros surgindo quase
ao mesmo tempo. Sebastião mostra o

drama dos africanos, marcados pela
pobreza, a fome, a corrupção, o des

potismo e a guerra. "Há momentos em

que se tem a impressão de que os

Estados Unidos e a Europa riscaram

a África do mapa, dando-a por per
dida", escreve.

A Biblioteca do Movimento Sindical

e Popular, coordenada pela professora
de História Andréia Machado, é fruto

da união dos Sindicatos de Trabalha
dores da Microrregião, na defesa da

cultura e no resgate da história e da

memória da classe trabalhadora no

mundo. Integram o espaço os sindi

catos de Trabalhadores de Alimenta

ção, Comércio, Construção e Mobi
liário, Jornalistas, Metalúrgicos, Servi

dores Públicos e do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região.

Eles têm entre 10 e 63 anos.

São 23 alunos de teatro, que fi
zeram curso ele interpretação
com Sandra B<:1I"0n, na Scar

(Sociedade Cultura Artística).
durante o ano. Escolheram qua
tro histórias e se revezam no pal
co do teatro do Centro Cultural,
hoje e amanhã, às 20h30, para
contá-Ias. "Os quatro num tea

tro" apresenta histórias (com du

ração de 10 a 15 minutos cada),
através de mímica, texto e

drarnatização.
A primeira história, "Lar

desfeito", faz crítica ao mundo

de hoje, que vê as famílias se

elesintegrarem com a separa
ção dos casais; "Escola de

Anjos" apresenta escola cheia
ele trapalhadas; "A Honestida
de" é quase um conto de fadas,
com I ição rnoral. Para fechar,
os aprendizes de atores apre
sentam a fábula "A lenda das
três árvores". A diretora, Sandra

Baron, considera a oportunida
ele excelente para a troca de

experiências dos atores.

Os ingressos estão à venda
no Centro Cultural, ao custo de
R$ 3,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 2 de dezembro de 2000

Patrocínio:

FESTA NO LIMITE NAGERAL.COM (25fll)
Mais de 3,5 mil pessoas lotaram o Chopp & Club na superfesta

que contou com a presença do grupo "Os Filhos da Terra" e

um supertelão, todo informatizado, com fotos ao vivo de três
,

em três minutos!

www.nageral.com

SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
SE DESESPERE!

COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

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

SMURFS(:2fl�) ,f!murfl'"Quarta-feira e D lA NÖÜ:S
"

no Smurfs!

HOJE, NA
NOTRE,

NOITE DA
CONSUMA
'çÃO - Seu

ingresso será
convertido em

tíquetes de
bebidas na

entrada da
boate.

HOJETEM:
,

,

DIA 2/12 - SABADO
,

ABERTURA DA APACHE, A BOATE QUE E O FORTE DAS
TRIBOS. TOTALMENTE PREPARAD� PARA QUE O SEU
VERÃO SEJA DIFERENTE A CADA FINAL DE SEMANA�

,

A APACHE ABRE TODO SABADO!
, -

LOCAL E A PRA�A DA ENSEADA, EM SAO FRANCISCO DO
SUL. MAIS INFORMAÇÕES NO SITE: WWW.NAGERAL.COM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mercado Imobiliário 'Jaraguá do Sul, 2 de dezembro de 2000

Vende-se apto c/ 1 quarto, Barbada: Casa alvenaria, 2 R$ 36.000,00. Tratar Sítio c/ 12.000m2, c/ casa Compra-se telefone prefixo
edifício de frente pI o mar, quartos, sala, cozinha, 9973-8580. de alvenaria, Valor R$ 275, 371 ou 372, o/ área

em Barra Velha. Valor a banheiro e garagem. 25.000,00, negociável. central. Treter 9101-9728,
combinar. Aceita veículo Terreno c/ 465m2• Rua Vende-se terreno com Aceita-se carro no negócio. c/ Sandro.

como parte de pagamento. asfaltada, próx. a escola e 400m2, Loteamento Bartel, Tratar 370-0467, c/ Hilário.
Tratar 372-1610. ônibus, Rua João Frenzner, próximo ao Motel Mistérios. Vende-se casa em elvene-

570, São Luis. Valor Valor R$ 12.000,00. Tratar Compra-se linha telefônica ria c/ 3 quartos, copa, co-

370-2695, c/ C1audemir, em Guaramirim. Tratar zinhe, banheiro, sala de

• CENTRO DE EDUCAÇAO 373-0376, c/ Mauro . estar, lavanderia e gara-
Vende-se Casa na praia em gem, c/ 210m2• Rua Frede-

MUSICAL ' Ubatuba, a 500 metros do Vende-se telefone celular rico Todt. Tratar 371-0657.

Aulas de: mar, mista, c/ 4 quartos, Star Tee, digital. Valor

- Técnica vocal Ganhe até R$ 30,000,00 garagem, churrasqueira e R$ 360,00. Tratar Troco lanchonete equipada
- Cavaquinho, Percussão

demais dependências. Valor 275-0056, c/ Everton. em Barra Velha e um terre-

por ano como distribuidor R$ 10.500,00. Tratar no na'Av. São Cristóvão,
-Flauta Transversal 9962-2115, c/ Augusto. Vende-se telefone celular por uma casa em Barra do

- Musicalização (3 anos
. inde endente Motorola, c/ nota fiscal, 2 Sul ou Araquari. Tratar

de idade) Vende-se Sítio Ribeirão baterias e carregador. (47)446-0556, após 19
,

- Teclado e outros cursos Grande, próximo à Igreja Valor R$ 200,00. Tratar horas, c/ João.
Informa ões 371-1632 Nossa Senhora Aparecida. 9963-4700.

Manutenção
preventiva,
sua saúde
agradece.

-

REFRI,GERAÇAO IE
AR CONDICIONADO

"-

• PROJETO • CAMARA FRIA
IV

• MANUTENÇAO • AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLIT
• INSTALAÇAO • DUTOS APARENTE OU SOB O FORRO

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

Tel/Fax: 47 275-2004 CeI.: 9975-0528
e-mail: belfrio@netuno.com.br

"Versátil, o Split é uma

,solução estética para
diversos ambientes"

I ' "

;

Computadores'
com 159., 9iOO 2 pa ra

P<IW,Qjfes�Q,r:;.esJle.
p�()�i�§i,Q�ais libe�ais

?#V�\
_

'.-", ..

eQ1Bat -vezes..
o'útros: em até ,,16 vezes

r s ,.'; -�

M'ol11 itla'l'I!es. SainsunQ'i'
CQ'IJI �reços imllJatívf:!is,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



? � .c;.����'f.'�::��� CORREIo D�O POV0 �::�.�:?�� .�.? �.��:.� .�.� .�.����.���. p.�. ?���
I

Intermediária

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

Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Apto. contendo 03 dor

mitórios, cl área 120 m2. Ed.

Iaraguâ -Apto. 92 (Centro). Pre

ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terreno cl área 1.500 m2.
Rua Venancio da Silva Porto (Vila

Lenzi). Preço: R$ 130.000,00

ALUGA - Apto. contendo 03 dor
mitórios. Bd. Vitória Régia -

Apto. 204 "B". R$ 300,00

VENDE: Alvenaria, cl 1171112, ter

reno cl área 793 m2. Rua Rosa

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

<'

\ VENDE - Alvenaria cl 1651112,
terreno cl 3 71 m'. Rua Toma: F. de

Goes, 366 (Nova Brasília).
Preço:R$ 90,000,00 (negociáveis)

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli -

Estrada Nova (Próx. Mercado

Brazão). Preço: R$16.000,OO.

ALUGA - Sala comercial nova, cl

área 110 m2. Rua Angelo Schiochet
- Ed. Tulipa (Centro): R$ 400,00

VENDE:Alvenaria cl 60 m2, ter

reno cl600 m2. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder

Preço: R$ 16.000,00

VENDE: Casa alvenaria cl200 m2,
terreno cl 350 m2. Rua João Batis
ta Rudolj, 161 (Amizade). Preço:
R$ 30.000,00 + financiamento.

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

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE: Madeira, contendo 03

dormitórios, e terreno cl área 705
m2. Rua Bahia! 109 (Laraguâ

Esquerdo). Preço: R$ 35.000,00

VENDE:
Alvenaria cl aprox. 60 m2, e terr,eno cl 462 m2.

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

Rua João Picolli, 104 m. CEP 89251-590
c

Jaragu� do Sul- SC -CRECI 0914-J ti 371-2117
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Salas Comerciais - Edifício Market Place
Rua Reinaldo Rau, 60 - Centro
Sala 306 - 77,43m2 - Box 26
Sala 307 -77,43m2 - Box 27

"

�.: �.L!.'?�lf.I��P'º? coRREIo DO POV0 }.�.����.�. RS? ?��� � .I?� .1?���f:'1.��.? .C?�. �99.q

Sala Comercial _ Rua Reinaldo I

,

Rau ,_ Centro. Area : .. 105m2.
'jValor a combinar,

,. Sala Comercial - Rua Reinaldo
,

RaU - Centro. Area:
, ' +/- 450'm2• Valor a comblnarr'

R$ 28.000,00 cada

-

PLANTA0: 9975-1500

o

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500. - E-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra - Vende
Aluga e Administra

Rua João 'anuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início Jaraguá ESQuerdo

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

371-6600
371-0725

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

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

acabamento, 264m2• R$ 56.000,00,

Ret. 2039 - BARRA RIO CERRO - R. Jair

Baumgartel - casa alv. 16:im2, 3 darm., sala
.

estar/jantar, banheiro, dep. empregada,
área festa com churrasqueira e banho

Terreno 777m2• R$ 56.000,00

Ret. 2045 - ILHA DA FIGUEIRA - R. Santa
Julia, 252 - Sobrado 250m2 - Superior 3

darm., sala, cozinha, banh., lavand. - Inferior
3 darm., sala, cozinha, banh., lavand.,

garagem p/ 3 carros + edícula c/75m2•
Terreno 480m2. R$ 75.000,00

Ret. 2028 - JGUA ESQUERDO - R. São Bento
do Sul, 60 - casa alv. 280m2, 3 darm. (3
banh, 2 salas, ,área de festa). Terreno c/

500m2. R$ 53.000,00

Ret. 2051 - CENTRO - R. Barão do Rio Bran
co, 964, casa alv. 200m2. Terreno 2.076m2.
R$ 230.000,00. Negociável, aceita imóvel de

menorvalor.

Ret. 2048 - VILA NOVA - R. Eugênio Piaz,
casa em construção 126m2. Terreno 480m2.

R$ 37.000,00.

Ret. 2040 - JOÃO PESSOA - R. Felix
Kuskowski - Casa alv. 93m2, 3 dorrn., sala,

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

Ret. 2008 - JGUA ESQUERDO - R.Francisco

Winter, casa alv. 160m2, 6 darm, 2 salas, 2

cozinhas, 2 lavanderias, garagem p/4 carros.

Terreno 405m2• R$ 44.000,00

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

dependência. Terreno 399m2• R$ 99.000,00

Ret. 3002 - SCHROEDER - R. Preso Costa e

Silva, Centro - terreno c/675m2, pronto para .

construir. R$ 7.000,00, pode ser parcelado

Ret. 2044 - VILA RAU - R. 467 - Casa alv.
88m2, 4 darm., cozinha, sala, banho

Terreno 532m2 - R$ 23.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parecer Comercial
Vende - Administra '

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

, - 275-2920
@ Realizando seu sonho imobiliario

_ 275-2777�/et;(j

CÓD. 285 - Casa em alvenari.a medindo
181m2 '- 3 quartos, 3 salas - Vila Nova - Va

lor R$ 70.000,00

I \

COO. 321 - Casa em alvenaria medindo fOOm2
- 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

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

quartos - João Pessoa - Valor

R$ 38.000,00

TERRENOS

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Terreno, no 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 totalrnente
plana - 1 casa em alvenaria excelente com

5 quartos, 2 galpões em alvenaria, rancho

para estacionamento e depósito em rnadei
ra, área tota 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 pague - 12 lagoas - abun
dância de água - casa boa - terreno 100%

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

APATAMENTOS
• Cobertura medindo 250m2 de área útil. 1

suíte mester, 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, lar
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 imob'iliária.
• Apto. novo pronto para mórar - 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 - �$ 70.000,00.
.' Apto. 2 quartos - área útil 80m2 - Ed.

Maguilú - Centro - R$ 42.00'0,00.
• Apto. 2 quartos - área útil 90m2 - Res.
Amizade - 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 teto rebaixado em

gesso em dois níveis com luz de neon, 2

quartos com piso lamina-do de madeira e

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

janela para ambiente, sala jantar/estar com

písoporcelanato 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 VARIAS OPÇÕES,
CONSULTE-NOS
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VENDE - Sobrado em

alv. NOVO - Guara
mirim cl 360m2 «eceb.
de primeira, tudo cl
gesso., 1 suíte cl
closet c/ banh., hidra
mass. + sacada + 3
dorm. c/ 2 sacada, bwe

social, sala estar

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

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

R$ 140.000,00.

Creci 1749-J

Vende - Sobrado -

Vila Lenzi - c/ 192m2
- Térreo: sala comi.
c/ 32m2, cozinha, hai
de entrada, bwe,
lavanderia. Superior:
4 äorm., bwe, sala,
sacada toda ao redor
da casa. Terreno cl
450m2• R$103.000,00.

• Aceita casa de menor

valor Jguá do Sull
raia

:::-__� --L-. VENDE - Casa
alv. cl 120m2,
ANA PAULA, 3

äorm., bwe, sala
estarIjantar,
cozinha, lavan

deria, churras
queira, garagem
pll earro-

R$ 43.000,00,
ou R$15.000,00

'-"-....;_��
+ R$ 357,00 mês
HSBC.

VENDE-Casa
a/v. c/ 210m2-
BARRA Lot. Papp
- 1 suíte c/ closet
cl móveis +2

äorm., cozinha c

mobília, bwe so

cial, sala estarI
TV, área de servi

ço, salão de fes
tas cl ehurras-

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

äorm., 1 bwe,
cozinha cl
armários,
telefone,
perebàtice,
R$ 19.000,00 +

financ. Aceita
Apto. BaI.

ITAIVAN REPRESENTAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.

NOSSA PÁGINA-NA INTERNET:
www.itaivan.col1l.br

o

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

.....-
--L_ VENDE casa

alv. cl 198m2
- João Pessoa
- 1 suíte + 2

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

valor.

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

äorm., bwe, sala,
cozinha, garagem,
varanda, edícula
nos fundos c/
38m2, cl 2 äorm.,
bwe, cozinha. R$
65.000,00, aceita

:h'" imóvel em Jaraguá

Apto-103 -

Edif. Isabella
c/ 1 suíte + 2
dorm. - sala
c/ sacada,
mobiliado, cl
2 garagens,
piscina, salão
äe festas,
sala de gi
nástica. Por

apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ.IParc.VENDE - casa alv.

c/' 100m2 -

Amizade. 1 suíte +

2 dorm., cozinha

c/ armários, piso
de madeira, bwc
com blindex. R$
52.000,00 à vista
ou R$ 30.000,00 +

finane. R$ 354,00

VILALALAU
- Casa alv. c/
223m2, Vila
La�au - c/ 1
suite c/
banho hidro
massagem, 2
darm., cl
armários
emb. + 1

_o, äorm., sala
TV, estar,
jantar,
lavabo, garg.

"- --'- ...J pI ?- autom.,
dep. empr., cl bwc.t_ despensa, ptsctne e

eurrasq. - R$ 120.uOO,00 nego

VENDE - CZER
NIEWICZ - Casa
alv. 487,15m2,
suíte, 1 dorm.,
sala estsr/fen
rsr/rv, lavan
deria, churras

queira c/ salão d
festas, cozinha,
salão de jogos,

escritório, sauna

e adega, piscina
c/ área coberta,
garagempl4

'%M I carros + casa do

REF 1792 caseiro, 1 äorm.,
• .

sala, cozinha,
depostto. Terreno c/ 3. 282,50m 2, arborizado c/ acesso

calçado c/ lajotas. R$ 230.000,00 (negociável). Aceita

apto de menor valor: Baln. CamboriÚIJguá. do Sul

terrenos cl
600m2 cada,
por apenas R$
25.000,00
cada. Aceita

VENDE- LTO.

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

(parcela)
SOBRADO -

Centro c/
347m2, c/ 2
resido + sala
comI. c/ 100m2
- acabamento
de 1a Suíte + 4
äorm. e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

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

sala cl lareira
sala estar, sala
jantar, 1 suíte,
suíte c/ sacada,
closet, hidromas
sagem +- sauna, 2

darm., c/ sacada,
piscina adulta e

infantil, demais
dependências.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - CLASSIFICADOS

Irolla
L T DA.

VENDAS
APARTAMENTOS

3005 - Ed. Novo Milênio - suíte cl 2 qtos, sacada cl

churrasqueira, 1 vaga de garagem. Rua Jorge Lacer
da - PRÉDIO NOVO - RS 65.000,00 + acabamento
final.
3009 - Ed. Menegotti - 3 qtos, bwc, sala em 2

ambientes, copa, cozinha conj., dep. de empregada,
RS 43.000,00.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

churrasqueira., 2 vagas de garagem. RS 93.000,00 si
acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte master, 2

quartos, salas conjugadas cl lavabo, cozinha mobi-liada,
terraço, 2 vagas de garagem. RS 180.000,00.
3049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos, dep.
de empregada e 2 vagas de garagem. RS 72.000,00.
3050 - Ed. Novo Milênio - NOVO cl2 quartos, bwc, sala
cl sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia e

garagem. RS 65.000,00.
3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., lavabo,
sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem. RS
180,000,00.
3052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. RS 15.000,00 + financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto,
sacada cl churrasqueira e garagem. RS 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. RS 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA
1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2 cl 3

qtos, RS 73.000,00. <'
1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. RS 180.000,00.
1052 - Água Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem pl
2 carros. Terreno cl 450m2• RS 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suite, 2 qtos, bwc
social, sala ·conj., cozinha mobiliada, despensa,

,
lavanderia e churrasqueira. RS 75.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de
TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasqueira. RS 85.000,00.
1123 - Barra - cl 100m2, c/3 quartos. Terreno cl 420m2.
Próx. Posto km 7. RS 65.000,00.
1124 - R.Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl suite + 2

qtos. Terreno medindo 609m2• RS 65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m2, cl 3 quartos.
Terreno cl 437,50m2• RS 40.000,00.
1194 -Ilha da Figueira - 130m2, c/3 qtos. R$ 65.000,00
- aceita casa maior valor central.
1225 - Jaraguá Esquerdo - R. Neco Spézia - casa de
madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2• RS 30.000,00 -

,
Aceita parcelamento.

'

1356 - Vila Nova - sobrado cl 246,95m2, c/4 qtos. RS
55.000,00 - Aceita parcelar.
1377 - Vila Rau - 90m2, cl 2 quartos. RS 38.000,00
1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt - 3

quartos, 2 bwc - RS 25.000,00 + financ.
1450 - Jd. São Luiz - casa alv, c/2 qtos, bwc, sala,
cozinha, lavanderia 'e garagem. Terreno cl, 465m2• RS
38.000,00.

TERRENOS
2014 - Centro - 421 m2 - RS 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - RS 60.000,00.
2053 - Água Verde - 450m2• RS 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - RS 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18;32x20,70). RS
17.500,00
2077 - Amizade - 448m2 - RS 27.000,00.
2097 - Próx. futura Prefeitura c/'1.018m2 - RS
160.000,00
2112 - Barra - c/468m2 - RS 15.000,00.
2122 - Barra - Res. Salier - 350m2 - RS 16.000,00.
2151 - Chico de Paula - c/2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- RS 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1,141 ,40m2 - RS 25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• RS 119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira :. área cl 6.760m2• RS 70.000,00.

222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - RS 16.000,00.

2294 - Vila lalau - cl 729m2 (27 x 27) - RS 35.000,00
2317 - Vila lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - RS
27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m2 (13 x 34) - RS
17.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2• Loteamento Real Park.
RS 45.'000,00.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - RS 18.000,00
2377 - Vila Rau - Rua Erwino Menegotti - esquina cl
581,85m2 - RS 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área cl
3.515m2, ideal pl galpão. RS 95.000,00.
2446 - Estrada Nova - cl 1.155,00m2 - RS 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - RS
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49,872,00m2 - RS
40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 -

RS 35.000,00

LOCAÇÕES

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

E-mail: girolla@netuno.com.br
PLANTÃO: 9973-9093

1035 - casa central, em ótimo estado de

conservação, cl 203m2, suíte cl hidra, 2

qtos, bwc social, sala íntima, salas conj.,
bar, cozinha, despensa, dep. empregada,
churrasqueira, bwc serviço, garagem pl 3

carros. R$ 150.000,00.

Casas
603 - Casa alv. cl 4 qtos + casa nos fundos - próx.
Schroeder - RS 350,00.
604 - Casa alv. cl 3 qtos - Centro - RS 600,00.
605 - Casa alv. cl suíte mobiliada cl closet, garagem
pi 2 carros - Barra - RS 450,00.
606 - Casa de alv. cl 3 quartos, garagem - Rua
Marcelino José Muller, 90. RS 420,00
611 - Casa de alv. cl 3 quartos - próx. Breithaupt da
Reinoldo. RS 400,00

.

613 - Casa mista c/2 quartos - Vila lenzi. RS 250,00.
614 - Casa alv, cl 2 qtos, próx. Malwee.. RS 180,00.

VENHA PARA O
MELHOR!

CONDOMíNIO
ROYAL BARG

Apartamentos
623 - Apto. de frente cl 3 quartos, garagem - Ed.
Juliana. RS 380,00
626 - Apto. cl 2 quartos, garagem - Res. Húngaro. RS
250,00.
627 - Apto cl suíte + 2 qtos, dep. de empregada - Ed.
Florença - Calçadão - RS 450,00.

.

628 - Apto cl suíte + 1 qto - Ed. Eldorado - RS 450,00.
633 - Apto c/2 qtos - próx. confecções lux - RS 250,00.
634 - Aptos. c/2 quartos - próx. Breithaupt da Reinoldo.
A partir RS 300,00
635 - Quitinetes do Ed. Marquardt - Centro. A partir de

RS 180,00.
638 - Apto cl 2 qtos - próx. Studio FM - RS 330,00.
642 - Apto c/2 qtos + dep. de empregada - Ed. Jaraguá
- RS 350,00.
645 - Apto. cl 3 quartos, 2 bwcs, garagem - Rua

Joinville - um pouco antes da Max Mohr. RS 300,00.
646 - Apto c/3 qtos - próx. Farmácia Baruffi - RS 330,00.
650 - Aptos NOVOS cl 2 e 3 qtos - Início da Ilha da

Figueira. A partir de RS 300,00.

OPORTUNIDADE
�

UNICA!

APTO DE FRENTE 'PI
MARECHAL, CISUíTE

CIHIDRO, 2 QTOS,
BWC SOCIAL, SALAS

CONJUGADAS CI
SA'CAIM E CHURRASQUEIRA, COZINHA MOBILIADA,

DEP. EMPREGADA, 2 VAGAS DE GARAGEM.
EXCELENTEÁREA DE LAlER CI 'PISCINA ADULTO E

INFANTIL, SALÃO DE FESTAS EJOGOs, 'PLA Y
GROUND.

Salas comerciais
663 - 2 salas comls NOVAS - Próx. Samae - RS 190,00
e RS 210,00.
665 - Sala cornI. cl 60m2, (ideal para consultório
dentário) - próx. CoI. Divina Providência - RS 280,00.
668 - Sala corni. cl 60m2 - próx. ao Angeloni - RS

280,00.
676 - Salas comls. cl 40m2 - próx. MACOL. A partir
de RS 320,00.
675 - Sala cornI. cl 40�2 - calçadão - RS 400,00.
679 - Sala cornI. cl 40m2 - ao lado do Jangada - RS

210JOO.
681 - Sala cornI. cl 40m2 - próx. ao Posto Km 7 na

Barra - RS 200,00.
690 - Sala cornI. cl 180m2 - Czerniewicz. RS 390,00
694 - Sala corni. cl 70m2 - Rua Clemente Baratto, 45.

RS 220,00
696 - Sala.coml. cl 25m2, cl estacionamento na frente
- Res. Renascença. RS 180,00
700 - Sala cornI. ct 60m2 - Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 405. RS 400,00.

Galpões
804 - Galpão de alv. cl 700m2 - Rua Irmão Geraldino
- Vila Lalau, RS 1.500,00.
806 - Galpão de.alv. cl 150m2 + mesanino cl 50m2,
cl bwc e estacionamento. Rua 13 de Maio, 151. RS

750,00
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fiirassol
IMÓVEIS

371-7931trPABX

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

E-mail -imoveis@netuno.com.br

CRECI1741-J

Rua Cei. Procópio Gomes de Olive,Jra, 654 - q�ntro - �ara�_uá do Sul
.

Rua Anita Garibaldi (Centro)-
1 por andar, 3 garagens, 3

suítes. Área total de 392m2,

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

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

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

R$ 43.000,00 pelos dois

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

em até 12 vezes

Apto 1 suíte + 2 quartos +

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

Preço R$ 500,00.

CENTRO - Apto ED. ISABELA, 3

quartos + garagem + piscina.
R$ 65.000,00 (quitado)

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

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

na). R$ 26.500,00.

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2 -

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

Casa alv. cl 4 quartos, 3

garagens. Rua Emil Burow,
272, próx. Beira Rio. Preço:

R$ 600,00.

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Casa alv. e/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

SCHRODER - Casa em Alv. 72 ni2, 2 quar
tos, 2 vaga garagem, fundação para +

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

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

casa até R$ 55.000,00)

Ponto Comercial - Panifica-
dora Pão Querite. Rua Rei- ,

noldo Rau, ao lado do Posto
Mime. Preço: R$ 25.00'!t00
(com todas as lnstalações)

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

CENTRO - Apto Ed. Petúnia (1andar), 2

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

troca por casa)

SÃO LUIS - Casa alv. cl 70m2 - 1 suíte +

quarto (casa nova) - Rua Maia Nagel.
R$ 33.000,00.

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.
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o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LARt

ICHEN
cozinhas

KITCHEN - eLOSEO - BATH

- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

* RhMANAS
* GERMÂNlCA
* FRANCESA

ill
* ESMALTADAS

,\] * MONTEIRO
i -

*! IDu<u m<u�<u#��mUDm�@�
!@ Av. Pref. Waldem1, Grubba, 2473 - Próximo Recreativa da A

Venda é MânutençáQ.de Portões Eletrônicos,
vídeo p()rteiró;iala,.rmes sem fio e lntertones'

• Meio-cano "Molduros"Corticeiros
• Soncas ri Luz -Indireto
• Parede Divisório de Gesso
• Forro e Divisório de Gypsum

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

O!�QJU�ruQ.- $I;!.ITh (QJU.j:}f0I!f;ltSSQ,
..,.". (47) 275-3184
.... 9975-3105

Escritório; Tomaz Francisco Goes, 118 - Jaraguá do Sul- sc
Rua Minas Gerais, 1134 - sala 05 - Jolnville - SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192 - Joinvffle - SC

Fone/Fax
(Oxx47) 370-0618

Comércio de tintas em geral e acessórios

PrestaçãO de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

147)
275-lßl�
27:5-41,@2Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,

Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz Barte/� rt" 400 - Sala 05
Baependi - Jaraguá do Sul - sc

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

(f)
LUNELLI

14 Anos de Bons Servicos
;, I

• Piscinas em
-

fibra e vinil
• Banheiras

-

• Móveis
• Acessóríos

• Produtos

., iiiiiii ...·j1iiiiiN

S'E R V I ç o S P R E D I A I S E RE S I

Ruo Prefeito José Bauer, 593 • Vilo Rou
Fone: (047) 973-9947 •

..
372-3500

m: 89254-100 • JoroQuá do Sul - sc

Imunizadora
��faraguá

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

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

K & B Lajes Premo/dadas Ltda.
Lajes Premoldadas, tipo Forro e Piso - Laje Dupla
Lajotas e Palanques vários modelos -' Lajotas sextavadas - Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818»
CREA 12.745 W,_"�;;:,,,,,"@i-:<»,,;�}»,,,,.'»'�$,,,:@;'''''�X..'ili»:�......,,.;.�.>:;»=:,"%:.::.;{:;;:;;.;.;'»::::.-::...'....-.;:.."'»� .;.N... �".>;+».»,<;""'<�";;:::i..;W)iW'»:;»->.,,-»»:�",wxWÚ;;;;;:::-ii;�;:>«=:-::;:;:.;:,:�;;.�""»:"'""%,.,.0.:i.�

Itaúba - Peroba '_""\ Financiamentos: /'/" Assoalhos - Forros """;
�, ,m#h»E�,I!'�_�,��"w-__�<�"�,��,�,«'*"W,,c�l. . . . • .��i.�� ��c�.���i��. � ����t.r�.c�.r�. . .

\,»,�""-�._" .,',.""��,��.��,�,�,�_�,,:�w��,!!��§"��//
Rua Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio Molha / Tel. (47) 370-7393 - Jaraguá d? Sul

\
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CRECI612-J

CHävb

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,playground, portão

eletrônico. Pagamento:
entrada + 24 parcelas direto

com a construtora: Pronto

EDIFICIO KLEIN - Localiza

ção central - Apto de 1 suí
te, 2 quartos, sala, copa, co-

'

zinha, lavanderia, bwc, ga
ragem privativa, churras

queira na sacada, salão de
festas com churrasqueira,
playground, portão eletrô
nico. Entrada + parcela
mento direto com a constru
tora. Pronto .para morar.

EDIFICIO MÔNACO.
Localização centralle 2 quartos, salão de

festas com churrasqueira, playground,
garagem privativa, financiamento direto

com a construtora.

IMOBlllARIA

,MENEGOTTI

Casa + sobrado na Rua Rodolfo
Hufenüssler corri.terreno medindo

434,25m2. Aceita imóvel em Join,:,ille.

,�

Imobiliária Menegotti lfdo.

Terreno com excelente vista para
cidade, terreno alto, pronto para
construir, com 1.000 tijolos e ran

cho para construção - Rua Pedro
Winter - Lateral da Walter Marquardt.
Aceita terreno outro terreno.

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

COO: 5115: ÁREA CONSTRUÍDA: 440,00M2, TERRENO
COM: 1.800,00M2. OEP: 03 SUÍTES, 01 SAl,A 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
'

I
COO: 5120: ÁREA CONSTRUÍDA: 252,00M2, TERRENO I

COM: 450,00M2. DEP: 01 SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA, CO- I
ZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.

VALOR: R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APTOSEM
I

CONSTRUÇÃO

Condomínio Residencial
Phoenix'- Rua Barão do

Rio Branco
- Apto. nQ 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, 7'8

(corrigidas pelo cub) até
final de obra.

- Cobertura nQ 603, cl área
I

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.

Condomínio Residencial
Sunftower-RuaJosé
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos. n2 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. n2 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

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 c/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),

---------,
, APTO$ I

CONSTRUIDOS :
I
I
I
I
L __ _:

�--,

R_ EPITAclO PESSOA, 421 - SALA '103 - FONE: 371-8814 -

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

Residencial Amaryllis.
Vilá Nova -, Aptos novos

com sacada, churras

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

demais dep., R$
54.000;00 - suíte + 2

quartos e demais dep. -

À$ 68.000,00

Apto cl 2 quartos e

demais dep. - Rua
Marina Frutuoso 909 -

Centro - R$ 53.000,00

Condomínio Ed, Dom Loren
zo:Rua Leopoldo Malheiro.
Centro: Apto n2 302, cl suíte + 2

quartos (área total de

148,55m2), sacada com

churrasqueira - Entrada de R$
45.100,00 e assumir parcelas
de condomínio de construção
até final d_s; obra de R$
1.124,76 (corrigidas pelo Cub),

- Apto n2 204, cl suíte + 1 quarto
e demais dep. - Entrada de R$
35.000,00, assumir parcelas
de 1,763 Cub (R$ 925,07) até
final da obra.

CASAS/APTOS E
SALAS A VENDA

• Casa ei, 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 bwc, 3 salas,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem (ter-.
rena cl 600m2), R, Marechal
Castelo Branco, 8.280 - R$
43,000,00 (Negociável).
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno' cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolf - R$ 50,000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Ter
reno cl área total de 342 m-)
Estrada Nova, Rua Urubiei,
118 - R$ 39,000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais

dep. Terreno cl 480m2 - Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.
• Casa mista cl 42m2 (terre
no c] 350m2), cl quartos,
sala, cozinha, bwc, área de

serviço I - 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),
• Casa em alvenaria cl
212,üOm2, 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
m2 e área útil de 153m2) -

Rua Barão do Rio Branco, Ed.
Sehioehet - R$ 65.000,00.
• Sal a nO 208, á'r e a de
38,45m2, com banheiro e 1

vaga de garagem - Rua
Reinaldo Rau, Ed. Market
Plaee - R$ 35,000,00

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno com 1500,00 m? -

Rua Espírito Sa n t o - R$
65,000,00

.

• Terreno cl 1.245,00m2 -

Rua Fritz Hasse - Centro -

R$ 85,000,00,

• Terreno cl 2.655,00m2 - Rua

Pres. Epitáeio Pessoa, próx., ao

Kohlbach - R$ 130.000,00.
• 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
dade Ii - R$ 250.000;00.
• Terreno cl 40,000,00m2 -

Barra do Rio Molha, a 500 me

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

Rua t.uls Sarti, Nereu Ramos -

R$ 50,000,0'0
• 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$ 300,0.0
• Apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep., (P locação, pré
dio com salão de festas e chur

rasqueira) '--- Rua Padre Pedro

Franeken, 174 - R$ 388,00.
• Galpão Industrial com

750,00m2 de área construída -

Rua José Theodoro Ribeiro,
4420.
• Apto no Resid. Amaryllis,
apto cl suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada c/chur
rasouelra, garagem e box para
depósito - R$ 350,00.
• 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.
• 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.
• Apto com 3 quartos e demais
d e p ,

- Rua Bernardo Dorn

busch, 590 - R$ 400,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Casa de alvenaria Casa em I
I cl 100m2, 3 qtos, alvenaria cl I
I sala, copa, eozi- 130m2, terre- I
I nha, BWC, gara- no cl 630m2 .

gem, terreno cl (14x45), 1 suí- I
I Barra

324m2, Rua Arthur te + 2 quartos, I
I C. G. Herdmann, si 2 salas, copa, I

II A imobiliária da Barra Reie����t�:����� 'cozinha, BWC, I
_ R$ 23.000,00 _ garagem, Rua

I _üf!("__· _.ffl I@ R$ 10.000,00 de Botafogo, 44,

I entrada, saldo a na Barra - R$

I partir de R$ 400,00 50.000,00.
por mês.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Casa em alvenaria cl 157m2,
4 qtos., 2 BWC, garagem,
churrasqueira, mobiliada,

terreno cl 2.013,28m2,
localizada à Rua Pastor

Albert Schneider, s/n",
Aceita outro imóvel como

parte em pagamentos nos

Bairros: Barra, São Luis,
Jaraguá Esquerdo, Vila
Nova - R$ 130.000,00 -

negociável.

Casa alvenaria semi
acabada cl aproximada
mente 104m2, três

quartos, sala, copa,
cozinha, BWC, garagem,
terreno cl 799,50m2
(15,50x35,50), Rua Bertha

Weege, ao lado nº 998, na

Barra - R$ 50.000,00.

Casa alve-naria cl 133m2,
laje, 3 qtos., copa, cozi

nha, sala, BWC, despen
sa, lavanderia, garagem,
terreno cl 392m2 (14x28),

Rua 402, nº 181, lateral
Francisco Hrusekha, São
Luis, construção averba
da cl 60m2 - aceita troca

por sítio não muito dis
tante da Malwee ou par

cela, 50% entrada e saldo
até R$ 2,000,00 por mês -

R$ 35.000,00
Casa alv. cl 200m2, 1 suíte
+ 3 qtos., sendo suíte e

quartos cl armários embut
dos, escritório, garagem
para dois carros, depen
dência cl BWC, lavanderia,
despensa, ehu rrasqueira,
piscina, terreno cl

552,75m2 (16,50x33,50),
Rua Pe. Aloisio Boeing, na

Barra - R$ 95.000,00 -

aceita pgto. cl dois qtos.,
garagem, como parte de

pagto.

VENDAS: 376-0015 - RUA ANGELO RU INI, 1046- barrasul@netuno.com.br

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIN"572-J
RUf! Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582

ILHADA

F1G�
Casa em alvo cl

120m2 - 3 quar
tos, sala, cozi

nha, área ser-

BARRARIO
CERRO-Lot.

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

Sobrado em
, alvo cl 345m2-

suíte cl cJoset
+ 2 quartos, 3

salas, garagem

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

900m2• Valor R$ 250.00Q,00 - (próx. Fórum).
Aceita bens imóveis como parte pgto.

BAEPENDI

Terreno co

mercial cl
2.500m2 fazen

do frente cl
70m2. Valor R$
240.000,00.
Rua Bernardo �"'�"�=rn"'T"--'-F"'<T-�-"'--'--�

CENTRO
Casa em alv. cl

152m2 - suíte + 2

quartos, 2 sa

las, cozinha cl

armários sob

medida, área

GIARDINE
LENZI-Casa

em alvo c/21Om2
- 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).

VENDAS
01 - Corticeira - Chácara c/ 57.000m2, cl rancho +

lagoa - R$ 90.000,00.
02 - Rio Molha - Chácara cl 160.000m2, nascente

de água - R$ 80.000,00.
03 - Centro - Ed. Barão c/ 140m2, suíte + 2 quartos

- R$ 50.000,00.
LOCAÇÃO - APARTAMENTÖS

01 - CENTRO - APTO. ED. ITÁLIA - 2 darm. cl garagem - R$ 280,00
02 - CENTENÁRIO - APTO - PRÓX. WEG II " 2 dorrn., cl garagem - R$ 240,00
03 - CENTRO - APTO - ED. REVIERA - 2 dorm, + 2 bwc - cl garagem - R$ 330,00
04 é VILA NOVA - APTO. ED. AMARILYS - suíte, 2 dorm .. cl garagem - R$ 400,00
05 - BARRA RIO CERRO - APTO. ED. HUNGARO - 2 dorm. çf garagem R$ 250,00
06 - CENTRO - APTO - ED. JARAGUÁ - 1 suíte + 2 dorm, cl garagem - R$ 400,00
07 - CENTRO - APTO - ED. HASS - 3 darm. + dep. empr. - cl garagem - R$ 380,00
08 - CENTRO - APTO - ED. REBELO I - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
09 - CENTRO - APTO - ED. SAN MIGUEL - 3 dorrn., cl garagem - R$ 290,00
10 - CENTRO - APTO - ED. SCHIOCHET - 1 suíte + 2 'dorrn., cl garagem - R$
550,00
11 - CENTRO - APTO - ED. TEREZINHA - 3 dorrn., cl garagem - R$ 300,00
12 - CENTENÁRIO - APTO - PRÓX, WEG II - 1 dorrn., cl garagem - R$ 180,00

. LOCAÇÃO - CASAS
01 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PROX. CEVAL) - 2 dorrn, - cl garagem - R$ 150,00
02 - CENTRO - CASA MADEIRA (R. JOÃO PICOLLI) - 3 darm. - cl garagem
- R$ 300,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX. DUAS RODAS) - 3 dorrn, - cl garagem
- R$ 350,00
04 - VILA LALAU - CA'SA ALV. (PRÓ><'. MARISOL) - 1 suíte + 4 dorrn. cl
garagem - R$ 450,00

LOCAÇÃO - SALAS COM ERCIAIS
.

01 - CENTRO - SALA COM. CI 25m2 � Rua Reinalda Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SA[_,l\J COM. CI 32m2 - Av. Mal. D, Fanseca (prédio
Senac) - R$ 280,00
03 - CENTRO - SALA COM, CI 75m2 - praça (antiga Prefeitura) - R$ 440,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se 1 poltrona de

balança de amamentar

bebê, serninovo. Preço a

combinar. Tratar 371-4921.

Rua Eugênio Menegotti,
181, só para particulares.

,

Vende-se terreno cl
425m2, cl casa mista con

tendo 3 quartos, garagem e

demais dependências, no

Bairro Vieiras, próximo à
Weg II, com escritura lega
lizada. Valor R$ 12.800,00.
Tratar na Rua dos Esco

teiros, 114, Chico de Paulo.

Vende-se carrinho de bebê
importado, colorido, da

marca Combi, serninovo.

Preço a combinar. Tratar
371-4921.

Vende-se casa na praia de
Itajuba, a 100 metros do
mar. Valor R$ 30.000,00.

Tratar 372-0663.
Vendo casa de alvenaria, 2

quartos, mais dependências
totalizando 8 peças, todo
murado, com jardim, casa

com ótimo acabamento,
seminava. R$ 39.000,00.
Tratar 372,-3124, aceita

proposta

Vende-se próximo ARSE
PUM (Recreativa da Prefei
tura) terreno cl 500m2.

Valor R$ 11.000,00, aceito
carro no negócio. Tratar na

���11 m �ét1iJl
tmpree_!1dimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

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

POR APARTAMENTO
• CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W _ SONNENHOHL r S IN

É TUDO O,QUE VOCÊ
PRECISA PARA MOR/1R BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESARIO!
:-7 VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK
-�. N.

� INFORMAÇOES?
Então não perca tempo. Aproveite a oportunidade de

movimentar seus negócios e faturar mais. O Disk Informações é
um serviço de utilidade pública desenvolvido em parceria com a

Telesc, que ajuda o cliente a localizar, rapidamente, sua empresa
�uando 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

d Divulgação em todo Brasil via internet e em todo estado através

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

.eVnados, 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 prornocionas

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

::'l
"'
t>
'0
z
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o

Informativo
I mobil iário

AIJS

I VENDE -1éRR!��!!n�?U�04 - Luis Antonio

Ayroso - J guá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - 1éRRENO COMERCi}..L cl 3.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch. I
I t------------tCONVITE

A A.I.J.S ASSOCIAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS DE
JARAGUÁ DO SUL -SC tem a honra de convidar
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. I

Confirmar presença até o dia 27.11 pelo fone
371-2117 com Cecília.

I
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

VENDE - Dois 1éRRENOS - Loteamento São Cristóvão
11- R$ 12.000,00 (Cada),

VENDE - 1éRRENO cl 510m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,00.

I·
VENDE - 1éRRENO cl 386,37 - Rua João Batista Rudolf

I- Loteamento Versalhes - R$ 18.000,00.

VENDE -1éRRENO cl 1.260m2 - Esquina com a Rua
José Carlos Stein - R$ 45.000,00,

CASAS

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

alv, cl 64m2 em const. Lote n° 88 AP III - R$ J 8,000,00.

VENDE - CASA ALVENARIA cl 150m2, Loteamento'
Ana Paula II - R$ 30.000,no,.

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

DIRETORIA ELEITA

I PRESIDENTE: DIETER JANSSEN
VICE PRESIDENTE: DALMA SALAI
DIRETOR DE VENDAS: RENATO PIAZERÄ
JUNIOR
DIRETOR DE LOCAÇÃO: MARIA CEcíLIA R.
SILVEIRA
DIRETOR SÓCIO-CULTURAL: JOSÉ
SCHROEDER
DIRETOR DE LOTEAMENTO: ROLLY BRUCH
DIRETOR SECRETÁRIO: JANETE MARIA
LORENZI
DIRETOR TESOUREIRO: ARSANJO PAUL

COLAÇO

VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

I Z>"�:::::�:�:::i:� ICamposampiero I e II
Ouro Verde

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant
(Condomínio fechado)

Residencial Firenze 11
º Suplente - FABRYCIA TAMARA SCHMITZ

2º Suplente - ONÉSIO GUIDO ANDREATTA
3º Suplente - F6BI0 ANDRÉ LEIER

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

{/J
m
o

Suplentes do Conselho:
ITAMAR DA SILVA
HUMBERTO WOLF
SERGIO FAUSTINO GIROLLA

Imobiliária Garcia Vende:
275-0019CRECI1541-J

INVISTA SEU 13° EM ALGO PARA VOCÊ!!!
Cód. 0213 - Superpromoção de
lotes com metragem acima de
450m2, prontos para construir c/�
toda a infra-estrutura ne'cessária, 1

livres de enchente, próximos a

escola, mercado, ponto de
ônibus. Localizados à Rua
Guilherme Bauer, Loteamento
Adelina, em Schroeder, próximo
à empresa Marisol S/A, com,

valores variando entre R$'
3.500,00 a R$ 6.000,00 à vísta."

Rua João Planinscheçk, 302 - Jaraguá do .sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Walter Marquardt, 623 - sala 4 - Centro ComI. Carlos Vasel - Jaraguá do Sul - SC

, CASAALVENARIA
Ref. 001 - 120m2, 3 quartos + dep.
Amizade. R$ 43.000,00.
Ref. 007 - 198m2, 1 suíte, 2 quartos, 2
BWC + dep. Jaraguá Esquerdo. R$
95.000,00.
Ref. 013 - 134m2, 2 quartos, BWC + dep.
João Pessoa. R$ 40.000,00.
Ref. 014 - 248m2, 1 suíte, 2 quartos +

dep, Figueira. R$ 120.000,00.
Ref. 017 - 127,50m2, 4 quartos, 1 BWC +

dep. Vila Lenzi. R$ 38.000,00.
Ref.. 018 - 120m2, 2 quartos, 1 BWC +

dep. Barra. R$ 30.000,00.
Ref. 020 - 140m2, 2 quartos, 1 BWC + dep.
Vila Lalau. R$ 78.000,00.
Ref. 021 - 213m2, 3 quartos, 3 BWC +

dep. Centro. R$ 100.000,00.
Ref. 025 -,235m2, 1 suíte, 3 quartos; 1
BWC + dep. Vila Lenzi. R$ 100.000,00.
Ref. 030 - 120m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Jaraguá Esquerdo. R$
50.000,00.

'

Ref. 036 - 160m2, 1 suíte, 3 quartos, 1
BWC + dep. Barra. R$ 50.000,00.

=,&&&=%$2,,_ � v,< M _,=v ."" "uaÚUUUMM1$$&1wqZt

Ref. 043 - 314m2, 1 suíte, 3 quartos, 1 BWC

+dep. Barra. R$ 125.000,00.
Ref. 046 - la casa: 115m2, 3 quartos, 1
BWC + dep. 2a casa: 65m2, 2 quartos, 1
BWC + dep. Água Verde. R$ 63.000,00.
Ref. 047 - 175m2, 1 suíte, 2 quartos, BWC
+ dep. Jaraquá Esquerdo. R$ 58.000,00.
Ref. 057 - 150m2; 1 suíte, 2 quartos, 1 BWC
+ dep. Nova Brasilia. R$ 60.000,00.
Ref. ,082 - 140m2, 3 quartos, 1 BWC + dep.
Figueira. R$ 50.000,00.

TERRENOS
Ref. 003 � 450,OOm2. Centro. R$ 50.000,00.
Ref. 004 - 322m2. Barra do Rio Cerro. R$
3.500,00.

.

Ref. 006 - 1.004,50m2• Vila Nova. R$
85.000,00.
Ref. 012 - 330m2• Rio Molha. R$
18.000,00.
Ref. 020 - 25.000m2• Rio Cerro II. R$
75.000,00.

CENTRAL DE VENDAS

� 371-8799
Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGLlÁ DO SUL

� 373-0283

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM

Cód. 493 - Casa nova (Fase de

acabamento) de alv. cl 100,OOm2,
contendo três quartos, bwc, cozinha,
área de serviço e despensa.
Extrutura pl 2° piso. Terreno cl

682,OOm2. ILHA DA FIGUEIRA - R$
35.000,00. (aceita veículo ou cami
nhão como parte do pagamento)

Cód. 499 - Casa de alv. cl 246,00m2,
suite, dois quartos, dois bwc, sala de
estar jantar e TV , cozinha, área de

serviço, churrasqueira e ga(agem. Área
do terreno cl 392,00m2. Chico de Paula
- R$75.000,00
(Aceita veiculo cornoparte da entrada

Cód. 488 - Casa mista. cl 84,00m2,
três dormitórios, bwc, sala, copa
cozinha, área de serviço e garagem,
terreno medindo 392,00m2. Vila Rau
- R$ 25.000,00

i L I 2.2 $ i

Ref. 028 - 420m2. Rio Molha. R$ 16.000,00.
Ref. 048 - 758m2. Figueira. R$
26.500,00.
Ref. 066 - 4.784,25m2• João Pessoa. R$
100.000,00.
Ref. 098 - 900m2. Jguá Esquerdo. R$
32.000,00.

'

RANCHO
MOVEIS

APARTAMENTOS
Ref. 001 - 100m2, 2 quartos. R$
23.000,00 + financiamento.
Ref. 014 - 72m2, 3 quartos, BWC + dep.
Res. São Gabriel. R$ 22.000,00 + finane.
Ref. 017 - 109m2; 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Edif. Adrieli. R$ 48.000,00.
Ref. 021- 174m2, 1 suíte, 2 quartos, 1
BWC + dep. Ed. Florença. R$ 110.000,00
Ref.· 022 - 80m2, 1 suíte, 1 quarto, 1
BWC + dep. Ed. Amarylis. R$ 57.000,00.
Ref. 012 - 94m2, 2 quartos, 1 BWC +

dep. Centro. Ed. Gardênia. R$ 42.000,00.
Ref. 003 - 2 quartos, 1 BWC + dep. Edif.
Amizade. R$ 1'5.000,00 + finane.
Ref. 027 - 2 quartos, 1 BWC + dep. Edif.

Fragata. R$ 45.000,00.

* * * * '* *

* 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
* 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 veiculo até R$ 8.000,00)
* Cód. 363 Sobrado na praia de BarraVelha cl 98,00m2 contendo três quartos, dois bwç,
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 veiculo e moto)
* Cód. 490 - Terreno de esquina cl 3,21 ,75m2na praia de Barra Velha - R$ 10.000,00
* Cód. 476 - Chalé Suiço c/120,00m2, três quartos, dois bwc, sala, copa, cozinha, área de

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

752,00m2. Araranguá - SC - R$ 52.000,00
Aceita troca por casa ou terreno em Jguá do Sul ou carro.
* Cód. 485 - Casa de madeira cl 77,50m2, cl três quartos, bwc, sala, cozinha, terreno
medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira - R$ 17.000,00
* Cód, 472 - Construção de alv. cl 43,99m2, 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. Terrenç 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 450,00m2. Vila Para iso -. Schroeder - R$ 12.500,00
*Cód. 478 - Casa de alv. cl 73,00m2 cl dois quartos, bwc, sala, cozinha, área de serviço e

garagem, Terreno medindo 570,00m2. Rua asfaltada. - Vila Lenzi - R$ 9,000,00 de entrada
+ Financiamento C.E.F..

'QUER ALUGAR SEU IMÓVEL? NÓS
DIRETO AO NOSSO ESCRITÓRIO,

TEMOS A SOLUÇÃO! VENHA
POIS TEMOS CLIENTES CA-

DASTRADOS. LIVRE-SE DE INADIMPLÊNCIA,
COM UMA, AD.MINISTRAÇÃO CORRETA E SEGURA.

PROCURE-NOS.

RANCHO IMOVEIS - CRECI 820-J * * *

CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS· SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

* *

(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Terreno 714m2,
Casa Alvenaria 325m2, 1

suíte c/hídro + 2

�uartos, demais dependên
das, Rua José Emmendoer

fer 1726, Jaraguá do Sul.

Valor R$ 210.000. Aceita

casa ou apto menor valor

inclusive nas praias Piçar
ras, Camboriú. Tel: 370-

1471 - 9973-9831, cl
Regina I Francisco.

mês. Tratar 371-2650. Vende-se jogo de
estofados com 3 peças,

2674. seminava. Valor R$ 200,00.
Tratar 276-0167.

Vende-se microcomputador
233 pentium, cl kit

multimídia e fax molden.
Valor R$ 750,00. Tratar

370-8741 ou 9982-3472,
cl Hélio.

Vende-se 2 terrenos no

Loteamento Casa Nova 2,
próximo à Rua Bertha

Weege, na Barra. Lotes 3 e

4, de 376 e 404m2• Valor

R$ 8.000,00 cada. Tratar
372-3798.

AUTOFINANC'IAMENTO
De R$ 10.000,00 a R$ 500.000,00,
pl compra, alienação e hipoteca de

bens, móveis e imóveis, rurais,
comerciais e residenciais em até 130
meses pl pagar. Para consulta tratar

no telefone (Oxx43)9997 -6255.

Vende-se 2 telefones cl
prefixo 371 e 275. Valor R$
600,00 cada. Tratar 371-

3394, cl Marli, instalação
imediata.

Vende-se sobrado na Tifa

Shubert, na Rua dos

Viajantes. Valor R$
10.000,00, aceito carro.

Tratar 275-2438 ou 9973-
3172.

Vendo Sorveteria em uso,

completa. Valor a combi

nar, aceito carro ou

terreno no negócio. Tratar
370-4509.

Vende-se Casa de madeira
de 90m2 cl terreno de

400m2, no Rio Molha. Valor

R$ 7.000,00, troca, aluga
ou negocia. Tratar 9101-

0252. w-.....__..... I_
ir (0**47)
372-2903

9973-3623

Vende-se apartamento
geminado no Condomínio

Águas Claras. Valor R$
9.000,00 de entrada e

assumir parcelas de R$
114,00 ao mês (financia
mento Caixa Econômica

Federal). Tratar 371-9757

(resid.) ou 370-7933

(coml.), cl Salete.

COR��TOR IIVIÓVEISVende-se terreno no

Loteamento Rio da Luz.
Valor R$ 8.000,00 ou

financia R$ 312,00 por
CASA ALVENARIA - 170,00 M2 - 03 QUAR
TOS. BAIRRO CZERNIEWICZ

R$ 70.000,00

TERRENO - 395,00 M2 - BAIRRO CHICO DE

PAULO - R$ 13.000,00IMÓVEISTEODORO
TERRENO - 450,00 M2 - AMIZADE - R$
12.500,00Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.Vende-se casa de esquina
em Barra Velha, cl 163m2,

cl 3 quartos, cozinha,
sala. Valor R$ 27.000,00, a

negociar. Tratar 9103-6044
ou 372-0655, cl Kátia.

TERRENO - 328,OOM2 - VILA RAU - R$
9.000,00

ÁREA PARA RECREATIVA COM 28.600,00 M2
CASA NOVA - 3 quartos, OTIMO TERRENO -

_ 8 KM DO CENTRO, LOCAL ALTO CONTENDO
localizada em Rio Cerro II. Residencial Versalhes cl 5.000,00 M2 DE ÁREA PLANA. R$ 35.000,00

__.;__R_$_2_0_._0_0-'0_,0_0_· 3_8_6.:...,3_7_m_2_._R_$.;__1_7_._0_0_0,-'0_0_._-, ÁREA CENTRAL _ 1.930,00 M2 - AV. MARECHAL

CASA MISTA - 140,00 M2 - CHICO DE PAULO - DEODORO DA FONSECA R$ 360.000,00 -

06 QUARTOS. BAIRRO R$ 30.000,00 NEGOCIÁVEL

Ligue 371-3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda,166 -

Centro 89251-390 -

Jaraguá do Sul
Vende-se um aquário. Valor

R$ 70,00. Tratar 9104-
Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

GALINHA
MORTA

Ret. 249 - FIGUEIRA - Casa em

alvenaria com 221 ,00m2 +

galpão com 300,00m2 - terreno

com 945,00m2, por apenas R$
75.000,00 - Aceita veículo e

parcela-se direto.

Valor: R$ 42.000,00

Ref.146
.

RIO MOLHA-2

quartos, sala,
cozinha, bwc,
terreno 350m2• Rua

�==;;;.;� ��;;;; Walter Marquardt
em frente Posto BR.

R$ 40.000,00

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

CASAS
103 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro

·

R$ 33.000,00
105 - JARAGUÁ ESQ. - Alvenaria 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro R$ 17.000,00
106 - 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
134 - FIGUEIRA - Alvenaria, 100m2, 1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha R$ 35.000,Op
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
130 - RIO MOLHA - Alvenaria, 80m2, 2 quartos, na rua W. Marquardt R$ 45.000,00
145 - GUARAMIRIM _ Alvenaria 101m2, 2 quartos, sala, copa, 2 bwc, c/laje R$ 32.000,00

APARTAMENTOS
505 - CENTRO - com 103m2, 1 suíte + 1 quarto, e demais dependências R$ 50.000,00
520_ NOVA BRASÍLIA - com 74m2, 3 quartos, sala, bwc, garagem; mobiliado + financ.,.R$ 50.000,00

TERRENOS
225_ VILA LENZI - Com 664m2 ao lado do viaduto (pronto pj construir) R$ 20.000,00
202 - VILA RAU. Com 340m2 (14x24) na rua 979 sem nome R$ 7.500,00

LOCAÇÃO
VILA NOVA - Apartamento com 2 quartos (novo) R$ 230,00

.

j Ret. 252 - VILA RAU - Casa em alvenaria com 160,OOm2, suíte, 2 dormitórios, �
- 2 salas, demais dependências com edícula em alvenaria inacabada. Terreno �
� S'

com 450,00m2 - R$ 60.000,00. iii'

��
__ � LOCAÇÃO

Ret. 2106 - CENTRO - Casa em alvenaria com 1 dormitório, cozinha, �
bwc e garagem. Rua Erich Milke - R$ 225,00 .g

� �

E' Ref. 2102 - VILA RAU - Casa em alvenaria com 2 dormitórios, e GI

� demais dependências com garagem. Rua paralela da Augusto
Demarchi - R$ 225,00 �

=
Ref. 2109 - SÃO LUIS - Casa em alvenaria com 3 dormitórios, e 2-

� ..

:s demais dependências com garagem. Rua 327 - R$ 280,00
.E Ref. 2103 - RIO DA LUZ - Casa em alvenaria com 2 dormitórios, e )o.

� demais dependências com garagem. Rua Rio da Luz 12• R$ 167,00 �
Vende • Aluga • Administra • Compra • Vende • Aluga

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

SERViÇO DE ALIMENTAÇÃO oferece ao industriário
catarinense, através de cozinhas próprias e terceirizadas

nas empresas. Com essa estrutura são atendidas centenas
de empresas em Santa Catarina, beneficiando milhares de

trabalhadores.
Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALE CONOSCO ATRAVÉS DO TELEFONE 370-7899 RAMA� 27
E-mail: sesijgua@netuno.com.br

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

FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãor·

·

·

('íID1�··...� .

_.

SESC CONTRATA PROFESSOR(A) DE

DANÇA PARA 2001
O Sesc Iaraguá 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

FIEse
-

SENAI-

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.

SENAI- C.ET Jaraguásdq:;'Suli;
Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Mol�a - CEP 89259·590 t

.•FOhe/F��: 47":3

Relações Humanas e Auto Desenvolvimento

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 outras de

âmbito nacional. É vice

presidente da Associação ,

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

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

motivação pessoal;
- Desenvolver a confiança na

ca pacidade de rea lização;
- Melhorar o relacionamento
interpessoal.

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

RuaAdélia 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lanchonete diari .
.

o mais de 50 varied
amente 5.00h

AlmoÇ ades - Jantar de Segunda a sexta�feira
ijI
"

Rua Walter Ma�quardt 4;ro
Vila Nova

Jaraguá do Sul.

Strudel de

peru e pimentão
Ingredientes

- 250g de peito de 'peru sem a pele
- Azeite, sal e pimenta do reino a gosto

- 150g de pimentão vermelho
- 3 colheres (sopa) de água

- 1 colher (sopa) de azeite
.

- 350g de massa folhada
- 20 folhas de manjericão
- 1 gema misturada com 1 colher (sopa) de azeite

Aberto diariamente 7 7:00hs, com almoço
Aceitamos reserva para festas f\ua\idade e

� tIl
ßO\1\ goS O.·

N\odo de preparo
Corte o peito de peru em filés finos. Se já for

tempercdo com sal, acrescente azeite, pimenta do
reino a gosto e reserve. Lave os pimentões, corte

\
em tiras e leve para assar em forno alto, por

, aproximad�mente 30 min�t�s,. o� até ficarem

ii murchos. Retire e bata no iiquidificcdor com sal
,

gosto, até formar uma pasta. Abra a massa

folhada em retângulo, espalhe a pasta de

pimentão, distribua os filés de peru, as

.

folhas de manjericão e enrole como um
.

'\ st:udel, dobrando du'a� ou três vezes. ,�.
r\ Pincele com a gema misturada com o

".

,azeite e leve ao forno em 180°C po�
, mais ou menos 35 minutos. Cortei
"

em fatias e sirva quente. ��
" ;;" *'�......_---

275-2923

disk-brega
371�6727

Barão do Rio Branco, 58 - Jaraguá do Sul- SC

•

1 i gue: 3707919para anuncte-,

Aceitamos reservas poro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vendo Ploter Xerox 2230 D,
faz impressão de projetos
arquitetônicos e na área

-

Precisa-se:

- Vendedores
- Cobrador Externo e

Interno, cl salário +

comissão.
Interessados tratar na Rac:

BR-280, Km 69, Bairro

<\gua Verde. Telefone: 371-

8141, falar cl Sr. .Jaison ou

Miro

Aulas
Particulares de

Computação.
Contato

(47)9992-0868.

VENDE-SE
LANCHONE'T"E

MAC .MALE
LANCHES,

DEFRONTE AO
,

COLEGIO
i

HOMAGO . TRATAR
370-4075 ..

têxtil. Imprime colorido e

preto. R$ 6.000,00 -

serninovo, aceita proposta.
Tratar 372-3124.

Precisa-se de vende
dor(a) externo pI traba
lhar cl publiCidade. Pos

suir experiência e veículo.
Ótima remuneração.

Tratar 275-3953.Tenho casa para locação
de temporada no litoral.

Tratar 275-3998. Compro bicicleta

ergométrica. Tratar 370-
8649 (comI.) ou 370-

0975, 'após as 19 horas,
cl Maria.

Preciso de casa para
alugar, até R$ 400,00.

Tratar 275-3798.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2a Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a) de
Direito.

.

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar incerto e aos eventuais
interessados que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul-SC, tramita a Ação tJsucapião, sob na 036.00.004168-3,
aforada por Antonio Vicente Tureck e outro, em desfavor de.
Assim, fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação,
querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 28.5, c/c art.
319 do CPC). -SINTESE DA INICIAL: Os requerentes são
possuidores de um imóvel rural ;Iocalizado na Estrada .Felípe
Schmidt, s/na, bairro Rio Novo, na cidade de Corupá/SC, com

área de 38.225m2, cujo imóvel faz frente para o Rio Novo,
travessão com terras de Friedolin Fischer, e de outro lado com o

Rio Novo e Pedreira, e Elzira Krüger, de forma triangular. Em 20/
10/1994, os requerentes compraram o imóvel da Sra. Emília
Krüger, sendo que passou-se 05( cinco) anos que os requerentes
encontram-se na posse mansa 'e pacífica do imóvel. E, para que
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Christiane Korn Alves, o digitei, e eu, Ana Lucia Rozza, Escrivã(o)
Judicial o conferi e subscrevi Comarca de Jaraguá do Sul(SC),
31 de outubro de 2000.

Juiz de Direito

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

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

EDITAL Nº 23.053 de 22-11-2000

Cópia recebida do cartório de Itaiópolis, neste Estado
JOSÉ JAIR BUENO DE FARIAS E AR!.:I WACKERHAGE

Ele, brasileiro, sottelro, auxiliar de tinturaria, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho
de João Manoel Bueno de Farias e Juraci Martins de Farias.:

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliada e residente. nesta cidade, filha
de Udo Wackerhage e Lorita Wackerhage.

EDITAL Nº 23.054 de 22-11-2000

Cópia recebida do cartório de ltaiópolis; neste Estado
JOSÉ AVACIR BUENO DE FARIAS E RISOLETE KUBIAK

.

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de tinturaria, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho
de Jcêo Manoel Bueno de Farias e Juraci Martins de Farias.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Itaiópolis, neste Estado, domiciliada e residente nesta cidade, filha de

Wenceslau Kubiak e Julia Chikora Kubiak.

EDITAL Nº 23.060 de 28-11-2000

Cópia recebida do cartório de São Mateus do Sul, Paraná
JOÃO LUIZ FAGUNDES DA SILVA E CASSISClÉIA APARECIDA DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, natural de São Mateus do Sul, Paraná, .domiciliado e residente na BR-

280, Km 72, nesta cidade, .filho de José Antonio da Silva e Jovelina Maria das Graças Fagundes da Silva,

Ela, brasileira, solteira, do ter; natural de Pato Branco, Paraná, domiciliada e residente na Rua João Gabriel Mélrtins,
1.639, São Mateus do Sul, Paraná, filha de Domingos Leoci de Lima e tvonete Terezinh� de Lima,

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

Ilton Hoffmann

Tabeliã Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARESDACUNHAMELLO, TabeliaDesignadada
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 contrai
I

Agostinho Cesar Voltolini - Av. Getúlio Vargas, 26 - Centro - Nesta;
Ana Lucia Bezerra - R, E, Quadra 21, Lote 6.655 - A/c AG - Nesta;
André Luis Dunkel' - R. Joinville, 2.499 - Nesta;
Arlete Aparecida Papp Moretri - R. Conrado Riegel, s/n° - Nesta;
Bar e Mercearia Souza ME - R, Ervino Menegotte, 729 - Vila Rau - Nesta;
Carlos Joelcy Engel - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 790 - ap. 301 _

,

Nesta;
Carmem Terezinha da Silva - R. Mál. Deodoro da Fonseca, 1122 - Nesta;
Comercial Nitron LIda. - R. Camilo Picolli, 100 - Nesta;
Condutron lnd.' Eletrônica LIda. - R. Maria Urnbelina da Silva, 232 - Nesta;
Danielle G. de A, Costa - R, Rio de Janeiro, 766 - Nesta; ,

Editora Jornalistica Grande Oriente - R. Mal. Castelo Branco, 1.577 - Nesta;
Eva Mar Produtos Texteis Ltda. - BR-280, Km 74, s/n° - Nesta;
Evandro Mendes da Silva - R. 979, apto II, bloco B - Três Rios do Norte

Nesta;
Gercassa lnd. Com. Vest. Ltda. - BR-280, Km 63, n° 5.249, sala 12 - Nesta;
Gercassa Ind. Com. Vest. LIda. - BR-280, Km 63, n" 5,249, sala 12 - Nesta;
Gilberto Edson Ramos - R, Angelo Rubini, 15 - Nesta;
Gilson Luis Cacenot Pinto - R, Walter Guimer, 186, próx. Bar do Dinho -

Nesta;
Gilson Luis Cacenot Pinto - R, Walter Guimer, 186, próx. Bar do Dinho -

Nesta:
Gilson Luis Cacenot Pinto - R. Walter Guimer, 186, próx. Bar do Dinho

Nesta:
Givanildo Julião Gomes - R, Victor Withoshi, 233 - Ana Paula II - Nesta;
Hamilton das Graças Alves - R. Loteamento Zastrow, 357 - Nesta;
Jatec Assist. Teen. em lnforrn. LIda. - R. Walter Marquardt, 486 - Nesta;
João José Lacerda - R. Águas Claras, lar. após Igreje - Nesta;
Laercio GazanigalCannen Silvia de Amaral Gazaniga - R. Johann Bruck, s/no

Rio Cerro II - Nesta:
Leticia Regina Sagartski - R. Irineu Franzner, ao lado n° 60 _:_ Nesta;
Marcos Cheber Lorenzetti ME - R, Presidente Epitácio Pessoa, 100 - Nesta;
Maria Dentina de Jesus Cardava - R. CeI. Procópio Gomes Oliveira, 127-

Centro - Nesta;
Maria Terezinha de Assunção ME -,R. Walter Marquardt, 1,128 - Centro

Nesta:
Marina Donato Nass - R. Nernando Carsten - Nesta;
Mei Industrial LIda. - Km 17,3, lado ímpar - Nesta;
Mercearia Nossa Senhora Aparecida - R, Exp. Gumercindo da Silva, 121 -

Centro - Nesta;
MÓveis Spésia LIda. - R. Guaramirirn, sin° - Nesta;
Nair Hansen Santos - R. Marechal Deodoro, 1.290 - Centro - Nesta;
Natureza Central Trat, Resid. Inds, LIda, - R. Mal. Castelo Branco, 6,132 - Cp, 24
- Nesta:
Neuza Zano Vargas Morais.- R. Rio de Janeiro, 666 - Nesta;
Orlando Gilberto Gonçalves - Herbert Sasse, s/n° - Nesta;
Panificadora Baldesser LIda. - R. Jorge T. Ribeiro, 1,230 - Ilha da Figueira-
Nesta;
Panificadora e Confeitaria Bruna - R. Padre Alberto Jacoby, ) 28 - Centro -

, \
Nesta:

.

Pequeno Gigante Comércio e Conf LIda, - Av, Pref. Waldernar Grubba, 2.474 - 51.

OI - Nesta;
Realprin Graf. Edit. LIda. ME - R, Walter Marquardt, 2.747 - bloco II - Nesta;

Roseli Eckstein de Paiva - R. 776, n° 390 - Ilha da Figueira - Nesta;
S.P,S. Com. Distrib. Aviamento - R, Prof. Heinrich Geffert, 417 - Nesta;

Salete Maria Baumer - R, Rio de Janeiro, 582 - Nesta;
Silvana Machado de Amaral - BR�416 - Rio Cerro II, s/no - Nesta;
Stocco Carvalho Cia, LIda, - R. Emilio Otto, s/n° - Nesta:
Tania Roberto Capistrano Nunes - R, Getúlio Vargas, 1.268 - Centro - Nesta;

Terezinha Medeiros .ME - R. Marechal Deodoro da Fons�ca, ,119 - Centro-

Nesta:

Terplan Terraplanagem LIda, - R. Waldemar Lessmann, s/n° - Nesta;

Thiago da Silva Ribeiro Hahn - R. Ernil Burow. 222 - Centro - Nesta;

Tugle' Restaurante Pizzaria LIda. - R, Pres. Epitácio Pessoa, 1.501 - Nesta;

Viviane de A. Pereira Maffezzolli - R, Getúlio Vargas, 158 - Centro - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por interrnédio do presente Edital,
.para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthut

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 protes
tados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www.nageral.com

- Telão pl eventos

- Cartelas pl bingos eletrônicos

Telefone: 47 99793773

,

VALOru2ESEUSEVENTOS
INSTALE UM TELÃO

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches
Sexta-feira: PingüimBar

_

No final de semana na Notre, Chopp & Club,
Café Confusão e Studio Ao Vivo nageral.com

-5UPERNOVAS

Maurício Manieri compõe música
tema do próximo filme de Xuxa

O cantor Maurício Manieri foi escolhi
do para gravar a música-tema de

PopStar, o mais novo filme de Xuxa.
Além disso, está marcado o lança
mento de seu CO, ao vivo, gravado
no início do mês, no Olympia, em

São Paulo. O carro-chefe do álbum
será a música Primavera, que em

breve começará a ser executada nas

rádios.
Demi Moore e Bruce Willis finalmen

te se divorciam

Após dois anos de separação, os

atores Bruce Willis e Demi Moore
finalmente se divorciaram na última

semana. Os dois foram casados por 13
anos e têm três filhas. Desde a separa

ção, Willis foi visto com a espanhola
Maria Bravo, mas segundo os tablóides
norte-americanos, o romance também

já teria terminado.
Terra Networks tem perdas de US$ ,

85 milhões no trimestre
O portal Terra Networks anunciou, dia
27 de outubro, ter registrado perdas de

US$ 85 milhões no terceiro trimestre
fiscal deste ano. Os rendimentos so

maram US$ 50 milhões, o que significa
um crescimento de 185% em compara
ção ao período equivalente de 1999, e

de 28% em relação ao segundo trimes
tre fiscal de 2000.

eINE 1

102 DÁLMATAS
Livre. 15:00 - 17:00 - 19:00 e 21:00

eINE 2

FILHA DA LUZ
14 anos. 14:30 - 16:45 - 19:15 e 21:30

eINE 3
AS PANTERAS

12 anos. 15:15 - 17:30 - 19:30 e 21:40

·KIBARATO

Av. Mal. Floriano, 35

Vestindo Toda a Família

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

��,� Av. Mal. Deodoroda

�9� Fonseca,1699
�I \� Fone: 371-7847

1:.. '

Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO

I:!=.Rua Mal. Deodoro da �
Fonseca, 1452 �

Fone/Fax: 372-3306 o..

C -'D·Jaraguá do Sul- SC � &I I

II () Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

bre; 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. Pref. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A bela Anna Caroline Mahfud, de 2
anos e 3 meses, filha de CIeia e Tadeu

Mahfud, num dick superespecial
para a nossa coluna

No dia 3/12, a gatinha Maria

Isabelly completa 2 aninhas. Seus

pais" amigos e parentes lhe desejam
feliz aniversário

A fofinha Anice Cristina Klein,
filha de Dirsan e Albertina

Klein; completou, no dia 30/11,
1 aninho. Parabéns!

o gatinho ,l-eonardo Ferreira da Cruz

completa, dia 8/12, 4 anos. Parabéns!

Sábado, 2 de dezembro de 2000
�

:
• " ••••••••• " •• eA"'

••••••••••••••••••••••••••••••••

,
O João
Vitor

Min.el, de 1

ano e 6

meses, é

filho de

Sérgio e

Tania
Mara

MineI

18/1.1 Bruno Gonçalves Fernandes
19/11 Vitor Eduardo Bosse
19/11 Leonardo Pasold de Oliveira
20/11 Nicole Carolina Vavassori
20/11 Luíza Schlickmann Rodrigues
20/11 Nayara Filipp
21/11 Yuri Hernany Friedrich
21/11 Juliano Cezar Ribeiro Lima
21/11 Luana Gabriela Mazzarolo
21/11 Larissa Cristina Henses
21/11 Wesley Lucas Klein
22/11 Patricia Bedin Borba

22/11 Cristhofer Beppler
22/11 Thiago Rodrigues
23/11 Luís Eduardo Alves
23/11 Gian Carlos Medeiros Hackbarth
23/11 Yuri lunckovski
23/11 Clara Tarsila Bubniak
23/11 Lizandro Kanigoski Lampert
24/11

,
Tatiana Lucia de França

24/11 Sabrina Kiefer
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aniversariou no dia
30/11 a garotinha

Nathália Pauli, que
completou 7 anos.

Os padrinhos,
Sandra e Rogério,

desejam-lhe muita

felicidade!

A linda Camila Olos, modelo e

manequim da Cekat, enfeitando
nossa coluna

r», Herberto Meldau
PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371�0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UNERJ conhece anteprojeto
do Centro de Alta Tecnologia

e Meio Ambiente 2000

Professor da Universidade de Firenze
- Itália - ministra curso na Unerj

Numa promoção do Curso

de Arquitetura e Urbanismo, o

Centro Universitário sediou,
entre os dias 28 de novembro

e lOde dezembro, o curso de

Design Intemi com o Professor

Arquiteto Marco Casamonti,
das uni-versidades de Genova

Fruto da iniciativa da Fede

mção das Associações Comer

riais e Industriais de Santa Cata

rina (FACISC), através da

Associação Comercial Industrial

deJaraguá do Sul, foi apresentado
idireção do Centro Universitário

�e Jaraguá do Sul - UNERJ, o

anteprojeto para a instalação do

Centro de Alta Tecnologia e Meio

Ambiente 2000.

Na ocasião, o Dr. Jüegen Lipp,
rresidente do Umweltzentrum

1000 GmbH, da Alemanha, falou

sobre as características arquite
Iônicas e sobre o organograma do

empreendimento, que contará

com espaço para empresas
nacionais e internacionais, ligadas

ao meio ambiente, "indústria,
prestadores de serviços, centro

científico voltado às técnicas de

preservação do meio ambiente.
Além disso, o Centro de Alta

Tecnologia e Meio Ambiente
2000 terá por objetivo fomentar
os resultados científicos nas mais
diversas áreas para aplicação na e Firenze, na Itália e editor das
prática.

Na mesma oportunidade, o
O curso aconteceu nos la-

Dr. Jüegen Lipp apresentou boratórios do Curso de Ar
alguns resultados da pesquisa
feita pela ACIJS, junto aos quitetura e Urbanismo e se

empresários, no primeiro' desenvolveu através de oficinas

semestre deste ano, ocasião em práticas sobre temas comerciais

que se revelou o interesse das em espaço pré-definido, a

empresas na instalação do centro partir das quais foram estu
tecnológico. dados os aspectos de conforto

ambiental, funcionalidade,

revistas Area e Materia.

UNERJ renovapatrocíniono basquete estética, técnicas e materiais,
tendo o seu resultado final

apresentado em maquetes e

desenhos.

(da esquerda para direita) Prof Fábio C. Montibello,
Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo;
Arquiteto Marco Casamonti, Professor do CUrso de Desing
Interni; e a Tradutora Sra. Ornella di Tomi Padilla

Tendo em vista a grande
exposição da marca FERJ na

mídia local e o excelente retomo

de imagem proporcionado através
dos patrocínios das Equipes
Juvenil e Adulto da Associação
Jaraguaense de Basquetebol, o

Centro Universitário de Jaraguá
do Sul - UNERJ renovou, por
mais um ano, o patrocínio destas

equipes.
Durante este ano, a Equipe

FERJIFMEdisputou as Seletivas

para a Copa Caixa, os Jogos

Abertos do Interior (Jacareí-Sl'),
os Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, os Jogos Abertos de
Santa Catarina, o Campeonato
Estadual Juvenil, o Campeonato
Estadual Adulto, além de

amistosos preparàtórios para estes

torneios.
O destaque ficou por conta da

equipe juvenil, terceira colocada

no Campeonato Estadual e nos

Joguinhos Abertos de Santa
. Catarina que, em 20 jogos, venceu

,

13 e perdeu apenas 7 partidas.

UNERJ participou do I Fórum de

Extensão UniversitáriadaACAFE

UNERJ.

parabeniza
"" .

empresanos
.

jaraguaenses

o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul - UNERJ

marcou presença no I Fórum de

Extensão Universitár ia da

ACAFE, realizado entre os dias

23 e 24 de novembro, na cidade

de Tubarão.

O evento teve por objetivo
compreender a concepção e

natureza da extensão e suas

atividades universitárias, pro
mover a reflexão sobre as

funções universitárias de En

sino, Pesquisa e Extensão,
enfocando sua indissociabilidade

teórica, além de analisar as

experiências de extensão das

universidades que compõem a

ACAFE, e apresentar trabalhos

de extensão das universidades.

A apresentação da Orques-

tra Sinfônica de Blumenau e a

mostra de projetos de todas as

universidades do Sistema
ACAFE deram início ao evento.

Coube ao Professor Sílvio

Botomé, da Universidade Fede

ral de Santa Catarina, proferir
a conferência de abertura que
teve como tema "Extensão Uni

versitária: superar equívocos,
delimitar exigências e ampliar
perspectivas".

. No segundo dia, o pales
tran te foi o Professor Ronai

Pires da Rocha, da Universidade
de Santa Maria, no Rio Grande
do Sul. Na parte da tarde acon

teceu o Fórum de Extensão, se

guido do lançamento do projeto
da Revista de Extensão e do

coral da Unisul.

O Centro Universitário de
Jaraguá do Sul- UNERJ para
beniza os empresários jara
guaenses que, por seus esforços
e relevantes serviços prestados
à comunidade, receberam, nesta

semana, os títulos de Cidadão

Honorário e Cidadão Bene

mérito, ambos outorgados pela
Câmara de Vereadores.

Receberam os títulos de

Cidadãos Beneméritos (nasci
dos em Jaraguá do Sul) os

empresários Rodolfo Hufenüs

sler, Dietrich Hufenüssler,
WandérWeege, Loreno Antônio

Marcatto e Urbano Franzner. Já

os títulos de Cidadãos Hono

rários foram concedidos a Eg
gon João da Silva, Hans Brei

thaupt, Werner Ricardo Voigt,
Pedro Donini, Vicente Donini e

llse Kohlbach.

M:atr{�tilaprévia
Aprimeira etapa daMatrítul�.:Brévia deverá ser feita por todos

os alunos, no período de li' 31J5 {Ie tíezembro no Bloco C.\'C.sala 01.
O acadêmico devyJ,"á .preenc'heF\i;<:L1$Ua matrícula prévia e assinar Q.

CObt(1,lto·· de :prestaçãöi�
A:te�çã(,1J'� de�dJtlç

Prestá.çãQ\ ,�e: Se,rv�çós
matriculadó.

A 2a Etapa (C()nf'll1Daçã(),pe Matrícula) será realizada nos dias
3@e31 de janeiro-de 2001.
Vale.apenalembrar:

.'

• Somente efetivará amatríêula oaluno que estiver em diacom as

mensalidades, inclusive,oomja mês de �aneiro e que não estiver

deven<:\Q.:J.iVJ,"os"qutwylta e.
. CJ.lfi),pridas as çlull�jl�tapas, o

aca4êt:tüc arnlilnte ooiJ,fi liI1l

ded�êi co�parecei;à
•

�e/oHaI1'll1.0 �r ados preenchidos ,n . 'cuia

PréVia,port#�dan ep an r,reprovação em discipliml.�.que são

Pré�requisitÖ;ou por ter efetuado matrícula de disciplina especial, deverá

�mparecer, pessoalmente, à Biretoria de Registros Acadêmicos, nos

d�1S 30 e 31 de janeiro, 'para a Confirmação de Matrícula.
•

.

Dunmte ,0 período dI confirmação de matrfcula, a Tesopraria e a

DlretQria de Registros ç\cad�ll}Ícos disponibilizarão, na19tewet, a

�n:1'i911açãO damatrículâqo (Õºjas as etapªs fOfam cilItlpridas. �

S
•

adas,

está

CoralparticipadaprogramaçãodeNatal

12 - Igreja Evangélica Luterana

Santa Luzia; dia 9/l2 - Igreja
Evangélica de Guaramirim; e no

dia 10/12 na Associação Re

creativa Marisol. Todas as

apresentações acontecerão às

20 horas.

Para encerrar o ano com

chave de ouro, o coral do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ estará se apre
sentando em diversas pro

gramações natalinas. A pro

gramação é a seguinte: Dia 3/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aflores@netuno.com.br

Câmara homenageia .empresários

R. Reinoblo Ra� '728" sala '7
Telefone: 275-,2120

A1mindae UrbanoFranzner

<'

Renata eDiefrichHufenüssler

HansBreithauptcomofilhoRobeItÕea
veeedoreNiumdosSmtos

fl Floricultura
Florlsa

1f (047) 371-8146
1if (047) 371-0515

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

Werner Voighteo vereadorAlddesPavanello

VeIffidor
PedroCarcia

eo

eI17jJllNÍIÍO
Laeio

Marcatto

Mania de vender barato
/

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

EggonJoão
daSilvaeo
vetPi1Cfor
Ad:Ymr
Pax:;amai

A CâmaraMunidpal
realizouna terça-feira/28de
novemJ:;rq.às20horas.,no
OubeAtléticoBaependi
!ksxioSolenepara
homenagmrll
pe!S011í1lidadesdomeio
emptesuialcomo
1fllJI7hfránentope1os
relevanfEBseJViçosprestados
aJaraguádoSul. Oevento

reuniulideranças
empresuisise-poãiicssde
toderegiio. além de

ceatenasdepessoasque ,�

foramprestigiarapremÍaç1o.
'

Lauritse WandéTW�

, Flodldae
Wcente
Datini

OvereadorMmdr]JertOldíea
�J(d1fhxh

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

Especial Empprov 2000

---- ---o

MELHOR fARMÁCIA DA .REGIÃO

Melhor
Laboratório
de Análises
Clínicas'

LABORATÓRIO

FLEMING
DE ANÁLISES CUNlCAS

Motel
Garden

Hospital e Maternidade São .José

1'\1'101::0 Peças
-

Melhor loja en, .Peças7 Serviços I

e Acessórios para Motos

a

Marangoni, Telecomunicaçõe

MELHOR
COLÉGIO

EM CURSO
'PRÉ-VESTIBULAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sereias·
Frutos
do Mar

275-2912

.\\eU"'11

ellllilleS'1
ellillecus

r

e Sell,'ic.IS
,

l"lru 1�lleh,s
;1 All�

VS TECNOVALVULAS

WISÕé)M� Melhor Escola de Idiomas
te·' � L!J #I .J;."·i-:tlllJ

ESCRITÓRIO CONTÁBIL MARL!AN SIC Ltda.
---

o melhor escritório de contábilidade

) \

Síne(icetto
�etís ettWetnte

Supermercado Vitória, o melhor

A.LDO SALAI
l

o melhor
contador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bombeiros recebem aulas para
dirigir veículos emergenciais

Jaraguá do Sul - o Corpo
�eBombeiros Voluntários realizou

esta semana, em convênio com a

Udesc (Universidade do Estado de

)anta Catarina), curso de Capa
citação para motoristas de veículos

emergenciais. Em aulas práticas e

teóricas, os motoristas aprenderam
�ue "o importante não é a velo

cidade, mas a qualidade do trans-:.__
�orte", lição de segurança para
evitar acidentes com ambulâncias

�acorporação e diminuir os riscos
aoS passageiros e cidadãos.

Durante todo o dia de ontem,
os bombeiros fizeram curso de

volante. Ex-piloto de rali, Joel
! Gomes ensinou aos motoristas da
i corporação técnicas de erner

!ência para evitar acidentes em

curva, que hoje têm a maior
incidência nas estatísticas. "Esta
mos mostrando, numa situação
extrema, como o motorista pode
evitar acidentes reduzindo marcha
e aperfeiçoando os reflexos",
explica. Terreno baldio, próximo
à Prefeitura, foi utilizado para
manobras na lama. "Se o bombeiro
tiver que fazer um atendimento

I numa região alagada, ou numa

ocorrência de enchente, por
exemplo, vai ter melhores noções
oe como agir", explica o diretor
00 núcleo de treinamento para
prevenção de emergências da
Udesc, Antônio Pinheiro.

o comandante da corporação,
Elemar Ewald, conta que o curso

foi solicitado à Udesc porque os

bombeiros não tinham nenhuma

qualificação nessa área. A

universidade desenvolve cursos

desse gênero em todo o País,
através de convênio com o

0FDA, órgão dos Estados Unidos

responsável pelos atendimentos a

desastres no exterior. Diretor do

programa, Pinheiro lembra que a

_primeira coisa a fazer é des
mistificar a idéia dos filmes ame

ricanos de que as ambulâncias
têm que correr desesperadas pelas
ruas. "É preciso considerar a

segurança dos passageiros e dos
veículos e pessoas que transitam

pelas vias."
As aulas teóricas transmitiram

conhecimentos sobre legislação e

direção defensiva. Os motoristas
também receberam lições de
estacionamento dos carros de

emergência e viajaram dentro dos

carros, no lugar dos feridos, para
saber qual a sensação que eles
sentem com os solavancos das
ambulâncias. Motorista da

corporação, Carlos Borcers revela

que as aulas práticas deram mais
consciência aos motoristas. "Às
vezes a gente não pode evitar

acidentes, mas agora já sabemos
o que se pode fazer", diz.

(LiSANDREA COSTA)

Segurança: manobras e estacionamentofizeram parte das aulas práticas

Dia Mundial de Combate
à Aids mobiliza a cidade

Regiãoda
Amvali possui
231 casos

de HIV positivo

Jaraguá do Sul - O Dia
Mundial de Combate à Aids foi
lembrado ontem com a distribuição
de cartilhas e panfletos infor
mativos sobre doenças sexual
mente transmissíveis, incluindo
\

camisinhas, além da decoração
alusiva à doença .Iaço vermelho)
exposta em empresas, escolas e

comércio do Município. A psicó
loga e coordenadora do programa
DST/Aids (Doenças Sexualmente

Transmissíveis), Maris Solange
Maertner, diz que o posto de saúde
da Rua Reinoldo Rau não consegue
suprir toda demanda de portadores
do vírus, afirmando que muitas
pessoas aguardam vaga em fila.
"Nós fazemos, em média, 250
exames por mês, mas apenas
quatro pessoastrabalham no DST/

Aids", comenta.

Segundo a coordenadora, exis
tem 231 casos de HIV positivos
na Região da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapo
cu), sendo maior incidência em

homens. "Este índice não significa
o número total porque muitas pes- ,

soas não fazem o exame", destaca.
Ela acredita que a procura pelo
teste vai aumentar devido à soli

citação dos médicos, principal-

Fotos: Edson Junkes/CP

Conscientização: enjeites alusivos à Aids joram colocados na cidade

mente para exames pré-natal.
Outra preocupação levantada

pela coordenadora foi a constata

ção de três casos de mulheres que
adquiriram o vírus de parceiros fi
xos. "As mulheres e homens casa

dos devem se conscientizar e usar

preservativo.zambém", orienta.
Dados da Prefei tu ra de Jaraguá

do Sul apontam que cada 26,3
exames realizados, um é positivo.
Desde o início do programa, em

1991,59 casos de HIV positivo
entraram em óbito, 75 estão

doentes,sendo que apenas 62
tomam medicamento (outros
desistiram), e 97 estão sadios.

(FABIANE RIBAS)

Matrículas da rede estadual iniciam segunda-feira
acompanhem seus filhos e integrem
se com a escola", aconselha. Os
alunos novos devem levar certidão
de nascimento, além do compro
vante de residência. "Aqueles que
vêm de outras escolas ou cidades
devem trazer também documento de

transferência", diz.
As matrículas destinam-se à

educação infantil, fundamental, ensino
médio e educação de jovens e adultos.

No total, Jaraguá do Sul ofere
ce 281 vagas na pré-escola; 2.765,
para 1" a 4" séries; 3.479, para SO a

8"; 5.125 vagas no ensino médio,
3.396, no supletivo. "Estes núme
ros são referentes ao período de

2000, para o próximo ano estima-se
acréscimo de 10%", acredita a

diretora, enfatizando que o acréscimo
maior deve acontecer no ensino
médio. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - As matrí
culas para a rede estadual de ensino
do Estado de Santa Catarina serão
realizadas no período de 4 a 8 de
dezembro. A diretora regional de

ensino da 19" CRE (Conselho
Regional de Educação), Iara Pereira

Oliveira, informa que os interessados

poderão fazer a matrícula, res

peitando 0$ critérios de zoneamento.

"Nós pedimos para que os pais

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

Ijac@netuno.com.brO '

�

••
. � LABORATÓRIO JARAGUAENSE

,DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
conficbilidnde em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Palmito: encontro decidiu buscar tecnologia e capacitação, além de formar consórcio de produtores

Núcleo de Conservas busca o

apoio do Sebrae e da Facisc
Empresas
querem acelerar
o desenvolvimento
dosetor

Guaramirim - o Núcleo
das Indústrias de Conservas, está
recorrendo ao apoio do Sebrae e ,

da Facisc (Federação das Asso

ciações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina) para a vi

abilização de projetos que con

tribuam para a revitalização do

setor, notadamente o segmento da
- industrialização do palmito, que

tem planos de organizar e forta
lecer a atividade em todo o Esta
do. Segunda-feira à tarde, a dire

toria do núcleo esteve reunida na

Aciag (Associação Comercial, In

dustrial e Agrícola de Guarami

rim) com o consultor Mário Ges
ser e o coordenador da Área Agro
pecuária do Sebrae, Ricardo Brito,
para debater sobre o assunto.

Do encontro, que durou duas

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311

� 372·2036

V 371·4311

Dr. Kleber Lisboa Araújo
'cRO-SC5270

(entro • (zerniewicz

horas e teve também a participa
ção do vice-presidente de Ser

viços da Facisc, Adriano Zim

mermann, resultou a intenção de

desenvolver três projetos em co

laboração, �endo que o primeiro
deles dirigido à indústria de con

servas no todo, visando prestar
apoio à atividade de maneira

geral, como, por exemplo, na

busca de tecnologia e na capaci
tação gerenci aI. O segundo proje
to, propondo a formação de um

consórcio dos produtores de pal
mito Juçara (Euterpe edulis), com

o intuito de tomar Santa Catarina
um importante pólo de exportação.

Outro projeto visa contemplar
as indústrias de palmito de

melhores condições gerais de

funcionamento, desde o.manejo
com a capacitação de mão-de
obra até outras etapas do pro
cesso de industrialização. O en

genheiro de alimentos Rainízio
Radünz informou que' a reunião
realizada segunda-feira faz parte
do ano de ação desencadeado

para fortalecer a indústria de
I

conservas e que deverá incluir
ainda outras iniciativas, como o

repovoamento da Mata Atlântica
com a espécie para garantir ma

téria-prima.
EMPREGOS - O objetivo"

do Núcleo das Indústrias de Con

servas é gerar dois mil empregos
diretos e dez mil indiretos,
beneficiando 40 mil famílias ru

rais, através da expansão do cul
tivo e da industrialização do pal
mito Juçara. Nesse processo
seriam envolvidos todos os muni

cípios alcançados pela Mata

Atlântica no Estado, com pers

pectiva de movimentar US$ 30
milhões em exportações. Atual

mente, existem 23 empresas cre

denciadas e outras 15 em proces
so de credenciamento para a in

dustrialização do palmito Juçara
no Estado, envolvendo as cidades
de Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Blumenau, Brusque, Ilhota, Inda

ial, José Boiteux, Luís Alves,
Massaranduba, Meleiro, Nave

gantes e Rio dos Cedros.

(MILTON RAASCH)

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta /

Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições,para Empresas

:3 7O .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis,

MISSAS

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2000

Concurso vai escolher o Hino
da Escola Almirante Tamandaré

organizadora até três dias antes
da apresentação festiva de todos
os hinos concorrentes, em data
ainda a ser fixada e divulgada.

As fichas de inscrições de.
verão ser encaminhadas (até o

limite de duas por participante)
à coordenação geral do Projeto
"Nossa História - Nossa
Escola". As produções par.
ticipantes do concurso serão

julgadas por júri nomeado pela
Comissão Organizadora, Com.

preendendo dois músicos des
tacadas no Município; dois

professores de português e

literatura, residentes em Gua- I

ramirim; um representante da
Secretaria Municipal de Edu

cação e duas pessoas com

participação na comunidade

escolar, indicadas pela APP.

Ao autor selecionado será

conferido diploma e premiação,
além do reconhecimento oficial

da obra como hino da escola,

(MR)

INFORMATIVO PAROaUIÁI;i; - 2 e 3112/2000

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz

, &DZtHItQ 'Hi"�'�tQt
SARIELLY

NOSSA MENSAGEM

Ficar atentos aos sinais' da vinda
do Senhor

Ficar átentos aos sinais do Senhor é um desafio para o homem

moderno. O domínio sobre o mundo lhe traz certa segurança e

reduz os acontecimentos a algo previsível. Assim, não se dá

oportunidade para a vigilância atenta aos sinais dos tempos, que
são sinais de Deus na História do mundo. As primeiras comunidades
cristãs viviam na esperança do "Deus que vem" ao seu encontro,

Hoje, iniciando um Novo Ano Litúrgico somos convidados a acolher
Deus na História da humanidade. O Reino se faz e é preciso
descobrir essa sua.presença.

Guaramirim - A Escola de

Ensino Fundamental Almirante

Tamandaré instituiu o concurso

"Hino da escola" com a finalidade

de incentivar a produção poética
e musical entre os jovens e

selecionar a melhor obra, com o

intuito de adotá-Ia como hino

oficial do estabelecimento. A

produção artística para, o

concurso poderá ser individual ou

em grupo, devendo contar

obrigatoriamente com a par

ticipação de pelo menos um aluno

ou ex-aluno da escola, para que
obtenha o reconhecimento da

Comissão Julgadora.
Os concorrentes poderão

fazer inscrições prévias até o dia

15 de dezembro, às 17 horas,
confirmando-as em definitivo,
depois, com o encaminhamento
da Letra e Música, em três vias,
para a Comissão Organizadora do

Concurso, juntamente com uma

fita gravada do hino. Este material

deverá ser entregue à comissão

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala' 105

Ed. Florença - l° andar
Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

:ta
CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Sábado'
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

17h30 - São Luiz

19hOO - Perpétuo Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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la Ato contra a aids tem pouca
�é repercussão em Guaramirim
tes Guaramirim - Desfi Ie de

los viaturas com sirenes acionadas,

lta realizado ontem ao meio-dia, na

Rua 28 de Agosto, com duração
oe 15 minutos, foi um dos atos

Ie·
: o �ue marcaram a passagem do Dia

Intemacional de Combate à Aids,
te) em Guaramirim. A Secretaria

-

:te
M�nicipal de Saúde conseguiu

sa mobilizar apenas seis veículos,
Ir·

entre ambulâncias do próprio
ão �erviço de saúde pública, Bom
:la iJeiros e Polícia Militar. A maioria
Il- oas unidades, tanto da Prefeitura
:s, �uanto das forças policiais, esta

'IS va ocupada em serviço, explicou
e o secretário de Saúde; Antônio

a- Carlos da Luz.

la Além da carreata, que desfez
u- e nas proximidades do Trevo do

rn Prlisse, houve palestras durante o

Ie dia e à noite, para os alunos dos

colégios São Pedro e Lauro Zirn

rá mermann, e os funcionários dos

postos de saúde foram instruídos
o,

para que o dia fosse aproveitado,
para atividades de orientação da

população, sobre os riscos de con

taminação com o vírus HN, com

distribuição de foulders e ,ca·
misetas.

Outra iniciativa foi a confecção
do laço que simboliza a campanha
de combate à aids, com balões
vermelhos e em tamanho gigante,
colocado na entrada do prédio da

Câmara de Vereadores, por ocasião
da abertura dos festejos natalinos
na cidade. O secretário Antônio
Carlos da Luz admitiu, entretanto,
que a programação pela passagem
da data poderia ter sido mais
enfática e com maior repercussão
na comunidade, considerando que
Guararnirim enfrenta situação
preocupante com a aids, se

comparado proporcionalmente
com Jaraguá do Sul, cidade que

possui rnais 100 mil habitantes.
(MR)

POIlCQ efeito: carreata dispersou-se em 15 minutos sem despertar interesse

Os filhos, Rogério, Roseane, Rosângela, Raquel e Rosiléia, a

Nora Marli, os Genros Wilson e Carlos Fernando, os netos,
Heloíse, Lucas, Isabelle e Bruna convidam parentes e amigos

do sempre querido, pai, sogro e avô,

ANTÔNIO JOÃO KRAWULSKI

A participarem da missa de Ação de Graça, a ser realizada no

próximo dia 08/12/2000 (sexta-feira) na Igreja Matriz São
Sebastião pela passagem do 5° ano de seu falecimento.

MENSAGEM:

Pai,
Já se passaram 1825 dias; bastante tempo, porém sua lembrança
em nossos corações continuam muito vivas e presentes;
Sua ausência entre nós transforma-se cada vez' mais em uma

saudade inexplicável...
EstéJ.mos todos seguindo a vida pai, porém, sempre vazia e

sufocante a lacuna onde buscamos sua presença ... Faz parte!
Para seus netos, dois deles que nem chegastes a conhecer,
ensinamos que, quando brilha uma estrela no céu, é_ o "võ

, Tonho", olhando e cuidando de todos nós ao lado do

anjinho da guarda ...

Não queríamos isto, queríamos sua presença, as respeitamos
a Vontade de Deus, pois ELE é soberano e se te chamou é

porque estais ao lado D'ele. Isso nos conforta.

Saudades, teus filhos ...

I
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Ativo: Marciel da Silva trabalha como empacotador 110 Supermercado Breithaupt e é eficiente

Deficientes completam 10 ano

junto ao mercado de trabalho
Apae conseguiu
colocar quatro
alunosna
comunidade

Guaramirim - A Apae (As
sociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) está comemorando

o primeiro ano de participação de

quatro alunos portadores de

deficiências atendidos pela Esco
la Especial Maria Anna Malutta,
no mercado de trabalho. A co

locação dos alunos é resultado de

projeto específico com essa

finalidade, desenvolvido pela
escola especial, através da as

sistente social Wanderlise Silveira
e da terapeuta ocupacional Sônia

Regina Dernatté. e atende ao

objetivo de promover, tanto

quanto possível, a inclusão dos
deficientes no cotidiano.

Valmir Rogério Hönnicke, de

20 anos, atua como auxiliar na

Prefeitura, onde cumpre diversas

tarefas, atendendo ao Gabinete do
Executi vo e outras repartições.
Os jovens Altemir de Barros e

Marciel da Silva trabalham corno

empacotadores no Supermercado
Breithaupt, filial de Guaramirim,
o primeiro no período da manhã

e o outro à tarde. Quem se dirige
ao Fórum da Comarca encontra

Juarez Germano, de 23 anos,

atendendo na portaria ou prestan
do outros serviços gerais. Outra

ex-aluna; Vânia- Gonçalves da

Silva, trabalha para a própria
Apae, corno auxiliar de transporte
na Kombi.

Todos dão conta das respon
sabilidades. Em questionário
distribuído recentemente aos

empregadores, as técnicas Wan
derlise e Sônia Regina solicitaram

avaliações francas sobre a real

participação de cada um deles no

trabalho e as respostas foram

positivas. Segundo Wanderlise, o

resultado da consulta está in

centivando a Apae a prosseguir

A Academia PHYSICALWORK

apresenta o espetáculo SUÍTE "O QUEBRA
NOZES" UM SONHO DE NATAL

TRANSFORMADO EM BALLET, que acontecerá
no dia 6/12, quarta-feira próxima, às 20:00

na S.E.R. MARISOL. O valor do ingresso
será R$ 2,00 (rnais 1kg de qualquer

alimento não perecível).
* Os alimentos arrecadados serão
distribuídos pelo ROTARY CLUB.

com o projeto, na expectativa de

conseguir a colocação de pelo
menos três outros alunos.

ACOMPANHAMENTO -

Isso implica num processo de

acompanhamento, que vai desde

"

a sondagem de empresas dis

postas a participar até ii seleção
de tarefas e a verificação da

aptidão do aluno na execução das

mesmas. As técnicas da Apae
acompanham durante três meses

o desempenho do aluno em ser

viço, até que esteja perfeitamente
integrado. A Lei 8.213/91, que

regula benefícios previdenciários,
estabelece no Artigo 93 que as

empresas estão obrigadas a

reservar de 2 a 5% dos postos
de trabalho, aos beneficiários
reabi li tados ou pessoas porta
doras de deficiência habilitadas,
especificando inclusive, a pro
porcionalidade. E o Artigo SO da
Lei 8.213/91 garante 20% de

vagas no Serviço Público Federal

para deficientes aprovados em

concurso. (MtLTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ex-presidiário é reconhecido

e preso por arrombamento
Jaraguá do Sul - o ex

presidiário José Siqueira, 45
anos, foi preso na madrugada de

quinta-feira e autuado em fla

grante por arrombamento segui
do de furto. Ele entrou na Lan
chonete Familiar, de proprie
dade de Elmo Klabunde, locali
zada na Rua Padre Pedro Fran

cken, em frente à Praça do Ex

pedicionário, centro da cidade.
Na madrugada de quinta

feira, Siqueira foi visto porduas
testemunhas deixando o local. A
Polícia Militar foi acionada e

prendeu Siqueira, que estava de

posse de um televisor, um rádio

gravador portátil, nove caixas de

fósforo, uma carteira de cigarro
e um pacote de canela em pó.

Apesar das testemunhas o

reconhecerem, Siqueira negou o

crime. O delegado de plantão,
Ilson José da Silva, atuou o ex-

Crime: Siqueirajá havia cumprido pena em Curitibanos, por tráfico

presidiário em flagrante, por
arrombamento seguido de furto.
José Siqueira já havia cumprido
pena na penitenciária de Cu

ritibanos, por tráfico, além de

responder por danos, lesões cor

porais, posse de tóxico e furto.
José Siqueira aguardajulgamen
to no presídio de Jaraguá do Sul.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Veículo tomado de assalto foi Arrombamento
abandonadoemTrês Riosdo Norte em Igreja

Jaraguá do Sul- O Passat

vermelho, ano 1994/95, placa
LXX-0099; de Jaraguá do Sul,
tomado de assalto do apo
sentado Adernar Humberto de

Oliveira, 68 anos, foi recu

perado.
O veículo estava aban

donado às 21 horas de segunda
feira, na Rua José Martins, em

Três Rios do Norte. O motorista

perdeu o controle do Passat,
caindo num buraco. Segundo
testemunhas, quatro homens
foram vistos saindo do carro,

cada um com uma maleta
executiva. A matéria do assalto

que.aconteceu próximo ao trevo

da BR-l O I com a 280, na

madrugada de segunda-feira,
consta na edição do CORREIO
DO POVO de terça-feira. (AO)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Sônia Maria Mazzetto Moroso, Juiz(a) de Direito.

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar incerto e aos eventuais interessados
que, neste Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2000, Guaramirim-SC,
tramita a Ação Usucapião, sob nO 026.98.000903-6, aforada por Inge Ruth Kassner
e outro, em desfavor de Naumir José Oechsler e outros. Assim, fica(m) o(s)
mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação, querendo, no prazo de 15 dias,
contados no transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, cjc art. 319 do CPC),
SÍNTESE DA INICIAL: Na data de 13 de dezembro de 1993, os requerentes
receberam de Amanda Ranthúm, por Escritura Pública de Doação, o imóvel
matriculado no Registro Imobiliário de Guaramirim-SC sob o nO 11.681. Desde
quando os requerentes adquiriram o imóvel, passaram a exercer também a posse
mansa, pacífica e sucessiva sobre terras situadas ao lado direito. Ante o inter
esse dos requerentes de adquirir estas terras, foram realizadas pesquisas junto
a CELESC, afim de verificar qual a real faixa de domínio que o referido órgão
possui naquelas terras, obtendo o resultado de 20 metros. Diante de tais

informações pretendem os mesmos legalizarem a sua condição de proprietários
da mencionada área. Requerem então receber o presente pedido de Usucapião,
mandar que sejam citados os confinantes relacionados, cientificar representante
do Ministério público. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Giane Cristina Conzati, o digitei,
e eu, Isabel Cristina Reza, escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de
Guaramirim(SC), 30 de outubro de 2000.

Juiz de Direito

Jaraguá do Sul- A Igreja
da Comunidade Santa Clara, na

Vila Rim, na Rua João da Cruz
e Souza, foi arrombada. Quatro
janelas foram danificadas, duas

portas e quatro gavetas de me

sas que estavam no interior do
escritório da igreja.

O registro foi feito pelo
ferrarnenteiro Vilmar Sardagna.
(AO)
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Estampador é reconhecido po
mulheres que foram assediadas

Furto em residência no

Baitro Jaraguá Esquerdo

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

Jaraguá do Sul - O es

tampador Celso Sampaio, 29

anos, amasiado, foi reconhecido

por duas vítimas por assédio

sexual e atos libidinosos. A

primeira denúncia surgiu de uma

estudante. Ela passava pela
ponte que liga o Centro à Vila

Nova, Ponte Beira Rio, às 7

horas de quarta-feira, quando
um homem de bicicleta lhe asse

diou. A Polícia Mil itar encontrou

o estampador, que foi reconhe

cido pela estudante.

Já na delegacia, uma auxiliar

de produção reconheceu Celso

Jaraguá do Sul - O técnico

em informática Nilmar Vitor

Maeinchein, 31 anos, teve a sua

residência, localizada na Rua

Guilherme Hass, no Bairro

Jaraguá Esquerdo, invadida por
ladrões, na quarta-feira passada.

Sampaio como sendo o mesmo
homem que tentou assediá-Ia.
Na oportunidade a mulher
conseguiu, aos gritos, assustar
o "tarado" que fugiu. Sampaio n
diz ser inocente.

O delegado I1son José da
Silva abriu inquérito por atentado
violento ao pudor, que prevê pn
são de 6 a 10 anos, caso o acu

sado seja considerado culpado.
"Esperamos que novas vítimas N
nos procurem, inclusive estamos �
com uma fotografia do acusado

e

para que façam o reconhe- é I

cimento", alerta Silva. (AO) e

B

�i
B1

Ao chegar em casa, percebeu d
o arrombamento e o sumiço de

s
dois receptores de antena

parabólica e dois televisoresde
20 e 21 polegadas. No local não

havia vestígios de arrom

bamento. (AO)

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
o

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.
Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul, - SC
Fone (0"*47) 275-3730 - f'!one/Fax (0*"47) 275-3605

CULTIVE
COGUMELOS

Aprenda a plantar
COGUMELOS tendo bens
lucres, em um pequeno
espaço .,9 partir de -20m2,

eiial"colheita

Venha Experimente!
Eu experimentei esse plan.o

à base de ervas para redUZir

peso e ter boa saúde, que é u�
sucesso internacional. RedUZI

peso. Comecei a me sentir muito
mais em forma. Se esse plano
de calorias controladas funcio
nou para mim, por que não

funcionaria para você? Ligue
ara 9963-7607

CURSO TEÓRICO E

PIÁTICO NA PLANTAÇÃO
� "S1\lPORTE TÉCNICO

.

/Ajudamos a escolher o local

11 do plàntio e produzir tipo

'7 OU' 9102!:1365
7.4--9370

"

MY
11 - 'Três ,Rios do Norte
e@netuno.com.br

370-7919
370-8649
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Copa Norte de Automobilismo
mo Se o tempo colaborar, os organizadores esperam três mil

l-Ia, pessoas na última etapa da Copa Norte de
er Automobilismo, amanhã, a partir das 9h30, no

tar Jaraguá Motor Clube. Os títulos são disputados
'aio nacategoria Gol bola, por Paulo Krutzch e Dirceu Rausisse, de

,

Jaraguá do Sul. Os dois pilotos têm 23 pontos.
Alexandro Spézia, também de Jaraguá do

Sul, e Beta Zata, de Joinville, vêm a seguir
com 19 pontos, No Gol antigo,o jaraguaense Paulo Ronchi

, lidera com 42 pontos,

da
fado

cu

ÖO,
Melhores pegas no Stock-car

as
Nas duas primeiras etapas o

os �tock-car foi o mais esperado
ado eaplaudido. Ivo Konell (Fofo)

e- io líder com 22 pontos,
eguido de Adilso Beck, de

Blumenau, com 20

�ontos, e Valmor Duarte, o

Badu, de Florianópolis,
com 17, A Stock-car deve
iniciar entre 16 e 17 horas.
Mais de 60 pilotosleu

í

e S C'doo Parana e anta atanna
e -

dao espera os para as provas,
na

de

Quem é quem em Schroeder

Hoje tem decisão no Ginásio

de Esportes Alfredo Pasold,
em Schroeder. Vão decidir o

título do 15° Campeonato
Municipal de Futsal Adulto

União x Menegotti, A rodada
decisiva iniciará às lSh30,

com a decisão de 3° e 4°

lugares, entre Angerô "A" x

Loja Jacy, e, às 17 horas, a

decisão do título, A partir das

14h30, um amistoso de futsal
feminino,

/

Bela surpresa
A Ponte Preta, de Ribeirão Grande da Luz, foi uma bela�ão

r' surpresa no Amador deste ano, 18 Divisão,
Um time jovem, com jogadores desconhecidos na sua maioria,

chegou entre os quatro melhores, Jogou de

l igual pará igual com o Cruz de Malta, no Eurico Duwe, e pecou

pela jovialidade, De parabéns a diretoria da

Ponte, que promete vir mais forte em 200 I ,

O Alvorada foi outra equipe que voltou bem para as disputas do

Amador.

Só sorriso
Cidio Müller e Nino Duwe
eram só sorrisos, como toda

aequipe ao final da partida ,

com a Ponte Preta, domingo
�assado. Aliviados,
comemoraram ao final, num

logo complicado. Apesar de
algumas reclamações, o

árbitro Laércio Pauli, bem
Como os assistentes, fez um

IJelíssimo trabalho, Laércio
leve dois erros, um escanteio
não dado em favor da Ponte,
ea não expulsão de Josi, da
Ponte Preta, ainda no

�rimeiro tempo, quando
entrou maldosamente, por
Irás, em Fábio Braun,

Até que enfim

Já não era sem ternpo. O

tribunal da FCFS
votou a favor da Unisul,

que será a adversária de

Jaraguá do Sul nas semifinais

do Estadual de Futsal

Di visão Especial, As
excessivas paralisações tio

Estadual deste ano

atrapalharam a presença do

torcedor nos ginásios,
Esperamos que,

ano que vem, os clubes se

organizem e exijam
da FCFS uma competição,

sem tantas paralisações, para
não confundir o nosso

torcedor,

Renovações
Cacá afirmou que será prioridade a renovação dos contratos

dos atuais jogadores do futsal. Ele está
também surpreso com o grande número de jogadores

procurando-o para acertar o ingresso
na PME, "Todos (os jogadores) sabem que aqui recebem,

lalve -
,

diZ nao o pago por outras equipes, mas ao menos em Ia os

seus pagamentos, A lista de atletas que tem nos procurado é

enorme", falou Cacá.

CORREIO DO POVO

Primeira rodada das finais do

ESPORTE- 11

Amador acontece amanhã

TID defme adversário da FMFJBreithauptiCaraguá

Estádio João
MarcaHovai
sediar as finais
da 1 s Divisão

Jaraguá do Sul- As finais
do Campeonato Amador de

Futebol Ia Divisão acontecerão

amanhã e dia 10, no Estádio João

Marcatto. O presidente do
Grêmio Esportivo Juventus, Lio

Tironi, informa que "foi feita uma

limpeza no estádio para com

portar estas finais, Queremos que
torcida e jogadores tenham todas
as condições para estes jogos",
O presidente da Liga Jaraguaense
de Futebol, Rogério Tomazelli,
destaca a "compreensão da di

retoria do Juventus, que gen
tilmente nos emprestou o estádio,
oportunizando boas acomodações
para o torcedor e para os

jogadores", Os jogos finais acon

tecerão amanhã e no domingo,
dia 10, a partir das 14h45. Os

. ingressos serão cobrados 'ao

valor de R$ 2,00, para homens e

mulheres, Crianças até 10 anos

não pagam,

Jaraguá do Sul - Foi

�nunciada na manhã de quinta
feira a decisão do Tribunal de

Justiça Desportiva da Federação
Catarinense de Futebol de Salão,
que julgou pedido da Gaboardi,
de Curitibanos, que pretendia os

pontos do jogo inacabado do dia

13 de outubro, contra a Unisul,
em Florianópolis. O clube da

Capital vencia a partida por 3 a

2, quando a diretoria da Gaboardi

tirou sua" equipe de quadra,
alegando falta de segurança, A

equipe de Curitibanos já havia

perdido em primeira instância e

Futsal mirim, em Joaçaba
O futsal mirim da FME está

participando do returno do qua
drangular final do Campeonato
Catarinense. A estréia foi ontem,
contra a AABB, de Joaçaba.
Neste sábado jogará às 9h30,
com o Caça e Tiro, de Lages, e,

às 16 horas, fecha a participação
no Estadual contra a CRC, de

Chapecó, que é a líder das finais
com 7 pontos, A FME está em

segundo, com 6 pontos,

Os jogos decisivos da T"

Divisão de futebol serão nas

categorias de aspirantes e titu

lares, Vitória e Cruz de Malta

jogam por dois resultados iguais
para serem os campeões, em suas

respecti vas categorias,
A rodada de amanhã prevê, às

14h45, Vitória, de Rio da Luz, e

Avaí, de Guaramirim, nos as

pirantes, com arbitragem de

Vanderlei Machado. O Vitória
venceu todos os jogos disputados
no campeonato, Nas semifinais
o time de Rio da Luz derrotou o

Alvorada em duas oportunidades,
I a ° e 2 a 0, Seu adversário, o

Avaí, levou um susto no primeiro
jogo ao ser derrotado pelo Tupy,
de Schroeder, por 3 a O. Como

jogava por dois resultados iguais,
no domingo passado a equipe
guaramirense devolveu os 3 a °

e classificou-se para a final.
Nos titulares, o Aliança chega

à sua terceira final consecutiva.
Em 1997, perdeu o título numa

final para o mesmo Cruz de

Malta. No ano passado, a derrota
na final foi contra o Vitória, de

Rio da Luz.
O técnico Miro Marquardt

acredita "na conquista do título

recorreu. Seu pedido foi julgado
quinta-feira, com nova derrota,
agora por 4 votos a I, tendo as

sim negado o seu pedido dos

pontos do jogo.
Com a decisão anunciada pelo

TJD, a Unisul, de Florianópolis,
será a adversária da FME/

Breithaupt/Caraguá nas semi
finais do Campeonato Cata
rinense de Futsal Divisão Espe
cial. Com a decisão do TJD em

mãos, o presidente da FCFS,
Hans Werner, definiu para os dias

6 e 8 a realização dos jogos. Na

quarta-feira, dia 6, o primeiro

neste ano, mas precisamos jogar
tudo o que sabemos, pois o Cruz

de Malta é uma bela equipe",
ressaltou, Para estes jogos finais,
Marquardt poderá contar com

Maciel e Adriano, expulsos no

domingo passado.
No Cruz de Malta; o técnico

Paraguai credita à "tranqüilidade
que nos deram para trabalhar, ao

contrário do Campeonato In

tegração, do início do ano, quan
do fomos derrotados (na opor
tunidadeo Vitória foi o campeão).
Naquele campeonato muitos
mandavam e era difícil tomar uma

decisão, Agora não, a diretoria me

deu autonomia para as decisões",
afirma, Marionei, expulso na

vitória sobre a Ponte Preta por 3
a 0, no domingo passado, jogará
amanhã. A exemplo do Aliança,
o Cruz de Malta também entrou

com liminar para garantir a,

presença de seus jogadores nas

finais,
Cruz de Malta e Aliança

iniciará às 17 horas. O árbitro será

definido em sorteio momentos

antes do jogo, entre Laércio Pauli

e Simão Benício Marcelino. A

Rádio Jaraguá AM transmitirá os

dois jogos, (AGOSTINHO OLIVEIRA)

jogo no Ginásio de Esportes do

Colegial, em Florianópolis, A

segunda partida, na sexta-feira,
acontecerá no Ginásio de

Esportes do Sesi, em Jaraguá do

Sul. Se houver necessidade de

uma terceira partida, a data

definida é dia 9 de dezembro, um

sábado, também no Sesi. Todos
os jogos estão programados para
as 20h30, A Tuper/Planor, de

São Bento do Sul, já confirmou
a vaga para a final, tendo'

desclassificado nas semifinais a

Unoesc, de São Miguel do Oeste.

(AO)

Nel,.lrologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho

Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala.8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480
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Malwee de Blumenau inaugura
'hoje decoração natalina 2000

12 - ESPECIAL

A decoração natalina da Malwee 2000, de

Blumenau, será inaugurada hoje, às 20 horas.

Em comemoração aos 150 anos do Município,
a Malwee vai oferecer atenção especial na

unidade 3 da empresa, formando o jardim do

Papai Noel, com 150 lâmpadas. As pessoas.
.poderão participar de perto da decoração
alusiva ao mundo encantado do Papai Noel e

do Presépio (de malhas). Será demonstrado
em três casinhas como o Papai Noel vive e se

prepara/para esta época do ano. No jardim, o

Papai Noel e seus -ajudantes tomam chá, no

JARAGUÁ DO SUL, 2 DE DEZEMBRO DE 2000

descanso do trabalho.
As luzes ficarão acesas das 20 às 23 horas

durante a semana, e, sábados e domingos, das
20 à 1 hora.

O projeto, a engenharia, a estrutura, e os

enfeites foram produzidos e executados dentro
da própria empresa pelos integrantes da equipe,
como aconteceu nos anos anteriores.

Em Jaraguá do Sul, as luzes da matriz da
Malwee foram inauguradas no dia 30 de

novembro e devem ficar acesas até o dia 7 de
,

janeiro .

.
,de alimentos.

;

.

sua iinIJa. de:pt'oduto�.·Sápara 'que. você tenha mais1;]'"t1;f{ét

,Iriíeioda

exportàçãp

deeleos,

Entradano A Duas Rodas

[le�GadQ dê está ßrese:nte

p�qduto�.para . no mercado

essênelas e sorvetes.

\. Sucos cítfiicos

jiJara aE�ropa.

de derivados

Vil w w
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