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Jaraguá do Sul é bicampeã do

CampeonatoEstadual deFutsal
A equipe FME/Breithaupt/Caraguá

conquistou na noite de ontem o bicam

peonato catarinense de futsal, ao derrotar,
pela terceira vez no ano, aTuperlPlanor, de
São Bento do Sul, no Ginásio do Sesi, em
Jaraguá do Sul. O placar final foi de 4 a :2

para equipe da casa, num jogo nervoso, às
vezes com pouca técnica, mas commuita raça
das equipes.

Os torcedores invadiram a quadra, segun
dos antes do término do jogo, comemorando
a conquista da Divisão Especial. Página 11

Edson Ju,;kes/CP Campanha de Natal coleta donativos para crianças e moradores carentes do
Bairro Iaraguâ 84. Voluntários recolhem alimentos, hoje, nos supermercados Breithaupt. Página 7

Câmara de Jaraguá
.
do Sul aprova
orçamento de 2001
Página4

Duas Rodas recebe
o PrêmioTop de

Marketing 2000
Página6

Samae inaugura
sistema de esgoto
A primeira estação de trata

mento de esgotos foi inaugurada
ontem. O sistema vai receber,
inicialmente, o esgoto de 18mil

residências, situadas na região
que a rnicrobacia 1 abrange.
Página12

Estudantes de

Arquitetura ganham
prêmio nacional
Página S

Jaraguaenses são

LíderesEmpresariais
. Os industriais WandérWee

ge (Malwee Malhas), Vicente
Donini (Marisol) eDécio Silva

(GrupoWeg) receberamo título

Líderes Empresariais de Santa
Catarina, concedidopelo "Jornal
GazetaMercantil". Página 6

Soluções inteligentes para a indústria de alimentos
1925-2000

SEMANA
TRÁGICA

EdsonJunkeslCP Duas crianças
morreram carbonimdas em incên

dio na Ilha da Figueira. Página 13

EdsonJunkeslCP Três pessoas da
mesma família morrem em

acidente na BR-280. Página 13

zos

, Delas Rodas .
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Números e acordos
As declarações do presidente do PSDB de Jaraguá do Sul,

Célio Bayer, sobre a composição do futuro secretariado sãomais
um reforço à velha e sempre presentecobrança dos tucanos por
mais cargos?a administração municipal. Em 1998, após assumir

o comando doMunicípio, o prefeito
lrineu Pasold foi pressionado pelos
correligionários para substituir alguns

.

secretários por filiados do PSDB.
Resistiu em nome da fidelidade às

propostas e do respeito à coligação
que o elegeu vice-prefeito do

empresário GeraldoWerninghaus.
Na época, o deputado federal

Vicente Caropreso, hoje também

presidente da Executiva estadual do
PSDB, declarou à imprensa que o

partido merecia mais atenção, e

aproveitou para reivindicar mais

cargos aos tucanos no primeiro
escalão. Apesar de �egar que nos
bastidores havia pressões, Pasold se

mostrava contrariado com as

coações. Todavia, soube contornar habilmente a situação,
assegurando o apoio do PFL à sua candidatura.

Das nove secretarias, apenas a de Cultura, Esporte e Lazer é

dirigida por um membro do PSDB, as demais estão divididas
entre PFL (cinco) e PPB (uma), além de outras duas sob o

comando de não partidário (Desenvolvimento Econômico e

Planejamento, comandadas porWaldirWatzko e Clarice Coral,
respectivamente). Para tentar evitar futuras crises, a coligação
Mais Jaraguá do Sul decidiu que a composição do próximo
secretariado seria de acordo com o número de votos obtidos

pelos partidos nas eleições proporcionais.
Jogo feito, o PSDB obteve 16.136 votos (41,18% do total

conquistado pela coligação), elegendo cinco vereadores; PFL
recebeu 10.403 votos (26,55%) e o PPB 8.294 (21,17%), ambos
elegeram três parlamentares, e a aliançaLiberal Trabalhista (PTB/
PLIPTN) fez 4.342 votos (11,08%), conquistando uma vaga na
Câmara de Vereadores. A prevalecer o acordo, levando em

consideração que,serão seis secretarias, o PSDB terá direito a

2,47 secretarias; PFL a 1,59; PPB a 1,27, e a aliança Liberal
Trabalhista a 0,66.

Como não é possível ter pastas fracionadas, o bom senso

deverá definir o número que caberá a cada um dos partidos. Se
Bayer insistirem reivindicar para o PSDB três das seis secretarias,
o PFL poderá exigir duas e o PPB uma, deixando os trabalhistas
sem nenhuma, mascom a promessa de engrossar as fileiras dos

gerentes - carg§�;' 'que equivalerão, na futura estrutura

adrninistrativa, ao posto de secretário-adjunto. Todavia.Bayer
já sinalizou que o:.pai!,j,80 deverá reivindicar mais cargos no

segundo e terceiro'êscalões.
O presidente lembrou que após as eleições o PSDB deixou

de ser coadjuvante para ser ator principal no teatro político do
Município. A constatação pode soar como provocação nos

ouvidos dos aliados, propiciando o início de uma contenda

desnecessária. Talvez a solução esteja namatemática pura. Mas,
em política, nem sempre dois mais dois são quatro, exigindo dos
líderes mais do que conhecimento da ciência. Resta saber qual a
disposição em dividir, demonstrando espírito público e

preocupação para com a cidade.

EAO�O
C€N�'II

Do berço à sepultura
* Osmar Günther

HA responsabilidade por um produto já não deve acabar com a sua fabricação"
(Ângela Merkei, ex-ministra do Meio Ambiente da Alemanha)

Na esteira dos centros (em Jara

guá do Sul tem centro pra todos os

gostos: empresarial, cultural, médico
odontológico, de profissionais
liberais, adrninistrativo, de compras
- o tal elo shopping center) eis que

surge agora o CRDR (Centro elos
Resíduos. Ou como preferem alguns,
uma "indústria do lixo", de Ioda

espécie, com o conceito de rnacror

reciclagem (lixo "seco" e "úmido"),
Às portas do século 21, chamado
internacionalmente ele Século do

Meio Ambiente, no affair CRDR ele

Nereu Ramos muito já foi dito. mas

ainda há muito por dizer.
O que não dá mais pra agüentar é

o tal elo argumento da geração de

emprego. Esse sim precisando de

reciclagem, posto que de ant.mho,

Daqui ha pouco vão querer nos

convencer que o crime compensa pra
gerar emprego, o que aliás a ral cla

"indústria da segurança", que cresce

vertiginosamente, não está longe de

fazer. Em se tratando ele sustentabi
I idade, é insustentável just i ficar
emprego a qualquer custo.

Pois bem, vamos ao lixo. O

Bundesministerium für UI1 I\ve Ir,
Naturschutz. und Reaktorsicherheit

(Ministério cio Meio Ambiente

alemão) vem aelotanelo um conceito
crescente em termos de lixo - reciclar
é bom,evitarémelhor! Este, aliás, o
cerne da chamada "Lei da Economia
da Reciclagem", em vigor na terra de

Goethe desde outubro ele 1996.

O objeti vo é manter cada vez ruais

produtos no circuito produtivo.
Quem fabrica é responsável: I) pela
evitação (evitar desperdícios); 2)
pelo reaprovei tarnen to (comomaterial
ou energia), e 3) pela eliminação
inócua dos resíduos que produz.
Agora, os detritos produzidos pela
ati vielade econôm ica não ruais são

eliminados pelo governo às expensas
cio dinheiro da coletividade. Pela lei,
os produtores e a indústria são obriga
cios a acompanhar o seu produto do

"berço à sepultura". Os custos da

aquisição do terreno. do projeto, da
construção, da operação das instala

ções necessárias para tal fim, do

reaproveitamento e da eliminação são
inteiramente dos agentes econômi
cos. O desenvolvimento de novos

produtos também deverá considerar
as possibilidades de seu uso após
sucateados, de serem duráveis, fáceis
de consertar, desmontáveis ou

reaproveitáveis.
A reciclagem é,cop'yta:Mas a má-

xirna na nova ordem mundial ambien
tai em termos de futuro é: I) aumentar
a durabibilidade dos produtos; 2)
otimizar a eficiência energética destes

e, 3) reduzir a intensidade de

transporte para fornecimento.
Esta lei representou um enorme

incentivo para a indústria do lixo na

Alemanha, sern dinheiro público e

sem desgaste político.
O caso do CRDR, pelas propor

ções que assumiu, a essa alturajá não

é ruais tema técnico, e sim político,
Pela configuração praticamente
conurbada dos municípios de nossa

microrregião, pela necessidade legal
de solução e até por uma questão de

justiça para com Jaraguá do Sul (e
especificamente Nereu Ramos), que
não deve arcar sozinha com os ônus

financeiros ou sócio-políticos, a

busca de uma luz comum, para o bem

de todos, via Amvali ou Comitê da

Bacia Hidrogrática do Rio Itapocu,
através de um consórcio intermuni
cipal, se apresenta como alternativa
bastante raz'oável.

* Engenheiro civil, ex

presidente do Comderna de

Jaraguä do Sul
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Fotos: Edson JunkeslCP

Moradores da Rua Lauro Zimmermann, nas proximidades do
Bairro Guamiranga, reclamam dos problemas de abastecimento de

água na localidade. Freqüentemente a comunidade
fica sem água, vivendo situação de duplo desconforto devido à

poeira acumulada. O comerciante José Schwabel lamenta que as
.

famílias tenham que passar mais um verão nessa

situação. Tudo porque a Casan está atrasada com a indenização de
um terreno que precisa ser anexado, para a conclusão das obras
da Estação de Tratamento. Em tempo: a nova rede de distribuição

já foi colocada na região do Guamiranga, assim
como em outras partes da cidade que passarão a ser abastecidas.

Resta só ativar o sistema e iniciar as ligações
residenciais. Com a palavra o presidente da Casan, José Carlos

Vieira (PFL) ...

Legislativo
A Câmara de Vereadores de

Corupá realizou segunda-feira a

última reunião ordinária
dessa legislatura. Entre as

matérias de maior destaque
estão a aprovação do

projeto que altera as condições
para o recolhimento
do Imposto Predial e Territorial

Urbano, com aumento de 0,5%
na alíquota, inclusive,
e o fim da isenção das

empresas estatais (Celesc,
Casan e outras) do pagamento
de alvarás para localização.

Não concorda
O vereador e presidente do

Legislativo de Corupá, Ernesto
Filipe Blunk (PFL), não

concorda com a 109" posição
atribuída ao Município no

ranking de indicadores
sociais e de qualidade de vida

das cidades catarinenses,
divulgado recentemente.

Corupá faz coleta seletiva de

lixo, recolhe as embalagens de

produtos agrotóxicos, a água é
de ótima qualidade e não tem

favela, argumentou Blunk, na
CâmaraMunicipal.

Precursor
O prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB), de Guaramirim,
analisa há dias o convite que recebeu para atuar na vanguarda da

campanha do prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira

(PDMB), ao governo do Estado. Zimmermann e Luiz Henrique são

amigos de longa data e desfrutam de muita confiança mútua. Se

aceitar, Zimmermann, que está encerrando o segundo mandato em

Guaramirim, passará imediatamente a atuar como

uma espécie de precursor da campanha do colega,
percorrendo o Estado e iniciando as

articulações políticas.

ENTREASPAS �

"Tirem o pé do acelerador. O que não foi feito em todo o

mandato, não será feito em poucos dias." (Economista Valdir

Deschamps, da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis,
falando sobre a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal aos

prefeitos da Amvali, terça-feiraem Corupá)

"O melhor momento do prefeito é o período entre

quando ele é eleito até um dia antes da posse." (Prefeito
Antonio Carlos Zimmermann - PMDB -, de Guaramirim,
comentando o aumento das exigências de ordem administrativa e

legal que pesam sobre os municípios, durante a Assembléia da Amvali,
em Corupá)

Mário Sérgio Peixer e Osvaldo Iurck assinam ata da sessão que diplomou prefeitos e vereadores

Justiça faz diplomação dos
eleitos na 60a Zona Eleitoral
Atosolene
aconteceu na
Câmarade
Guaramirim

E os suplentes João Carlos Guesser,
do PPS; Valério Verbinern, Osnildo
Bartel Júnior eGilmarMarcarini, do
PFL, Sandro Adriano Antonius, do
PPB; Sydnei Silvio Finardi, JoãoVick,
Irvando Luiz Zomer e Maria Lúcia
da Silva Richard, do PMDB.

De Massaranduba foram diplo
mados os vereadores eleitos Abílio

Zanotti, AlmirTrevisani e Valdemar
Moser, doPFL; Armindo SésarTassi
e Silvio Scaburri, do PMDB; Horst
Reck, Ivaldo da Costa e Valdir

Zapelini, doPPB, e IldomarBonkoski,
do PSDB. E também os suplentes
Candido Brych, Zeferino Kuklinski
e Cláudio Bramorski, do PFL;
Margareth Roza, Renaldo Berri e

Mauro de Souza, do PPB; João
Valmor Scaburri, lrineu Saplinski e
GeraldoMicheluzzi, do PSDB.

Schroeder teve diplomados os

vereadores eleitos ArlindoDöge, Rui
Mendes de Oliveira e Mário Belar

mino, doPMDB; Darli Bernardi, Feli
pe Voigt e Leonor Jacobi, do PPB;
Jo-sé Antonio de Santana, do PSDB,
eJoséMiguel Carnpestrini eRonaldo
Volles, do PFL. Na suplência foram
confirmados Adalibio Mundei,
Valdecir Stella do Nascimento eJosé
Adilson Salamon, doPMDB; Valmor
Heins Stricker, Rudibert Tank eDiva
Strelow do PPB; Marina Fernandes,
do PSDB, e Valmor Hasse e Paulino

Leoni, do PFL. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - AJustiça proce
deu na quinta-feira a diplomaçãodos
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
eleitos, e respectivos suplentes, nos .

mu-nicípios de Massaranduba, Sch
roeder e Guararnirim, compre
endidos pela 60" Zona,Eleitoral. A
solenidade foi realizada na Câmara
de Vereadores de Guaramirim e

presidida pelo juiz da Comarca,
Francisco Carlos Mambrini. A

diplomação confirma o reconhe

cimento da Justiça Eleitoral em

relação à condição dos eleitos, que
a partir da posse, em I de janeiro,
estarão legalmente aptos ao exercício
dos cargos.

Inicialmente, foram diplo-mados
os vereadores e suplentes e, em se

. guida, os prefeitos e vice-prefeitos
dos três municípios. PorGuaramirim,
foram confirmados os vereadores
Adilson André Araújo, Altair José
Aguiar e Belmor Bernardi, do PPB;
Salim José Dequêch, doPFL; Evaldo
João Junckes, do PT; Francisco Luiz
de Souza, Ismário Freitag, Osni
Bylaardt eValdemar Vitor, do PMDB. Dávio Leu recebe diploma dojuiz da C0I1111rca, Francisco Carlos Mambrini

PROMQÇÁO'VÁUDA DE
23/11/00 A 10/03/01 PARA
COMPRAS ACIMA DE RS 30,00
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�18mll-16/121'O
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Prefeitos recebem orientações
sobre transmissão de cargos
Amvali promoveu
palestra sobre o
tema, durante
assembléia geral

Corupá - A Lei de Respon
sabilidade Fiscal foi o principal
assunto abordado pelo assessor

técnico da Granfpolis (Asso
ciação dos Municípios da Grande

Florianópolis), José Ademir

Deschamps, durante palestra aos

prefeitos e vices da Região da

Amvali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu), reali-

.

zada na noite da última terça
feira, no Hotel Tureck. Des

champs apresentou ainda os

procedimentos a serem adota

dos na transmissão dos cargos,
em I de janeiro, bem como a

docurnentação neces-sária sobre

a adrninistração.
A assembléia geral reuniu

ci neo dos sete atuai s prefei tos da

região. O prefeito Luiz Carlos

Tarnanini (PMDB), em férias, foi

representado pelo vice-prefeito,
Haroldo Kühl} do mesmo partido.\

O encontro contou ainda com a

presença do presidente da

Amplasc (Associaçãodes Muni
cípios do Planalto Sul de Santa

Catarina); prefeito de Zortéa,
Alcides Ma-tovani.

De acordo com Descharnps,
o TCE (Tribunal de Contas do

Estado) já distribuiu aos prefeitos

Aleita: Deschamps lembrou que o crédito tributário prescreve em cinco anos

um roteiro sobre os procedirnen
tos a serem adotados, "A nova

ordem democrática exige maior

trans-parência na adrninistração
pública. Por isso, é preciso conci
liar o balancete da administração
às exigências da Lei de Respon
sabilidade Fiscal", argumentou,
apelando parâ' que os atuais pre
feitos cooperem com os secreta
riosde Finanças e contadores na

elaboração do dossiê a ser

entregue ao. sucessor.

Descharnps recomendou que
as adrninistrações apresentem o

balancete de dezembro, a relação
dos empenhos a pagar e dos

servidores, valor da folha de

pagamento e créditos a receber.

"Na receita deverão estar

incluídos os saldos, os credores,
por ordem cronológica de paga-

mente, e as fontes de recursos",
ensinou, lembrando que a

disponibilidade de caixa estabele

cerá o limite da capacidade de

endi vidamento. conforme a Lei

de Responsabilidade Fiscal.
Sobre as despesas que foram

canceladas, Deschamps reco

menda cautela. "Ex i ste uma

questão polêmica. O que pode
ser cancelada') Só se cancela

despesas ainda não liquidadas".
i nformou, acrescentando que se

o balancete apresentar déficit.
ficará evidenciado que o governo

gastou mais do que devia. "Neste

caso. incorreu em infração na Lei

de Responsabilidade Fiscal",

completou, lembrando que

empenhos não são despesas. mas
uma e x pecrari va de despesa.
(MAURíLIO DE CARVALHO) ,

Câmara aprova proposta orçamentária para 2001
Jaraguá doSul- A Câmara

de Vereadores aprovou na tarde
. de ontem o projeto de lei que
estima a receita e fixa as despesas
do Município para o próximo
ano, incluindo uma emenda e uma

indicação de obra ao texto origi
na I. O orçamento para 200 I está

previsto em R$ 110.106. 793,00,
redução de 13,5% em relação ao

deste ano, cujo valor é de R$
126.335.000,00. Segundo o se

cretário de Adrninistração e

Finanças, José Papp, a queda é

em razão das exigências da Lei

de Responsabilidade Fiscal.
A vereadora Niura dos Santos

(PSDB) apresentou emenda

transferindo dotação orçamentá
ria de R$100 mil daDivisão Peda

gógica, oriunda do Furndef (Fun�\
do de Manutenção e Desenvol

vimento do Ensino Fundamental

e Valorização do Magistério),
estimado em R$ 5 milhões, para
as APPs (Associação de Pais e

Professores) das escolas de en-

-sino fundamental, para uso ex

clusivo em atividades extra

classe. "Toda a escola que tiver

projeto deve requerer o recurso

na Secretaria de Educação",
adiantou.

O líder do governo na Câma

ra, vereador Lia Tironi (PSDB),
,

incluiu ao orçamento a realização

da obra de tubulação entre ,IS ruas

José Emmendörter e Amazonas.

na Vi Ia Brasíl i a. com custo es

timado em R$ 50 mil. "É pouca
coisa. mas que precisa ser feita",

resumiu. lembrando que o projeto
autoriza o Município a contrair
créditos suplementares até ()

lirniie de 2()GJr> do valor total do

orçamento - R$ 22 milhões.

O vereador Pedro Garcia

(PMDB) alertou para o Artigo 157

da Constituição Federal, que esta

belece limites sobre as operações
de crédito. Já o vereador Adernar

Possamai (PFL) garantiu que a

lei permite suplementação no

limiie máximo de 4cl%. (MC)

Fontes da coligação Mais Jaraguá do Sul informaram que o

projeto de reforma administrativa deverá ser enviado
à Câmara de Vereadores somente na semana que

vem. depois de encerrado oficialmente o período parlarnentar,
definido pela Constituição em 15 de dezembro.

Segundo afirmam, o governo e o Legislativo
fecharam acordo sobre a votação do projeto. Os pariamenrares o

aprovariam em sessões extraordinärias, quando recebem mais R$
164,03 para cada sessão necessária. Serão

precisos, no mínimo, mais duas, num total de R$ 328,06.
É uma espécie de presente de Natal aos

vereadores e um prêmio de consolação aos não eleitos que, a

partir de 31 de dezembro, não receberão rnais salários lastreados
com recursos públicos.

Aliás
Ontem à tarde. a Câmara
realizou a primeira de um total
de pelo menos quatro sessões

extraordinárias

previstas até o final do ano. Se

se confirmar o número, os

parlarnentares terão

o contra-cheque acrescido de

mais R$ 656,12. O mais

.

interessante é que as sessões

extraordinärias não duram

ruais do que 30 minutos. e

poderiam ter sido

incorporadas à uma ordinária,
evitando gastos de verbas

públicas.

Contraste

Enquanto a equipe econômica
do governo federal e a bancada

governista no Congresso
relutam em aprovar um

salário mínimo mais decente, os
vereadores jaraguaenses, em

apenas algumas
horas de sessões

extraordinárias, vão receber

4,34 salários mínimos, além do

vencimento regular de R$
2.111,91.

O pior é que a remuneração dos

parlamentares é oriunda dos

impostos pagos pelos
assaI ari ados.

Mai$ um

O governo enviou à Câmara de Vereadores projeto que reajusta o

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 7% no próximo
ano ..

Além do aumento da alíquota, a adrninistração reduziu de 25 para
15% o desconto para o contribuinte que optar pelo pagamento em

cota única.

O TPTU de 200 I será fixado em UPM (Unidade Padrão do

Município), definido em R$ 57,00. Anteriormente era em Ufir,
que foi extinta.

Desavença
Se dependesse do vereador

Carione Pavanello, o PFL não

participaria do primeiro escalão
no futuro governo. As

declarações dos líderes do

PSDB e do PPB e as

disputas pelos cargos irritaram

o parlamentar que declarou: "Se

o PSDB quiser, que
fique com todas as

secretarias, o PFL não precisa
de cargos."

Especulação
O ex-prefeitoDurval Vasel/

(PSDB)tem feito visitas
sistemáticas à Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Sem mandato
eletivo, não esconde de

ni nguém o desejo
em assumir um cargo nos

primeiro ou segundo escalão
na furura administração. A,
secretaria-executiva da Arnvali
também está na mira do ex

prefeito.

�ADDlMakler]
ÉMAlsSEGURO

.Conheça todos os nossos seroiços na área de

SegUIvs e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�o�o o

Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

ßN\)ß\\ßç Fone: 370-0047 - Jaraguó do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Promotor denuncia

injustiça social
o ponto alto da solenidade

de diplomação dos eleitos de

Iaraguá do Sul foi o pronuncia
mento do promotor de Justiça,
Leonardo Lehmann. Sem meias

palavras, lembrou que ainda

existe corrupção eleitoral, apon
lau as mazelas políticas e as

conseqüências perversas decor
rentes das irregularidades ad

ministrativas,
Com coragem e propriedade,

Lehmarm abordou as questões
relativas à exclusão social,
afirmou que no campo social
criou-se uma ojeriza às injustiças
e à miséria. "Situações ins
titucionalizadas no mundo du
rante milênios, também há mais
de cem anos se transformararn
em história e motivo de ver

gonha para a humanidade",
disse, referindo-se à escravidão,
ao trabalho infantil e à exclusão
das mulheres da vida pública.

Em outro trecho do pronun
ciamento, Lehmarm lembrou

que ainda há resquícios das
velhas práticas reprováveis,
criminosoas e vergonhosas no

campo da política. "Ainda se

compram votos e consciências

daqueles que não percebem que
o mundo está mudando. Mu
dando para melhor, só não vê

quem tem a mentalidade obtusa
e enclausurada em práticas
seculares e reprováveis", com
pletou.

Por fim, Lehmarm sugeriu
aos eleitos que semeiem o fu
turo bom para Jaraguá do Sul.
"Honrem a confiança que lhes
foi depositada e cumpram as

promessas de campanha. Con
tribuam com sua valiosa parcela
para a transformação do mun

do", concluiu.
Ao tocar na ferida da corrup

ção, que tanto tem envergonhado
� prejudicado o País, das prá
ticas ilegais utilizadas nas

campanhas e pleitos eleitorais e

da exclusão social resultante do

desvio de verbas públicas, o pro- .

motor de Justiça acabou refor

çando o compromisso do Mi
nistério Público para com a

questão social. O apelo é para

que use os recursos e as leis para
garantir a Justiça e não fique
apenas no discurso. (MC)

.,.-u
Su:peV'pr�

porcto-WWl; = Ep jO"vv 48 oe

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

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

�Nr::i��l
.r•• ,,,,�,,.V_;

Na itJ"l� você encontra tudo em informática
suprimentos, microcomputadores, perifér-icos, softwares,

e assistência técnica especializada

Confirmação: Pasold após receber o diploma das mão da juíza Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Eleitos por Jaraguá do Sul e

por Corupá são diplomados
Justiça Eleitoral
também diplomou
os suplentes
devereador

Jaraguá do Sul/Corupá - o

prefeito reeleito de Corupá. Luiz
Carlos Tamanini (PMDB). II vice,
Adel i no Hau ffe. do mesmo partido,
e os II vereadores eleitos, além do

mesmo número de suplentes de

vereador, eleitos em I de outubro,
foram diplomados pela Justiça
Eleitoral na noite da última quana
feira. A cerimônia.que reuniulide
ranças políticas e empresariais do

Município, aconteceu na Escola

Tereza Ramos. sendo presidida
pelojuiz da 87· Zona Eleitoral. Luiz

Antônio Zanini Femerolli.
No dia seguinte. foi a vez dos

eleitos por Jaraguá do Sul serem

diplomados pela Justiça Eleitoral.
O prefeito lrineu Pasold (PSDB),
o vice Moacir Berioldi (PP!:)). os

19 futuros vereadores e ox res

pectivos suplentes receberam os

diplomas no CPL (Centro Integra
do de Profissionais Liberais). que
ficou completamente lotado. A

solenidade foi presidida pela juíza

da 17" Zona Eleitoral, Hildernar
Meneguzzi de Carvalho.

Tamani ni agradeceu os votos

recebidos, parabenizou a condução
do pleito pela Justiça e conclamou
a comunidade. em especial as clas
ses política e empresarial, a unir

esforços e contribuir para o desen
vol vimento de Corupá. Ele lembrou
os compromissos assumidos em

campanha, prometendo cumpri
los "na medida do possível". "Não
sou e nem serei o prefeito do

PMDB. mas sim de Corupá. Meu
compromisso é com a comuni
dade. Peço aos adversários pol íti
cos que contribuam para com o

Município e reivindiquem melho
rias sempre", discursou.

A juíza Hildemar abriu as sole
nidades em Jaraguá do Sul agrade
cendo os partidos e candidatos e

parabenizando os eleitos, sol ici tan
do que unam as forças para alcan

çar os objetivos propostos. "Refli
tam sobre suas funções. enfocando
o compromisso social.

O terceiro milênio implica em

novas relações humanísticas, onde
o homem será amigo do homem",
frisou.

Pasold disse que a diplomação
traz em si o compromisso e res

ponsabilidade, a que os cargosexi-

Tudo em Granitos e Mármores

gemo "Nossas ações refletirão deci
sivamente na comunidade. Nosso

compromisso será com o progres
so de Jaraguá do Sul e nossas

ações pautadas pela responsabi
lidade em trabalhar pela coletivi

dade, e não por interesses particu
lares", garantiu, prometendo
exercer a política de respeito às leis,
administrando com seriedade para
manter os mesmos níveis de

qualidade de vida conquistados
pelo Município.

- Conclamamos os jaragua
enses a trabalharem para a reali

zação das nossas metas, numa ges
tão compartilhada, que trará, com
certeza, benefícios a toda comu

nidade -, completou.
A vereadora eleita Maristela

Menel (PMDB), a mais votada do

Município, falou em nome dos
demais parlamentares. Lembrou a

função primordial dos vereadores,
legislar e fiscalizar. Ela reforçou o

compromisso de desempenhar
"com lealdade e respeito" o papel
de vereador. "O poder emana do

povo e em nome dele deve ser

exercido. É uma máxima que deve
orientar o trabalho de todo político
sério e compromissado com as

causas sociais."

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 16 DE DEZEMBRO DE 20006 - GERAL

Duas Rodas recebe Prêmio

Top de Marketing 2000
Industriais jaraguaenses são
eleitos Líderes EmpresariaisFlorianópolis -:- A Duas

Rodas Industrial recebeu, na noite
da última terça-feira, o Prêmio

Top de Marketing 2000, con
cedido pela ADVB (Associação
dos Dirigentes de Venda e

Marketing do Brasil). A cerimônia

de premiação aconteceu no

Centrosul, em Florianópolis. O
título é o reconhecimento do setor

às maiores e rnais inovadoras

estratégias de marketing, que

possibilitararri o crescimento de

vendas de produtos e serviços no

mercado catal'inense.
A empresa concorreu com o

case "Promoção de vendas de

produtos para sorvetes", lançado
no inverno deste ano. De acordo
com o superintendente da Duas

Rodas, Leonardo Zipf, o objetivo
do programa foi conquistar o

mercado consumidor de sorvete,

ampliando as vendas e alavan

cando o produto. A proposta da

empresa foi mostrar que o sorve

te, além de refrescar, é alimento
e deve ser consumido o ano

inteiro.
- No Brasil, o consumo é

ainda muito pequeno se compa
rado a outros países. Enquanto que
o consumo per capita aqui é de

seis litros/ano. Nos Estados Unidos
e no Canadá é de 28 -, informou.

Zipf dedicou o prêmio a toda

equipe da Duas Rodas Industrial,

afirmando que é uma conse

qüência do trabalho bem-feito
desenvolvido pela empresa. "É
o coroamento e o reconheci
mento do nosso trabalho e

consolida a organização como

empresa de know-how, moder
na e dinâmica, com produtos e

serviços de alta qualidade",
afirmou, acrescentando que ser

premiada com o Top de Mar

keting 2000 é muito importante
porque confirma a vitalidade da

empresa para crescer.

Segundo Zipf, a Duas Rodas
cresce cerca de 20% ao ano. "O

que sustenta o crescimento são

as inovações, criatividade, flexi
bilidade e agilidade integrados à

tecnologia de ponta implantada",
frisou, lembrando que a empresa
é líder no mercado no segmento
de matérias-primas para sorvetes
e vice-líder em condimentos e

aditivos.
MAIORES EMELHORES

- O superintendente da Duas

Rodas Industrial, Leonardo Zipf,
e o presidente da Marisol,
Vicente Donini, receberam os tí

tulos "Jovem Empreendedor" e

"Empreendedor", respectiva
mente, concedido pelo "Jornal a
Presença", de Itajaí, aos Maiores
e Melhores 2000.

A solenidade aconteceu na noite
da última segunda-feira, em ltajaí.

Chico Schwammbach/CP

Juntamente com

Amaury Olsen,
integram o

Fórum de Líderes

São Paulo - Os industriais

jaraguaenses Wandér Weege
(Malwee Malhas). Décio Silva

(Grupo Weg) e Vicente Donini

(Marisol), além do joinvilense
Amaury Olsen (Tigre) furam

eleitos líderes empresariais de

Santa Catarina. A cerimônia de

premiação aconteceu na noite da

última segunda-feira, no Credicard
Hall, reunindo empresários de todo,
o País. Com o título, es em

presários passarn a compor o

,Fórum de Líderes Empresariais,
criado em 1977, que reúne as mais
destacadas lideranças empresariais
do País.

A eleição para a escolha dos

líderes empresariais é realizada

anualmente pelo "Jornal Gazeta

Mercantil", através de consulta

direra aos leitores e assinantes. "0

jornal solicita que sejam indicados

os cinco empresários que se

revelaram os líderes m ais re

presentati vos em cada Estado",
explicou o diretor-presidente da

"Gazeta Mercantil", Luiz Fer

nando Ferrei ra Levy. acrescen

tando que a escolha é dcmo

crática, espontânea e sern pré
candidaturas. "o que assegura
absoluta legitimidade ao pro
cesso.

De acordo com Levy, a in

dicação dos nomes des eleitos

pela maioria dos consultados
revela a "forte liderança empre
sarial no setor produtivo de Santa

Catarina". Os industriais rece-

Líderes: Donini, Wandél; Olsen e Décio Silva após a premiação

impulsionar a abertura política".
Em 1983, apresentou o "Docu

mento dos doze", propondo a

reforma do Estado.
Em dezern bro de 1998, 21

anos após sua criação, o fórum
deu o suporte necessário à criação
do Fórum de Líderes do Mer

cosul, que congrega as maiores

lideranças empresariais da Ar

gentina, Brasil, Paraguai e Uru

guai. Em julho do ano passado,
foi apresentado o Acordo Em

presarial de Assunção, jun
tamente com os resultados dos

trabalhos desenvolvidos sobreos

quatro temas prioritários, estra

tégias para o Mercosul, institu
c i on a l iz ação, eliminação da

burocracia e educação.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

berarn o troféu de líderes em

presariais das mãos do diretor

presidente do "Jornal Gazeta

Mercantil".
FÓRUM DELÍDERES-A

idéia de organizar o Fórum de

Líderes Empresariais surgiu em

1997, quando se reuniram os

pri mei ras líderes em presari ai s
nacionais eleitos em consulta feita

aos principais homens de negócio
do Brasil. Os objetivos iniciais era
expressar e divulgar o pensa
mento de camadas represen
tati vas do empresariado sobre a

realidade econômica, financeira,
política e social do País.

N0 ano seguinte, o fórum

apresentou o "documento dos

oito". que se tornou uma das

.

ferramentas mais i mportantes a

Celesc será dividida em duas.empresas
em menos de um ano a conclusão
do processo. "A Celesc Dis
tribüidora continuará sendo es

tatal. Pretendo lutar para que ela

continue sendo uma empresa
pública", prometeu, lembrando
que seu mandato como preSI
dente da Celesc termina no início
de 200 I. "Fui nomeado pelo Con

selho dos Acionistas e o mandatO

expira em4 de janeiro", reforçOU,
Sobre o controle acionário da

futura Celesc Geradora, Küster
disse que haverá um contato de

gestão, além de um acordo de

acionistas. (MC)

assi nado com a Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica),
Segundo Küster, no primeiro
momento, a Celesc Geradora será

uma subsidiária da concessio
nária. sendo preparada para
transformar-se em empresa de

capital misto. com 5 I % das

ações cedidas à i niciati va pri vada
e tundos de pensão, e os outros

49% continuarão em poder do

Estado.
O presidente não soube pre

cisar quanto iempo será preciso
para que a empresa geradora
deixe de ser estatal, mas estima

Jaraguá do Sul - O presi
dente da Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina), Francisco
Küster, esteve no Município na

tarde da última quarta-feira para

explicar a cisão da concessionária
em duas outras empresas, uma de

geração e outra de distribuição.
Küster informou ainda que, no

mesmo dia, a Celesc publicou edi

tal de convocação dos acionistas

para assembléia geral que definirá
o procedimento com relação à di

visão da companhia.
A cisão da Celesc é uma im

posição do contrato de concessão

Equipe: a analista de Marketing Adriane Gneipel, a gerenie de

Marketing Iosi Leone, o gerenie da Divisão de Produtos de Sorvetes,
ELoy Luchtenberg, e o superintendente Leonardo Zipf

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas
R$ 8,00 por mês

Jornal

CORREIODOPOVO

Teleassinaturas: 371-19191370-0816/275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carências: mães dizem que a maior dificuldade é o alimento dos filhos

INFORMATIVO PAROQUIAL -16 e 17/1212000

MISSAS

Sábado
19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz

l7h30 - São Luiz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Justiça e solidariedade: sinais da
conversão que gera alegria

A alegria do advento nasce da presença do Deus misericordioso

entre nós: "Rejubila, povo de Israel ! ... hão te deixes levar pelo
desânimo", pois o "teu Deus está no meio de ti", ele "revogou a

sentença contra ti". Experimentamos essa presença jubilosa do

Senhor quando vivemos sua misericórdia: "Que a vossa bondade

seja conhecida de todos os homens!" Unicamente quando buscamos
a misericórdia, então é que acolhemos o Deus misericordioso que

vem a nós: "Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem, e

quem tiver comida, faça o mesmo!"

Apoio:

CASA DAS TINTAS

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

®
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca; 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

.!_ones: (047) 371-1910 e 275-3125

CORREIODOPOVOfazcampanha
peloNatalCarentedoJaraguá 84
Equipe recebe
doaçõesde
roupas, alimentos
e brinquedos

Jaraguá do Sul - Mais de
200 famílias e 250 crianças. A po
pulação do Bairro Jaraguá 84
cresce proporcional às dificulda

des financeiras. Carências e de

semprego diminuem as chances de
um Natal digno, próximo do que é

celebrado nas residências de todo
o mundo, já que alguns não terão

o que pôr na mesa e a maioria das

crianças não ganhará brinquedos.
Num gesto de solidariedade, a

equipe do CORREIO DO POVO lan

çou campanha e está recolhendo
donativos (alimentos, roupas e

brinquedos) que serão doados na

próxima semana à população
carente do bairro. Durante todo o

dia de hoje, voluntários estarão

recolhendo alimentos nos super
mercados da Rede Breithaupt de

Jaraguá do Sul.
O Bairro Jaraguá 84 tem

problemas sociais sérios, fome e

moradias de risco. Solange Apare
cida Gonçalves, 29 anos, mora

com o marido e três filhos em duas

peças de madeira suspensas num

barranco: "Quando a gente veio
morar aqui não era assim, desmo
ronou depois", conta. Uma parede
da casa está escorada em duas

árvores, que garantem o equilíbrio
da residência. Solange é diarista e

está desempregada. O marido tra

balha em fábrica. na cidade.
CelairVizintane, 28, tem quatro

filhos e carrega o quinto na barriga.
Seu último emprego foi como
auxiliarde serviços gerais, durante
a Schützenfest. O marido trabalha

por conta, fazendo serviços de jar
dinagem. A família paga aluguel,
não tem nenhum recurso e sequer
tem enxoval pro próximo filho, que
deve nascer em quatro meses. "A

maiordificuldade é o alimento pros
filhos e pagar a passagem de ônibus

pra ir trabalhar", comenta Celair.
O vale-transporte até o Jaraguá 84

passou de R$ 1,40 para R$ 1,60,
na última semana. "O aumento

piorou ainda mais a situação das

mulheres que trabalham de diaris
tas. Algumas perderam o emprego,

segunda-feira, porque as patroas
não querem pagar o vale-trans

porte, preferem gente que mora

perto", relata a líder comunitária
Marli SilveiraPereira.

Marli realiza trabalho assisten
cial e de orientação no bairro.
"Dizem que aqui tem miséria por
que as pessoas não têm vontade.
Não é verdade, há muitas pessoas
esforçadas que precisam de ajuda",
diz. Todos os anos, ela organiza o

Natal da Criança Carente, mas este
ano não dispunha de donativos, daí
a iniciativa do CORREIO DOPOVO
de lançar a campanha. "Acredi
tamos que o jornal, como veículo
da comunidade, tem a função, não
apenas de defender e divulgar as

causas da comunidade, mas de

promover campanhas que estive

rem ao seu alcance e temos

recebido o respaldo da comunidade
através das doações", explica o.

diretor-administrativo do jornal,
Francisco Alves. Ele lembra que
existem outros focos carentes na

cidade e que se cada um fizer a

sua parte, teremos uma sociedade
mais justa.

CAMPANHA - As pessoas
que tiverem doações podem ligar
para o CORREIO DO POVO (370-
8649) ou dirigir-se pessoalmente

.

até a sede do jornal (Rua Walter

Marquardt, 1180, próximo à

Prefeitura). Durante todo o dia de

hoje, voluntários identificados com
faixas e camisetas estarão reco

lhendo alimentos nos supermerca
dos da Rede Breithaupt.
(LiSANDREA COSTA)

Para alguns, talvez, tenha
sido o único natal em família
com a presença do Papai Noel... .

A escola, em especial a dire
ção, a APP e o Conselho Delibe
rativo agradecem a todos que de

alguma forma contribuíram nos

eventos deste ano.

Risco: Solangemora commarido e trêsfilhos em casa suspensa num barranco

Natal Luz Homago 2000
Um espetáculo que reuniu

todos os alunos do pré a 4a série
com trajes especiais para esta

noite. O acontecimento se deu no

dia I de dezembro, às 20 horas,
quando acenderam as luzes e

apresentaram a decoração nata

lina de fera e dentro da escola.
Este evento foi coordenado e

preparado pela supervisoraMarly
Marlene Gonçalves Pieper. Na
oportunidade também apresen
tou-se coral da Scar, sendo estes

os convidados especiais da noite.
Grande público se fez presen

te para apreciar mais esta bela

apresentação natali

na. Na semana se

guinte. no dia 8 de

dezembro. acon
teceu a "Noite do

Papai Noel", onde
todas as cri anças de

pré a 4" séries foram

recepcionados com um jantar,
seguido de um teatro com o grupo

"Alquimia" e a chegada do Papai
Noel no trenó, de propriedade e

dirigido por Holando Gonçalves,
patrono da escola, onde trazia os

maços de presentes. Foi uma noite
muito agradável!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mar e esportes: Juliana (E) e Iãnia desenvolveram projeto com temática em que têm afinidade

Estudantes deArquitetura da
Unerj vencemconcursonacional
Vencedoras

ganharam troféu
e viagem para
a Europa

\

Jaraguá do Sul - Um ba

nheiro de academia com mo

tivos náuticos. O projeto, que
mistura a temática marinha à

paixão pelos esportes, con

quistou o primeiro lugar na cate
goria estudante, na linha Docol
matic, no Prêmio Arquitetando
Docol 2000. As vencedoras são

as alunas da Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul),
JâniaMaria Pereira, 32, e Juliana
Jagelski, 22. Elas foram pre
miadas dia 6 de dezembro, em
São Paulo, no Hotel Renaissance,
com troféu e viagem para a

Europa. O trabalho foi escolhido
entre 280 participantes de todo

o País.

Jânia e Juliana são alunas da
9" fase do curso de Arquitetura.
"Planejamos um banheiro para

A

EMERGENC/A
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311

� 372·2036

� 371·4311

Dr. Kleber Lisboa�raúio
CRO-SC5270

Centro • Czerniewicz

academia de ginástica de cidade

litorânea, usando materiais que
existem nos navios, aços, es:

cotilhas, rebites, não para ficar

bonito, mas para fazer com que a

pessoa tenha a sensação de que
está num su'bmarino", explica
Juliana. A escolha da temática

partiu da própria aptidão das
estudantes. Jâni a é campeã
estadual de tênis. Juliana pratica
tênis e outros esportes. "Está no

nosso sangue. Todos os projetos
que fazemos levam essa cara

esportiva", comenta Jâni a. A

emoção é o ingrediente que as

duas sócias -:- elas trabalham jun
tas em escritório de arquitetura
tentam acrescentar aos projetos
que fazem. O trabalho vencedor

foi apresentado ao concurso em

várias vistas e através de uma

planta baixa, que dá os detalhes
do projeto.

Ainda curtindo o momento de
. f'ama, as futuras arquitetas
pretendem capitalizar a reper
cussão da conquista, acres

centando prestígio ao currículo.
"Esse prêmio é muito importante
para a nossa carreira", contenta-

se Jânia. O Prêmio Arquitetando
Docol fo] criado há três anos,

mas é a pri meira vez que a

empresa, joinvilense, premia
participantes de Santa Catarina.

Além de Jânia e Juliana, outro
catarinense foi .prerni ado em

primeiro lugar, Marcos Antônio

Rück, de Joinville, concorreu na

categoria mostra e também

ganhou viagem para a Europa.
CATEGORIA -O concurso

premia estudantes (com tra

balhos virtuais) e profissionais
(através de obras realizadas). Os
arquitetos jaraguaenses Ruth

Borgmann e Valério Tadeu dos
Santos ficaram entre os seis

.
finalistas na categoria profis
sional, linha Docolmatic. Pela

segunda vez consecutiva, Ruth
Borgmann ficou em segundo
lugar, nessa categoria. "O pri
meiro colocado foi um arquiteto
de Curitiba, ele recebeu um Audi

A3, na semana passada", conta .

A arquiteta destaca a importância
de participar do concurso e

, divulgar os trabalhos realizados
em Jaraguá do Sul.

(LiSANDREA COSTA)

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

RODO MIME LTDA, CNPJ 78.358.983/0001-20,
Inscrição Estadual nO 251.831.930', localizada'
em Jaraguá do Sul - SC, Rua 25 de Julhos. s/n>,
Bairro Vila Nova, comunica extravio dos seguintes
documentos: conhecimento de frete Mod. 08
Série U numeração 0001 a 5000' - utilizados;

conhecimento de frete Mod. 01 Série U

numeração 001 a 250 - utilizados.

�n Cp· · · ·· .. · · ···
..
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Curso grátis
O Programa Integrar está oferecendo vagas em curso intensivo

de informática, com total de 30 horas. O curso, com aulas de Win-
•

dows e Word, ministradas à tarde, é gratuito e fornece material
didático e vale-transporte aos alunos. Os interessados devem ter

mais de 16 anos e podem se inscrever no Sindicato dos Metalúrgicos
de Jaraguá do Sul (telefone 371-2100). O Integrar é desenvolvido
pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos e tem recursos, do
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Doação
O presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do

Sul, Sérgio Luiz Silva Schwartz, recebeu duas ambulâncias novas,
na sede da corporação. Os veículos foram adquiridos a partir de

campanha do Lions Club e contribuições da comunidade na conta

de energia elétrica. <,

Vagas
A Humana Urgente necessita de profissionais para trabalhar como

auxiliar de produção. Exige-se segundo grau completo e experiência
na área. Os interessados devem comparecer na Humana (Rua Jorge
Czerniewicz, 1245) segunda-feira, a partir das 8 horas, com doeu

mentação completa.

Sebrae/SC
A Agência de Articulação do Sebràe/SC de Jaraguá do Sul e

região fará a apresentação do diretor-superintendente, Carlos
Guilherme Zigueni, e do diretor-técnico, Lauro Andrade Filho,

juntamente com as diretrizes do órgão para o biênio 200 I /2002, no
Restaurante do Hotel Itajara, no dia 19 de dezembro, às 12 horas.

Brincando de Natal
A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Sesi promovem

amanhã, a partir das 16 horas, na Praça Ângelo Piazera, a última

edição do ano do Brincando na Praça, desta vez com temática natalina,
Haverá brincadeiras, recreação, apresentação de pagode e show com

a banda In Natura, às 19 horas.

Encerramento de curso

A Style Agency promove hoje a festa de encerramento do curso

Básico de manequins e modelos, na Sociedade Amizade, a partir das
20 horas. Será realizado show de coreografias, desfiles de moda,

primeira eliminatória do TopMirim 2001- Jaraguá do Sul, além de

baile com a banda Transamérica e sorteios de brindes com a chegada
do Papai Noel.

'

Confraternização
Na segunda-feira será realizada confraternização com a diretoria

da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Gua

ramirim) para marcar o encerramento das atividades do ano. O

encontro será ria Boca Maldita, a partir das 19 horas.

Festa de Natal
No dia 21 de dezembro, o Rotary Club de Guaramirim vai realizar

reunião festiva de Natal, no Hotel e-Restaurante Represa, a partir
das 20 horas. Na ocasião, serão homenageados estudantes do 2'

Grau dos colégios Lauro Zimmermann, Alfredo Z!mmermann e São

Pedro, além da entidade Ação Social.

Coleta

Hoje, a partir das 7h30, em Schroeder; moradores, empresários
e Pref�itura estarão realizando a promoção Schroeder Limpa _ I'

Mutirão da Coleta Seletiva. O objetivo éconscientizar a comunidade
da importância da Coleta Seletiva de Lixo. A renda arrecadada será
distribuída para escolas e entidades ássistenc_iais.

Sorteio
As lojase supermercados e o Shopping Center Breithaupt sorteiam

hoje, às 19 horas, no primeiro piso do shopping, o segundo automóvel
Celta da promoção "Sua sorte hoje". O primeiro sorteio aconteceu
dia 9 e premiou MarceloSennes, de Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irinéia vai destinar recursos da

exposição ao Lar da Criança

E R N o

CORREIO DO POVO

ra

Até os últimos dias do ano, Guaramirim
mostra trabalhos em artes plásticas
produzidos por classe emergente na

cidade. O prédio da Prefeitura abriga duas
exposições paralelas, uma do estudante
Tarsis Flor, 12 anos, e outra que é espécie
de coletânea de artistas, promovida pela
decoradora e promotora Irinéia Fujioka,
em prol do Lar da Criança. As telas que
Irinéia reuniu foram pintadas por seis
artistas, há cerca de um mês, no Shopping
Breithaupt.
As peças expostas no hall de entrada da
Prefeitura estão à venda por causas
nobres. Tarsis, que começou a pintar há
três anos, pretende divulgar seu trabalho
como forma de manter-se estudando e

auxiliara família. Irinéia reuniu voluntários

para pintar telas que terão a renda
revertida ao Lar da Criança, entidade que
assiste crianças e adolescentes em situação
de risco, na região. "Nós conseguimos
material a preço de custo e convidamos
artistas dispostos a colaborar", conta. Ela

16 DE DEZEMBRO DE .2000

cultura - lazer - entretenimento

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jaraguá do ,sul.

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

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

PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE
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Fotos: Edson Junkes/CP

Talento: Tarsis tem o incentivo

também expõe arranjos de Natal que
confecciona, doando percentual das
vendas à entidade.
Tarsis Flor tem duas obras entre as que
compõem a exposiçãoorganizada por
Irinéia e dez obras na exposição
individual. Ele interessou-se pela pintura
desenhando personagens de desenho
animado. Hoje pinta paisagens e retratos

em aquarela, guache, óleo e carvão. É
aluno da Escolinha de Arte Nehardt, de
Neuza Hackbardh, e faz oficina com a

artista plástica íriS Kuczkovski, em
Guaramirim.
De família carente, Tarsis é incentivado
pelas professoras de arte do Município. Já

participou de coletiva de arte na Prefeitura,
no ano passado, representou Guaramirim
nos 500 anos do Brasil e no

cinqüentenário do Município, em evento

em Florianópolis, e fez exposição
individual na Caixa Econômica
Federal de Guaramirim. Para aperfeiçoar o
traço e aprender novas técnicas, o
estudante depende do interesse de
patrocinador que se disponha a

custear os estudos e os materiais. Tarsis
mora com a mãe, Vera Lucia Flor
(costureira divorciada), três irmãos e a

avó. A família sobrevive com R$ 400,00
mensais, parte desse valor gasta em

remédios do avó.

ta=1111lW' Estofados ..

ít �� 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 Hufenüssler, 104 - Centro :- Jaraguá do Sul- SC

Home page: www.estofadoskrause.com.br
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TRADIÇÃO GAÚCHA2 - CORREIODOPOVO Sábado, 16 de dezembro de 2000
Marcon - Piquete Estampa de Taura

A'g(f!déc,i�ento
.

Referente àmátéría "Ern' tempo"
. Agradeço a todas a�",pessoas, gaúchas-ou não, que manifestaram

carinho; solidariedadeje compreensão, em'espécial à da minha
irmã, que entre, mar�)"JJ,has, citou: "Perdoei�seja grande para os

aborrecim�ntº§,,·nobÇ�:.·para a raiv,a;iiforte p�rp: venc,er,.Q medo, e
feliz para pern,;itir a.X!r�senç� •.de,;t1l5?��lltqs. infelizes". Esta frase
resume a mensagem de todos, e é proVa real-da boa capacidade; de
observação dos leitoreg-do Jornàl.CP, portanto, "não é o firn.".

Divulgação
Sérgio Deretti, Serginho, Portal
Gaúcho, com as perfumadas do fã

.

clube Po;tal Gaúcho. Músico que
conheci menino, que fazia sujeira
110 ônibus do conjunto Garotos do

Sul, que com esforço, talento e um

escudo familiar, tornou-se um

profissional reconhecido. Conjunto
, 'loco' de especial, está animando
os fandangos com repertório bem

escolhido, toca a noite inteira e nem

intervalo faz, pois a alegria e

satisfação é ver a sala lotada.

Parabéns, Guedes, é lindo ver a

família trabalhar, lutando e

disputando, palmo a palmo, um

espaço na carreira artistica. Serginho, é bonito ver que você continua sendo o mesmomenino simples e carismático,
esta é uma característica nobre, continue assim. Pedido: "Serginho, decida logo qual é a princesa, aparte a

moça e deixe com tnais esperanças os menos favorecidos", porque Vacariil2002 tem que serperfumada.

Fecarte
Festival Catarinense de Artes e Tradições

Nos dias 17 a 19 de novembro foi realizada a Feeart 2000, na cidade de

Chapecó, onde reuniu talentos de todo o Estado de Santa Catarina. A nona

região tradicionalista gaúcha conseguiu vários títulos, mas não disponho
de todos os classificados. O movimento tradicionalista gaúcho agradece o

esforço e empenho, que os candidatos e familiares ofereceram à nossa

causa. Parabenizamos pelos títulos conquistados, e chamo a atenção para
interessados em patrocinar estas revelações. Abaixo estou divulgando foto,
nomes e classificação que o amigo Júlio Lombardi, Piquete Guri Campeiro,
enviou para nossa redação:
.1.° lugar: Gaita-piano - Jéssica Volles - CTG Tropeiros do Valle -

Guaramirim
3° lugar: Gaita-piano - Roni Cardoso - CTG Querência do Tio Bento
São Bento do Sul
4° lugar: Gaita-piano - Everton Steilen - CTG Do Trote ao Galope -

Jaraguá do Sul
.

8°lugar: Declamação PeãoMirim - Gabriel R. Lombardi - CTG Trapeiras
do Valle - Guararnirirn
10° lugar Declamação Prenda Juvenil- Vanessa Dana - CTG Tropeiros
do Valle - Guaramirim

RogérioDemarchi e aprincesa oriental, que vale a pena regis
trar, linda emuito bem-vestida. Existem os gaúchos queficam
conhecidos porque trabalham na linha de frente,
principalmente os que trabalham e/ou participam das provas
campeiras, próximo aos narradores; mas rodeio não é só isto,
tradição gaúcha é muito mais. Rogério é um destes gaúchos
que ficam em certo anonimato, perante os microfones e

badalações, mas fica noites em claro controlando dinheiro e

pessoas nos bailes do eTG, pensa-organiza e divulga nossa

entidade, É um guri que merece o. nosso reconhecimento,
obrigado, . Déio. Deixo um forte abraço ao seu pai, senhor
Valdir, pessoa que tenho grande carinho e admiração.

Daniella Spézia, Prenda Adulta do Cl'G

Laço Iaraguaense, moça mimosa, capricho
sa, s-abe vestir-se bem para ambientes

. diversos, estudante do curso de graduação.
de Secretariado Executivo. Acompanha a

tradição gaúcha com familiares e amigos,
onde pretende representar o eTG Laço
Iaraguaense através da mulher gaúcha,
Desejo sucesso em seu trabalho, -aproveite
bem, e, o Jornal CP está a disposição.

CASA CAMPEIRA CURIOSIDA DE
25.000 km a cavalo

Gaúcho(a) de idade nova
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 GuilhermeWeege, 22 - Centro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Tiago Kienen (15), Monize Spézia (18),
Júlio C. Weiler (28), Neuza Aparecida de

Oliveira (29), Jaime Franzner Júnior,
Juninho (2), João Paulo Franzner,
Joãozinho (3), Maria Angela

Planinschek (8)

Um paulista está fazendo uma viagem, a
cavalo, do Brasil até os Estados Unidos. O

percurso será de25 mil km, com duração
prevista de três anos. Maiores informações

no endereço eletrônico:
www.porforadaspistas.com.br. Vale a pena

conferir.

KV
CARNES

.--.

DEMARCHICARNES
ATACADO E VAREJO

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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Miguel Proença
Em turnê pelo Brasil, o pianista

Miguel Proença apresenta-se hoje em

Jaraguá do Sul, às 20h30, no Centro
Cultural. Brasileiro, professor da Esco
la Superior deMúsica de Karlsruhe, na
Alemanha, Proença realiza viagem de
lançamento de dois novos CDs da exten
sa discografia que possui.As apresenta
ções cobrem o País de Norte a Sul, atra
vés do Projeto Piano Brasil II, com apoio
do Fundo Nacional
da Cultura. Os in-

gressos custam R$
5,00 (R$ 2,50 para es

tudantes).
Quem conhece

música clássica bra
sileira dispensa apre
sentações. Miguel
Proença é um dos
símbolos máximos dessa expressão ar
tística e tem prestígio internacional. Nos
dois novos CDs, faz homenagens a

Chopin e a HeitorVilla - Lobos. Incansá
vel na divulgação dós compositores bra
sileiros, o pianista orgulha -se de já ter
se apresentado em todos os Estados da

Federação, enquanto se apresenta em

espaços culturais distintos do mundo
inteiro (já esteve em todos os continen
tes, apresentando-se no Japão, Iraque,
Dakar, Europa, Estados Unidos).

Radicado no Rio de Janeiro, com cur

sos de aperfeiçoamento na Escola de
Hannover e na Escola Superior de Ham
burgo, Miguel Proença já participou
como recitalista e solista de grandes or
questras. Periodicamente, apresenta-sé
em recitais pela Europa (Londres, Ma
dri, Stuttgart, Viena, Roma), América

do Sul (Argentina, Montevidéu,
Lima, Quito,Assunção),Ásia (Ja
pão, Iraque) eÁfrica (Dakar). Como
camerista, fez Duo com Salvatore
Accardo, Jean Pierre Rampal,
Leonard Rose, Paul Tortelier, en
tre outros.

Para sua discografia, o pianis
ta realiza trabalhos de pesquisa, a
oferecendo ao público obras inédi

tas de composi
tores brasilei
ros. A apresen-
tação em .Iara
guá do Sul fe
cha a turnê na

cional de Mi

guel Proença.
Além do Fundo

UIII poeta
•

ao plano

PROGRAMA

C.w. Gluck-Kempff
Dança dos EspíritosAbençoados
R. Schumann
4 peças de fantasia op. 12
ATarde
Elevação
Por quê?
Grilos

HeitorVilla - Lobos
Prelúdi0 das Bachianas Brasileiras
n° 4 Saudades das selvas brasileiras
Valsa da dor
3 Cirandas
Therezinha de Jesus
Senhora D. Sancha .

Passa Passa Gavião
F. Chopin 5 prelúdios op. 28

C. Debussy
La Serenade Interrompue
La Cathedrale Engloutie
Minstrels

La Soirée dans Granade
L 'ls1e Joyeuse

Fotos: Divulgação

Nacional da Cultura,
a apresentação tem apoio cultural do go
verno de Santa Catarina, da Fundação
Catarinense de Cultura e da Scar (Soci
edade CulturaArtística).

A produção executiva do projeto é re
alizada pela Concepção e Cultura, insti
tuição de Florianópolis que tem como

objetivo fortalecer a educação artístico
musical em Santa Catarina, além de
formar platéias jovens para a música
clássica. "Estamos chegando na Era do
Conhecimento e cada vezmais arte e cul
tura sustentam os princípios huma
nistas de liberdade. Aintegração mun
dial, por exemplo, será sadia somente

quando apoiar-se na diversidade cultu
ral dos mais distintos cantos do planeta
Terra. É pensando assim que a Concep
ção e Cultura escolheu a 2a edição do Pro

jeto PianoBrasil-Miguel Proença para
iniciar suas atividades", escreve mem
bro da instituição, Júlio Guerra.

Síntese
Miguel Proença já exerceu cargos de diretor da Sala Cecília Meirelles,
diretor da Escola de Música Villa-Lobes e secretário da Cultura, no Rio
de Janeiro. Foi escolhido, em 1989, pela APCA (Associação dos Críticos

de Arte de São Paulo) como o melhor pianista do ano. Exerceu também a

direção artística' da área de música erudita da Uerj/Faperj, no Projeto
Uerj Clássica. Foi consultor do Projeto Apartes, da Capes (Ministério da
Educação e Cultura), realizou turnês de recitais de lançamento com su

cesso de público e crítica no Rio de Janeiro (Sala Cecília Meirelles), Sal-
vador (Reitoria da UFBA) e Porto Alegre (Teatro São Pedro).

Em 1996, Proença coordenou projeto de intercârnpio para a Capes, pro
porcionando às universidades brasileiras a possibilidade de oferecer cur
sos de extensão com professores estrangeiros. Em 1997, antes de mudar:

se para Kalsruhe, para onde foi convidado como professor residente,
participou como concertista na Série Conexão Brasil e no Concertos no

Itamaraty. Em 1998, foi recitalista convidado pela Fundação Petrópolis
para a inauguração do Palácio de Cristal, em Petrópolis.

AUTO DE NATAL
Tradicional entre os feste-

.

jos de final de ano, oAuto
de Nata! da Scar acontece

amanhã, a partir das
20h30, no grande teatro da
Scar. Membros da Came

rata, do coral, do teatro,
músicos e bailarinos parti
cipam do espetáculo. "O
show vai reunir todos os
setores da Scar, porque

também é uma oportunida
de para o nosso congraça
mento", explica o diretor

geral do evento, Leone
Silva. No repertório, estão
previstas várias perfoman
ces natalinas, demúsica,
teatro e dança, com dura

çãomédia de uma hora e

capacidade para abrigar
público de 600 pessoas,

ainda em cadeiras improvi-
sadas, já que o teatro não

está concluído.
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Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 2000

Patrocínio:

APACHE 2001 (9/12)
Galera de Jaraguá do Sul em peso na boate que já é a sensação
do verão! No cardápio, bebidas de vários tipos e gostos, sendo

que a cada final de semana uma festa diferente! www.nageral.com

CI fORTE iMS TRIBOS

o fORlE i)�S TRfiJOS

SMURFS (6/12)
Quarta-feira é

no Smurfs!

SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
.

SE DESESPERE!
COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO

SITE:
WWW.NAGERAL.COM

(SEM O ". BR")

. Agenda --------------------------------�---

�PA(Hf
.��

f;g;�

HOJETEM:
DIA 16/12 - SÁBADO - FESTA A FANTASIA
SUA FANTASIA VALE BÔNUS!
APACHE, A BOATE QUE É O FORTE DAS TRIBOS. TOTALMENTE
PREPARADA PARA QUE O SEU V�ÃO SEJA DIFERENTE A CADA
FINAL DE SEMANA. r--.

LOCAL É A PRAIA DA ENSEADA, EM SÃO FRANCISCO DO SUL.
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE: WWW.APACHE2001.COM.BR
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372-2903
9973-3623
1

RAU - 328,00M2. R$
9.000,00

TERRENO NO AMIZADE (
RESIDENCIAL VERSA-LHES

IV ) - 450,00 M2. R$
. 13.000,00.

TERRENO NO BAIRRO
CHICO DE PAULO - 395,00

M2. R$ 13.000,00

TERRENO Np t,\MIZADE -

386M2. R$ 18.000,00

371-3394, cl Marli.

Aluga-se casa mista
de 3 quartos, no

Bairro João Pessoa.
Tratar 370-2398.

Vende-se terreno com

casa no Bairro Rio
Molha. Tratar 373-

0619.

Aluga-se quitinete na

Figueira, e vendo
terreno próximo a

ponte da Weg. Trata r
370-5014.

Vende-se casa mista
de 80m2, terreno
12x19.,50, a 700

metros do Shoppinp
Breithaupt. Tratar
371-6503, cl Paulo.

Procura-se casa para

Música ao vivo
Bar, festas e eventos'

MPB/Bossa
Contato 275-0432,
falar com Enéias

/

Mercadolmobiliário
.

Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 2000

Vendo oficina de Tratar 275-3642. Valor R$ 16.000,00.
latoaria, completa. Aceita Proposta.
Valor R$ 4.000,00. Vende-se casa de Tratar 275-3642.
Tratar 275-3642. alvenaria com 116m2,

"7 peças, lavanderia e Vende-se 2 telefones
Troca-se faca pratea- churrasqueira, semi- prefixo 275 e 371, R$
da por um cavalo. acabada na Vila Rau. 500,00 cada. Tratar

TEODORO IMÓVEIS _ CENTRO DE EDUCAÇÃO
Uma ótima opção na compra MUSICAL
ou venda de seu imóvel. Aulas de:

- Técnica vocal Ganhe até R$ 30,000,00Ligue 371-3724 - Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal por ano como distribuidor

Corretor - CRECI 8054 -

- Musicalização (3-anos independenteRua Jorge Lacerda,166 - de idade)
Centro 89251-390 -

- Teclado e outros cursos
1

Jaraguá do Sul Informa ões 371-1632 �.
, w.

Wc -L_
COR��TOR IIVIÓVEIS

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

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

, .

".,FLORDN1!):EQU1'PAMENTOSPARA,ESOmORIO·
20 anos atendendo bem- para atender sempre

,

- Móve,is".paE crttôrlo em geral·
- COllJputaci :Áirnpresso.ras'
- Fax! -'·Má,quil.', :de cupom fiscal
- Relóg.ios de tonto
- Etiquetadora$ - Scanner
- Check Pronto - Retroprojetor
- Calculadoras/Máquinas' de escrever
- Suprimentos pI informática
- Papelaria e acessórios em geral

CASA EM ALVENARIA (3 ANOS) COM

90M2, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA
RAU. APENAS R$ 30.000,00 -

NEGOCIÁVEL

TERRENO NO BAIRRO VILA NÃO PERCA A CHANCE DE
RAU - 318,00 M2. SAIR DO ALUGUEL ....

R$ 7.500,00 ...ADQUIRA SEU LOTE

TERRENO NO BAIRRO VILA
FINANCIADO EM ATÉ 60

. MESES!

CASA NOVA PRÓXIMO DA
CHOCOLEITE EM ALVE
NARIA CONTENDO 03

QUARTOS. R$ 20.000,00.

CASA MISTA no BAIRRO
CHICO DE PAULO, CON
TENDO 06 QUARTOS. R$
30.000,00 - ACEITA TER
RENO DE MENOR VALOR.

SOBRADO EM BA��A �ELHA
CI 190,00 M2 - 01 SUITE, 3
QUARTOS. R$ 70.000,00.

alugar, com preferên
cia no Barirro Amiza

de, até R$ 130,00.
Tratar 371-0535, cl

Luciane.

.

Vende-se loja com

pleta, artigos de pre
sentes, bolsas, etc.
Para retirar do local.
Tratar 371-0446.

Vende-se,casa de
madeira cl 40m2 +

fundamento para
casa de 2 pisos de

70m2, no Bairro Re
canto Feliz, Guarami
rim. R$ 6.000,00.
Tratar 275-0572.

Vende-se lanchonete
e restauraute comple
ta, com equipamen
tos, próx. a Weg r.
Tratar 275-2998.

Computadores
com

..
ISOéi9;002 para

professores e
profissiollais liberais
em até,36 vezes,
outros .em até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-14�2 - Jaraguá do Sul- SC- E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intermediária
I

/ VENDE - Casa madeira cl 62 m2,
terreno cl 325 m2. Rua 938 - Lot.
Ouro Verde (Barra do Rio Cerro).

Preço: ,R$ ;14.000,00

VENDE - Apto. contendo 03 dor

mitórios, cl área 120 m2. Ed.

Iaraguâ -Apto. 92 (Centro). Pre-
.

ço: R$ 60.000,OO___

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

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

VENDE - Alvenaria cl 165 1/12, cl
piscina, terreno cl 371m2• Rua To
maz F. de Goes, 366 (Nova Brasilia).
Preço:�$ 90.000,00 (negociáveis)

VENDE: Alvenaria cl 60 m2, ter
reno cl 600 1112. Rua Carlos

Eggert, 763 - Schroeder

Preço: R$ 16.000,00

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

Lenzi) (Ne�ociáveis)

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

VENDE: Madeira, contendo 03

dormitórios, e terreno cl área 705
m2. Rua Bahia, 109 éJaraguá
Esquerdo). Preço: R$ 35.000,00

'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. Rua Marcos E.

Verbittenn - Resid. Garcia (Prox.
Posto Marcolla). R$ 260,00

VENDE - Terreno de esquina, cl
área 450 m2. Rua José Picolli=
Estrada Nova (Próx. Mercado

_ Brazão). Preço: R$16.ÔOO,00.

ALUGA - Sala coml cl área-de
aprox. 70 m2. Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Loja 02. R$ 400,00

VENDE:

Alvenaria cl aprox. 60 m2, e terreno cl 462 mâ:
Rua José Narloch, 1283 (São Luis)

Preço: R$ 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE -

Ed. Bergamo
Apto 203 - R.
Guilherme·

Weege, 166 �

Centro - 2
dorm. + dep.
empregada e

garagem.
Valor

R$ 300,00.

ALUGA-SE -,

Sala comer

ciai na Av.
Prefeito
Waldemar
Grubba,

1.611. Área
de 500m2 ..
Valor a

combinar.

ALUGA-SE -

Sala
comercial e
apartamento.

Rua

Patrimônio,
204 -

Massaranduba:
Valor

R$ 500,00.

VENDE-SE -

Terreno na

Rua Procópio
Gomes de

Oliveira, cl
637,50m2.
Valor R$

110.000,00.

VENDE-SE -

R. Maximi
liano Hilde
mayer -

Centro - 3
dorm. + dep.
empregada,
cl garagem.

Valor
a combinar.

ALUGA-SE -

Casa alvena
ria. Rua Leo

poldo
Veloso, 29 -

2 dorm. + 2

salas, 2 bwc,
cozinha, área
de serviço e

garagem p/ 2
carros. Valor
R$ 500,00.

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

PLANTÃO: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o: Engetee Construtora e Imobiliária �
Engetee Engetee

�,"", "

/

Fone/Fax: (047) 370-0919/ 370,-0819 ,�,� E-mail: engetecj@zaz.com.br Ali
Engetee Engetec

E�Eng�!��4_J
Rua

Vire Nnõei'
253

9
o:
Engetee

a-
Engetee

�
Engetee

a.
Engetee

a-
Engetee .

.�
Engetee

�
Engetee

a:
Engetee

.

.�.
Engetee

o:
Engetec

�
Engetee

o-
Engetee

o-
Engetee

tx:
Engetee

/ OPORTUNIDADES DA SEMANA:

Edifício Imperial
Rua Felipe Schmitz,
Centro. Aptos com

250m2 ou 267m2.
Financiamento
direto.

CENTRO - Ed.

Argos - 2° andar
- Rua Jorge

Lacerda, apto.
com 1 suíte + 2

quartos, demais
dependências e

garagem.
,

R$ 75.000,00

CONDOMÍNIO
AMIZADE- 2
APARTAMENTOS

Apto. com 3

quartos: Preço
R$ 35.000,00, e
com 2 quartos:
Preço
R$ 27.000,00 -

Totalmente

quitados (Aceita
se carro)

Ed. Vitória Régia (Vila
Lalau). Apto 3 quartos (1
suíte). Preço: R$ 53.500,00

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

OPORTtJNIDADE
Ref. 2047 - ÁGUA VERDE - R.

Paulo Kramer, 266, asfaltada. Casa
mista cl 243m2, sendo 137m2 em
alvenaria, 3 dorrn., sala, copa,
cozinha e demais dependências.
R$ 38.000,00, aceita carro.

RU_� João [anuário Ayroso, 53 I - Sala 2

Início Jaraguá ESQuerdo l
!
I
i
I

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

371-6600
371-0725

-�1\"\
_ �;;�; iIi

Ref.- 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

Ref. 2051 - CENTRO - R. Barão do Rio Bran

co, 964, casa alv. 200m2. Terreno 2.076m2.
R$ 230.000,00. Negociável, aceita imóvel de

menorvalor.

Ref. 2026 - JGUÁ ESQUERDO - R.Luis Bortolini,
próx. Ponte da Argi - Casa alv., c/100m2, 2 dor�.,
1 bwc, sala, copa/cozinha, garagem, lavanderia.
Valor R$ 25.000,00. Aceita carro como entrada

direto com a Imobiliária e saldo parcelado.

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

.

500m2. R$ 53.000,00

Ref. 1007 - BARRA - Rua Delphina D. Pradi,
com 2 dorrn., sacada, garagem e demais dep.
Entrada R$ 8.000,00 + R$ 21.000,00 Fcto CEF.

Ref. 2037 - TRÊS RIOS DO NORTE - Lot. Santo
Antônio casa madeira 90m2. 3 darm., sala estar/
jantar, cozinha, bwc e demais dependência. R$
22.000,00. Aceita carro ou terreno como entrada
e salde parcelado direto com imobiliária.

-

Ref. 5000 - GUARAMIRIM - SOm da BR-280,
terreno 2.600m2. Área construída 980m2, com 30
salas, amplo estacionamento. R$ 235.000,00.
Aceita-se como parte do 'pagamento veículo ou

imóvel de menor valor, também pode ser parcelado
diréto com a imobiliária

Ref. 3038 - JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno
380m2 - R$ 12.000,00

Ref. 2049 - TIFA SCHUBERT - R. Clube dos
Viajantes, casa alv., sala, 2 bwc, cozinha, lavand.,
5 darm., garagem. Terreno 720m2• R$16.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A DEJA IMÓVEIS LTDA. FICARÁ ABERTÀ DURANTE TODO O MÊS OE
DEZEMBRO E JANEIRO, RESPEITANDO SOMENTE OS DOMINGOS E F�RIADOS

'-
/

....� .

COO 091 - Sobrado - 4 quartos, 2 salas, 2

cozinhas, 2 banheiros, garagem - terreno
medindo 1.397,OOm2 com muitas arvores -

Czerniewicz - Valor R$ 110.ßOO,00

COO 373 - Casa em alvenaria medindo

200,OOm2 - 4 quartos, 2 banheiros - Baesendi -

terreno medindo 644,OOm2 - Valor R$ 95.000,00

j, TERRENOS VENDAS
• Terreno na Estrada Nova - Tifa Blaser - medindo 13X28m -

Aceita-se veículos na troca - Valor R$ 9.500,00 à vista - ou

financiamento direto com a imobiliária.
• Terreno no Chico de Paulo - Medindo 1.147,41m2 - Aceita-se
troca por outro terreno mais central - Valor R$ 35.000,00
• Terreno na Barra - EXELENTE - Ao lado do Posto Km 7 -

Medindo 14x28m - Valor R$ 28.000,00
• Terreno numa das melhores áreas disponiveis na cidade -:- Vila
Nova - Rua Martim Stall - medindo 50x70m = 2.900,00m2 -

Atrás do Posto Mime - Valor R$ 300.000,00 I

• Terreno na Ilha da Figueira - próximo a MTR transportes - R$
16.000,00
• Terreno na rua João Planinchech - Barbada - medindo 14X31m
- aceita-se troca por residência - Valor R$ 30.000,00.
• Terrenos no Bairro Jaraguá Esquerdo - vários preços e

tamanhos
CHÁCARAS VENDAS

• Chácara medindo 5.0oo,00m2 totalmente plana - 1 casa em

alvenaria excelente com 5 quartos, 2. galpões rn alvenaria, rancho
para estacionamento e deposito 'em madeirá, área toda cercada,

, entrada trifásica - Pomerode - Valor R$ 65.000,00
• Chácara medindo 71.ooo,00m2 - duas frentes para Br -:- 90%
de área plana - Nereu Ramos - Valor R$ 55.000,00
• Chácara medindo 80.000,00m2 - Excelente para pesque e

pague - 12lagoas - abundância de água - casa boa - terreno 100%
plano - Nereu Ramos - Valor R$ 100.000,00
• Chácara - ótima - medindo 200.000,00m2 - 90°/.., de pasto já
formado - 1 casa medindo 100m2 de madeirá de lei - 1 galpão
para festas com banheiro - estábulo e mangueira - área 100%
cercada -'3Iagoas de peixes, sendo uma com mais de 1.000 quilos
de peixes - Garibaldi - Valor R$ 65.000,00
• Chácara medindo 118.000,00m2 - lagoa grande de peixe -

casa de madeirá - galinheiro - rancho - Valor R$ 50.000,00 -

Garibaldi
SALAS COMERCIAIS

• Sala comercial medindo 70,oom2 - Rua Leopoldo Malheiro
Centro - Já financiada - Entrada R$ 8.000,00 e assume

financiamento
/

• Sala comercial medindo 4O,oom2 - .2" andar - de frente para a

rua Reinaldo Rau - Edifício Market Place - Centro - R$ 38.000,00
• LANCHONETE - Ponto, estrutura e estoque - dentro da
rodoviária - Baependi - Valor R$ 30.000,00
• MINI MERCADO -Vila Rau - R$ 15.000,00 - Aceita-se contra

proposta
APARTAMENTOS VENDAS

• Kitinete em Joinuille - Bairro Alvorada - trocepor imóvel em
laragl.1ádoSul.
• 2 Coberturas - NOVA - medindo 250,00m2 de área útil

Parecer Comercial
Vende - Admlnlstre

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

Realizando seu sonho imobiliá\rio 275-2920
275-2777

COO 341 - Casa em alvenaria medindo

lOO,OOm2 - 3 quartos, banheiros, sala, \Iavanderia,
cozinha - João Pessoa - Valor R$ 38.000,00

COO 301 - Casa em alvenaria - 3 quartos, 3

salas, 2. banheiros, piscina - Centenário -

.

Val<?r R$ 78.000,00

- 1 suíte master, J suíte, J ou 2 quartos, sala de jantar, sala de
estar, sala de TV, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, dispensa,
lavanderia, área de festas com churrasqueira, área de festas ao

ar livre, dependência de empregada, 2 vagas de garagem, sacada
- teto rebaixado em gesso - piso cerâmico nos 4 banheiros,
cozinha e áreas de festas - piso laminado de madeira - vídeo
porteiro, portão eletrónico, antena pa raból ica , Vila Nova -

Financiamento direto com a imobiliária - Valor R$ 200.000,00-
• Apto. alto padrão - J suíte com saída para sacada, 2 quartos,

•

BWC, cozinha, copa, sala, churrasqueira, lavanderia, varanda,
piscina. 2 vilgas de garagem. - piso laminado de madeira. teto
rebaixado em gesso, vidros fume temperado, .I.área útil: 115,00m2)
� entrega em 3 anos - Vila Nova - financiamento direto com a

imobiliária. - Valor R$ 75.000,00
'

• Apto. alto padrão - J suít� com saída para sacada, 1 quarto,
BWC, cozinha, copa, sala, churrasqueira na sacada, lavanderia,
varando, piscina, garagem. - piso laminado de madeira, teta
rebaixado em gesso, vidros fume temperado, ( área úti] 95,00m2)
entrega em 3 an o s - Vila Nova - financiamento com a

imobiliária - Valor IR$ 65.000,00
• Apto. novo pronto para morar - J suíte, 2 quartos, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.
� vídeo porteiro, portão eletrónico, elevador, antena 'parabólica,
área de festas coletiva, central de gás (área útil 99,OOm2) - 50
andar - Vila Nova - Valor R$ 75.000,00.
• Apto. novo pronto para morar - J suíte, 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.
vídeo porteiro, portão eletrónico, elevador, antena parabólica,
área de festas coletiva, central de gás (área útil 78,00m2) - 10
andar - Vila Nova - Valor R$ 5.2.000,00.
• Apto. 3 quartos - área Í1till09,OOm2 - Ed. Mariana - Baependi-
R$ 60.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil 70,00m2 - Ed. Érica - Centro - R$
55.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil 74,20m2 - Ed. Maragoni - Vila Nova -

R$ 65.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil 82,oom2 - Ed. Amaryllis - Centro - R$
65.000,00 -,

• Apto. 3 quartos - área útil 99,OOm2 - Ed. Amaryllis - Centro - R$
75.000,00
•. Apto. 2 quartos - área útil tí6,OOm2 - Ed. Magnólia - Centro- R$
75.000,00
•

, Apto. 2 quartos - área útil 85,oom2 - Ed. Florença - Centro - R$
,70.000,00
• Apto. 2 quartos - área útil 80,001112 - Ed. Maguilü - Centro - R$
42.000,00
• Apto. de cobertura medindo 208,59m2 - J Suíte, 2 quartos - Ed.

Menegotti - Centro -R$ 135.000,00.
• Apto. I suíte.Z quartos - área útil 96,()()m2 - Vila Lenzi - 3" andar

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

\

COO 285 - Casa em alvenaria medindo
181,OOm2 - 3 quartos, 2 banheiros, área de
festas - Vila Nova - Valor R$ 70.000,00

COO 360 -. Casa em alvenaria - 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros - Ilha da Figueira - Valor

R$, 55.000,00

- R$ 50.000,00
• Apto. 1 suíte, 2 quartos � área útil 76,00m2 - Vila Lenzi - valor
R$ 45.000,00
• Apto. 2 quartos - área comum 122,00m2 - Centro - Valor R$
60.000,00
• APTO. ALTO PADRÃO - Apto.l Suíte com piso
laminado de madeira e teta rebaixado em gesso em dois
níveis com luz de neon, 2 quartos com piso laminado de
rnadeira e teto, sala de TV Isom com tijolo d� vidro e janela
para ambiente, Sala jantar/estar com piso porcelanato de
alta qualidade, banheiro social, cozinha, lavanderia,

. churrasqueira na sacada, garagem para dois veículos, ampla
área de festas corri freezer e mesas. Vila Nova - Apto novo.
- Valor R$ 98.000,00

'
'

• SOBRADO NOva - germinado - 1 Suite, 2 quartos, 2 banheiros,
'sala, cozinha, lavanderia, garagem - Ilha da Figueira - Valor R$
50.000,00

LOCAÇÃO CASAS
• Casa em alvenaria cl 03 quartos, centro, R$ 350,00
• Casa em alvenaria cl 03 quartos, bairro São Luiz. R$ 330,00
• .Casa em alvenaria cl 03 quartos, próximo ao Parque da
Malwee, casa neva. acabamento em gesso R$ 330.00. garagem
para 02 veículos.
• Casa de alv. 031 quartos, Vila Lenzi R$ 330.00 nego

LOCAÇÃO APARTAMENTOS
• Apto., cl 03 quartos, centro" ruais dependências com garagem
- R$ 29000 mais comi. '

• Apto.01 suíte. 02 quartos, 2 bwc, Ed. Cardenia - R$ 330.oo(neg)
ruais cond. - Barão do Rio Branco.
• Apto. él 03 quartos, 02 bwc - R$ 250.00 Rua: João J Ayroso
Prox a Maderéira Spezia.

'

• Apto. cl 02 quartos mais dependencias R$ 250.00 Ed. Hungaro-

LOCAÇÃO SALAS COMERCIAIS
• Sala comercial, Marechal Deodoro Ribeiro, Ed Picolli. Valor a

combinar.
• Sala comercial, lateral da Reinaldo .Rau cl 70.00m2 - R$ 250.00
• Sala comercial, Tua João Planinchek n" 309 cl 40m2 - R$
270.00 neg
• Sala comercial, rua Walter Marquardt , ao lado da Clínica
Renascer - R$ 250.00 'nego

LOCAÇÃO GALPÕES
• Galpão bairo São Luiz cl área total de 646,00 m2 sendo a parte
térrea de 529,00m2 e mesanino medindo 117,16m2 mais área

para estacionamento, recém construido, valor a negoci,ar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Estacionamento próprio COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

Vende - Sobrado -

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

valor Jguá do Sull
raia

VENDE - Sobrado
Comercial- CENTRO
-1 apto c/ 158m2, 2
salas eomls. cl
46,14m2 cada, e 1

casa' antiga cl
117,60m2, defronte
Edif. Isabel/a.

R$ 230.000,00

VENDE - casa
mista -

VIEIRAS - c/
168m2, 2

dorm., 2 bwe,
sala estar,
cozinha,

___-.J copa, des
pensa, lavan
deria, salão
de festas cl
churrasqueira
piscina, gara
gem pl 2
carros, toda
murada e c/
portão
etetrõnlco,

,
R$ 29.000,00

"".- '-. VENDE - Casa
alv. cl 120m2,
ANA PAULA, 3
darm., bwe, sala
ester/fenter,
cozinha, lavan
deria, churras
queira, garagem'
plI cerro=
R$ 43.000,00,
ou R$ 15.000,00

'-'---..,.......J
+ R$ 357,00 mês
HSBC.

VENDE-Casa
alv. c/ 210m2-
BARRA Lot. Papp
- 1 suíte c/ c/oset
c/móveis + 2
dorm., cozinha c
mobília, bwe so
cial, sala estarI
TV, área de servi
ço, salão de fes
tas c/ churres-

VENDE - Sobrado em

alv. {'LQJLO�Guara
mirim c/ 360m2 - aeab.
de primeira, tudo cl
gesso., 1 suíte cl
closet c/ benh., hidro
mass. '+ sacada + 3
äorm. c/ 2 sacada, bwe
social, sala estar

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

_-"-�--' aceita troca.

R$ 140.000,00.

VENDE-APTO
CENTRO - Ed.

Magui/ú - Apto
24 - Bloco A. 1
dorm., 1 bwe,
cozinha c/
armários,
telefone,
parabólica.
R$ 19.000,00 +.

finane. Aceita
Apto. BaI.

PRÉDIO COMER
CIAL E RESIDEN
CIAL - Ótima
oportunidade - 2
salas eomls. e' 1

apto no 2° piso.
Sala no fundo c/
re-venda de
carne assada c/
boa clientela.

R$ 170.000,00

Apto-l03 -

Edif. Isabel/a
c/ 1 suíte + 2
äorm, - sala

c/ sacada,
mobiliado, c/
2 garagens,
piscina, salão
de festas,
sala de gi
nástica. Por
apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ.jParc.

venaria em cons

trução Res. Cam

po Sampiero -

JGUÁ ESQUERDO -

projeto e acompa
nhamento SPL -

área 309,43m2 e

terreno 613,41m2•
R$ 70.000,00 ou

pronta R$
130.000,00.Aceito
apto como parte

________�� �pagto.

VENDE - CZER
NIEWICZ - Casa
alv. 487,15m2,
suíte, 1 äorm.,
sala ester/fen
tarITV, lavan
deria, churras

queira c/ salão d
festas, cozinha,
salão de jogos,
escritório, sauna
e adega, piscina
c/ área coberta,
garagempl4

.!M,,_mW@@1 carros + casa do

REF 1792 caseiro, 1 äorm.,
, .

sala, cozinha,
deposito. Terreno c/ 3.282,50m2, arborizado c/ acesso
calçado cr tejotes, R$ 230.000,00 (negociável). Aceita
apto de menor valor: Baln. cemboriú/Jguá. do Sul

.--...,...__� __,__
VENDE - SOBRA-
DO - Vila Lenzi c/
258,76m2; c/ suí

". te c/ c/oset + 2

dorm., 1 bwe,
sala ester/jente
ampla, hall, bi
blioteca, lavabo,
cozinha, área de

serviço + depósi
to, varanda c/
churrasqueira e
bwe, garagempI
2earros.

R$160.000,00
ne ociáveis .

SOBRADO -

Centro c/
347m2, c/ 2
resido + sala
coml. c/ 100m2
- acabamento
de la Suíte + 4
dorm, e dep. -

gar. 4 carros -

energia solar -

portão
eletrônico -

R$ 225.000,00
(Aceita imóvel
menor valor)

VENDE-
. PROMOÇÃO
Prédio c/ 3
aptos c/
300m2, sendo
1 por andar,
Estrada Nova.

R$ 53.000,00.
Preço Especial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1035 - casa central, em ótimo estado de

conservação, cl 203m2, suíte cl hidro, 2

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

carros. R$ 150.000,00.

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

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

VENDAS

APARTAMENTOS
001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos,
ep. empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
009 - Ed. Menegotti - 3 qtos, bwc, sala em 2

mbientes, copa, cozinha conj., dep. de empregada,
$ 43.000,00.
025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl 125m2,
uíte + 2 qtos., sala em dois ambientes cl sacada e

hurrasqueira., 2 vagas de garagem. R$ 93.000,00 si
cabo
027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte master, 2

uartos, salas conjugadas cl lavabo, cozinha mobi
iada, terraço, 2 vagas de garagem. R$ 180.000,00.
049 - Rua Piçarras - NOVO cl suíte + 2 quartos,
ep. de empregada e 2 vagas de garagem. R$
2.000,00.
051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos., la

abo, sacada cl churrasqueira, 2 vagas de garagem.
$ 180,000,00.
052 - Res. Maguilú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
avanderia e garagem. R$ 15.000,00 + financiamento.
313 - Res. Ilha dos Açores - novo suíte + 1 qto,
acada cl churrasqueira e garagem. R$ 45.000,00
inariciamento com construtora.
351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado. Apto
I suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.
354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

hurrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA

1003 - Centro - Rua Guilherme Danker - 190m2 cl 3

qtos, R$ 73.000,00. ..
1016 - Centro - 330m2, suíte + 3 qtos., escritório, sala
TV, salas conj. cl lareira, churrasqueira e piscina. R$
200.000,00.
1036 - Centro - Terreno cl 668,65m2, edificado cl casa

antiga. R$ ieo.ooo.oo.
1052 - Água' Verde - 135m2, 4 qtos, 2 bwc, garagem pl
2 carros. Terreno cl 450m2• R$ 59.000,00.
1082 - Res. Blumengarten - 230m2, suíte, 2 qtos, bwc
social, sala conj., cozinha mobiliada, despensa,
lavanderia e churrasqueira. R$ 75.000,00.
1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala, sala de
TV, cozinha, dep. de empregada, escritório,
churrasqueira. R$ 85.000,00.
1124 - R. Walter Marquardt - casa cl 150m2, cl suíte + 2

qtos. Terreno medindo 609m2. R$ 65.000,00.
1125 - Barra - Casa madeira cl 120m2, cl 3 quartos.
Terreno cl 437,50m2• R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 180m2, suíte cl closed, 2 qtos., salas
conj., dep. empregada. RS 75.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, cl 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• R$ 30.000,00 -

Aceita parcelamento.
1273 - Rio Molha - mista cl 120m2, cl 3 qtos. Terreno cl

532,50m2• R$ 49.000,00.
1377 - Vila Rau - 90m2, c/2 quartos. R$ 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• R$
38.000,00.

TERRENOS
2014 - Centro - 421 m2 - RS 30.000,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - 'R$ 60.000,00.
2053 - Água Verde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20.570m2 - R$ 150.000,00
2076 - Amizade - cl 386,37m2 (18,32x20,70). R$
17.500,00

.

2077 - Amizade - 448m2 - R$ 27.000,00.
2097 - Próx. futura Prefeitura cl 1.018m2 - R$
160.000,00
2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2122 - Barra - Res. Satler - 350m2 - R$ 16.000,00.
2151 - Chico de Paula- cl 2.500m2 - próx. Posto Marcolla
- R$ 60.000,00
175 - Czerniewicz - cl 1.141 ,40m2 - R$ 25.000,00

VENHA 'ARA O
MELHOR!

CONDOMíNIO
ROYAL BARG

2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00;
2198 - Ilha da Figueira - área cl 6.760m2• R$ 70.000,ao.
2222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - RS 16.000,00.
2294 - Vila Lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$ 35.000,00
2317 - Vila Lenzi - 581,65m2 (18,50 x 20,50) - R$
27.000,00
2318 - Res. Piermann - 442.00m2 (13 x 34) - R$
17.000,00
2361 - Vila Nova - cl 786,30m2• Loteamento Real Park.
R$ 45.000,00.
2373 - Vila Rau - cl 350m2 - R$ 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. R$ 95.000,00.
2446 - Estrada Nova

o

- cl 1.155,00m2 -, R$ 24.500,00
2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2 - R$
22.000,00.
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,OOm2 - R$
40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2 -

R$ 35.000,00

LOCAÇÕES
Casas

604 - Casa de alv. cl 3 qtos. (Pode ser utilizada
comercialmente também) - Centro. R$ 600,00.

o

606 _ Casa de alv. cl 3 qtos. - Próx. Bretzke. RS 420,00.
609 - Casa de alv. cl 3 qtos - semi mobiliada - Próx.
Centro Cultural. RS 450,00.
611 - Casa de alv. c/3 quartos - Centro (próx. Breithaupt
da Reinaldo Rau). R$ 400,00.

Apartamentos .

624 - Apto. cl 2 qtos, si garagem - Ed. Jaraguá. R$
250,00
625 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Próx. Salão Vitória - Ilha da

Figueira. R$ 250,00.
626 - Apto. c/2 qtos. - Res. Húngaro - Barra. R$ 250,00
627 - Apto. cl suíte, 2 qtos. + dep. empregada - Ed.

Florença - Centro. R$ 450;00
628 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado (próx. Marcatto).
R$ 450,00
632 - Apto. c/2 qtos. - Ed. Aster (próx. Angeloni) - Centro.
R$ 330,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A partir de

R$ 180,00
650 - Apto. NOVO cl 3 qtos, churrasqueira privativa -

Ilha da Figueira (próx. Hotel PAnorâmico). R$ 350,00
661 - Apto. cl 3 quartos: em frente ao Super. novo do

Vitória da Mal. RS 330,00.

O'ORTUN11MDE
ÚNICA!

A'PTO DE FRENTE 'PI
MARECHAL, CISUíTE
CIHIDRO, Z QTOS,
BWCSOCIAL, SALAS
CONJUGADASCI

SACADA ECHURRASQUEIRA, COZINHAMOBILIADA,
DE'P. EM'PREGADA, Z VAGASDEGARAGEM.

EXCELENTEÁREA DE LAZER CI 'PISCINA ADULTO E
INFANTIL, SALÃODE FESTASEJOGOs, 'PLAY

GROUND.

Salas comerciais
663 - 2 salas, comls. - Próx. SAMAE. A partir de R$
190,00
664 - Sala comI. cl 50m2 - Próx. Superm. Breithaupt
da R. Reinaldo Rau. RS 250,00.
667 - 2 salas comls. (60m2 cada) em Guaramirim. R$

300,00 (cada)
689 - Salas comls. (+- 50m2 cada). Ideal para
consultório - Quase em frente Angeloni. RS 400,00
691 - Sala comI. cl 120m2 - Próx. Móveis Rabelo'
Vila Lenzi. RS 400,00
692 - Sala comls. (4011'12 cada) - Próx. Foto Lass. R$
380,00 (cada)
693 - Sala comI. cl 40m2 no Market Place - Centro. R$
200,00.
694 - Sala comI. cl 70m2 - NOVA - Próx. Stúdio FM. R$
220,00.
699 - Sala comI. cl 60m2 - 2 ambientes - Schroeder.
RS 350,00
701 - Salas comls. cl 60m2, 1 Q piso - Calçadão. R$

400,00.

Galpões
801 - Galpão NOVO, cl 700m2 (cl mesanino), pé
direito: 7mts - Jaraguá Esquerdo. R$ 2.000,00
804 - Galpão cl 700m2, em terreno cl 1.500m2 - Próx.
Florisa (antigo Galpão Saúde) - Vila Lalau. R$

.

1.500,00
806 - Galpão cl 200m2 em frente Gráfica Régis -

-\
Czerniewjcz.
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fiirassol
IMÓVEIS '

371-7931trPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

!

Rua Anita Garibaldi (Centro) -

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

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

Preço: R$ 300,00

JUVENTUS - Terreno 6/425 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
�---

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-

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

Apto 1 suíte + 2 quartos +

dep. - Ed. Schioquet, 120
andar - próx. ao Angeloni.

Preço R$ 500,00.

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

partir de R$ 70,00)
\

FIGUEIRA - Casa alv. c/140 m2 - 3

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

SCHRODER - Casa em Alv. 72 m2, 2 quar
tos, 2 vaga garagem, fundação para ,+
80m2. R$ 21.000,00 (Aceita carro no neg.)

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

! casa até R$ 55.000,00)

Ponto Comercial - Panifica
dora Pão Quente. Rua Rei
noldo Rau, ao lado do Posto
Mime. Preço: R$ 25.000,00
(com todas as instalações)

.

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 madeira e fica
cozinha .sob medida - R$ 53.000,00 (aceita

troca por casa)

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

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

JARAGUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.00(;);00.

Rua Cel_ Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul
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o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

ICHEN
.

cozinhas

* ROMANAS

* GERMÂNICA

m* FRANCESA
� '* ESMALTADAS

I * MONTEIRO

18uíJ míJ[5íJß®®mUDm�@�
!.:í Av. Pref. Waldemar Grubbat 2473 - Próximo Recreativa da AR

• Execução de Projetos
• Forros Reb'oixomento de teto
• Meia-cana "Molduras"Corticeiros
• Soncas c/ Luz Indireta
• Parede Divisória de Gesso
• Forro e Divisória de Gypsum
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

o.f§Qrn�,WQ; $l:!0li CQ1l);@��!&$Q;
..,.,.. (47) 275-3184
... 9975-3105

Escr/tório: Tomaz Francisco GeeSt 118· Jaraguá do Sul- sc
Rua Minas Gerais, 1134· safa 05· Jo/nville· SC

Fábrica: Rua Jorge Mayerle, 192· Joinvffle· sc

Pedras: São Tomé. Miracema, Lajlnha,
, Luminária. Pedra ele Rio. Pedra Madelra.
Brita Branca, Ralada e revestimentos em geral
Nã& cobYlM11Ol-' (retf!l. (')11melJtoyey preçoy dov regiAA

Venda e Montagem de Divisórias, Biombo,
Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede

Rua Fritz BarteI" ri" 400 - Sala 05

Baependi - Jaraguá do Sul - sc

(I)
LUNELLI
., ii"'Ii,'WUiill'N

.

Acessórios
• Produtos

SERViÇOS PREDIAIS

Imunizadora
ê�faraguá

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

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

DEDETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (Com baixo teor tóxico)

S�r�radoyno-C�'R��
QuimiavC<mtl25 CIvI'lOr��eríMcú;vcomprovado,;

._."iJtA"""h.. "

.. �.:,"'_.;.".\'..
"

.�.i.,tr 'k... c.>.,.'.'�\ �4.�,·".\1'll,--...........'IlIi_Iillí,.,IiIJIII� ./"� �( "._ ..� ...
)�f-.-,:�

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezemiewicz - (D-€lfronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

K&B K & B Lajes Premotäeäee Ltda.
CREA 12.745

\

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

Fa'x (0**47) 371-7818

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

CHäve

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-

I

queira na sacada, salão de
festas com churrasqueira,
plavqround, 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.

Casa + sobrado na Rua Rodolfo
Hufenüssler com terreno medindo

434,25m2. Aceita imóvel em Joinville.

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

,IM08IllA'RIA

MENEGOTII

Terreno com excelente vista para
f 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.

/

EXCELENTE CASA BAIRRO AMIZADE:
COO: 5115: ÁREA CONSTRUÍDA: 440,OOM2, TERRENO

COM: 1.800,OOM2. DEP: 03 SUÍTES, 01 SALA TV, 01 SALA
VISITA, 01 SALAJANTAR, COPA,' COZINHA, 02 TOALETES,
CHURRASQUEIRA, PISCINA, PISTA DE COOPER, LAVANDE-
RIA, 01 DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, GARAGEM R(4

CARROS, AQUECIMENTO SOLAR. VALOR: R$ 2,60.000,00.
TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS, PARA LHE OFERECER, UM CERTAMENTE VAI LHE ENTERESSAR. PROCURE-NOS!

I

ÓTIMA CASA BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
,COD: 5120: ÁREA CONSTRUÍDA: 2S2,OOM2, TERRENO

COM: 4S0,OOM2. DEP: 01 SUÍTE, 03 QUARTOS, SALA, CO

ZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.
VALOR: R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RESJDENCIAL .

.
M PiÇARRAS-AV. NEREU 'RAMOS

• Qucuivcv de- esporte.
• 2��
• Apto covww.ae:» 2 ouccrto»
Construção em forma de condomínio com cdnunistr-cçdc PROMA

TODOS OS APARTAMENTOS TÊM VISTA PARA O MAR.
I

.

Arca 'rota 1 ele

1681n"

SITUAÇÄO

, Arca Total de
162111"

R. EPITAclO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 37"1-88"14-

IMOBILIARIASECULUS@NETUNO.COM.BR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

terreno cl 2.013,28m2,
localizada à Rua Pastor
Albert Schneider, s/nQ•

Aceita outro imóvel como

parte em pagamentos nos

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

, negociável.

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

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

Rua 402, nQ 181, lateral
Francisco Hrusckha, São
Luis, construção averba
da cl 60m2 - aceita t,roca
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, churrasqueira,
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.

Atenção: No período de 23/12/2000 a 02/0112001 estaremos em férias. Nos meses dé Janeiro e Fevereiro de 2001 não haverá expediente aos sábados. I

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 nQ 998, na
Barra - R$ 50,000,00,

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

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

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

ILHADA
FIGUEIRA

Casa em alv. ,cl

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

NOVA BRA

sÍLIA - Casa em

alvenariacl 150m2
- suíte+ 2quartos,
sala, cozinha, 2
bwc, área de

serviço, murada,
gradeada, garagem p/2 carros. Terreno 450m2, Rua
João Planischeck. ValorR$ 80.000,00 (negociável)

CENTRO
Casa em alv. cl
280m2 - suíte
cl banheira + 2

quartos, 3 sa

Ias, garagem
pl 2 carros,

churrasq. (semimobiliada). Terreno cl 900m2,
Valor R$ 250.000,OÖ. Rua Guilherme Weege.

BAEPENDI

Terreno co

merciai cl

2.5OOm2 fazen
do frente cl

70m2, Valor R$
240.000,00,

CENTRO
Casa em alv. cl

152m2 � suíte + 2

quartos, 2 sa

Ias, cozinha cl
armários sob
med ida, área

serviço, garagem p/3 carros. Terreno cl 420m2,
Rua Jorge Lacerda, Valor R$ 130.000,00,

ÁGUAVERDE
Casa em alv.

(seminova) cl
150m2 - suíte cl
banheira + 2

quartos, sala,
cozinha cl armá
rios sob medida, 2 bwc 's, área serviço, garagem
p/2 carros.churrasq. Terreno c/ 400m2, Valor R$
90.000,00 - (próx. Igreja São Judas Tadeu),

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

lagoa - R$ 90_000,00_
ÓTIMA OPORTUNIDADE: Centro - Ed. Argos (R.
Jorge Lacerda) - cl 130m2 - suíte + 2 darm. cl
garagem - Valor R$ 73.000,()0 ou R$ 20.000,00

(entrada) + parcelamento
LOCAÇÃO - APARTAMENTOS

01 - CENTRO - APTO - ED, REVIERA - 2 dorm. + 2 bwc - cl garagem - R$ 330,00
02 - VILA NOVA - APTO, ED, AMARILYS - suíte, 2 dorm, cl garagem - R$ 400,00
03 - BARRA RIO CERRO - APTO, ED, HUNGARO - 2 dorm. C/ garagem R$ 250,00
04 - CENTRO - APTO - ED, JARAGUÁ � 1 suíte + 2 donm. C/ garagem - R$ 400,00
05 - CENTRO - APTO - ED, HASS - 3 donm. + dep, empr. - cj garagem - R$ 380,00
06 - CENTRO - APTO - ED, REBELO I - 3 dorm. cl garagem - R$ 330,00
07 - CENTRO - APTO - ED. ITAUA - 2 dorrn. cl garagem - R$ 280,00
08 - CENTRO - APTO - ED, TEREZINHA - 3 dorm., cl garagem - R$ 300,00
09 - CENTENÁRIO - APl'O - PRÓX. WEG II - 1 dorm., cl garagem - R$ 180,00
10 - VILA LALAU '- APTO - ED. STA. TEREZINHA - 2 dorm. cl garagem - R$
250,00

LOCAç:ÃO- CASAS
01 - RIO DA LUZ - CASA ALV. (PROX, CEVAL) - 2 dorm, - C/ garagem - R$ 150,00
02 - CENTRO - CASA MADEIRA (R, JOÃO PICOLLI) - 3 dorm .• cl garagem
- R$ 300,00
03 - CENTRO - CASA ALV. (PRÓX, DUAS ROPAS) - 3 dorm. - cl garagem
- R$ 350,00
04 - VILA LALAU - CASA ALV, (PRÓX. MARISOL) - 1 suíte + 4 dorm. cl
garagem - R$ 450,00
05 - SANTA LUZIA - CASA MISTA (PRÓX. GRIGUMS) - 2 dorm. cl garagem -

R$ 200,00

LOCAÇÃO - SAL.AS COMERCIAIS
01 - CENTRO - SALA COM, CI 25m2 - Rua Reino/do Rau - R$ 200,00
02 - CENTRO - SALA COM, CI 32m2 - Av, Mal. D. Fonseca (prédio
Senac) - R$ 280,00

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTOFINANCIAMENTO
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.

�iH\ll m rITt] 1\1 i] r
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA �
� J\ua Expedicionária Gumercindo da Silvai
� 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 FE?TAS
UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, S/N
'"'-\

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA i\;JQRAR BEN!

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

-�

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172EM PREEN D I M E NTOS
IMOBILIÁRIOS

VENDE:
101 - Casa Avenaria - Três Rios dê Norte - 2 quartos e demals
dependências - R$ 25.000,00
205 - Apto. Central: 1 suíte, demais dependências,
churrasqueira individual - R$ 65.000,00

,

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Area
de 187m2 - 1 suíte, 2 quartos, depeno. empregada e demais

dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00 ,

303 - Terreno Central cl 3.000m2 - Rua Mal. Deodoro da
Fonseca - cl 2 casas de alvenaria e 1 em madeira. Preço a

combinar.
304 - Terreno cl 6.643,50m2 - Lateral Rua Walter Marquardt -

R$ 120.000,00
306 - Terreno cl 756m2 - Lateral Rua Frederico Schmidt - Rio
Molha - R$ 11.500,00
307 - Terreno cl 847m2 - Rua José Emmendoerfer - R$
38.000,00 - VENDIDO
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
310 - Terreno central com 753,90m2 - Rua Nelson Nasato -

R$ 60.000,00

ALUGA:
407 - Sala comI. cl 48m2 - Rua Exp. Antonio C. Ferreira -

Vila Lenzi - R$ 250,00 - ALUGADO
409 - Apto. Central (novo) - 1 sujte, 1 quarto e demais

dependências - R$ 300,00 - ALUGADO -

410 - Apto. Central (novo) - 1 suíte, 2 quartos, dep.
empregada, churrasqueira, hidromassagem e demais

dependências - R$ 450,00

I
TERRENOS

IVENDE - TERRENO cl 2.400m2 - Rua 204 - Luis Antonio

Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.f)f)(),OO

VENDE- TERRENOCOMERCIALc13.600m2- Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

I
VENDE - TERRENO cl .165m2 - Rua Amazonas -

I
Próximo ao Antigo Teatro ela Scar, R$ 40.01l0,00.

VENDE - Dois TERRENOS - Loteamento São Cristóvão
II - R$ 12.000,IlO (Cada).

VENDE - TERRENO cl 5 10m2 - Perto do Juventus -

R$ 12.000,00.

I
VENDE- TERRENOcl3R6J7 - Rua João Batista Rudolf

I- Loteamento Versalhes - R$18.IlOO,01l.

VENDE - TERRENO cl I.260m2 - Esquina com a Rua

José Carlos Stein - R$ 4S.IlOIl,IlIl.

CASAS

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

I
alv. cl 64m2 em const. Lote n° R8 AP III - R$ 18.000.00.

VENDE - CASA ALVENARIA cl 150m2 Loteamento

Ana Paula II - R$ 31l.IlOIl,01l.

1/2 água no Loteamento Liodoro Rooti$ues - R$ Hi.()()(),IlIl.
\

I
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

I
Zanghelini - R$ 28.00Il,()() (Aceita carro no negócio).

Loteamentos Financiados

Camposampiero I e II
Ouro Verde

I
São Cristovão II

Residencial Flomboyant I(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

CRECI1541-J

Informativo
Imobiliário

AIJS'

Espaço AIJS

Tomou posse no dia 01/12/
2000, no Restáurante Itajara,
a nova Diretoria da AIJS, por
um período de 02 anos, com

a presença de vários convi
dados e autoridades locais.
Durante o evento, que contou

com a presença do Presiden
te estadual do CRECI, Sr.
Gilmar dos \ Santos, houve

uma homenagem aos ex-pre-
sidentes da AIJS, o Srs. Luis
Cesar da Silva, Luiz Sérgio
de Assis Pereira, Mareio
Mauro Marcatto, Almir

Menegotti e Humberto Wolf,
pela passagem dos 10 anos

da Associação.
Após a solenidade foi ofere
cido um jantar dançante aos

convidados.
. A todos os associados um

Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo.

Imobiliária Garcia Vende:
275-0019

Cód. 0019 - Apartamento inacabado com área total de 126,00m2, contendo
2. quartos, sala de estar/jantar, copa/cozinha, bwe, lavabo, área de serviço,
varanda. Localizado no Edifício Dunker, próximo a Praça Angelo Piazera (Centro).
Valor R$ 65.000,00 \
Cód. 006-2 - Casa mista c/76m2, contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwe,
lavanderia. Lote c/450m2• Localizada à Rua 827, Ereelino Rosa, Bairro Santa

Luzia. Valor R$ 10.000,00.
Cód. 0072 - Casa inacabada c/96m2, contendo 3 quartos, sala, cozinha,
bwc. Lote c/450m2• Localizada no Bairro da Figueira após o Salão Vitória.
Valor R$ 10.000,00
Cód. 0088 - Lote plano c/ 406,00m2 (14x29), pronto para construir, localizado
no loteamento Garcia, Bairro Estrada Nova. Valor R$ 8.500,00

\
.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDA
LOTES NO BAIRRO SÃO LUIS A PARTIR DE UM SALÁRIO MíNIMO MENSAL
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VII_,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS'
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

Ret. 106 - TIFA'

MARTINS - 2

quartos, sala, co
zinha, banheiro.
Sala comercial -

I

Terreno 308m2•
Rua Afonso B.
Barbi - cohajas.
R$ 27.000,00 +
finandamento.

Ret. 146-
RIO MOLHA-
2 quartos, sala,

. cozinha, bwc,
terreno 350m2.

Rua Walter

Marquardt em
frente Posto

BR.

R$ 42.000,00

Ref. 126 -BARRA - Terreno com
350m2 - Lot. Alzira Hardt - Barra
do Rio Cerro 11- R$ 7.000,00.

Ref. 217 -,ANA PAULA - casa em

alvenaria com 72m2, 2 dormi
tórios, sala, cozinha, bwc, área de

serviço e garagem. Rua Adelina
Klein Enlert, s/nº - Lot. Firenzi -

R$ 35.000,00 + financ.

Ref. 519 - FIGUEIRA - Sobrado com 102m2 com suíte, 2 dormitórios, sala t
estar, bwc, cozinha, área de serviço e garagem. Rua Serjipe - R$ 58.500,00. "t

I
'

EI
i_ i'
fII'

�

f
2700 - BAEPENDI - Sala
comercial com 150m2, bwc,
mezanino e estacionamento.
Rua Fritz Bartei, 77 - Próx. a
CenterHouse - R$ ?61 ,00

�
Ref. 2103 - RIO DA LUZ - Casa em alvenaria com 2 dormitórios, ::a

l:'� cozinha, bwc e garagem. Rua Rio da Luz I - após Ceval. R$ 167,00
.!!! Re'. 2106 - CENTRO - Casa em alvenaria com 1 dormitório, cozinha,.!:

.g bwc e garagem. Rua Erich Milke - R$ 225,00
q:

Vende

)lo

{
Aluga• Aluga • AdlTlinistra • COlTlpra • Vende •

CENTRAL DE VENQAS

ir 371-8799RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-028'3
Umaparceria correta.

28 de Agosto, 1467 - Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

* Cód. 476 - Chalé Suíço cl 120,OOm2, 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 c/450,00m2. Schroeder I -

R$ 25.000,00 (Aceita troca por imóvel em Jguá ou Guaramirim.)
• Cód. 801 - Casa de alv, cl 31 ,50m2 contendo um quarto, bwc, copa-cozinha, área de

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

R$ 9.000,00 de entrada + financ., (Aceita carro como parte de entrada).
* Cód 477· Casa de alv. cl 112,00m2 contendo três dormitórios, dois bwc, sala de
estar, e TV, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Terreno cl 619,50m2 . Três Rios do
Norte - R$ 25.000,00
*Cód. 802 - Casa de alv. cl aprox, 63,00m2, cl três quartos, bwc, sala, copa-cozinha.
Área do terreno GI 450,OOm2. Vila Paraíso - 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..

Cód. 803 - Casa nova de alvo cl

104,00m2, cl três quartos, bwc, sala,

copa-cozinha, lavanderia,
'J'erreno medindo 360, O Om2 .

Figueira R$21.000,00

garagem.
Ilha da

(A.ceita
veículo ou, moto como parte do paga

men t o e financia)

Cód. 806 - Terreno c I 504, 00m2
Centro Guaramirim

R$ 10.000,00

Cód. 804 - Sobrado cl

tendo dois quartos,' suíte, bwc, sala,
copa-cozinha, lavanderia, sacada" chur-

rasqueira, escritório e sotão cl 'acaba-

menta amplo e espaçoso. terreno cl

597,OOm2. Vila L.alau. Ótima I oo e l L>,
zação R$ 170.000,00
(Aceita

Cód. 805 - Casa de alvo cl

c / dois quartos, bwc, copa-

cozinha, lavanderia, varanda, garagem.

Braço Ribeirão Cavalo

R$lS.OOO,OO.
troca por imóvel +

paga diferença)
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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Destaques Emprov 2000
ELETRO ELETRÔNICA JARAGUAENSE _ Eletrônica
DIFUSO _ Comércio Varejista e Dist. de Parafusos e

Ferramentas

CE,NTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
LESSMANN _ Auto Escola
MARANGONI _' Bolsa de Telefone
ESQUADRIAS DE ALUMíNIO BENTO _ Indústria e

Comércio de Esquadrias em Alumínio
ATACADÃO DA CERÂMICA _ Comércio de Cerâmicas
SAPATARIA CANHOTINHO _ Conserto de Calçados
ELETRO DIESEL JARAGUÁ _ Peças e Serviços pl

,

Bombas Injetoras
BELLA SPOSA ATELIER _ Locação de Trajes Finos
D'ITÁLlA GRANITOS _ Comércio de Mármores e

Granitos
CASA DO CHOCOLATE _ Comércio de Chocolates e

Acessórios
\

MADEREIRA FLÓRIDA _ Comércio de Madeiras Brutas
e Beneficiadas
BEHLING _ Comércio de Veículos Novos e Usades
HELP INFORMÁTICA _ Equipamentos e Serviços pl
Informática
BIKE TRILHA _ Peças e Serviços pl Bicicletas
ELETRO ELETRÔNICA JARAGUAENSE _ Comércio de
Antenas Paraból icas e Serviços
ALDO SALAI _ Contador
COLCHÕES CENTER _ Comércio de Colchões
RIO AUTO ELÉTRICA _ Peças e Serviços em Auto

Elétrica
KOISARADA _ Loja de 1,99
PITUKA MODA INFANTIL _ Loja de Confecções Infantis
FLORICULTURA TULIPA NEGRA _ Cesta Café da
Manhã
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ _ Hospital em
Atendimento e Higiene
LESSM-ANN DESPACHANTE _' Despachante
REFRIGERAÇÃO TEX FRIO LTOA _ Refrigeração
OFICINA MARINGÁ _ Mecânica p/ Automóveis
JAIME MOTO PEÇAS _ Peças, Serviços e Acessórios pl
Motos
FÁBRICA DE SONHOS _ Artigos pl Festas Infantis
WISDOM CONVERSAÇÃO _ Escola de Idiomas
REAL AGROPECUÁRIA _ Agropecuária
FARMÁCIA PARANÁ _ Farmácia
SEREIAS FRUTOS DO MAR _ Congelados e Frutos do
Mar
LABORATÓRIO FLEMING _ Laboratório

I SEBUS _ Comércio de Livros, Revistas, Gibis, CDs e
Vídeos Usados
,COLÉGIO NOVA ERA _ Curso Pré-Vestibular
CORTILEX _ Loja de Cortinas e Acessórios

ELETRO ELETRÔNICA JARAGUAENSE _ Comércio de

l
Equipamentos para TV por Assinatura
LESSMANN _ Corretora de Seguros

MUNDO DOS BRINQUEDOS _ Loja de Brinquedos
ANTONIO PADOAN _ Atendente de Farmácia
BIKE TRILHA - Comércio de Bicicletas
ESCRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTDA _

Escritório de Contabilidade
MARANGONI _ Comércio de Telefonia Celular
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DO VETUÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL - Sindicato Mais

Atuante
DEMICAR - Oficina de Latoaria e Pintura
COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA _ Escola Particular
RUTH BORGMANN _ Arquiteta
TAGIMAR SOM AUTOMOTIVO _ Instaladora de Som pi
Automóveis
CIVAL MODA JOVEM _ Loja de Confecções Adu Ito
TERE CABELEREIRO UNISSEX _ Cabelereira
DIVISÓRIAS LAMBLITEX _ Forros e Divisórias
REI DAS TELHAS _ Comércio de Telhas
VS TECNOVÁLVULAS _ Peças e Serviços pl Freios à Ar
,IRMÃ ANA BELlVAQUA _ Diretora de Escola Particular
VITÓRIA SUPERMERCADO _ Supermercado
JUREMA LESSMANN _ Empresária

.

HELP INFORMÁTICA _ Móveis pl Escritório e

Informática
PERSONAL PISCINAS _ Comércio de Piscinas'
,REAL AGROPECUÁRIA _ Comércio de Rações e

Produtos Veterinários
CARTÃO JARAGUÁ _ Serviços de Estacionamento
Rotatório
REVISTARIA HOTT _' Banca de Jornais e Revistas
LOTÉRICA PINGA FOGO _ Casa Lotérica
ESTOFARIA GAÚCHA _ Revestimento Automobilístico
em Couro e Tecido

.

DANCETERIA LíDER CLUB SUNSHINE _ Bailão e

Danceteria
CASA DA DIREÇÃO _. Instalação e Serviços pl Direção
Hidráulica
JJ SUL TRANSPORTES _ Transportes de Cargas e

Encomendas
CONSÓRCIO AMAURI _ Administradora de Consórcio
MOIA SALÃO E ESCOLA PI CABELEREIROS _ Salão
Cabelerei ras
RÁDIO JARAGUÁ _ Rádio AM de Maior Audiência
RÁDIO STÚ 010 FM _ Rádio FM de Maior Audiência

JORNAL CORREIO DO POVO _ Jornal Local
CASA DO RADIADOR _ Comércio de Radiadores e

Serviços
MOTEL GARDEN _ Motel
CENTRO ODONTOLÓGICO SÃO PAULO _ Clínica

Odontológica
ALUMíNIO JARAGUÁ _ Comércio de Perfise Esquadrias
em Alumínio
CANIL BABY DOLLY _ Canil Estética Animal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendo por preço superacessível,
telhas francesas usadas e

5 engradados plásticos
com garrafas de 600ml.
Tratar: 9973-3685

salão de festas, playground.
Valor R$ 17.000,00

e assumir financiamento.
Tratar 275-0081

(hor. comercial), com Nelson.

Vendo lindo terreno na Vila Nova
com 2.315,00m2 - próx. Rude

Cortinas. Totalmente legalizado
R$ 18.000,00 - Valor negociável.

Tratar: 275-3798

Vende-se um terreno na Vila Lenzi,
com ótima localização. Valor
R$ 15.000,00 com escritura e

calçamento. Tratar 9975-2164.

Compro terreno entre a Indumak e

Colégio Homago, na Ilha da

Figueira. Tratar: 371-2177
Vende-se apto geminado no

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

assumir financiamento da Caixa por
R$ 114,00 ao mês, fixas.

Tratar 371-9757 (resid.) ou
370-7933 (com) ou 371-9757,

com Salete.

Compro terreno na Ilha da Figueira,
próximo Colégio Homago.

Tratar 9981-2456.

Vendo Celular Star Tac digital,
com 2 baterias, carregador

de mesa e carro.

Valor R$ 400,00 a negociar.
Tratar: 372-3321,

com Fábio

Vende-se apto no Cond. Amizade,
com 3 quartos, com telefone,

jogo de cozinha e bwc
embutido, central de gás,

r

Vende-se casa em Barra Velha,
murada, terreno de esq., 3 qtos, sala,
coz., 2 bwcs, garagem paa 3 carros.

Tratar: 372-0655 ou

9103-6044
Valor R$ 27.000,00

SESC SELECIONA:
PROFESSOR(A) DE ESPANHOL E

INGLÊS
Enviar curriculum vitae ao SESC até o dia 18/12/2000

SESC ABRE INSCRIÇÕES PARA:

Brincando nas Férias
Período de realização: 22 a 26 de janeiro de 2001

Uma semana com muitas brancadeiras,
diversões, atividades esportivas, culturais,

musicais, camisetas, lanches e muitas atrações.
Vale a pena conferir! No último dia haverá um
maravilhoso passeio no Hotel Fazenda Santo

Antônio.

'VAGAS LIMITADAS!
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax 47 371-9177

FIESC
SESI

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

SESI

Serviço de

AlimentaçãoII
,

,

SERVIÇO DE AUMENTAÇÃO

O SESI é uma das empresas pioneiras em atendimento às

refeições ao trabalhador.

Motivação, satisfação e qualidade são resultados

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

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

trabalhadores.

Consulte nossas nutricionistas para a implantação do

Serviço de Alimentação na sua empresa.

FALECONOSCOATRAVÉSDO TELEFONE 370-7899 RAMAL 27
E-mail: s�sijgua@netuno.com.br

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

SE 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.

.' SENA. - CET Jaraguá do. Sul'

Rua Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47�370-:7722
E-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ingredientes
. PERU: 1 peru de mais ou menos 6kg, Vinho

tinto seco (6 litros), 1 cebola picadinha, 1 cabeça
\ de alho, Temperos de sua preferência (cenoura

ralada, salsõo, alecrim e sálvia) e Sal a gosto.
ECHEIO: 1 cubo de caldo de galinha, t copo de água,
"Croutons" temperados(pedacinhos de pões torrados),
Manteiga para untar, Papel alumínio, Molho de tomate de
sua preferência e 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

(para engrossar o/molho)

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

Modo de preparo

PERU: Lave bem o peru (descongelado) e deixe de molho no

vinho durante 24 horas. Coloque num recipiente fundo, de
modo que a ave fique toda coberta. Vá virando a cada 2 ho
ras. Em seguida, retire do vinho e tempere com a cebola, o

alho, os temperos de sua preferência e sal.

r&tiS).
fi*' \..;...

Barão do Rio Branco, 58'- Jaraguá do Sul- sc

,RECHEIO: Numa panela, aqueça a manteiga, junte o caldo de

galinha, os temperos, os "croutons" e salpique com t copo de
.

água. Deixe cozinhar até amolecer. Espere esfriar e recheie
o peru. Numá assadeira untada com manteiga, coloque o peru
e cubra com várias folhas de papel alumínio, cuidan'do para
que as bordas estejam bem fechadas e o vapor nõo escape.
Leve ao forno por 2 horas numa temperatura de 230°C.
Retire o papel alumínio e jogue o molho de tomate de
sua preferência e volte ao forno por mais 1 hora (re
gando a cada i hora). O molho que se formou no

fundo da assadeira deve'ser coado. Reserve. Leve

;1+)�0 peru para dourar por mais ou menos 30 minutos

t:\ em fogo. médio. Acrescente ao molho reserva
\ do a farinha de trigo e leve co fogo para
\ engrossar. Sirva numa molheira para "
.\ . acompanhar o peru. ,.

.

\ ,.
, �" ;
,\ .,'........_---

275-2923

disk-brega

•

1 i gue·: 3707919para anunciar,

Aceitamos r-eservas para festas

. Lanchonete diaria
'-

.

", maÍ8 de 50 var' d '

mente 5.00h

1:lmOÇO oi
Ie �d�s -Jantar de Segunda,a s�xta..feira
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Compro terreno na Ilha
da Figueira, próximo ao

Colégio Homago. Tratar
9981-2456.

Compro terreno entre a

Indurnak e Colégio
Homago, na Ilha da
Figueira.' Tratar 371-

2177.

Vende-se um terreno na

Vila Lenzi, com 'ótima
localização. Valor R$

15.000,00 cl escritura e

calçamento. Tratar
9975-2164.

Vende-se casa mista
com terreno de 450m2,
na Pedra/Branca, Barra.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar 376-0957, cl

Maria ou Rose. ,

Vende-se casa na Vila
Amizade em Sehroeder
I, próximo Igreja Sagra
do Coração de Jesus.
Tratar 375-2862 ou

9975-39'75, à tarde cl
Carlos.

Vende-se casa de
madeira de 90m2, no
Rio Molha, com terréno
de 400m2. Valor R$

VENDE�SE
LANCHONETE !

MAC MALE'"
LANCHES,

DEFRONTE AO
,

COLEGIO
HOMAGO. TRATAR \

370-4075.

II

7.000,00. Tratar 9101-
0252.

Vende-se terreno em

Piçarras de frente para
o mar. Valor R$

'-- 80.000,00. Tratar 371-
5621.

Vende-se casa na Vila
Rau por R$ 20.000,00,
ou troca-se por cháca
ra. Tratar 372-3952.

Vende-se terreno em

Guaramirim a 800
metros do Centro.
Tratar 373-0213.

Vende-se propriedade
com duas casas de al

venaria, entrada indi-
viduai, com 115 e

65m2, na Rua Leopol
do Meyer, Água Verde,
próx. ao Posto Mareol
Ia. Valor R$ 63.000,00.

Tratar 371-5459.

EMPRESARIO!
1\ ,

VOCE JA SE FILIOU AO DISK

Então não perca ternpo. Aproveite a oportunidade
de movimentar seus negócios e faturar rnais. O Disk
Informações é um serviço de utilidade pública desenvolvido
em parceria com a Telesc, que ajuda o cliente a localizar,
rapidamente, sua empresa quando necessitar de seus

produtos ou serviços, E, portanto, um investimento de retorno
garantido, A publicidade recomendada para os tempos de hoje,
VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS FILIADAS
*

Divulgação em todo Brasil via internet e em todo 'estado
através do fone 900-3000 todos os dias inclusive sábados,
domingos e feriados, das 7:30 às 22:00 horas,
* Vendas direcionadas
* Gratuidades:

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

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

ou acesse nosso site

Aulas
Particulares de

Computação.
Contato

(47)9992-0868.

Precisa-se:
- Vendedores

- Cobrador Externo e

Interno, cl salário +

comissão.
Interessados tratar na
Rac: BR-280, Km 69,

, \

Bairro Agua Verde.
Telefone: 371-8141, falar
cl Sr. Jaison ouMiro

ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 371-3349

\_

�UA EXP. ANTONIO CARLOS FERRE,IRA, 184

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

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

EDITAL Nº 23.070 de 12·12·2000

Cópia recebida do cartório de Realeza, Paraná
PAULO ROBERTO PELISSARO E IVANIR APARECIDA BALDIN

Ele, brasileiro, solteiro, médico veterinário, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Manoel
Luiz da Silva, 48, Vila Nova, nesta cidade, filho de Rosalina Pelissaro e Lourdes Geny Pelissero.

Ela, brasileira, solteira, química, natural de Linha Maravilha - Realeza, Paraná, domiciliada e résidente na Rua Sete
,

Quedas, 3.114,Bairro Padre Josimo, Realeza, Paraná, filha de Pedro Baldin e Iraci Baldin.

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

'

!'
i

EDITAL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAMELLO, TabeliaDesignadada
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei,etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem quê se acham neste
Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Adalton Jos9Warmling-R. Pedro AvelinoFagundes, 45 - L3 -Nes
ta;
Adilson Arnaldo Farias - Loteamento Anturirn - Nesta;
Arno Preus - R. João Doubrawack, 555 - Nesta;
BrazFox Loc. Com. Games Ltda. -CaixaPostal1.316-Nesta;
Cesar Gavlik - R. Luiz Satler, 19 - Rio Cerro - Nesta; ,

Charles Jean Schwarz - R. WalterMarquardt, 139 - Nesta;
Clodoveu Antonio Ribeiro - Nesta;
Com. e Servo Karsten Ltda. - R. Atanasio Rosa, 67 - Nesta;
'DanielIe G. de A. Costa - R. Rio de Janeiro, 766 - Nesta;
Drive Society Lanches Ltda. - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Nesta;
Eva Cassia Justi Marques CostaME-R. Carlos Blanck, 229 - Nesta;
Fabricio da Rocha - R. Alfredo Carlos Mayer, 229 - Nesta;
Giraldi Colin &Colin Ltda. - R. Reinoldo Rau, 165 -Ij. 07 - Centra
Nesta;
Giraldi Colin &Colin Ltda. -R. ReinoldoRau,.l65 -Ij. 07 - Centro
Nesta;
Ind. e Com. de Confecções Red Point - BR 280 km 56, n° 12.750-
Nesta;
Ind. e Com. de Confecções Red Point - BR 280 km 56, n" 12.750-
Nesta;
Irineu Albano Bonatta - R. Eliza Neckmann Mass, 941 - Nesta;
Ismael Leal Jardinagern ME - R. AlphonsMaria Schrnaiz, 200-
Schroeder;
Jean Carlos Gonçalves - R. 776, n° 200 - Nesta;
José Erico de Souza - R. João Marcatto, 13 - Nesta;
Leila ReginaGonçalves - R. Hermann Schultz, 169 - ap. 302 - Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa, 930-
Nesta; /

Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa, 930-
Nesta;
Luiz Kienen Bebidas Ltda. - R. Manoel Francisco da COsta, 930-
Nesta;
Mareio Laube - R. Wolfgang Weege, sin° - Rio Cerro - Nesta;
Marilis'aEnd. eCom:Ltda. -R. João Jamiario Ayroso, 1.189-Nesta;
Marilissa Ind. e Com. Ltda. - R. João 1. Airoso, 1.189 - Nesta;
Marilissa Ind. e Com. Ltda. - R. João I.Airoso, 1.189 --' Nesta;
Merc. Bruch Ltda.ME - R. Luiz Picolli, J O1-Nesta;
Metalurgica Sasse Ltda. - R. José Theodoro Ribeiro, 585 � Ilha da

Figueira - Nesta;
Moldutrans Ind. e Transportes Ltda. - R. Amandus Riegel, sin° - Rio
Cerro I - Nesta;
Moveis Qualibel Ltda. -R. Heini Behling, sin° - Nesta;
Olivar Kades - Nesta;
Osmarina Lidia - R. Baltazar Buschler, 1585 - Nesta; I

Paulo Luiz Schultz e Cia. Ltda. - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 22 - S.

8-Nesta;
Porto Canoas-Com, Prod. Importados Ltda. - R.José Theodoro Ribei
ro, 470 - Ilha da Figueira - Nesta;
Realprin Graf. e Edil. Ltda.ME- R.WalterMarquardt, 2.747 - bloco Z
- Nesta;
Rita de Cassia Fagundes - R. Exp. Fidelis N., final da rua - Nesta;

Rogério Juvencio de Souza - R. CarlosMaier, 87 - Nesta;
Rosane Waseleski Daufenbach ou Almir Daufenbach - Nesta;
Valeria Maria Fedi - R. BerthaWeege, 1.429 - Nesta;
Waldenir Hang - R. Duque de Caxias, 205 - Schroeder;
ZigmarRaedertozetto da Silva - R. 638, n° 98 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusarapt
a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur

Müller, n" 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 14 de dezembro de 2000.

DtonHofImann
Tabeliã Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



www.nageral.com

ntos, festas, cobertura e mídia!
trai N@ Ger@1
7) 422-4843
Qguá do Sul, Rio de Janeiro e

Francisco do Sul (Praia Grande)

VALORIZESEUSEVENTOS
INSTALEUM TELÃO

- Telão pl eventos.
- Cartelas pl bingos eletrônicos

fone: 47 99793773

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

SUPERNOVAS

Final de semana de grandes vestibu
lares em todas as regiões

Vestibuol, o canal dedicado aos

estudantes do ensino médio e

vestibulandos,
vai cobrir alguns dos maiores proces -

sos seletivos do País, como o da

Vnesp,
PVC de Campinas, Estadual e Federal
do RJ, Estadual da BA, Federal de
Juiz de Fora, PVC de Minas Gerais
federais do AC, de SC, do PR e d�

GO, entre outras. O
site .vai diwlgar gabaritos, provas

resolvides e listas de aprovados, além
de informações sobre as próximas
provas e matrícula de aprovados.

DI CAPRIO NA MIRA DA LEI

A Corte de Apelação de Manhattan
deu sinal verde para um processo de
45 milhões de dólares que está sendo
movido contra o astro de Titanic.
Leonardo Di Caprio está para ser

julgado por suas ações numa briga de
rua que resultou no espancamento do
roteirista Roger Wilson. A vítima
afirma que Di Caprio encorajou os

amigos a partirem para cima do
escritor depois do ator ter mexido
com a namorada do sujeito - e

levado um fora de vo�ta.
Realmente, Di Caprio está
levando mesmo a sério
essa históriQ de fazer
parte de uma gangue

nova - iorquino.

CINE1

XUXAPOPsTAR
Livre. 15:15-17:15-19:15e21:15

CINE2
102DÁLMATAS

'

Livre. 15:00e 17:00
OU1DNOEMNOVAYORK

12anos.19:00e21:00
CINE3

OGRINOI
Livre. 15:30e20:00
FllJIADALUZ

14anos.17:30e21:45

Vestindo Toda a Família

KIBARATO
*

Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

'\ .

Ir�,l \� Av. Mal. Deodoro da

9IA
I �Q Fonseca, 1699

! =

�Fone:371.7847
_

Jaraguá do Sul· SC

DIREÇAO ,

I:!::=.Rua Mal. Deodoro da1§
Fonseca, 1452�

Fone/Fax: 372·3306 o..

C .10·Jaraguá do su- SC� II. I

I() Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

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

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE '

DENTÁRIA e ·IMPLANTES
Av. Preto Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Morgana Maria Kotarski foi
eleita 'TopMirim categoria 1,
realizado na Sociedade Diana, em
Guaramirim

o gatinho José
Leonardo Rasá
Buzzi, filho de
Ademar e Ivanir,
completou 3 aninhas
dia 12/12. Os pais e

suas irmãs, Fernanda
e Ana paula,
deseja/in toda a

felicidade do mundo

Jaqueline Drews foi eleita a Top
Mirim categoria 2, realizado na

Sociedade Diana, em
Guara

A linda

Jaine
Aldrovandi

enfeitando
nossa

coluna

.�

,'" :'\c'
" "�:Bruno Werner,Lang��, . \ '}��:

Matheus Debrum Kruger :'" '�"(ê���.
Bruna Gonçalve�<:Sel�� :����a:
Thais Jahing "...

'

..
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.•.
'

.. '.�.:.�''�....

��:;:
"

:-."'.,:...�Tayna Haelsner
-,

'

\,' ,<':��<:� :
Victor Giardine Lenzi '��\�>�� :
Larissan Giacomozzi

:.. "<;��:
Jenifer Cristina Maciel da CU'1h,i:
Isa.bel Behling Marque�ini ,,:���:Thiago Decker- Franzener����:
Andressa.Cristina Lau.pe .. \�"".'.:'�".��:�'.' ••��".,,��:,

,

.
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3/12
4/12
4/12
4/12,
·4/12
5/12
5/12
5/12
5/12
5/12
6/12
7/12
7/12
7/12
7/12

7/12.
7/12
7/12
8/12
8/12
8/12
8/12.
8/12
9/12
9/12
9/12
10/12
10/12

.

.

10/12

Sábado, 16 de dezembro de 2000
----..

,

11/12
11/12
11/12

Diego Klitzke '

,

5e você tem até Ic2 anos e

desejo ver sua foto
pub\icada nesta coluna,
mande-a poro Rua Walter

Marquordt, 1180,
CEP: 8q c25Q-700-

Rio Mo\ha - Jaraguá do 5u\

I

..

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLrNICAd7� Weodá

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

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado, 16 de dezembro de 2000
º FERI CORREIODOPOVO· 7

Eleição de Coordenadores:
exercício de cidadania

,', Cumprindo as deterrninações
, dos artigos 57 a 61 do Regimento
,

Interno do Centro Universitário
,

deJaraguá do Sul - UNERJ, foi
: realizado; nos dias 8 e 9 de

, dezembro, o processo de escolha
, dos Coordenadores de curso

para a gestão 200 I /2002.

De acordo com explicações
dadas pela professora Iria

Tancon, Pró-Reitora de Ensino

, da UNERJ, o início do processo
foi marcado pelo lançamento do

edital, o qual estabeleceu o

período para efetivação das
, inscrições (1 ° a 27 de novembro)
, e a data para realização da eleição

(8 e 9 de dezembro).
Aos cand i datas in scri tos,

, coube comprovar ter graduação,
mestrado ou doutorado na área

de formação específica do

curso, além de estar em efetivo

exercício de suas atividades na

UNERJ.

A Pró-Reitora esclareceu,
ainda, que os Coordenadores fo
ram eleitos pelo Colegiado do

curso, formado pelos Coor

denadores em exercício, pelo
Corpo Docente e por repre
sentantes discentes, os quais fo
ram indicados pelos Diretórios

Acadêmicos, na proporção de

um quinto do número de

'professores do respectivo curso.

Finalizando os trâmites do

processo de escolha, as urnas

utilizadas durante a eleição foram
abertas às 11 h30min do.dia 9, e
o resultado proclamado em

seguida.
Cada curso' contou com ape

nas um candidato, que foi apoia
do por todos os seus pares. To
dos receberam mais de 51 % dos
votos válidos, estando, portanto,
legitimamente eleitos.

A partir de 1 ° de março de

2001 serão reconduzidos aos

seus cargos os seguintes Coor
denadores:

Arquitetura e Urbanismo -

Prof. Fabio Cesar Montibello

Pedagogia - Prof. Ivaristo
.

Antonio Floriani
Letras - Prof" VaniaMaria do

Amaral Silveira

Ciências Contábeis - Prof

AdejaimeReitz
Para a Coordenação do Curso

de Administração, será conduzi
do, em primeiro mandato, o/pro
fessor Prof. Jorge Harry Harzer.

Todo o processo transcorreu

de forma bastante tranquila e

madura, dernonstrande mais

uma vez que os esforços em

preendidos na busca por uma

construção consciente da cida

dania têm alcançado os resul

tados esperados.

Daca tem nova diretoria

O Diretório Acadêmico de Administração (Daca) do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ está com nova diretoria.

Depois de dois anos de atividades, o Daca, que envolve os cursos

de Administração, Administração - Habilitação em Marketing
e Administração - Habilitação em Comércio Exterior, empossou
no dia 24 de novembro, em Assembléia Geral, a nova diretoria

que terá gestão até maio de 2002.

Participam da nova diretoria: Massao S. Wajima (Presidente)
- 1° semestre Administração; Denis R. Kopeaki - (Vice

presidente) - 1 ° semestre Marketing; Edenilson dos Passos (I °

Tesoureiro) - l° semestre Administração; David Ivan Spézia
(2° Tesoureiro) - 1 ° semestre Comércio Exterior; Maria

Margarete Dutra - (la Secretária) - 10,semestre Marketing; e

Roberto Stighen (2° Secretário) - 1 ° semestre Marketing.
Com objetivo de engrandecer e divulgar cada vez mais o

curso de graduação, a nova diretoria assume com a proposta de

trabalhar em conjunto com a Coordenação do Curso de

'\dministração, visando sempre o desenvolvimento deste que é

Um dos melhores cursos do Estado de Santa Catarina.

Tatiane M. Picinini

Daca - Diretoria Mai/99 a Nov/99

Professora participa de

Congresso em Portugal
Neste ano em que lembramos

os quinhentos anos de des
cobrimento do Brasil, nossas

fronteiras m ai s uma vez se

alargaram para tocar as fronteiras
de Portugal que desta vez se

abriram para partilhar novos

saberes.

Representando a UNERJ, a

professora Diva Spézia Ranghetti
participou do Congresso Luso
Brasileiro "Um olhar sobre Paulo
Freire". que teve lugar na

Universidade de Évora. em Por

tugal. abrigando cerca de

trezentos educadores brasileiros
e portugueses.

Dentre as atividades desen

volvidas durante o Congresso, a

professora Diva - integrante do

Núcleo de Pesquisa da Professora
Ivani Fazenda, da PUC - e seus

companheiros, desenvolveram
um dicionário com termos rela

tivos à interdisciplinaridade, sen
do que o conceito que lhe coube
desenvolver foi o de afetividade.

A escolha do tema afetivida

de, segundo a professora, deve
se ao fato de que todo o trabalho
de Paulo Freire tem como pres- .

UNERJfirma

parceriacomCDL
o Centro Universitário de Jara

guá do Sul - UNERJ e a Câmara

dos Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul (CDL) estãorealizando uma

pesquisa na área comercial da

cidade para descobrir quais são os

hábitos de consumo do jaraguaen
se. Cerca de 100 acadêmicos bol

sistas estão aplicando três mi I

questionários. com 23 perguntas,
que servirão para identificar o perfil
sócio-econômico do consumidor

no município.
A pesquisa vai procurar saber

quais são os produtos mais adqui
ridos e as impressões sobre o aten
dimento dispensado nas lojas. A

pesquisa deverá estar concluída até

17 de dezembro e os resultados

deverão ser apresentados em

janeiro. Segundo o Professor Ade
mir Valdirdos Santos. a CDLdeve

rá realizar algumas ações posterior
mente para sanar as possíveis
falhas detectadas na pesquisa.
"Este documento poderá também

servir de base para confrontar com

alguns mitos existentes na cidade

como mau atendimento, compras
fora deJaraguádoSul", informou.

Divulgação

A Professora Diva Spézia Ranghetti (à direita) participou do

congresso em Portugal

suposto a questão da valorização
do ser enquanto sujeito históri

co, participante e atuante em uma

sociedade e possuidor de um

pensamento, uma linguagem,
uma forma de se expressar no

mundo.
De acordo com a avaliação feita

pela professora. o Congresso foi
um evento muito rico, ocasião em

que foi possível ouvir várias

palestras de educadores por
tugueses cuja linha de condução
de pesquisas é a proposta de Pau

lo Freire. Chamou a atenção,
entretanto, a percepção que se teve

de que as idéias de Paulo Freire
são muito mais valorizadas, dis
cutidas, aplicadas e entendidas fora
do Brasil, seu país de origem.

Treinamento de Implantação do
SINAN PlataformaWindows é

realizado na UNERJ
Jaraguá do Sul foi escolhida

pelo departamento de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de

Estado de Saúde para ativação,
em caráter experimental, da

inform ati z.ação do sistema

operacional Windows do Sistema
Nacional de Agravos de Noti

ficação (Sinan) que coleta e

transmite informações em caso

de morbidade.

Atualmente. as informações
são registradas em fichas
manuais e no sistema DOS nas

18 Regionais de Saúde. "Com a

mudança, o processo será mais

rápido e preciso", avaliou a res

ponsável pelo setor de infor
mática do departamento, Mara
Martins Conceição, que esteve

presente na solenidade de aber

tura do processo, real izada nas

dependênci as da UNERJ. O

curso reuniu 13 técnicos da

vigi lância epiderniológica da 17a

Regional de Saúde e contou com

a participação da Reitora da

instituição, Professora Carla.

Schreiner.
De acordo com a secretária

de saúde de Jaraguá do Sul, Nan
cy Zimmermann, oMinistério da

Saúde liberou R$ 30 mil para a

ativação da informatização do
Sinan em Santa Catarina. A partir
de 1 ° de janeiro de 200 I, o siste
ma será implantado em Jaraguá
do Sul e na Diretoria de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria
Estadual de Saúde. "O sistema
irá operar de forma descentra

lizada, ou seja, cada município
digitará as suas próprias infor

mações", declarou a secretária.
Como apenas 85 municípios

de Santa Catarina têm o sistema
de saúde informatizado e os

demais atuam com sistema de
fichas para anotar' os casos de

morbidade, caberá às Regionais
de Saúde digitar no computador
todas as informações destes

municípios. A capacitação dos

demais técni co s das demais

regiões está prevista para março
de 200 I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Foto Nilto

POSSE
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção

de Jaraguá do Sul realizou dia 7 de dezembro, a partir
das 19h30, no Restaurante Armalwee, a solenidade e

jantar de posse da nova diretoria e conselho eleitos

para o triênio 2001/2003. [urandyr Hilário Bertoldi

passou o cargo para Paulo Luiz da Silva Mattos

Em pé: Paulo Mattos e Jurandyr Bertoldi. Sentadas:
advogada Lúcia Gesser, advogada Maristela Hertel,
juíza Classista Rosane Sasse Gieburowski, juíza do
trabalho Patrícia Ramos e a advogada Tânia Inesita

. .

Maul

Presidente da OAB-SC, Adriano Zanotto, Industrial
Wandér Weege, advogado Robert Donat, presidente da

OAB-JS, Paulo Mattos e o empresário Bruno Breithaupt

ii Floricultura
Florisa

� (047) 371-8146
� (047) 371-0515

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

Sábado, 16 de dezembro de 2000

Nesta segunda-feira (18)
o casal André e Luciane

comemora um ano de feliz
matrimônio. Felicidades e •

que esta união dure por
muitos anos

DIPLOMADO

Horst Baümle

Casal Jean Carla e Samira

Leutprecht. Ele, com 786 votos

recebidos em 1 de outubro,
ocupará uma das cadeiras da
Câmara de Vereadores a

partir do próximo ano

A artista plástica Z1!-leide S.
Vavassori realiza sua

primeira exposição
individual, do dia 13 ao dia

21/12, na Rua 11 de

Novembro, n" 1.980, Centro
- Massaranduba, e tem a

satisfação de convidar a
todos para prestigiar suas

belas obras

&
X

P
I)

S
-�_.

'J

e
�
-

ri
I)

Corupá
375-1948

-, Muito especial o brinde de

final de ano do Colégio Divina
Providência, acompanhado de

uma mensagem
personalizada. Com certeza

uma lembrança ... divina! Este

colunista aproveita para
agradecer e retribuir a todos
os votos de sucesso e boas

festas recebidos dos amigoS e

leitores nos últimos dias.
Valeu!!!

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

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800
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ção
Acidentecausaprejuízos e deixaparteda cidade sem energia

Fotos: Edson Junkes/CP

Blecautede
energia elétrica
durou
nove horas

12 metros também foram atin

gidos pela tração dos fios.
A Celesc solicitou reforço

a Joinville e Blumenau para a

operação. Seis equipes e 35

homens foram envolvidos no

trabalho. A região do acidente
foi isolada e a área evacuada.
"O incidente atingiu a linha de
transmissão 168. A energia,
138 kVA, é transmitida à

subestação de Guaramirirn.
I

Desses, 34 kVA retornam e

abastecem a subestação da

Barra do Rio Cerro", explica o

supervisor de operações,
Clarckson BrandI Silvestre. A

energia foi restabelecida por
volta das 14h30.

A polícia não vai abrir

inquérito sobre o caso. "Não

houve danos a pessoas ou patri- Restituição da energia: a Celesc convocou reforço dos municípios vizinhos emontou seis equipes de serviço
mônio. A empresa se dispôs a

Jaraguá doSul- O maior
acidente da história da Celesc

nacidade. Assim foi definido o

incidente que ocorreu por volta
das 5 horas de quarta-feira, pro
vocado pelo choque do ca

minhão Mercedes-Benz 1313,
placa MAD-4928, de Jaraguá
do Sul, contra poste do linhão,
na RuaWalterMarquardt. Mais
de 8 mil consumidores dos bair

ros Bana do Rio Molha, Bana
do Rio Cerro, Rio da Luz, Gari
baldi e Alto da Serra ficaram

nove horas sern energia elétri

ca. As indústrias instaladas
nessas regiões, a Prefeitura e

até o Jornal CORREIO DO POVO
ficaram sem energia, já que o

caminhão, .da transportadora
Roger Cargo, conduzido por
Aristeu Mendonça, 51 anos,

provocou aqueda de dois postes
de 35 metros. Cinco postes de

-,

o motorista estivesse embria

gado, como sugeriram boatos e

que a Celesc registrou a queixa;
até para poder receber os recur
sos do seguro. "Se a empresa pa

gar os prejuízos, o assunto morre
aí. A menos que alguma vítima
se manifeste", completa.

ressarcir os prejuízos, através
da seguradora, e como não

houve intenção criminal, não há

inquérito policial, a menos que
alguém entre com processo",
explica a delegada Fedra

Luciana Konel!. Ela esclarece

que não houve indícios de que

Celesc e transportadora somam
perdas causadas pelo incidente

"É difícil prever, mas.talvez o

linhão seja inaugurado somente
em janeiro", rexelou.

Falando emnome da-Reger
Cargo, o gerente-administra
tivo, Maurus Fiedler, diz que a

empresa vai aguardar o re

sultado do levantamento dos

prejuízos para tomar as devidas
providências e esclarece que o

veículo estava segurado. "O
nosso departamento jurídico
está analisando a situação.
NãO houve intenção da Roger
em prejudicar ninguém, isso
tem que ser levado em consi

deração. Vamos levantar os

prejuízos e as conseqüências,
para depois tomar um posicio
namento", diz. Ele esclarece

informações erradas, dadas

pela imprensa. "O motorista
. estava sozinho. Dois cami
nhões vinham ...em comboio.

Quem socorreu omotorista foi
outro caminhão da empresa
que vinha na frente."
(LiSANDREA COSTA)

Em entrevista concedida na
sede da gerência regional da
Celesc, pouco antes 'de res

tabelecer a energia, na quarta
feira, o presidente da conces-

. sionária, Fràncisco Küster, as
segurou que serão tomadas to
das as providências neces-

I

sárias para que a Roger Cargo,
'empresa responsável pelo aci

dente, indenize todos os prejuí
zos comprovados. "Estão sendo
feitos os levantamentos das

despesas; incluindo a paralisa
ção da produção iudustrial, os
danos materiais da Celesc e

das residências", informou,
acrescentando que o acidente

precipitou sua visita aoMurtief
pIO.

- Deveria visitar Jaraguá
do Sul nos próximos dias para
percorrer o linhão em vistoria
e marcar a data de inauguração'
-, disse, estimando em pelo
menos mais 15 dias para resta
belecer o sistema e deixá-lo em

condições para ser inaugura/do.Direção: caminhão Mercedes-Bens. 1313 ficou destruído depois de chocar-se contrCf poste de 35 metros

Exames com alta
confiabilidade em

. aparelhos automatizados de
última geração.

DI: Mario SousaJI: -<;

1\. s: Ijac@netuno.com.br

.i••.
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS tTOA,

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

'\

.Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aciag quer mesmo horário do

Shopping Breithaupt no dia 24

Chegada do Papai Noel abre
os festejos emMassaranduba

comércio irá atender em horário
normal, permanecendo fechado 01

nos dias 31 de dezembro e I de ta

janeiro. L
VENDAS - O movimento r

de vendas no comércio não está C
sendo o desejado pela maioria
dos lojistas, mas isso não chega c,

a ser considerado fato negativo, c

diz o presidente da Aciam, Sérgio
Murilo da Silva. Segundo eIe, os
ernpresärios preferem reco

nhecer que, na comparação com

anos anteriores, pelo menos o

volume de negócios está sendo CI

mantido. c'

Sérgio Murilü explica que o I,
comportamento do comércio na h��cidade funciona muito em

função dos preços de mercado'
do arroz, principal cultura

agrícola e base do movimento da
economia em Massaranduba. E
os preços, embora o período
ainda seja de entressafra, já pelo c

segundo ano consecutivo não

estão corresponde.ndo. "Os

agricultores estão na expectativa
'

e o consumo um tanto retraído",
observa. (MR)

Massaranduba - Evento

organizado pela Prefeitura e

Aciam (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Mas�
saranduba) e realizado ontem à

noite, na praça central da cidade,
abriu as comemorações pela
passagem do Natal na cidade. O

acontecimento reuniu autoridades

municipais para a recepção ao

Papai Noel, teve apresentações
musicais e distribuição de brindes
e balas para o público presente.
Desde o início do mês, o co

mércio atende em horário es

pecial.
Para hoje está previsto o

funcionamento dü comércio das

8 até 13 horas. Na semana que
vem, o horário especial será das
8 às 20 horas. No próximo dia

23, será das 8 às 18 horas, de
vendo permanecer fechado nos

dias 24 e 25 (domingo e segunda
feira), véspera e Natal, res

pectivamente. Está definido
também que nü dia 26 (terça
feira), o horário comercial será
facultativo. Na última semana do

mês, nos dias 27, 28 e 29, o

Zanghelini
não concorda
com a diferença
no acordo firmado

Guaramirim - o presidente
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guara

mirim), Maurici Zanghelini, tenta
negociar cüm a diretoria do Sindi
cato dos Empregados do Comér
cio de Jaraguá do Sul, que possui
base de atuação na microrregião,
a liberação do comércio de Gua
ramirim para funcionamento na

véspera do Natal. Durante a se-.
mana, Zanghelini telefonou várias
vezes para a diretoria dü sindicato
solici tando revisão na cláusula que
se refere ao horário de funciona
mento dü comércio naquela data.

Pelo acordo negociado em

novembro, entre o Sindicato dos

Empregados dü Comércio e o Sin-
.

dicato do Comércio Varejista
(entidade patronal), o comércio

lojista de Jaraguá dü Sul não irá
funcionar no próximo dia 24

(domingo), com exceção dos su

permercados e hipermercados, que
atenderão até às 16 horas, e das

lojas localizadas no Shopping
Breithaupt, que funcionarão das 10
às 15 horas. Os supermercados e

hipermercados também funciona
rão em Guaramirim, mas Zan

ghelini reclama também igualdade
para .os lojistas locais em relação
ao que ficou estabelecido para o

Shopping Breithaupt.
Ele pretendia reunir-se ontem

à tardei com a presidente do Sin
dicatü düs Empregadüs, Ana
Rüeder, para tratar dü assuntü,

depois de já ter cünsultado .o

I assessür jurídicü Jüsé Beneditü de

Campüs sübre .o assuntü. "Nãü
acho justo que Jaraguá dü Sul
decida pür Guaramirim", disse,
explicandü que .o cümérciü de

i�W«�lii-�!>'id1yIl'W�I%m®",*,:

Zanghelini:'"presidente insiste em mudar acordo feito em novembro CAP encaminha sugestões para
O funcionamento da CidascGuaramirim poderá funcionar

naquele domingo, de acordo com
programação de datas previstas
em legislação local específica, mas
não esclareceu se faltou comuni

cação da Aciag com a direção do
Sindicato do Comércio Varejista.

Tanto a presidente Ana Roeder
quanto o assessor jurídico do Sin
dicato dos Empregados do Co

mércio, Dionei da Silva são taxa

tivos em dizer que não concordam
com a revisão de acordo, alegando
que este é um assunto já hümülo
gado pelüs trabalhadüres dü cü

mérciü em assembléia e protü
cüladü nü Ministério dü Trabalhü.

"Ninguém é criança para proceder
dessa fürma", desabafa Ana, que
teve que abreviar a participação
em eventü que reuniu sindicalistas
de váriüs países düMercüsul, esta

semana, em Florianópolis, para
tratar do assunto.

FISCALIZAÇÃO - Ana

considera que o funcionamento do
comércio n.o shopping di fere do
comércio lojista convencional. "Em
todas as cidades é assim", ar
gumenta. Além disso, a Aciag já
seria sabedora da posição dü.
Sindicato dos Empregados de que
o comércio não iria funcionar na

data desde novembro, quando a

entidade fez consulta para fins de

elaboraçãü de um guia de compras
natalino. Mesmo assim, na for

malização do acordo lügo em

seguida, nada ficou encaminhadü,
relata. Ela disse que haverá

fiscalizaçãü sübre .o funciünamentü
do acürdü e que os estabeleci
mentos infratores püderão ser

atuadüs. (MILTON RAASCH)

sendo, está em discussão a pos·
sibilidade de se transferir o

escritório da Cidasc para as

dependências da Secretaria de

Agricultura, no prédio da

Prefeitura. "Os agricultores te

riam acesso a todos os serviços
em um mesmo local, sem terque

procurar as repartições em

diferentes locais", explicou
Araújo.

Ele já conversou com o téc

nicü agrícola Alcibaldo Ger

mann, que deverá assumir a

Secretaria de Agricultura, e com
.o prefeitü eleitü Mário Sérgio
Peixer, que em princípio con

cürdüu com a unificação dos

serviçüs. (MR)

Guaramirim - O CAP

(Conselho de Administração
Pública) esteve reunido durante

esta semana pata discutir

sugestões e propostas voltadas ao

melhor funcionamento dos

serviços prestados pelos órgãos
estaduais noMunicípio. A reunião
foi realizada no Escritório da

Cidasc e coordenada pelo gerente
da Celesc, Adilson André Araújo.
Nesse encontro füi tratadü prin
cipalmente sobre as condições de

funciünamentü da Cidasc, infür
mau Araújo.

A idéia é cüncentrar .os

diversüs órgãos públicüs que
atendem a agrüpecuária em um

único local nü Municipio. Assim

O� 9lJ1/�8.� I

CRM: 3059 - CPF: 468859357/00
Assinaturas do Jornal

CORREIO DO POVO por apenas
,R$ 8,00 mensais, em

Guaramirim, ligue para o

telefone 373-1238 e fale
com Adriana

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

CORREIO DO POVO
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Moradores protestam contra

a demolição de reservatório
Guaramirim - Cerca de 30o

o moradores protestaram ontem à

e tarde contra a empresa América

Latina Logística, pela destruição do
) reservatório localizado na Linha

Caixa D'água, a 2,5 quilômetros
1 da BR-280. O reservatório; com

1 capacidade para 500 mil litros e

construído em alvenaria, servia

) antigamente para abastecer as

caldeiras das locomotivas a serviço
na região. A manifestação, or

I ganizada pela Associação de

I Moradores da Linha Caixa D'água,
I CQIll apoio da comunidade, teve

como objeti vo denunciar a de

molição do reservatório construído
há 90 anos e considerado parte do

patrimônio histórico da comu

nidade.
Conforme moradores, o reser

vatório foi dernolido terça-feira
pela manhã, sem que a empresa
fizesse qualquer consulta prévia à

comunidade. O presidente da

Associação deMoradores, Gerson
João Soares, que conta corri o

apoio da diretora da Escola Padre

Mathias, Maria Stein, e da co

munidade São Pedro Apóstolo,
disse que irá procurar a Câmara

de Vereadores para denunciar o

"descaso". Soares também vai

exigir providências da empresa
para a reconstrução da caixa

d'água.
- Infelizmente, são as pes

soas simples que se mobilizam e

tem esse tipo de preocupação com
opatrimônio histórico deixado pe
los colonizadores, quando deveria
ser o contrário, com o exemplo
vindo de cima -, Ia-menta.

A diretora da escola, Neusa
Hackbarth, 48 anos, filha e neta

de ferroviários, também res

ponsabiliza a ALL pelo acontecido
e defende a reconstrução do

reservatório, com as mesmas

características anteriores. "Pode
até perder o valor histórico, mas
vai servir de lição e de alerta", diz
a diretora, autora de um estudo
sobre o Núcleo de Colonização
Rio Branco, que, por volta de

1890, fazia a ocupação da região.
Em maio, Neusa iniciou um

trabalho de resgare cultural na

comunidade, colhendo depoi
mentos de antigos moradores e

fazendo levantamento foto

gráfico, cujo material foi mostrado
em oficinas de artes nas escolas.

Neusa, que é formada em artes

pelaUniville, deJoinville, também
tinha planos de fazer pintura em

afresco no reservatório e ressaltar
a importância que o antigo
reservatório teve pata abastecer
os ferroviários e o significado
histórico que permanece. "Era um

referencial para a comunidade",
afirma.

SEGURANÇA - Agente de
empresa que presta serviço de

segurança para a América Latina

Logística esteve acompanhando
o protesto organizado pelos
moradores na Linha Caixa.

D'água.
O agente, que trabalha para

uma empresa de Joinville, re

gistrou os acontecimentos no lo

cal, sern se identificar, e escla

receu que os assuntos que ori

ginaram o protesto são afetos à

Gerência de Patrimônio e Relações
Corporati vas da empresa, com

sede em Curitiba.

(MILTON RAASCH)

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90

.

Cigante - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

�azendo seu pedido de urna
pizza grande ou gigante

você ganha urna minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Fameg apresenta instalações
do campus para a comunidade

-

NAO ESQUEÇA!
Hoje, a partir das 9 horas, equipes do Jornal CORREIO DO POVO

estarão arrecadando donativos (roupas, alimentos, brinquedos, etc.)
em toda Rede de Supermercados Breithaupt, Jaraguá do Sul, para fazer

o NataI do Bairro Jaraguá 84 mais feliz.

Participe!

Previsãoé
de realizar o
vestibular
ern rnorço

Guaramirim - A direção da

Fameg (Faculdades Metropoli
tanas de Guarami ri m ) reuniu
autoridades e convidados, quarta
feira à noite, procedendo a

apresentação das instalações do

carnpus para a comunidade. O

professor José Tafner, presidente
da Sevita (Sociedade Educacional
do Vale do Irapocu), entidade
mantenedora das faculdades. con
duziu a solenidade que incluiu a

inauguração de um marco em frente

ao carnpus assinalando a data e

manifestação de agradecimento ao

Executivo de Guaramitim. na con

cretização do projeto.
A implantação da Fameg iniciou

em março, com a meta de colocar

cinco cursos em funcionamento a

partir do ano que vem; e o objetivá
estä sendo alcançado. Na primeira
verificação técnica deterrninada

pelo MEC, a instituição conseguiu
parecer favorável ao funcio

namento do curso de Ciências
Contábeis. Para os dias 21 e 22 de

dezembro, já está marcada outra

avaliação dos proiessores Sérgio
Pereira Lobo, da Pontifícia Uni

versidade Católica. do Paraná. e

Dante Martinelli, da Universidade de
São Paulo. Eles deverão avaliar as

condições de funcionamento do

curso de Administração. com

habilitações em Marketing,
Sistemas de Informações Geren

ciais e Recursos Humanos.

O parecer favorável emitido

para o curso de Ciências Contábeis
deixou a direção da Fameg animada
em relação à viabi lidade do projeto,
diz o secretário-geral, Balduino
Raulino. A direção acredita que, no
ruais tardar em março ou abri 1 do

próximo ano, será realizado o

. Fameg: meta da instituição é chegar a 3mil alunos e 200funcionários

primeiro vestibular oferecendo as

primei ras opções de cursos. A

intenção é oferecer também

Pedagogia com habi litações em

Ensino Fundamental e Séries

Iniciais e ainda outras opções,
futuramente, como Turismo,
Moda e Estilismo e Gestão
Imobiliária. Cada proposta será

buscada através de pesquisa de

mercado. Conforme Tafner, a

meta é chegar ao ano 2004 com 3
mil alunos e 200 funcionários e

professores.
FILOSOFIA - No pro

nunciamento Tafner destacou a

filosofia que a diretoria quer

imprimir no funcionamento da

Fameg. "Não basta saber, é

preciso saber fazer; a Farneg não

quer formar empregados, mas

empreendedores; no novo milênio
não haverá emprego, e sim

trabalho; cada aluno tem que de

senvolver a própria história

construtiva, os professores só dão

as chaves para chegar ao objetivo",
serão os princípios norteadores,
enfatizou.

O prefeito Zimmermann

ressaltou que há anos Guaramirim
buscava irnplementar um projeto
de ensino superio�, sern ter

conseguido o objetivo. Ele vê a

instalação da Farneg como "o
início de um novo período de

desenvolvimento e qualidade de
vida." (MILTON RAASCH)
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Quanto O consMn:riddr vai pagar
As ligações residenciais na

região da ti:úcrobacia tjá estão

sendo efetuadas pelo Samae,
sem custo para o �onsumjdor.
A previsão é de gu�a ªutarquia
leve de três a quatro meses para
efetuar as ligações"em,todas as

residências. As ligações são

obrigatórias, já 'que o Projet9' é
previsto em lei. Pelo serviço de
tratamento de esgoto" cada con
sumidor vai pagar 80% sobre a

taxa de' água. Por exemplo,
quem consome ..R$ 10,OQ, de
água por mês, vai pagar mais R$
8,00 pelo serviço de esgoto.

o presidente d€> Samae
acreditá que não haverá resis
tência entre a população. "As
pessoas já estão conscientes de

que é ne.�e�sário tratar o esgoto.
Poderemos devolver a vida ao

.Jtapocu, só por isso já valeria a

pena", defende Klitzke. Ele

lembra ainda que o tratamento

do esgoto elimina a transmissão
de diversas doenças.
A população jaraguaense

produz 5 mil quilos de esgoto
por dia, que são despejados na

tubulação das galerias pluviais e

depois 00 Rio Itapocu. (LC)

Fröhlich define plano de ação
Guaramirim - o futuro se-

.

cretário de Obras" Viação e Sanea

mento, Lauro Fröhlich, apresentou
quinta-feira a proposta de trabalho
da pasta para o ano que vem ao

prefeito eleito Mário Sérgio Peixer
(PFL). Fröhlich disse que o pla
nejamento foi elaborado para
atender situações no primeiro ano

de governo, e que futuramente
será completado com outras reali

zações. Ele manifestou preocupa
ção com a si tuação da frota rodo
viária da Prefeitura.

Fröhlich, que deverá assumir
a secretaria em definitive, no pró
ximo dia 1, assim como os demais

integrantes da equipe de governo
escolhida pelo prefeito eleito, não
antecipou quais os investimentos
imediatos que' serão necessários na

compra de máquinas e veículos,
mas reforçou que a situação é de

urgência. Ele já conversou prelimi
narmente sobre essa questão com

o futuro secretário de Adrninis

tração e Finanças, Jair Tomelin.
Fröhlich pretende descentrali

zar os serviços em dois pontos

estratégicos, nas localidades de

Guarniranga e Rio Branco, para
melhor distribuição e operaciona
lização dos serviços. Providenciar
a manutenção e �onservação de

estradas, abertura de valas, ro

çadas, reti!'ada de algumas curvas

em rodovias e limpeza de esgotos
pluviais. Serão pavimentadas as

principais ruas da cidade, em

ordem de prioridade, junto com o

reestudo sobre a colocação de
lombadas e retirada de algumas.

Outras metas são reformas e

ampliações de pontes, construção
�,

da segunda ponte urbana (Rio Ira-

pocu), viabilizar o trânsito de veí
culos em mão única no centro da

cidade, construção de ciclovia

aprovei tando as margens da es

trada de ferre e providenciar aterro
no Parque de Eventos, É intenção
do futuro secretário, também, criar
um grupo de atendimento de emer

gência nos serviços urbanos, que
funcionaria para essa finalidade,
garantindo rapidez na verificação
das solicitações e reclamações
inerentes à secretaria, (MR)
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Samae inauguraprimeira etapa
do esgoto sanitário na cidade

Foram gastos
R$ 6,5 milhões,
na primeira
microbacia

Jaraguá do Sul - Parte do

esgoto sanitáriojaraguaense não vai

mais povoar as galerias pluviais, a

caminho do Rio Itapocu. O Sarnae
(Sistema Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) inaugurou ontem,
às 18 horas. a primeira ETE

(Estação de Tratamento de Esgoto),
às margens da BR-280, próximo ao

Posto Marcolla. O sistema vai

receber o esgoto coletado na mi

crobacia I - região que abrange
os bairros Água Verde. Vila Rau,
parte do Francisco de Paulo,
Champagnat, pane do Czern iewicz
e Amizade. Já foram gastos na

microbacia I mais de R$ 6,5
milhões. Serão ligados, inicialmente,
18 mil consumidores. mas o

sistema tem capacidade para 25
mil.

Até meados do ano que vem,

quando o Samae pretende inaugurar
a estação da microbacia S (que tem

capacidade para 50 mil ligações),
situada no Bairro [Iha da Figueira.
serão gastos R$ 12,3 mi lhõcs, do
total de R$ 15.3 milhões previstos
no projeto inicial. Desses recursos,
R$ :3 milhões saíram dos cofres do

próprio Samae.e o restaute foi
financiado pela Caixa Econômica
Federal, com recursos do FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de

Primeira ETE:sistema vai receber o esgoto coletado na microbacia 1

Serviço). O projeto da microbacia
2, que atinge o restante da cidade.
será concluído no ano que vem e

vi abi I i zado de acordo com as

possibilidades de recursos.

A principal vantagem de

inaugurar primeiro a microbacia
I. segundo o presidente do Sa

rnae, Nelson Klitzke, é a despo
luição do Rio Itapocu na região
anterior ao sistema de captação de
água. que abastece a cidade. Ele

garante que a água captada do rio

está dentro dos padrões do Mi
nistério da Saúde. mas diz que o

tratamento do esgoto dessa mi
crobacia e da estação indepen
dente de Nereu Ramos (onde falta
a instalação da rede, prevista para
o próximo ano) vai diminuir os

custos que o Município tem com

O tratamento da água.
FUNCIONAMENTO - O

sistema de coleta e ligações
residenciais da microbacia I tem

90 qui lôrnetros de ligações tubu-

honete Rio Branco

gio, e pelo telefone

6�1;z�0i�s
0"(} $i'lJiBlii";;

lares e 37 elevatórios (sistemas
com bombas para conduzir o

esgoto onde não há declive). Na
microbacia 3, serão 78 quilômetros
de ligações. "Com isso, atingire
mos de 60 a 65% do esgoto sani
tário em condições de ser tratado".

explica Klitzke.
O projeto foi feito por enge

nheiro da Sanepar, nos moldes que
a estatal desenvolve em algumas
cidades do Paraná. O esgoto bruto'
é colhido e tratado em ralfde Iodo

fluidizado, sistema anaeróbico

(com bactérias) que deve retirar

98% das impurezas, antes do

material ser devolvido aos rios. O

sistema é excluviso para esgoto
sanitário. "O resíduo industrial não

pode ser ligado nesse sistema, de

jeito nenhum", frisa Klitzke. O

efluente mata as bactérias que
fazem o tratamento do esgoto. As
indústrias podem, no máximo, ligar
o esgoto sanitário ao sistema.

(LiSANDREA COSTA)

Jornal

CORREIODO POVO

Assine o

melhor jornal
da região
pagando
apenas R$

8,00 por. mês

Tele assinaturas:
371-1919/ 370-
0816/275-0105
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Duas criançasmorrem
carbonizadasnaDhadaFigueira
As crianças foram'
encontradas

mortas, embaixo
de um sofá na sala

-

.laraguá do Sul - Um in

cêndio na Rua Avelino Floriano

de Borba. na Ilha da Figueira.
ocorrido na manhã dc ontem.

terrn i nou com a morte dc duas

crianças. Luan Marcos Duarte

dos Santos. 2 anos e quatro me

ses. e Lucas Fraga. 2 anos e oito

meses. morreram carbonizados, Laudo: peritos da polícia investigam as possíveis causas do acidente

Colisão: acidente aconteceu quarta-feira, na BR-280

Acidente na BR-280 mata três

pessoas damesma família
Jaraguá do Sul - Uma co

lisão frontal vitimou fatalmente

Valdecir Sevignani, 30 anos, a

esposa, Sandra Regina Sevignani,
30, e o filho do casal, Mateus Se

I'ignani, 4 anos, que estavam no

Verona de placa LYP-14SS, de

Jaraguá do Sul. Eles morreram na

hora em meio às ferragens, ao

serem atingidos pelo caminhão

Volkswagen, placa LYU-3.l14, de
Guaramirim, conduzido pc:r Alex
Sandro Blausis, 23 anos, que foi

encaminhado com ferimentos
leves para o Hospital São José.

Blausis conduzia seu caminhão

sentido Corupá/Jaraguá do Sul.

,O caminhão de Guararnirirn

atingiu inicialmente o retrovisor do

Gol. placa LXU-2862, de Jaraguá
do Sul, durante ultrapassagem.
Fora de controle, invadiu a pista
contrária colidindo lateralmente

com o caminhão de placa BEM-

3286, de Mafra, conduzido por
Antônio Lino Arbigaus, 29 anos.

Segundo Arbigaus "meu ajudante
gritou tentando me avisar do

caminhão. que ia bater frontal
mente comigo. Consegui desviar.
mas o motorista do Verona não teve

a mesma sorte". relatou. O aciden

Ie aconteceu às 16h30. de quarta
feira, no Km 69 da BR-280, nas

proximidades do Motel C Q Sabe.

A delegada Fedra Luciana

Konell disse que "a Polícia Rodo

viária Federal deve encaminhar

laudo no máximo em uma semana.

Aí ouviremos todos. policiais,
motoristas e possíveis teste

munhas, para sabermos se i ndi

ciaremos Blausis por homicídio

culposo ou não", explicou. A

família Sevignani residia em Nereu

Ramos. (AO)

As crianças estavam na resi

dência aos cuidados dc Giseie dos

Santos. de 10 anos. Ao perceber
o incêndio. Giseie COI'f'e�1 para

pedir auxílio, Os vizinhos ten

taram apagar o Iogo ut i I i zundo

mangueiras domésticas. en

quanto os bombeiros foram acio

nados. Quando chegaram ao lo

cal. nada puderam fazer. As

crianças foram encontradas

monas. abraçadas. embaixo dc

um sofá na sala. onde brincavam

de se esconder. contou uma

vizinha.
A mãe ele Luan e avó dc Lu

cas. Judite do s Sànt ox. roi

avisada no trabalho. Ao perceber

a casa ioda incendiada. Judite

passou mal e toi encaminhada

para o Hospital São José. O

mesmo aconteceu com a Ii lha dc

Judite e mãe de Lucas. Gisianc
dos Santos. 18 anos. que morava

com os pais na casa incendiada.
Gisiane. Judite e o marido.

José dos Santos. saíram naquela
manhã para trabalhar c deixaram.

como de costume. Luan e Lucas
I

aos cuidados ele Giseie dos San-

tos. nu pane da manhã.

A vizinha ela família. Maria

Odete. desesperada. contou que
"na pane da manhã as crianças
ficavam com a Giseie e à tarde

cu cuidava delas". Maria afirmou

ainda que "momentos antes de

sermos informados do fogo.
aconteceu um corte de luz, um
curto-circuito. o que deve ter

causaelo o i ncênd io", acred i La.

Outro vizinho explicou que só

encontraram os COl'pOS "das duas

crianças. embaixo do sofá, depois
da chegada dos bombeiros,
Tiramos pane dos móveis, mas

não conseguimos encontrá-los".
dizia. Para o bombeiro voluntário
Luciano Laércio Reck "é muita

tragédia numa semana só", dizia
referindo-se ao acidente na BR-

280. que vitimou fatalmente a

Iamília Sevignani.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Mulhermorre afogada em Corupá
Curupá - Morreu aluguda

por voltu das 1.3 horas ele sábado

passado. Mari Iene Margurida
Cella. 43 anos, Segundo relato do

esposo da vítima. Saudarin Felix

Collu. neste horário decidiu parar

na ponte ele Rio Novo, perto do

trevo da BR-280, Devido ao calor

que fazia. decidiram sc banhar nas

águas elo rio. Percebeu que sua

esposa loi num local ruais prolun
cio e. quando tentou salvá-Ia. per-

cebeu que os dois filhos de 10 e

13, também estavam na água. O
caminhoneiro salvou os filhos,
mas não conseguiu alcançar a es

posa, que morreu afogada. A fa

mília voltava para Tl'ês Barras. (AO)

Comerciantes caem em

golpe do cheque clonado
Jaraguá do Sul - Mais dois clonado.

Outra vítima de cheque clona
do foi Jean Cario Stinghen. 26

anos, da Oficina de Motos MOLO

zato, localizada na Rua Ângelo Ru

bini. Stinghen vendeu, no início do

mês, elois capacetes. tendo recebi

do cheque clonado no valor de R$
90.00,Os registros foram feitos

na Delegacia de Polícia de Ja

raguá do Sul. (AO)

comel'ciantes foram vítimas de

cheques clonados. Na Help Infor
mática, o proprietário, Adi Ison Ma
fra. 35 anos, vendeu na tarde de

segunda-feira uma impressoraHP-
840C e dois CDs de jogos. Re

ceb.ellUI1l cheque número O 1164'1,
do Banco Real; agência O 176, no
valor de R$ 469,00. Só depois da

venda percebeu que era cheque

Veículo arrombado

.laraguá do Sul- O Gol dc

placa LYO-5734. ele Jaraguã do

Sul, de propriedade de Valdemar

Dicrschnabel. foi arrombado na

garagem de sua residência. na

Rua Eugênio Nicolini. Furtaram

do seu interior um aparelho dc

CD marca e 20 CDs. (AO)

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

<,

iliIi

�-

CROMQ\RT
!.IitIJ�,_
rOTOLITO .. CR'''Ç''O

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
, tnjeção Eletrónica - 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.

��J,!J J� .r:

�):;:i�J�j'/
Melhor empresa em Comércio de Telhas

Rua Prefeito José Bauer 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC

Fone (0**47) 275-37jO - Fone/Fax (0**47) 275-3605
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Jenson Button da Benetton faz
melhor tempo em Barcelona

astral da Benetton, Fernando
Alouso ficou com o segundo
melhor tempo do dia, a apenas
Os24l de Button. O espanhol, de
19 anos, foi liberado pelaMinardi
para fazer a quilometragem
necessária para que a FIA lhe

conceda a superlicença.
Oito pilotos estiveram na pista

na Catalunha. Dois estrearam: o

alemão Andre Lotterer, pela
Jaguar, e o espanhol Oriol Servia,
pela Prost. Ficaram com os

últimos tempos. A Prost coloca

para treinar hoje os dois novatos

que está testando nesta semana:

Enrique Bernoldi e Servia.
"O Enrique foi bem rápido no

primeiro teste _e ficou perto do

Alesi", disse Pedro Paulo Diniz,
um dos donos da equipe. "O
Oriol não foi tão rápido, mas era

a primeira vez dele num carro de

Fórmula I." Segundo Diniz, os

testes de hoje não vão definir o

piloto que será contratado pelo ti
me para 200 I. "Vamos experi
mentar mais gente."

A Prost encerra seus traba

lhos hoje e só volta a andar no

ano que vem, já com motores
Ferrari. Antonio Pizzonia, que
deveria treinar, não chegou a um

acordo contratual com a equipe
e pode acabar tendo de disputar
ii F-3000 em 2001. Em Valência,
as equipes que usam pneus Brid

gestone fizeram o segundo dia de

treinos. David Coulthard, da

McLaren, foi o ruais rápido, com
Barrichello na segunda colocação.

Nenhuma equipe está andan

do com carros novos. Os mode

los 200 I começam a ser apresen
tados em janeiro. O Mundial do

ano que vem começa no dia 4 de

março na Austrália.

(FLAVIO GOMES)

o inglês completou
63 voltase registrou
1min21 s233 na

maisrápida

São Paulo - Jenson Button
deu a primeira alegria à Benetton

quinta-feira, ao fazer o melhor

tempo nos testes da Michelin em

Barcelona. O inglês, que está

emprestado à equipe por dois

anos - seu "passe" pertence à

Williams -, completou 63 voltas
e registrou Imin21s233 na

passagem mais rápida. É a

segunda sessão de testes que
Button faz na Benetton. Na

semana passada, ele andou em

Jerez.

Para melhorar ainda mais o

SHOW GOSPEL

Banda da Igreja Batista - Show no Pavilhõo Municipal de Eventos

Por ocasião das Festas Natalinas deste final de ano, acontece
.....

no dia 16 de Dezembro, Sábado, 20 horas, na Praça Angelo
Piazera, a 2Q Apresentação da Banda e Coral da Igreja
Batista de Jaraguá do Sul. Por iniciativa da Igreja e da Prefeitura
Municipal, o show se dará como uma noite de-gratidão a Deus pelo
ano que se passou e resgatar o verdadeiro motivo da celebração
do Natal: o nascimento de Cristo. Espera-se para esse evento uma

repetição da notoriedade do último Natal, com a presença de fiéis
de diversas igrejas, sem distinção de crença ou credo, todos, juntos,
louvando e orando, desejando um ano próspero para todos.
Certamente será um evento inesquecível para a família Jaraguaense.
Participe. Informações: 372-1925.

OS TEMPOS DEBARCELONA
Testes da M ichelin ', dia 3 - sol, J8°
1) Jenson Button (ING/Benetton-RenaultlM)
2) Fernando Alonso (ESPlBenetto?-RenaultlM)

. 3) Juan-Pablo Montoya (COL/Williams-BMWIM)
4) Mare Gené (ESP/Williams-BMWIM)
5) Jean Alesi (FRAIProst-PeugeotlM)
6) Luciano Burti (BRAlJaguar-CosworthIM)
7) Andre Lotterer (Al.EzJaguar-Cosworth/M)
8) Oriol Servia (ESPlProst-PeugeotIM)
M = pneus Michelin

lmin21s233
Imin21s474
1'min22s0ö8
Imin22s307
lmin22s828
Imin22s844
Imin23s250
lmin24s668

OS TEMPOS DE VALÊNCIA
, Testes da Bridgestone - dia 2 - sol, 18°
1) David Coulthard (ESClMcLaren-Mercedes/B)
Imin14s690

2) Rubens Barrichello (BRAIFerrarilB)
3) AlexanderWurz (AUTlMcLaren-Iy1ercedes/B)
4) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Jordan-Honda/B)
5) Jos Vers tappen (HOLIArrows-AsiatechIB)
6) Ricardo Zonta (BRAlJordan-Honda/B)
B = pneus Bridgestone

Imin14s848
Imin15s0n
lmin15s154
lmin15s628
Imin15s999

Um grupo de amigos do

PASTOR INGO PISKE

Convida membros da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do sul - Centro - para a

assembléia geral extraordinária a realizar
se no próximo dia 16 de dezembro, sábado, I

às 13: 30 horas (uma e meia da tarde),
conforme convocação, da Paróquia Apóstolo
Pedro - Centro).
Nesta assembléia deverá ser explicado o

motivo do desligamento do PASTOR INGO
PISKE da Paróquia Apóstolo Pedro da
Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá
do Sul - Centro - Em atenção a solicitação de
277 (duzentos e setenta e sete) membros,
através de diversas listas de abaixo
assinados.

Contamos com sua honrosa presença!

CONVITE

CULTIVE
COGUMELOS

Aprenda a plantar COGUMELOS
tendo bons lucros, em um

pequeno espaço a partir de
20m2, com a primeira coltl,�lta.
em. �5 dias

CURSO TEÓRICO EPRÁTICO NA

PLA"NTAÇÁO E SUPORTE TÉCNICO
.

os a escolher o local do
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Fotos: Edson Junkes/CP

FICHA TÉCNICA DO JOGO:

13 FME/Breithaupt/Caraguá: Ninho, Chico, James,
Alexandre e Rafael, depois Dedé, Jédson, Eca e Júnior.

.

Técnico: Manoel Dalpasquale.
Tuper/Planor: Paulo Lodo, Valmir, Balo, Chiquinho e

Kaczinski, depoisMarquinhos, Bali, Renatinho, Alemão e

Fabrício. Técnico: Nelson Carvalho.

Árbitros: João Antônio da Silva e Arlindo Vieira.

sessões ordinárias dos dias 07/12/2000 e

11/12/2000 foram aprovadas as seguintes indicações e

projetos:

- Aprovando projetos de lei do Executivo Municipal
autorizando transferência de recursos financeiros do

SAMAE para a Prefeitura, ratificando convênio entre a

Prefeitura e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação, alterando dispositivos das leis municipais n°
1.950/94, 1.669/93 e 2.020/95, que instituíram o Fundo

Municipal de Assistência Social, a Fundação
Municipal de Esportes e a Fundação

.

Regional
Jaraguaense, autorizando o município a receber, por
doação, área de EstephanoMaier e Rosa da CostaMaier
e cancelando rua n° 1061, aprovada pela lei 2747/2000,
de 02/12/2000, que aprovou vias de circulação para fins
de regularização de parcelamento do solo.
- Aprovando Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Municipal que dispõe sobre a adequecao aos

dispositivos contidos na Emenda Constitucional n°

19/98.
- Aprovando projeto de lei do Vereador Moacir

Bertoldi (PPB) acrescentando parágrafo único ao

Artigo 3° da Lei 848/82.
- O Vereador Lio Tironi (PSDB) requereu
verbalmente a votação do projeto de lei alterando

dispositivos de leis municipais.

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av.,Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Final: jogadores da FME/Breithaupt/Caraguá comemoram o primeiro gol da partida

FMFJBreithauptlCaraguá é
bicampeã catarinense de futsaI
Equipe
derrotou a Tuper,
de São Bento do
Sul, por 4 a 2

Jaraguá do Sul - A equipe
FME/Breithaupt/Caragu<Í
conquistou na noite de ontem o

bicampeonato catarinense de

futsal, ao derrotar. pela terceira vez

no ano. a Tuper/Planor de São

Bento do Sul. em Jaraguá do Sul.

O placar final foi de 4 a 2 para

Jaraguá do Sul. num jogo nervoso,

às vezes com pouca técnica. mas

com muita raça das equipes,
.

No primeiro iernpo, aos 7

minutos. o primeiro gol da FME.

Saída rápida da defesa pura o

ataque. Rafael recebeu pela direita.
passando para Chico na frente do

goleiro Paulo Lodo. Chico teve a

tranqüi lidade para escolher o canto
e fazer FME I a 0,

No segundo ternpo. pre
cisando da vitória para levar a

decisão do título para um terceiro

jogo, a Tuper voltou pressionando.
Alemão chutou do meio da quadra
e Valmir desperdiçou de cabeça, no
comço do ternpo. Aos 9min22

surge o segundo gol da FME. Falta
no meio da quadra. que Luisinho
chutou direto. surpreendendo
Paulo Lodo. que rebateu nos pés
de Eca. marcando FME 2 a O.

Um minuto após, aproveitando
a falta de concentração de Jaraguá
do Sul. que ainda comemorava o

gol. Chiquinho chutou e Mar

quinhos deu o último toque para
diminuir para a Tuper, em I a 2.
Na pressão. a Tuper passou a jogar
melhor e Balo chutou em cima de

Ninho. Aos 18 minutos, Chiquinho
chutou forte no ângulo direito de

Ninho, diminuindo para a Tuper,
em 2 a 3. Numa saída rápida da

FME, Ninho cobrou o tiro de meta

para Rafael tocar por cobertura,
marcando FME/Breithauptl
Caraguá 4 a 2, resultado final do

jogo,
Os torcedores não esperaram

o jogo acabar e invadiram a quadra,
com a arbitagern terminando a

partida. Torcida e jogadores
comemoraram o bicampeonato
estadual. Foram dois jogos nas

finais com a Tuper, com o placar
se repetindo em favor da FME.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

l!!fl .'.' %. ,.�, ...
.. =-

37,0-7919
370-8649

Disputa: Junior Neutralizajogada de Kaczinski, da Tuper
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Campeões: Maicon, Jean e Ricardo (em pé), e Douglas, Diego e Ronaldo (abaixados)

Formigari fica em quinto lugar
no rankíng estadual de caratê
Equipe
conquistou
16 medalhas na
última etapa

Jaraguá do Sul - A As

sociação Forrnigari de Karatê

disputou, no sábado passado, a

5a etapa do Campeonato Ca

tarinense de Karatê Interestilos,
na cidade de Rio Negrinho. Na
classificação geral, a Associação
ficou em 5° lugar na competição
que reuni 40 academias do

Estado.

Na etapa de Rio Negrinho, a
última do estadual.:a Associação
Formigari conquistou sete

medalhas de ouro, quatro de prata
e cinco de bronze. Durante a

competição foram 34 medalhas

de ouro, 17 de prata e 12 de bron

ze, conquistada por caratecas

jaraguaenses. Além dasmedalhas,
sete caratecas da Formigari
sagraram-se campeões de .Santa
Catarina, são eles:

Ronaldo de Lima América,
campeão IIb kata e kumite, de 5
a 6 anos, absoluto, com 48

pontos;
Douglas de Lima Américo,

campeão no kata e kumite, de 9
a 10 anos, até 4° kyu, com 32

pontos;
Diego Pereira, campeão no

kumite, de 9 a 10 anos; de roxa a

preta, com 36 pontos;
Maicon Michalak, campeão

no kumite, de 11 a 12 anos, até

3° kyu, com 30 pontos;
Jean do Carmo, campeão no

kumite, de 13 a 14 anos, de roxa
a preta, com 38 pontos;

Ricardo Pereira, campeão no

kata e kumite, de 15 a 17 anos,J

faixa preta, com 74 pontos.
Antônio Anverze, campeão

no kumite master, acima de 35

anos, faixa marrom a preta, com
16 pontos;

Para o técnico e presidente da
Academia Formigari, Arnoldo
Formigari Filho, faixa preta 3°

dan, "a conquista é fruto de tra

balho feito com dedicação, dis
ciplina emuita garra por parte dos
atletas, pais ,e colaboradores, os
quais merecem os agradecimen
tos pelo apoio e incentivo dado a

essa associação", diz. O técnico

ressalta ainda que ficaram com

"a sa posição conquistada entre'

as 40 academias que disputaram
a competição. Fomos a melhor
colocada das academias de

Jaraguá do Sul. Para o próximo
ano esperamos superar esta

posição", afirmou Formigari.
Devido a boa performance neste

ano, a Associação Formigari foi
convidada pela Federação Ca
tarinense de Karatê para sediar a
última etapa do estadual do

próximo ano. (AGOSTINHOOLIVEIRA)
, \

QUE É ISSO. ANINHAI QUEM
TE FALOU QUE SAPO MORDE? ELES

NÃO MORDEM. NÃO GRUDAM NA GENTE,
E NEM ESPIRRAM LEITE QUE DEIXA CEGO.

ELES Só COMEM INSETOS, QUE DÃO
UM MONTE DE DOENÇAS COMO A

DENGUE, A FEBRE AMARELA E A
MALÁRIA. RELAXA, MENINAI ELES

SÃO DO BEMI

Cacá preocupado
O vereador Cacá Pavanello está preocupado com o encerramento O
das atividades do departamento de futsal da GM, Para ele, os

jogadores que iriam para a GM, como Marcelo, Paulinho, Jédson,
Rafael e EGa, estão acima das possibilidades de oferta de salário
da FME. Com isso teremos que procurar novos atletas. "Não

sabemos se podemos pagar o que eles pedem", disse.

Miro, mude de idéia
Ao final do jogo, o técnico do

Aliança,Miro Marquardt,
anunciou a sua despedida do

futebol. "É muito desgastante.
Tenho que trabalhar a semana

inteira e, no final de semaa,
vem a preocupação com o

futebol. Pretendo agora me

dedicar um pouco a minha
fanulia. Deixo o futebol para

,
�

I
I

Cruz de Malta campeão
O Cruz de Malta pôde, enfim,
comemorar no domingo
passado o título de

Campeão Amador de 2000.

Apesar de algumas
reclamações do Aliança quanto
à arbitragem, Laércio Pauli,
fez um excelente

trabalho, a exemplo de
Simão Saturnino, no primeiro
jogo. outros".

Vitória invicto
O Vitória de Rio da Luz, do velho capitão Ricardo ex-Juventus.é
campeão invicto nos aspirantes. Alguém tem alguma dúvida dos
méritos do título? Então pense, o time venceu todos os jogos

disputados no campeonato. Ainda têm dúvida? O Vitória também
levou o troféu de artilheiro, com o lateral Dionei.

Nomes conhecidos
Estes novos valores devem

somar aos experientes Gomes,
zagueiro; Dionei,

lateral; Ricardo, atacante,
Casca e Rei, meias, todos do

Vitória. Marcelo, goleiro;
Amilcar, zagueiro; Moisa,

Fábio Braun e Welson, meias,
do Cruz de Malta;

Adenor, zagueiro; Éder, latesl
esquerdo; Adrianoe

Biro-Biro, meias e Amauri,
atacante do Aliança, entre

outros .. ,

Revelações
Alguns valores foram
revelados no Campeonato
Amador deste ano. Estes

jogadores foram, inclusive,
observados por Alcir Pradi,
diretor de Futebol do Juventus.

A partir do ano que vem
devem ser convidados para

disputarem amistosos pelo
tricolor. Será como um teste

para estes jogadores que se

forem aprovados poderão
vestir a camisa do Juventus na

segundona, no ano que vem.

Vitória encerra ano esportivo
O Vitória, de Rio da Luz, encerra as atividades futebolistas deste

ano, na quinta-feira, no Estádio João Marcatto. Jogará
amistosamente às 19h30, com o Joinville Esporte Clube, que vem

com todos os seus titulares. Ilton Hoffman, jogador (zagueiro de

fino trato Com a Bola) e dirigente do Vitória, informa que a

entrada será grátis. "Quem quiser colaborar pode levar um

brinquedo, pode ser usado, ou um quilo de alimento não

perecível, que serão destinados às famílias carentes". O jogo
acontecerá no Estádio João Marcatto.
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