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Pasoldrevela OS nomes dos
secretários para 2001-2004
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), divulgou ontem, durante coletiva à

imprensa, os nomes dos integrantes do governo
municipal para a gestão 2001 a 2004. Entre os

escolhidos está o vereador eleito e ex-secretário

de Obras Valdir Bordin (PFL), que assumirá a

Coordenadoria de Comunicação. Ademir
Izidoro (PPB), que atuava na Cohab, foi con

vidado para assumir a pasta da Secretaria de
Desenvolvimento Municipal. Página 4
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Edson Junkes/CP Cerca de 230

Edson J�nkes/CP
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Pasold e Bertoldi (sentados) confirmaram 'os nomes dos secretários ontem

, crianças foram cadastradas

para receber os donativos

SOLIDARIEDADE

Entrega dos
donativos é hoje

oJornal CORREIODOpovo
arrecadou mais de 1,2 tonela
da de alimentos e vai distribuir

hoje, no Bairro Jaraguá 84, a

partir das 15 horas.

Edson Junkes/CP Verônica Iurk

Posse dos eleitos
de Schroeder será

pela manhã
Página7

Movimentação das
academias reduz no

período das férias
Página9

Empresa EI Paso

adquire terreno

. para a termoelétrica
Página 15 passará o Natal sem o filho,

desaparecido em janeiro

MISTÉRIO

Farm1ia Jurk ainda
procura pelo filho

O casal Verônica e Ildemar
Jurk, de Massaranduba, ainda
estão a procura do filho Vilmar,
que não fez contato desde o

início do ano. Página 14

COMUNICADO
O CORREIO DO POVO entra hoje em férias coletivas e volta a

circular no dia 13 de janeiro. A Gráfica e Editora CP volta a

funcionar no dia 8. O jornal vai aproveitar o período de
festas para trocar e restaurar equipamentos, efetuando as

reformas necessárias à atividade do próximo ano. O

período não implicará em perdas para anunciante e

assinante, flue serêo recompensados com edições extras.
Feliz Natal e um próspero 2001 são os votos de toda

equipeCP.

Soluções inteligentes para a indústria de ali�entos
Doas Rodas
Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pasold diz que nova estrutura

revolucionará a administração
Prefeito promete
.. ..

pnonzar as areas

de educação e

saúde do governo

Jaraguä do Sul - o prefeito
reeleito Irineu Pasold (PSDB) garante
que a reforma administrativa, envia
da à Câmara de Vereadores na tarde
daúltima terça-feira, revolucionará a

administração municipal. A nova

estrutura, além de implantar três

administrações regionais, funde
secretarias e reúne setores de pasta
distintas. Pasold afmnou as priorida
des da futura administração, que
inicia em 1 de janeiro, serão nas áreas
de saúde e de educação. Um dos pro
jetos é a criação da Fundação Hospi
talar para gerir o Hospital São José,
tentando captar recursos dos

governos municipal, estadual e fe
deral.

De acordo com Pasold, as admi

nistrações regionais terão autonomia
limitada. "As administrações regio
nais serão implantadas gradativa
mente. A autonomia virá à medida
em que for sendo incorporada a

concepção definida pela reforma. A

intenção é descentralizar a adminis

tração, aproximando o governo da

comunidade", explicou, apostando
que, com o fimdaestrutura dos fiscais
e com a criação das equipes de

trabalho, poderá eliminar as relações
de compadrio nos serviços presta
dos pela administração.

Na área de educação, que
abrigará também os setores de
Cultura e Lazer, o prefeito disse que
vai intensificar a capacitação profis-

f'!refeit\.Jra"MunicíPaI de Jaragpá do Sul
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sional e ampliar o atendimento de

crianças até seis anos. "O governo
tem clareza da responsabilidade em

promover a integração social a partir
da educação. E sabe que o caminho
é a capacitação profissional, que
assegure aos pais de família o acesso

ao mercado de trabalho. Jaraguá do
Sul continua gerando emprego, rp.as
a tecnologia exige- cada vez mais

qualificação. Por isso, cabe ao poder
público, em parceria com a iniciativa

privada, viabilizar recursos para a

criação de cursos profissionali-
zantes", defendeu.

.

Pasold revelou que, para a próxi
ma administração, o Município pre
tende garantir atendimento às crian

ças de até seis anos, nas creches.

Hoje, a Prefeitura atende 75% das

crianças nessa faixa etária. A preo
cupação é assegurar que todas

possam ser atendidas e assistidas o

ano inteiro", completou. Sobre o

projeto do futuro Centro de Adminis

tração Municipal, projetado para ser

construído entre as ruas Max

Wilhelm, Augusto Mielke e Bernar
do Dornbusch, nó Bairro Baependi,
Pasold garantiu que, assimque ajustiça
decidir sobre o terreno, que foi de

sapropriado, inicia a construção.
Outras promessas feitas por

Pasold para a próxima gestão são:

dar continuidade ao projeto de

pavimentação asfática no Município
e disponibilizar o atendimento
médico especializado nos postos de
saúde.

FUNDAÇÃOHOSPITALAR
.

A idéia de criar uma Fundação
.

Hospitalar em Jaraguá do Sul surgiu
no ano passado, tendo como obje
tivo centralizar alguns setores dos

hospitais São José e Jaraguá,
criando um conselho comum para
discutir e propor alternativas para o

pagamento das dívidas, hoje em

torno de R$ � milhões, além baixar os

custos operacionais.
Segundo Pasold, a proposta foi

apresentada às administrações dos
dois hospitais, mas apenas a do São
José mostrou interesse em viabilizar
a proposta. "Já se passou mais de
um ano e o Hospital Jaraguá não nos

deu retorno. Assim, decidimos
iniciar os estudos sobre a criação de
uma fundação somente com o Hos

Pftal São José", lamentou.
POSSE - A cerimônia de pos

se do prefeito Irineu Pasold, do vice
Moacir Bertoldi (PPB) e dos verea

dores está marcada para o dia I de

janeiro, às 17 horas, no Clube Atlético

Baependi. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Ao ensejo do transcurso das

festas dc Natal e' Ano-Novo,
cordial e sinceramente

transmitimos votos dc paz,
saúde e prosperidade.

"·UNIÃO
S A Ú o E

Rua João Picol/i, 109 - Jaraguá do Sul- Fone 371.,.7331

Pasold e Bertoldi revelam os nomes dos secretáriosparapróximagestão

Prefeito divulga novos secretários'
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, e o vice-prefeito, Moacir

'

Bertoldi, anunciaram ontem, durante entrevista coletiva à imprensa, a

composição do secretariado para a gestão de 2001 a 2004.

Os nomes são os seguintes: .

Prefeito - Irineu Pasold (PSDB)
Vice - Moacir Bertoldi (PPB)
Procuradoria Jurídica - José Humberto Klitzke

Coordenadoria de Comunicação - Valdir Bordin (PFL)
Regionais - Elisabet Mattedi (PFL)
Área de gestão - Alcides Pavanello (PFL)
Recursos Humanos e Patrimônios - José Dalmarco Filho (PFL)
Finanças e Tributos - José Olívio Papp (PFL)
Suprimentos -, Werner Schuster (PFL)
Desenvolvimento Municipal- Ademir Izidoro (PPB)'
Planejamento - Clarice Coral

Meio Ambiente - Robin Pasold (PSDB)
Obra de Serviço Público - Jorge Hiendlmeier (PFL)
Educação e Cultura - Iris Barg Piazera

Desenvolvimento Social- Brunhilde Pasold (PSDB)
Assuntos Sociais - Nilda Bertoldi (PPB)
Saúde, Esporte e Lazer - Airton Weber Silva (PSDB)
Produção - Luiz Antônio Grubba (PPBj
Agricultura - Alcides da Nova Peixoto (PSDB)
Indústri,a, Comércio, Turismo e Serviços - Niura Demarch[dos Santos

(PSDB)
,

,

Codejas e- Humberto Travi (PTB)
Samae -Nelson Klitzke
Issem - Cláudio Winter

ijADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e trdnqüilidade.
�O\lOçO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

"ß�U"ßR"ß Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

r�I

e- o-Ano---N'ovo- �LV� �cv�ÚM e- pVo-fPer�
Boas-festas!1

.

� , ,

J�4;�M:4�l4 tP�.��NA tbir�A�
1,. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1179 - Jaraguá do Sul - Fone 275-1689 ou 371-9418
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JARAGUÁ DO SUL, 23 DE DEZEMBRO DE 2000

N as sessões ordinárias dos dias 13/12/2000 e 15/12/2000

foram aprovadas as seguintes indicações e projetos:

- Aprovando projeto de lei do Executivo Municipal
estimando a receita e fixando a despesa de Jaraguá do Sul,
seus órgãos e entidades, para o exercício de 2001. Do total de

110 milhões 106 mil reais e 93 centavos do orçamento

previsto, 77 mil e 637 reais são da Prefeitura e o restante de

autarquias e fundações. O projeto ainda teve duas emendas

aditivas. Uma de autori.a do vereador Lia Tironi (PSDB)
reduzindo em 50 mil reais a dotação orçamentária prevista
para pavimentação, drenagem e canalização de esgotos, para

destinação de galeria fluvial no trecho entre as ruas José

Emmendoerfer e Amazonas. E a outra da vereadora Niura

dos Santos (PSDB) reduzindo a dotação orçamentária
'prevista dos recursos do Fundef em 100 mil reais, para

destinação das APPs das escolas municipais de ensino

fundamental, ajuda financeira para manutenção e
,

desenvolvimento de ensino e atender projetos destinados a

música, fanfarras, dança e teatro.

Palavra Livre

Afonso Piazera Neto (PSDB) disse, que como presidente da

Câmara, na última reunião ordinária do ano legislativo de

2000, não poderia deixar de agradecer aos demais pares,

funcionários e a imprensa em geral, citando as coisas

importantes do ano para a Câmara, como a aquisição da sede

própria e a informatização via internet, que foram motivos de

grande emoção pela participação de todos.

Promoção de Natal
AMD K6II 500Mhz
CPU AMD k6 11500Mhz
Drive Floppy 1.44Mb
Gabinete AT Upson 300w
MB PC Partner Vga 8Mb/Sam
Memória de Vídeo 8Mb
Placa de Som 32 bits
Memória Dimm 64Mb
Monitor 14 ADC 4vir MprII
Mouse Genius Easy 03 botões
Telado Genius ABNT
HD 7.6 GB Sansung

Em nov'o endereço para
melhor atendê-lo.

Caixas de Som Mtek 160w
R$ 16,00
CD rom 56x
R$ 110,00
Rede Net2500 Encare Rj45/Bnc
Pci Es1835 Tb R$ 26,00

A cada R$ 10,00 em compras/serviços concorre

no dia 23/12 às l7h a uma impressora Epson 480C

.....
Rua Reinaldo Rau, 530 (47) 372-0136 Jaraguá do Sul
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Dávio Leu vai cumprir terceiro.
mandato em Massaranduba
Prefeito eleito
tem a chance de

superaro
desgaste pOlítico

Massaranduba - o prefeitó
eleito Dávio Leu (PFL) inicia no dia 1
de janeiro o terceiro mandato BO

Executivo de Massaranduba. Du
rante os últimos 20 anos, Leu foi um

dos protagonistas da cena politica
local, que ele dividiu com o ex

prefeito e um dos atuais colabo
radores Zeferino Kuklinski. Com a

vitória nas últimas eleições, o PFL

restabelece a hegemonia politica que
havia perdido no início da década
de 90, primeiro com aeleição do ex

prefeito Odenir Deretti (PPB) e de

pois com o sucessor dele, Mário
Sasse (PMDB).

A partir do ano que vem, Leu terá
a oportunidade de recuperar o pres
tígio político, parcialmente des

gastado no cumprimento dos

primeiros dois mandatos. A

coligação PFLlPSDB venceu as

eleições no Município por uma

diferença de pouco mais de 200

votos, em disputa eleitoral renhida

que manteve os eleitores locais em

suspense até o dia do pleito. Esse
resultado também propicia o

fortalecimento do PSDB, aliados nas

eleições, um dos pequenos partidos
que, espremidos entre os blocos

rivais, tentam conquistar espaço
.

político.
Na sexta-feira da semana pas

sada, Leu e o vice-prefeito eleito

Fernando Reinke (PSDB) reuniram

pefelistas e tucanos e anunciaram os

Edson Junkes/CP

integrantes do futuro governo, na

grande m�oria pessoas experientes
e, aparentemente, sem restrições para
o desempenho de funções públicas
na comunidade. Na ocasião, o pre
feito também anunciou a filiação do

atual presidente da Câmara de
Vereadores, Valdir Zapelini, que saiu
do PPB para ingressar no PFL. Com
a adesão de Zapelini, a coligação
PFLIPSDB terá garantido o apoio da

maioria dos representantes no Le

gislativo.
ANTAGONISMO-Amanobra

do prefeito eleito, que resultou na

transferência de Zapelini, vereador
mais votado no pleito de outubro

último, revela a preocupação de
Dávio Leu com a situação política
no Município, mais inclinada para o

antagonismo do que para a coope
ração. Massaranduba, talvez seja, no

momento; acidade em queo ambiente

pós-eleições está mais conflitante na

microrregião; fruto de rivalidades

Massaranduba - Fone 379-1681

Natal. ..

Que neste Natal, cada momento seja
desfrutado com imensa alegria, formando um elo
de Paz, Amizade e Amor, para que o Ano-Novo
triunfe cheio de vitoriosas conquistas .

Boas-festas!

Loja BAUMGARTEN

Tudo em Granitos e Mârrnores
Pias - Cozinhas - Túmulos -Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432

históricas. Exemplo disso, o próprio
prefeito eleito deu quando anunciou
os nomes da futura equipe, ao

queixar-se das divergências na

votação do projeto referente ao

orçamento para 2001, na Câmara de

Vereadores. (MR)

Os que tomarão posse:

Prefeito - Dávio Leu (PFL)
Vice-prefeito: Fernando Reinke'

(PSDB)
Yereadores
ValdirZapelini (PFL)
AbiliöZanotti (PFL)
Almir Trevisani (PFL)
ValdemarMoser (PF!.;)
Ildomar Bonkoski(pSDI3)
Armindo Sezar Tassi (pMDB)
Silvio ScabUIri (pMDB)
Ivaldo da Costa (PPB)
Horst Reck (PPB)
Local: Ginásio de Esportes

t �arque daFecarroz)
Horário: 10 horas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tamanini promete manter os

atuais secretários municipais
Prefeito disse que
a Secretaria de

Administração será
para o PFL

Corupá - o prefeito reeleito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
prometeu que todos os atuais
secretários serão mantidos na

próxima gestão, a iniciar em 1 de

janeiro. Ele informou que a Secretaria
de Administração, reunindo os

setores de Planejamento e Turismo,
será comandada pelo PFL. Entre

tanto, a prioridade da futura admi

nistração será adaptar o Município
, às exigências da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, o que, segun
do ele, já vem sendo feito desde
meados do ano, quando passou a

vigorar a lei.

Mesmo garantindo que vai
manter os atuais secretários, Tama
nini adiantou que pretende promover
mudanças no próximo governo, que
acontecerão gradativamente. "A

preocupação inicial é com a Fun

dação Pró-Saúde, que assumiu a

administração do Hospital São
Francisco. Precisamos garantir a

continuidade do atendimento e

assegurar a melhoria na qualidade.
O governo' está empenhado em

buscar recursos para promover a

reestruturação do hospital e auxiliar
a fundação", afirmou.

.

Em relação à criação da Secretaria
de Administração, Tatnanini afirmou

que faz parte do acordo. entre o

PMDB e o PFL, partidos integrantes
da aliança que disputou as eleições
de 1 de outubro. "Tenho um com

promisso' com o PFL", resumiu,
informando que o nome do futuro
secretário será indicado pelo PFL,
apontando o nome do atual pre
sidente da Câmara de Vereadores,
Ernesto Blunk, e do vereador
Amilton Duarte como possíveis
indicados.

Segundo Tamanini, uma equipe
nomeada pelo governo está es

tudando alternativas para promover
o "enxugamento" da máquina ad
ministrativa e rever o quadro de
funcionários públicos, efetivos e

inativos. O prefeito revelou ainda

que vai promover uma reforma

administrativa, que já está sendo

elaborada, além de outra no Código
Tributário do Município. Segundo
ele, o objetivo é melhorar a ar

recadação, para que haja recursos

para serem investidos em áreas
consideradâs prioritárias e garantir
a continuidade dos trabalhos ini
ciados pela administração.

De acordo com Tamanini, a agri
cultura continuará recebendo os

incentivos necessários e sendo uma

das prioridades da futura admi

nistração. "Os setores de comércio,
indústria e turismo também re

ceberão atenção especial do governo
municipal. A intenção é promover a

vinda de novos empreendimentos
para o Município, além de assegurar
a manutenção dos já existentes",
revelou, lembrando que a proposta
é manter a economia "aquecida",
gerando emprego e renda aos com

paenses.
Sobre a Lei de Responsabilidade

Fiscal, Tamanini disse ser favorável,
mas fez uma ressalva: "Os atuais

prefeitos não tiveram tempo hábil pa
ra adequar a estrutura administrativa
às exigências da lei. A lei entrou em

vigor em maio, quando as atuais

administrações já estavam exe

cutando o orçamento, e isso acabou

prejudicando algumas cidades",
recorreu, garantindo que, no caso de

Corupá, o governo vem promovendo
a adequação desde o início da vigên
ciadalei.

POSSE - O prefeito reeleito
Luiz Carlos Tamanini (pMDB), o vice
Adelino Hauffe (PMDB) e os

vereadores eleitos em 1 de outubro
tomam posse no dia 1 de janeiro. A
cerimônia está marcada para as 17

horas, no Salão Paroquial da Igreja
Católica, no Centro.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Com Cristo, a certeza de um

Ie 1111111INatal de amor; com a família a

convicção de uma vida de @§(jt·UjTjl

felicidade; com a gente,
a esperança de um

Ano-Novo de amizade.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1369 - Jaraguá do Sul- Fone 371-2200

C�No\fR Qg_e a paz, a

� esperança e a
co.-o"oo. fITAS compreensão sejam,_
a principal estrutura da intcrpretação de lodos os

ideais neste Natal e no pQQximo Ano-Novo
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406 - Centro - Jaraguá do Sul- Fone 371-2847

/
\
\

Tamanini: apoio à Fundação Pró-Saúde do Hospital São Francisco

Os que tomarão posse:

Prefeito - Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
Vice-prefeito - Haroldo Kühl (PMDB)
Secretário de Administração, Finanças e Desenvolvimento Municipal
- Ivo Marquardt
Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento do

Turismo - Edmir Roque Morozini
Secretária de Educação, Cultura e Esporte - Bernadete Hillbrecht
Secretária de Saúde e Bem-estar Social - Hildegard Gonçalves
Secretário de Obras e Serviços Públicos - Ademir Judachewski

As grandes alegrias estão nos

pequenos gestos de àmor e

fraternidade. Feliz Natal!

il'et't(J, "lUJ,/ 1�
COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTOA.

Rua Carlos Blanc, 229, sala 2 - Jaraguá do Sul - Fone 275-1028

sonhamos.

I MFI Madeireira Flórida Ltda.
Rua AdolfPuttjer, 444 - Rio Molha -Ja�ag�� dô S�/- Fone 370-7393/370-7550

NÓS•••

:5tICANARINHO

Te agradecemos pelo carinho
no ano que passou;
Te agradecemos pela tua amizade
e companheirismo;
Te agradecemos pelo prestíuio
que nos deste.Uma Transportadora de Vidas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Schroederterápelaprimeiravezumprefeitopeemedebista
Osvaldo Jurck
é o primeiro
prefeito eleito

peloPMDB
Schroeder - Osvaldo Jurck é o

primeiro prefeito eleito pelo PMDB

na história política do Município. E

o primeiro a conseguir vitória com

tanta margem de diferença sobre o

candidato adversário, com 74,18%
dos votos. A aliança de partidos que
apoiou Jurck nas eleições de 1 de

outubro também garantiu amaioriadas

cadeiras no Legislative, com três ve

readores do PMDB, três do PPB e urn

do PSDB. Pelo lado adversário, o PFL

elegeu dois vereadores. Orlando Tecilla

(PPB) é o vice-prefeito eleito.
À solenidade de posse, no próxi

mo dia 1 de janeiro, vai acontecer às

8 horas, no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold (fundos da Prefeitu

ra). Os vereadores decidiram Prla
realização da solenidade no ginásio
de esportes porque oferece maior

espaço para acomodar o público. O
vereador mais votado, Filipe Voigt
(PPB), com 486 votos, presidirá a

sessão solene do Legislativo, que

Edson JunkeslCP

Aliança: coligação de trêspartidos gamntiu vitória expressiva de lurck (E) e TeciDa

dará posse ao prefeito e vice eleitos
. e nove vereadores, conforme previs
to no Regimento Interno.

Jurck vai iniciar o governo com a

situação política completamente alte

radaemSchroeder, emcomparaçãocom
as eleições municipais de 1996. Di
vergências internas na indicação do
candidato a prefeito dividiram e enfra

queceram o PFL, dando oportunidade
para a aglutinação dos partidos ad

versários, PMDB, PPB e PSDB. A

formação dessa frente política reduziu
as chances de vitória do candidato do

PFL,HilmarHertel.
Apesar de serem apenas quatro

INFORMATIVO PAROQUIAL -16 e 17/1212000 !

MISSAS

Sábado

19hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz
17h30 - São Luiz
19hOO - São Benedito

Domingo
20h30 � Matriz
16h30 :._ Perpétuo

I'

®
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

Ed. Florença - 1" andar
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125'1

DIA 25/12
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

CASA DAS TINTAS

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

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

secretarias, Jurck aindanão divulgou
a equipe de governo, e ao que tudo
indica só irá fazê-lo na próxima se

mana. Elé. pretende, basicamente,
aproveitar a mesma estrutura que, na

condição de vice-prefeito, ajudou a

implantar na Prefeitura. Por várias ve

zes especulou-se se o atual prefeito,
Gregório Tietz (sem partido), irá as

sumir alguma secretaria no próximo
governo, mas isso também não está

confirmado, Por outro lado, o vice

prefeito eleito Orlando Tecilla (PPB)
não terá nenhuma função especí�
fica de imediato na Prefeitura, devido
a compromissos profissionais. (MR)

Prefeito quer aumentar receita
.
o prefeito eleito Osvaldo Jurck

(PMPB) busca os meios para au

mentar a arrecadação municipal, que
em dezembro foi de aproximada
mente R$ 280 mil. "Para realizar é

precisoter dinheiro", resume. Uma
das providências será o' recadastra
mento dos imóveis visando atualizar
a arrecadação do Imposto Predial e "

Territorial Urbano. A Prefeitura pre
cisa de recursos para investir, por

exemplo, na compra de máquinas e

veículos,
_,_. PrecisamOS com urgência de

pelo menos .nma retro-escavadeira
___, diz o prefeito, destacando que os

ÍllvestÍlll1entosnesse setor serão feitos

aQS P0trCO$, confofllle a di,sponibi
lidad�de.rec1lltSO'S financeiros.

Um fatorpositivopara o gover
no que inicia em janeiro, é que o

Gregório ':fletz entregará al?J;efeitura
com a situaçãQ emdiã, cOm salários

pagos e praticamente sem dívida.
A exceção é a dívida da TlP (Taxa;
delluminação Pública), acumulada

. emR$150mil, desdeque aPtefeitura
teve que suspender a cobrança da

taxa, emfunção de urna lirninarjudi-

cial conseguida pela Associação
Catarinense de Defesa do Consumi
dor.

Outro problema é o lixão da

cidade, que s6poderá funcionar até
o final do ano que vem, conforme

deterrninação federal, em função de

problemas ambientais. O prefeito
eleito não vê' outra saída que não

seja a participação no Projeto do

Centro de Reciclagem e Destino de

Resíduos, em fase de estudo em

Jaraguá do Sul. (MR)

OS que tomarão posse:

Prefeito - Osvaldo Jurck (PMDB)
Vlce - Orlando Tecilla (PPB)
vereadores - Filipe Voigt' (PPB)
LeO'norJacO'bi(PPB)
DârliBemardi (PPB)
Arlindo Döge (PMDB)
Ruí Mendes de Oliveira (PMDB)
MárioBelannino (PJvO)B)
José Antônio de Santanâ (PSDB)
José Miguel Campestriní (PFL)
Ronaldo Volles (PFL)
Local: Ginásio Alfredo Pasold
Horário: 8 horas
Preside a solenidade: Filipe Voigt

Socorro 19hOO - Matriz
18h30 - SãoLuiz
18h30 - Rainha da Paz
18h30 - São Cristóvão
20h30 - São Benedito
20h30 - Molha

I

NOSSA MENSAGEM

A fé nos faz caminhar ao encontro dos outros

A fé nos faz encontrar-nos. Aqui e agora somos irmãos e irmãs,
por causa da- fé que nos une. Em nossos dias, muitos buscam

soluções para suas angústias e solidão: nos prazeres, na técnica, na

ciência. Podem enganar-se. Só Deus pode em definitivo preencher
todo o vazio da existência humana. Só Ele pode plenificar toda

pessoa. Maria, habitação do Deus da vida, vai ao encontro de Isabel.

Isabel é a imagem viva dos pobres, daqueles que esperam em Deus.

Quem espera nEle; se alegra e não se engana. A Eucaristia, presença
de Jesus, nos faz caminhar ao encontro dos outros.

Apoio:

DUAS RODAS.

PRESENTE NOS

MELHORES MOMENTOS
DA VIDA.

l)Qas Rodas
Industrial
SOWÇOES!NTEUGENTES
PARA A INDUSTRIA DE ALIMENTOS

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CPII Ailahtan vai concluir o ano

com R$ 9 mi de faturamento
Empresafoi
instalada por ex

funcionários
da Jaraguá Fabril

Guaramirim - A Ailahtan do

Brasil, empresa instalada há pouco
mais de dois anos por ex-fun

cionários da Jaraguá Fabril em

1998, vai concluir o ano com 2,3
milhões de metros lineares de

artigos produzidos e R$ 9 milhões
de faturamento. Os números sãoII

'1'1" expressivos, considerando a exis

Iii
'

tência relativamente recente dessa

fabricante de toalhas de mesa,

I

III:
I

panos de copa e tecidos para cor

tinas e estofados, localizada nas

proximidades do Posto da Polícia

Rodoviária Federal (BR-280), em

Guaraniirim.

A fabricação de- toalhas es

tampadas em vários padrões e

cores é o carro-chefe da linha de

produção da Ailahtan, que ostenta

cerca de 500 itens diferenciados

Viwz a aJer!ia do. Naiol e, .�� o {/no.-

NrJUO., rã (JAt(».

Iii
I'I,I

�I
II
I

Mi

em mercadorias. Só para produzir
toalhas estampadas de Natal, a linha

de produção funcionou, ininter

ruptamente, desde setembro,
inclusive aos domingos e feriados,
com a fabricação de cerca de 700
mil metros lineares desse artigo.
Aproveitando a tendência, a

empresa está produzindo também

toalhas de Páscoa, já visando

ocupar espaços no mercado, no

início do ano que vem.

O sucesso já conseguido dei

xou os sócios Mauro Sérgio e Ro

gério otimistas em relação ao

futuro. Uma das metas para 2001,
por exemplo, é completar o mix

de produtos oferecidos pela em

presa. A Ailahtan pretende entrar

no segmento de Gama e banho,
ampliando o leque de negócios
com a clientela, que é bastante

seleta e composta de nomes

conhecidos como Pernam

bucanas, Riachuelo, Renner, Big e

Havan. Outra meta é ampliar as

exportações para a Argentina e

outros países do Mercosul, hoje
limitadas em 5% sobre o volume

"

produzido.
A Ailahtan do Brasil surgiu Com

o arrendamento das instalações da

Jaraguá Fabril, na época mer

gulhada em crise, e constituiu-se

em alternativa para 57 empregados
que estavam na iminência de

ficarem desempregados. À frente

do negócio estão Mauro Sérgio
Martin, ex-resp.onsável pelo
departamento financeiro da Ja

raguá Fabril, que fez sociedade

com o fornecedor paulista Rogério
Antônio Suzigan. Este acabou

transferindo residência em de

finitivo para a região. O projeto teve

imediata adesão dos funcionários
da antiga fábrica.

- Foi a vitória do trabalho em

equipe -, diz Martin, avaliando o
.

caminho percorrido e destacando

a importância da participação dos

funcionários que concordaram em

se transferir para a Ailahtan, em

outubro do ano retrasado. "Não foi

uma decisão fácil para eles, na

época", lembra, explicando que a

empresa só podia contratá-los

mediante a redução dos salários,

Qúea
tr

to

UAL HOLANDO MARCELlNO GONÇALVES - FONE 370-4326

\e,_,Que tudo isto faça parte de. sua

srNovo que agora começa.

�M_golll

Ailahtan: fabricação de toalhas estampadas é o forte da empresa

pela metade.

Apesar das dificuldades, desde

então o negócio prosperou e a

Ailahtan não só consolidou a

participação no mercado, mas

também gerou novos postos de

trabalho. Em novembro passado,
o quadro registrava 289 funci-

dezembro e 8 de janeiro, a empresa
vai transferir a Unidade de

Confecção que funciona em

Jaraguá do Sul, concentrando todo

o processo de fabricação em

Guaramirim. Do tingimento e

colocação de estampa ao aca

bamento ,e expedição, .exceto a

tecelagem. A intenção é diminuir

o trânsito de matéria-prima e

reduzir custos. (MILTON RAASCH)

onários.

INSTALAÇÕES - No in

tervalo das férias, entre 22 de

, "2ue nossas es};rços desaliem as impossibilidades.
I

ßembre-se de rue as grandes proezas da hislória/oram
conçuistadas do rueparecia impossível"
YJops-fesla; e Yeliz :7Ino-Xovo/

c5ão os, valos ela

Metalúrgica Ltda.

� Rua Walter Marquardt, 131, sala 5
p.'ii •• p,p·UEJ.!3.!§fi Jaragua do Sul - Fone 275-3098

, Menegotti Soluções Completas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Movimentação em academias
cai no período das férias

Proprietários de

ecodernlo
incentivam
atividades físicas

época do ano e que a evasão é
maior, "A movimentação cai bas
tante nas férias porque as pesso
as não dão tanto valor às ativi
dades físicas, dedicam em gas
tos com alimentação e brinque
dos", considera. Ele recomenda

que as pessoas desenvolvam al

gum tipo de atividade física, não

apenas para ficar com o corpo
em forma, mas para manutenção
da saúde e qualidade de vida.

"A redução maior acontece

com as crianças, elas saem de

férias da escola e não querem
desenvolver outras atividades",
conta o proprietário da Impulso
Academia, Renato Behnke. Se

gundo ele, a movimentação da
academia reduz em 50%, nesta

época do ano. "Antigamente a

queda na freqüência dos alunos
era de 60%, aptoximadamente",
destaca. Ele orienta as pessoas a

não pararem completamente e

praticar algum exercício físico,
como caminhadas.

UNIÃO - Presentes no nú

cleo de atividades físicas da Acijs

(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), as acade

mias uniram-se para discutir pro

jetos e trocar informações. A con

sultora do núcleo, Márcia Alber

ton, diz que o grupo vai continu-
.

ar, no próximo ano, o projeto em

busca da qualidade de vida junto às

empresas e comunidade em geral,
trabalhando em busca da cons

cientização da prática de atividades
físicas como prevenção de doen

ças. "As empresas que incentivam

a prática de atividades reduzem a

freqüência de atendimentos labora

toriais, contribuindo com a saúde

de seus funcionários", considera.
Márcia comunica que o núcleo

está buscando parceria com a Pre

feitura para viabilização de

projetos junto a escolas e Funda

ção Municipal de Esporte. "Pre
tendemos organizar eventos para
comunidade com intenção de des

pertar mais interesse das pessoas
para pratica esportiva". Ele infor

ma que as reuniões entre os nu

cleados voltam a acontecer no dia

22 de janeiro. (FABIANE RIBAS) Em baixa: noperíodo dasférias, o número de alunos reduz cerca de 30%

Jaraguá do Sul - Com o

verão e as férias se aproximando,
a movimentação das academias

caem, em média, 30% em nú

mero de alunos. A proprietária da

Academia Jaraguá Life, Elvira

Nunes, explica que a movi

mentação cai porque as pessoas

precisam trabalhar até mais tarde

no comércio e empresas. "Além

da chegada das férias das cri

anças, que não querem praticar
atividades físicas no período de

férias, preferem viajar", conta.

Ela acrescenta que as pessoas não

freqüentam academia neste

período porque costumam viajar
no feriado de Natal e ano-novo.

O proprietário da Academia

Corpo e Mente, Rodrigo Soares

dos Santos, diz que aumenta a

rotatividade da academia nesta

No decorrer ,de nossa caminhada,
existem momentos difíceis, mas eles
são superados quando a amizade e a

lealdade estão presentes.
Feliz Natal e "'fIfj_,!iinil,om_Próspero Ano-Novo liQ�\ir \\'!)lßJjpbas

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira:, 227 - Jaraguá do Sul- Fone 275-1654

Viv'1tI'......�

cJ-aL
F�Ano-Novo-

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 680
Jara uá do Sul - Fone 371-9595 MAIOCHI

Neste Natal, que a paz e a harmonia estejam presentes, e que a

luz da esperança permaneça acesa por todo o Ano-Novo.

Boas-festas!llcF" I

,

MECANICA .. LATOARIA - PINTURA Rua Domingos da Nova, 483 - Centro - laraguá do Sul - SC - Fone 371-3504

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sinsep discute diretrizes para
fundar cooperativa de crédito
Projeto deve
ser colocado em

prática no mês

demarço

Jaraguá do Sul- o Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públi

cos) vai montar cooperativa de

crédito, para atuar na microrregião.
A idéia, discutida há alguns meses,
tomou corpo em reunião realizada
no dia 14, com a participação de
20 servidores, onde foram discuti
das as diretrizes do projeto. A as

sembléia de fundação está prevista
para o início de março, com o

ingresso inicial de pelo menos 20
sócios e cotas de R$ 50,00.

As cooperativas de crédito são

previstas pela legislação brasileira
e permitem a associação por
categorias. Depois de regulamen
tada e aprovada pelo Banco

Central, a cooperativa dos servido
res públicos vai oferecer os mes

mos serviços que um banco

convencional, só que corri preços
mais baixos. "Como a cooperativa
é dos próprios sócios, da não visa

lucro, por isso pode oferecer ser

viços baratos e cobrar apenas taxas

de manutenção", explica o tesou

reiro do Sinsep, Luiz Cezar Schör
ner.

Para a fundação, o Banco Cen
tral exige número mínimo de 20
sócios e capital de R$4,3 mil, cap
tado através de cotas, que os só
cios compram. Os primeiros a in

gressar na cooperativa tornam-se

os sócio-fundadores. "Temos um

leque grande de possibilidades.
Podemos captar dinheiro dos
sócios e depois reemprestar e até
levantar recursos através de

projetos do governo federal. Tudo
torna-se mais fácil com a co

operativa", lembra Schörner. Ele

explica que a cooperativa deve
fazer convênio com banco
convencional e, dessa forma,
oferecer todos os serviços que um

banco oferece, como talão de ehe

ques, poupança, financiamentos,
dentre outros.

O sucesso da cooperativa de

pende do interesse dos sócios, pois
tudo é rateado, lucros e prejuízos.
"O mais importante nessa idéia é a

possibilidade de criar economia
solidária, que pode viabilizar os

projetos dos cidadãos e que é uma

opção para essa economia atual",
ressalta Schömer, Semelhante aos

projetos de Banco do Povo, ideali
zados pelo Partido dos Trabalhado

res, as cooperativas de crédito têm
a vantagem de não pertencer aos

governos. Assim, têm mais auto

nomia e não correm risco de cor

tes de verba.
Poderão associar-se à coope

rativa servidores públicos da mi

crorregião, pessoas que prestam
serviços ao sindicato ou parentes
próximos dos associados. Depois
da fundação, a cooperativa fará

campanha de adesão, entre os ser-
.

vidores.
MODELOS - O projeto da

cooperativajaraguaense é baseado
em outras iniciativas que já
funcionam. Em janeiro, equipe do
sindicato vai ao Sudoeste do Paraná

Edson Junkes/CP

Schörner: solidariedade deve motivar formação da cooperativa
conhecer cooperativas de Dois
Vizinhos e Marmeleiro, para
inteirar-se do funcionamento.
Nessa mesma região, no Muni

cípio de Francisco Beltrão, existe

empresa de informática que
desenvolveu software específico
à contabilidade das cooperativas e

que presta manutenção.
(LiSANDREA COSTA)

Des�amosatodosnos
amigos, clientes

fornecedores

Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Baependi - Jaraguá do Sul - Fone 275-0504

eliz Natal e

Próspero Ano-Novo!

•

xtme
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Talento escondido
Ela gosta de visitar ferros-velhos e de observar os

lixeiros dos vizinhos. Sempre em busca de peças de

ferro, madeira ou qualquer outro material que possa,

transformar, a funcionária pública Sandra Anacleto

distribui os objetos de arte que faz entre os amigos e

parentes. Um jardim de pedras e fíores pintadas pela
dona da casa e a porta personalizada do

apartamento já dão indícios suficientes, na chegada,
do que o visitante vai encontrar. Tudo cheira a

criatividade.

O projeto de pintar vaso de fíores na pàrede da sala

.

se expandiu. Ela foi pintando, pintando, até que

criou imenso jardim, com direito a calçada, espécie
de papel de parede personalizado. Despida de

qualquer senso comercial, Sandra Anacleto faz e fala

o que gosta. Não pertence a grupos, não segue

tendências, não "está nem aí" pro mundo de fora,
tem seu próprio universo. Há três anos, fez a

primeira exposição individual de telas, no espaço do

Besc. Apresentou 36 pinturas futuristas em giz
pastel. Desse acervo, restam apenas quatro.
Praticamente todas foram vendidas a pessoas de

fora, que visitaram a cidade.

Sandra nunca estudou desenho. Seu-traço tem algo

de místico, mas ela jura não ser adepta de nenhuma

das vertentes do misticismo. Os rabiscos que vão

virar quadros estão em todas as partes da casa. Na

bolsa, no armário, no meio dos livros. Ela sonha

com as imagens que vai pintar (um traço que não

se encaixa em nenhuma escola, espécie de pintura
futurista em que se misturam traços de rostos).

Alguns dos motivos das telas surgem em sonhos e

ela os repassava para a parede do quarto.•.Aí

depois só com muito 'Veja' pra tirar", comenta. Pra

contentar o marido, Sandra passou a usar

bloquinhos de anotação para fazer os rabiscos .

Certa de que a arte nada mais é do que processo de

transformação, a artista, dona de casa e funcionária

pública está sempre buscando materiais para

criação. Outro dia, encontrou aro de bicicleta em

oficina e está trabalhando para transforma-le num

abajur. De uma pedra que encontrou em riacho, vai

fazer escultura com suporte de ferro. E para poder
abrir mais o universo de criação, está tendo aulas de

solda, com o irmão. Insatisfeita com o processo de

aprendizagem, pretende fazer "estágio" em

metalúrgica, para se aperfeiçoar no ofício e poder
fazer as próprias peças.

Livre: sem compromisso
estético, Sandra Anacleto

pinta o que gosta

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquótic.o de Jaraguó do 5u\.

Estofados

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. Consúlte-nosí
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Horne page: www.estotedoskrsuse.com.br

I ' � Mergu\he na natureza.

! � Rua Águas Claras - Ilha da Figueira batizados, formaturas e festas

I II. Jaraguá do Sul - SC em geral.

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

UE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CTG Do Trote ao Galope
A família do CTG Do Trote ao Galope desejà

um feliz Natal e um ano-novo com grandes
realizações. Agradecemos a Deus este ano

2000, que jamais será esquecido, pois
tivemos, comoo próprio Marcon falou em

outubro, "

lágrimas de alegria e sucesso desli
zam em rostos, ainda molhados, por lágrimas
amargas de uma triste separação", mas Deus,
e somente Ele, sabe porque fez assim, e nós
aceitamos, a nosso jeito, esta provação. Meu

Deus, dai em dobro o que cada pessoa fez

pela minha esposa, Ivonete, CTG Do Trote
Galope e pela tradição gaúcha. Buenas

gauchada amiga.

Quem é esta moça? Não sei. Onde ela estava?
Não digo. Chegou só e quieta, observou o ambi
ente e, num "upa", a menina sumiu. Moça bo
nita e prendada, chama a atenção pelo bom

gosto e sutileza dos gestos. O Jornal CORREIO
DO POVO tem um brinde para você, porfavor,

entre em contato conosco.

CASA CAMPEIRA
I

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme Weege, 22 - Centro

laraguá do Sul - Santa Catarina

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Rafael Bernardes, com o "opa" Almiro •••
Krüger, campeão, categoria guri, durante o

rodeio do Piquete Corupá. Menino simples,
às vezes até envergonhado, veio a poucos
meses da cidade e está iniciando na lida

campeira, mas, consciente de seu objetivo,
e, com disse o velho: "Com meio sangue

Krüger não pode ser negado", e não é, o

menino é laçador e já ganhou dois rodeios.

Parabéns, Rafael, continue treinando, preste
atenção e obedeça o opa, mas desconfie do .

tio Béco, este é carniça. Um grande abraço
e muitas felicidades a toda famüia Krüger.

Fotos: Divulgação

CTG Laço Iaraguaense
O CTG Laço Jaraguaense agradece, a você, que [ez com

que os eventos no ano de 2000 tivessem grande êxito e

enorme sucesso. Temos certeza que no ano de 2001 esta

remos irmanados novamente, em todos os bailes, laça
das e rodeios. Desde já agradecemos a presença de todos
e esperamos vocês, de porteiras abertas, para os eventos

tradicionalistas do CTG durante o ano de 2001, com bai
les cheios de prendas e peões de respeito e alegres, onde

grandes gaiteiros tocarão até o amanhecer do outro dia.

Laçadas com gado de primeira, braços campeões na

campeira, e, acima de tudo, muito companheirismo e

amizade, pois este é o nosso objetivo. Patrão celestial,
ficamos envaidecidos com tantas alegrias, para nós, um

sinal de que nossa causa é nobre, e um alerta de que
nossa responsabilidade social aumentou.

Juliana e Roberta, da geração Perfu
me, contam a história dos bailes do
CTG Laço Jaraguaense. Juliana,
filha do Carlos e Luli, neta da dona

Teonila, herdou a nobreza da famí
lia, a educação do pai e a beleza da
mãe. Menina morena, graciosa no

olhar, deixa claro o requinte e bom

gosto traduzindo a graça e beleza da
mulher gaúcha.. Um grande abraço à

familia João Dunker. Eu tenho dito:
"Vacaria 2002 será perfumada", não

.
se preocupem, vai dar tempo.

Gaúcho(a) de Idade nova

Júlio C. Weiler (28), Neuza Aparecida
de Oliveira (29), Jaime Franzner

Júnior, Juninho (2), João Paulo

Franzner, Joãozinho (3), Maria

Angela Planinschek (8), Luciano

Steiletn (12), Jair Rincaweski (13).

CURIOSIDADE
25.000 km a cavalo

Um paulista está fazendo umaviagem,
a cavalo, do Brasil até os Estados Uni
dos. O percurso será de 25 mil km, com

duração prevista de três anos. Maiores

informações no endereço eletrônico:

www.porforadaspistas.com.br. Vale a pena
conferir.

KV
CARNES

...

DEMARCHICARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
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ul ( " ,,]., •ul Lisandrea Costa

Feito· em casa
Noite dedicada às artes

serviu de ambiente para
Q lançamento da

'

coletânea Poetando e

Contando, da Apeijas
(Associação dos Poetas e

Escritores Independentes
de Jaraguá do Sul), na

quinta-feira, no piano
bar do Centro Cultural.
Autores e convidados ou

viram música, poesia,
apreciaram pinturas, de
senhos e performances
artísticas. É o terceiro
volume lançado pela
Apeijas sob esse título.
Poetando e Contando
traz poesias e contos de
53- autores; 20 pertencem
à associação. Outros 27
são os classificados com

medalha de ouro, prata e

bronze no Concurso

Apeijas de Poesias, lança
do em 1999. Demais au

tores são convidados es

peciais. "Reunir todos
esses autores enriqueceu
o nosso trabalho", opina
o presidente da entidade,
Daniel Mendes. De cada
membro da Apeijas fo-

,
ram publicados três tra

balhos (seja conto ou po
esia), oportunidade para
que os leitores possam
conhecer mais sobre o

estilo e a escrita de cada
um.

Fundada em 1991 por
grupo de escritores e poe
tas locais, a Apeijas reúne

profissionais de todas as

áreas, professor, enge
nheiro, vendedor... Gente

que vive no anonimato e

que se destaca simples
mente no gosto pela es

crita. Apenas um mem

bro dedica-se exclusiva
mente à literatura. Paulo
Francisco de Souza este

ano parou todas as

atividades para escrever.

Entre os convidados es

peciais do livro, no entan

to, há autores já conheci
dos do público
jaraguaense e dos municí
pios vizinhos, como Má
rio Karing e Eugênio
Victor Schmöckel. '0 con

cur'so de .poesias também

Disfarce

Tudo não passa de TEATRO

Representamos a VIDA

Poucos são 'bons
Muitos apenas disfarçam
EXUA

Que pelo menos

A tua vida

Seja uma boa peça
E 'que faça sucesso

José Carlos Pires

trouxe contribuições de

gente experiente na área:
Suzana Mafra e

Terezinha Andrade

Viecelli, por exemplo.
A Apeijas se mantém com

mensalidades dos própri
osmembros, mas alguns
não têm condições de co

laborar, A instituição é
democrática: quem não

pode, não paga. Para eco

nomizar recursos e

viabilizar as próprias
produções, o grupo faz
todo o trabalho de

seleção dos textos, revi

são ortográfica e gramati
cal, digitação e

diagramação. A exemplo
dos anos anteriores e ao

contrário da tendência
do mercado editorial bra

sileiro, a venda da
coletânea cobre os custos

d� impressão. "Sempre
conseguimos pagar a grá
fica Só com as vendas",
confirma Mendes. O pri
meiro livro do grupo, lan

çado sob o título "Dez

poetando e dez contan

do", teve tiragem de 4
mil exemplares. Na 'gave
ta, a associação dispõe de

pouco menos de uma dú

zia, o que torna o livro
um best-seller em Santa
Catarina. Os livros mais

vendidos em Santa
Catarina alcançam a

marca de 600 exempla
res.

A capa do livro Poetando
e Contando foi desenha
da para a primeira edição
pelo artista plástico

POETANDO e CONTANDO

Adolfo Zimmermann.
Como o arco-íris é infini

to, o grupo decidiu man

ter o desenho e mudar

apenas a cor "da capa.
Este ano, a cor escolhida
foi o branco, simbolizan- /

do o início do novo

milênio. A coletânea- foi

impressa pela, Editora
CP e está nas bancas e

livrarias desde quinta
feira, ao .custo de R$
7,00.

Materialismo

Viver na plenitude
Faz parte da matéria.

Trabalhar, trabalhar,
trabalhar...

Matéria!
Deixe seus sonhos de lado,

. Não pense no abstrato,
Seja eternamente escravo

Da matéria.

Negue a existência de

prazeres,
Da vida, da alma e de Deus;
E seja eternamente escravo

Da matéria.

Cindy Michelli Brüggmann

Daniel Mendes dis.que o livro se paga com as vendas

Utilidade
A Câmara de Vereadores aprovou em primeira votação,
esta semana, a concessão do título de entidade de utili
dade pública à Apeijas. O projeto foi apresentado pela

.

vereadora Elisabet Mattedi e permite à instituição pen
sar em novas atividades, já que terá o apoio do Municí-

pio.
A diretoria da associação planeja para o ano que vem a

segunda edição do Concurso Apeijas de Poesias, que
deve ser lançado no mês de março. Também para o pró
ximo ano está prevista a realização, em ]araguá do Sul,

do Encontro Catarinense de Associações Literárias,
atividade inédita no Estado. "Est�mos procurando apoio
para que as pessoas invistam nessa idéia", conta o presi

dente.
A qualificação dos escritores também é preocupação da

Apeíjas, que solicitou à Unerj (Centro Universitário de

]araguá do Sul) cursos na área de literatura.

Assocração
de Poetas e

Flscrit;úres

Independentes
de Jal'al,'uá

do Sul

(APEIJAß).

Inacio Carreira

Memórias de um amnésico

Falo coisas sem sentido
Nem sei direito o que eu falo

Ainda, se eu 'soubesse
.

Não queria saber, de fato.

Não sei o que falo
Não me pergunte o porquê
Não gosto de responder
Porque não consigo saber.

Não sei se vou ou volto
Não leio as benditas placas
Não posso, não consigo
Nei sem o que estou falando.

.

Guilherme Mendes

"A vida é um jogo
Quase nunca honesto
E reis correm de paus em

valetes,
Damas ganham (?) ouros por
baixo do pano
Coringas roubam
descaradamente
com tentáculos de "n" dedos,
Sorrindo sorrisos de mil

dentes ...

"
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www . nageral � com

Patrocínio:

APACHE 2001 (9/12)
A nova sensação de Jaraguá do Sul é a boate que faz o maior

sucesso na Enseada. E agora você pode curti-la através do site:
.

www.apache2001.com.br!

�PA(H.f
/i;1f�
,�,

'A d
.

,

�
.

,

'.

.-
'

() fORlf V,qS TRIBOS

gen a ------- HOJE\EM�-:------------�----'------
.

.

nA. ( LI DIA 23/12 - SÁBADO
...----'----

�r{.� rJf APACHE,' A BOATE QUE ,É ...

�- O FORTE DAS TRIBOS� TOTALMENTE PREPARADA

,� \
PARA ,QUE O SEU VERÃO SEJA DIFERENTE A CADA

� (�� � FINAL DE SEMANA .

• '-0" LOCAL É, A PRA�A DA ENSEADA, EM SÃ_O
Ô FOi?ít í>i1STRfaôi FRANCISCO DO SUL. MAIS INFORMAÇOES NO

,-_. -- -

SITE: WWW'.APACHE2001.COM.BR-

() fORlE i)M iR IBOS

SE SUA FOTO NÃO ESTÁ AQUI, NÃO
SE DESESPERE!

COM CERTEZA ELA ESTÁ EM NOSSO
SITE:

WWW.NAGERAL.COM
(SEM O ". SR")
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SSI eis
Mercado Imobiliário,

'

Jaraguá do Sul, 23 de dezembro de 2000

COMETAS E ESTRELAS·
*

Há pessoas estrelas;
.

Há pessoas cometas.
Os cometas passam.

Apenas são lembrados pelas
datas que passam e retornam.

As estrelas permanecem. Os cometas

desaparecem. Há muita gente cometa.
Passam pela vida da gente apenas por-instantes"

gente que I')ão prende ninguém e a ninguém se prende.
Gente sem amigos. Gente que passa peja vida sem iluminar,

sém aquecer, sem marcar presença. Há muita gente cometa. Assim são
. muitos e muitos artistas. Brilham apenas por, instantes nos palcos da vida.

E com a mes'ma rapidez com que aparecem, também desaparecem. Assim
'são muitos reis erainhas de todos os tipos. Reis de nações, rainhas de clubes
ouconcurso de beleza. Assim rapazes e moças que Se enamoram e se deixam

com � maior facilidade. Assim são pessoas que vivem numa mesma família e que passam
pelo outro sem serem presença. Importante é ser estrela. Estçr presente. Marcar presença. >

. Estar junto. Ser luz. Ser calor. Ser vida. Amigo é estrela. Podem passar os anos, podem sUrgir
distâncias, mas a marca fica no coração. Coração qu� não quer enamorar-se de cometas que apenas
atraem ólhares passageiros. E muitos são çometas por um momento. Posscm, a gente bate palma e

, desaparecem. Ser cometa é não ser amigo. E �er companheiro por instantes. E explorar sentimentos.
E ser aproveitador das pessoas' e das situações. E fazer acreditar e desacreditar ao mesmo tempo. A solidão

,

de muitas pessoas é conseqüência de que não podem contar com ninguém. A solidão é resultcdo de uma vida cometa.

Ninguém fica. Todos passam. E a gente também passa pelos outros. Há necessidade de criar um mundo de estrelas. Todos
os diespoder vê-Ias e senti-Ias. Todos os dias poder contar com elas. Todos os dias ver sua luz e calor. Assim são os amigos. Estrelas
na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são uma presença. São aragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos escuros.

São pão nos momentos de fraqueza. São segurança nos momentos de desânimo. Olhando os cometas é bom não sentir-se como eles. Nem

desejar prender-se em sua cauda. Olhando os cometas é bom sentir-se estrela. Marcàr presença. Ter vivido e construído uma história

pessoal. Ter sido luz para muitos
<

. .nmiqos.Ter sido calor para muitos

amigos. Ter sido color para muitos

corações. Ser estrela neste mundo
passagei ro, neste mundo cheio de ..

tudo uma recompensa. É nascer e ter.Bp
!; .'

* * * *

*

*

tendendo atend

Compata'cd'olües
com ISOt9(U32 pana

professoresse
pr;.ofissi�ililáis liberais

en'l!fat�1�a6 vezes, ,

� .

.

,
.

outro.sl;e'm ate 16 vezes

M,ê,ni\o'FeS '�aln,�ung
com preços' imbatíveis
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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.

Jaraguá - Apto. 92 (Centro). Pre

ço: R$ 60.000,00

VENDE - Terreno� cl área de 342

m2, ao lado da A'8WEG. Rua
Bernardina B. Muller.

Entrada e saldo em até 24 parcelas.

ALUGA - Apto. contendo 02 dor-.

müôrios. Rua CeI. Procópio Ga

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

VENDE: Alvenaria, cl 117 1112, ter

reno cl área 793 m2. Rua Rosa

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

VENDE -Alvenaria cl 165 ln2, com

piscina, terreno cl 371 m', Rua To-
-

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

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

Estrada Nova (Próx. Mercado

Brazão). Preço: R$16.000,00.

ALUGA - Sala coml cl área de

aprox. 70 m2. Rúa Barão do Rio

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

VENDE: Alvenaria cl 601112, ter

reno cl 600 m2. Rua Carlos
Eggert, 763 - Schroeder

Preço: R$ 16.000,00

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

Lenzi) (Negociáveis)

VENDE: Casa alvenaria cl200 m2, ."

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

VENDE: Casa alvenaria cl2 dor

mitórios, e terreno cl área de
450m2. João Pessoa

Preço: R$ 45.000,00

VENDE:.
Alvenaria cl aprox. 60 m2, e terreno cl462 m2.

Rua José Narloch, 1283 (São Luis)
Preço: R$ 15.000,00

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

.

Ed. Bergamö
Apto 203 - R.

Guilherme
)

Weege, 166 �.
Centro - 2

dorrn, + dep.
empregada e

garagem.
Valor

R$ 300',0'0.

VENDE-SE -

, Terreno na

Rua Procópio
.Gomes de
Oliveira, cl
637,SOm2•
Valor R$

110.000,00.

s,

VENDE-SE -

. R. Maximi
liano Hilde

mayer -

Centro - 3
dorrn. + dep.
empregada,

I cl garagem.
Valor

a combinar.

Sala comer

ciai na Av.
Prefeito

Waldemar
Grubba,

'.

1.611. Área
de 500m2•

Valor a

combinar.

ALUGA-SE -

Casa alvena- .

ria. Rua Leo

poldo
Veloso, 29 -

2 dorrn, + 2

ALUGA-SE .;

Sala
comercial e·

apartamento.
Rua

Patrimônio,
204 -

Massaranduba.
Val-or

R$ 500,00.

�
,

salas, 2 bwc,
COZinha, área
de serviço e

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

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

-

PLANTA0: 9975-1·500°
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seg.unda 'a Sexta-Feira
08:30 as 12:00
13-:30 as 18:30
Sábado 08:00 'as 12:00

371-6600
371-0725

Rua João lanuário Ayroso, 53 I - Sala 2

lnicio Iaraguá ESQuerdo

Compra - Vende

Aluga e Administra

Ref. 6001 - São Fco do Sul- Praia de Ubatuba
- casa em àlv. 119m2, cl 3 dorrn., sala, copa/'
cozinha, bwc, garagem com churrasqueira.
Ficam móveis. R$ '18.000,00. Aceita carro

como entrada e parcela o saldo.

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

direto com a_Imobiliária e saldo parcelado.

Ref. 3036 - ANA PAl,JLA - R. José Narloch -

Terreno com 450m2 - R$ 19.5000,00

Ref. 2055 - JGUÁ ESQUERDO - R. Guilherme

Hass, casa alv., 81m2, 1 suíte, 2 darm., 1 bc,
sala, cozinha, lavand. - R$ 46.000,00

Ref. 1007 - BARRA - Rua Delphina D. Pradi,
com 2 darm., 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 dorrn., sala estar/

, jantar, cozinha, bwc e demais dependência. R$
22.000,00: Aceita carro ou terreno como entrada
e saldo parcelado direto com imobiliária.

Ref. 5000 - GUA,RAMIRIM - 50m da BR-280,
terreno 2.600m2. Area 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
direto com a imobiliária

Ref. 2035 � CHICO DE PAULA - Rua Joaquim
Fco de Paula, 279 - casa alv. 200m2, 4 dorrn, 2

bwc, sala jantar, sala TV, cozinha, iavand.,
churrasqueira. Terreno 527m2• R$ 87.000,00

.

Ref. 2049 - TIFA SCHUBERT - R. Clube dos

Viajantes, casa alv., sala, 2 bwc, cozinha, lavand.,
5 dorm.jqaraqern, Terreno 720m2. R$16.000,00

_...._------""'-'-_ ___:__ �� .-- --- � -. __ .-'
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Parecer Comercial
Vende - Administra

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

{p, Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920

V'eM
- 275-2777

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

A DEJA IMÓVEIS LTDA. COMUNICA A TODOS OS SEUS CLIENTES E AMIGOS

QUE ESTARÁ ABERTA DURANTE O PERÍODO DAS GRANDES COMEMORAÇÕES, '

FESTIVAS, RESPEITANDO ,SOMENTE OS DOMINGOS E FERIADOS

Nós da DEJ!'\MÓVEIS LTDA.,

querg[1o.SßlgraJje�a todas

as p�'6oas que acredttararn
em nossbs trab�hos como

tambénißer;os'it�am' a /\
confiança nesta equipe H,,,,,J \",,,;r,

f
.

'''''',_.. ç;Ji
deseja a todos um feliz natal<,,\

:�
..

"

""'�

e um ano novo cheio de novas

conquistas e realizações.
Muito obriqado a' todos-

, /
/

, \.

'

Agora que' já.estamos no novo

milênio, esperamos você amigo
cliente de braços abertos para

que possarnos rêalizar seu

sonho e de .tcdos os seus

farnlitares, pois para nós é uma

graode satisfação tê-lo como

jiósso-çlíente e amigo, assim

sen'aO'�<Déja. I�ÓX�is fica,� está
a sua dlsposlção �emQrfYqllíe for

necessário, qu�re�ös �ontar) " �

co� a �u,�",compreens�o e

colaboraçao; VISI,t@�ÇS e�ball1e
nos que iremos até,v0cê, Uma

abração a todos. "A CQ)NQUISTA
SÓ DEPENDE DE VOCÊ".
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Creci 1749-J 27
ITAIVAN REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS LTDA.

NOSSA PÁGINA NA INTERNET:'
W'W'W'.itaivan.com.br

REPRESENTAÇÕES iMOBILIÁRIAS lTOA. COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA

VENDE - casa

mista -

VIEIRAS - c/
168m2, 2
dorm., 2 bwc,
sala estar,
cozinha,
copa, des

-----'
pensa, lavan
deria, salão
de festas cl
churrasqueira
piscina, gara
gem pl 2

carros, toda
murada e cl
portão .

eletrônico.
R$ 29.000,00

VENDE - Casa alv. c/120m2, ANA PAULA, 3 äorm.,
bwc, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,

churrasueira, garagem p/ 1 carro - R$ 43.000,00, ou

R$ 15.000,00 + R$ 357,00 mês HSBC.

PERMUTA POR IMÓVEL EM BALNEARIO CAMBORIÚ

VENDE - Sobrado em alv. f'i_O_j{�Guara-mirim c/ 360m2 -

acabo de primeira, tudo c/ gesso., 1 suíte c/ closet c/ banh.,
hidra mass. + sacada + 3 äorm. c/ 2 sacada, bwc social,

.

sala estar ampla, sala jantarlTV, lavabo, cozinha c/
armários emb., área de serviço, garagem pl 4 automóveis.

Terreno c/ 720m2, aceita troca. R$ 140.000,00.

Apto-HJ3 -

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

apenas R$
76.000,00.
Aceita Fgts.1
Financ·IParc.

PRÉDIO COMERCIAL E RESIDEN-CIAL - Ótima oportunidade
- 2 salas comls. e 1 apto no 2° piso. Sala no fundo c/

revenda de carne assada c/ boa clientela. R$ 170.000,00

, \

E Natal!
..

Nós da ITAIVAN, já estamos neste clima, porque:

JESUS veio trazer a mensagem de que todo homem precisa nascer de
novo, porque DEUS quer dar a todos vida nova, com novos valores.

Para isso, é necessário que obremos nossas vides para JESUS!

A equipe da ITAIVAN deseja a todos os Seus clientes e amigos um

verdadeiro Natal,-e que o Príncipe da Paz possa reinar no próximo ano

FELIZ NATAL, e um novo milênio de muita paz e realizações.
São os votos de:

Itamar, Márcia, Cleide, Roberto, Francieie, Ivana e Neuzeli.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irolla
IMÓVEIS TOA

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

E-maik girolla@netuno.com.br
Estaremos de férias coletivas no período de 24/12/00 a 07/01/2001

Plantão no período de férias:
Plantão de vendas: 9973-9093 ou 9973-8020

Plantão de locação: 9975-0610
_

VENDAS

APARTAMENTOS

3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quar
tos, dep. empregadà, 2 vagas garagem. R$
92.000,00
3009 - Ed. Menegotti - 3 qtos, bwc, sala em 2
ambientes, copa, coztnha conj., dep. de

empregada, R$ 43.000,00.
3025 - Ed. Dianthus - apartamento NOVO, cl
125m2, suíte + 2 qtos., sala em dois ambientes
cl sacada e churrasqueira., 2 vagas de garagem.
R$ 93.000,00 si acabo
3027 - Ed. Schiochet - cobertura cl suíte mester, .

2 quartos', salas conjugadas cl lavabo, cozinha'
mobi-liada, terraço, 2 vagas de garagem, R$
180.000,00.
3049 - Rua Piçarra� - NOVO cl suíte + 2 quar
tos, dep. de empregada e 2 vagas de garagem.
R$ 72.000,00. .

3051 - Ed. Amaranthus - suíte cl closet, 2 qtos.,
lavabo, sacada cl churrasqueira" 2 vaga's de
gàragem. R$ 180,000,00.
3052 - Res. Magui'lú - 1 quarto, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ '15.000,00 +
financiamento.
3313 - Res. Ilha dós Açores - novo suíte + 1

qto, sacada cl churrasqueira e garagem. R$
45.000,00 financiamento com construtora.
3351 - Res. Anna Cristina, condomínio fechado.
Apto cl suíte + 2 quartos, sacada cl
churrasq ueira.

.

3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada
cl churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

CASAS DE ALVENARIA

1003 - Centro - Rua Gullherrne 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. I

1036 - Centro - Terreno c! 668,65m'2, edificado
cl casa antiga. R$ 180.000,00. \

1037 - Centro - Rua Domingos da Nova -

Terreno cl 309m2, cl casa cl 3 qtos. R$
148.000,ÓO. Aceita-se casa ou apto menor

valor.
.

1052 - Água Verde � 135m2, 4 qtos, 2 bwc, e

garagem pl 2 carros. Terreno cl 450m2• R$
59.000,00.

. .

1082 - Res. Blumengarten -. 230m2, suíte, 2
qtos, bwc so-cial, sala conj., cozinha mobiliada,
despensa, lavanderia e chu r'rasque lr a . R$
75.000,00. ,

1098 - Baependi - 140m2, 3 qtos, 2 bwc, sala,
sala de TV, cozinha, dep. de e m pr e q.a d a ,

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 ct, 437 ;50m2• R$ 40.000,00.
1126 - Barra - 18üm2, suíte cl closed, 2 qtos.,
salas conj., dep. ernpreqada. R$ 75.000,00.
1194 - Ilha da Figueira - 130m2, c/3 qtos .. -R$
65.000,00 - aceita casa maior valor central.
1225 - J'araguá 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, cl 2 quartos. R$
38.000,00

.

1431 - São Judas - próx. Recreativa Breithaupt
- 3 quartos, 2 bwc - R$ 25.000,00 + finane.

. TERRENOS
2014 - Centro - '421m2 - R$ 30.000.,00
2023 - Centro - cl 1.245 m2 - R$ 60.000,00.
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl
1.426,50m2
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$ i7.000,00.
2097 - Pró�. futura._Prefeitura cl 1.018m2 - \

R$ 160.000,00 -

2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.

It

CLIENTE .AMIG'O

tNCLV

por�vv'
Vb-vLgado-; ..

rnuUo-obvúgado-!
Que;V��ejcv�!

Felút!NlXtetL0'Pv�evo-2001.

VENHA "ARA O
MELHOR!

CONDOMíNIO
ROYAL BARG

O"ORTUNIDADE
ÚNICA!-

A'PTO DE FRENTE 'PI
MARECHAL, CISUíTE

CIHIDRO, 2 QTOS,
BWC SOCIAL, SALAS

CONJUGADAS CI
SACADA E CHURRASQUEIRA, COZINHA MOB/LIADA,

DE,. EMJiREGADA, 2 VAGAS DE GARAGEM.
. EXCELENTEÁREA DE LAZER CI 'PISCINA ADULTO E

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

_"\

2122 - Barra - Res. Satler • 350m2 - R$
16.000,00.
215'1 - Chico de Paula - cl 2.500m2 - próx. Posto
Marcolla - R$ 60.000,00
2175 - Czerniewicz - cl 1.141,40m2 - R$
25.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área cl 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,OOm2• R$
'119.000,00.
2198 - Ilha da Figueira .- área cl 6.760m�. R$
70.000,00.
2222 - Jguá Esquerdo - 425m2 - R$ 16.000,00.
2294 - Vila lalau - cl 729m2 (27 x 27) - R$
35.000,00 _

2295 - Vil" Lalau - Terreno comercial cl
4.816,14m2 - R$ 280.000,00
2317 - Vila Leri·ii - 581,65m2 (18,50 x 20,50) -

R$ 27.000,00 .

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 - R$ 23.000,00.
2379 - Vila Rau - R. Prefeito José Bauer - área
cl 3.515m2, ideal pl 'galpão. R$ 95.000,00.
i446 - Estrada Nova - cl 1.155,OOm2 - R$
24.500,00 .

2980 - Guaramirim - R. 28 de Agosto cl 445m2
- R$ 22.000,00. .

2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - c/49.872,OOm2
- R$ 40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite -

9.144,85m2 - R$ 35.000,00 I

-

·LOCAÇOES
Casas

601 - Casa de alv, cl 3 qtos - Próx. Posto Km 7
na Barra do Rio Cerro. R$ 450,00
603 - Casa de alv. cl 4 qtos - João Pessoa. R$
400,00

.

606 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Bretzke. R$
420,00
611 - Casa de alv. cl 3 qtos - próx. Breithaupt
da Reinol.do Rau. R$ 400,00

Apartamentos
622 - Apto cl 3 qtos - Em frente Max Mohr. R$
290,00
6-25 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Próx. Salão Vitória
- Ilha da Figueira. R$ 250,00.
626 - Apto. cl 2 qtos. " Res. Húngaro - Barra
do Rio Cerro. R$ 250,00
628 - Apto. cl suíte + 1 qto. - Ed. Eldorado.
Centro. R$ 450,00
632 - Apto. cl 3 qtos. - Ed. Aster (próx.
Angeloni). 'R$ 300,00
635- - Quitinetes no Ed. Marquardt • Centro. A

partir de R$ 180,00 .

.

643 - Apto cl 3 qtos - próx. A Marisol. R$ 300,00
646 - Apto. cl 3 qtos - próx. Farmácia do Baruffi.
R$ 340,00

Salas comerciais
663 - Salas comls. - Próx. SAMAE. A partir
de R$ 190,00
665 - Sala cornl. cl 60m2 - Próx. CoI. Divina
Providência. R$ 280,00
666 - Sala com. cl 200m2 - Próx. A Florisa na

vila Lalau. R$ 400.,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Próx. ao Banco
do Brasil em, Guar'amirim. R$ 300,0'0
668'- Sala comi. cl 60m2 - Próx. Angeloni. R$
280,00
675 - Sala comI. cl 40m2 - Centro Comi. WV
em frente a Paladio. R$ 40Ó,00 '

678 - Sala comi. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr.

R$ 280,00
.

679 - Salas comls. ao lado do Coi. Jangada.
A partir de R$ 180,00

Galpões .

801. - Galpão NOVa, ct 700m2 (cl mesanino),
pé direito: 7mts - Jaraguá E?querdo. 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 - Czerniewicz.
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Oirassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• i).DMINISTRA

CRECI 1741-JIIPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br •

Rua Anita Garibaldi (Centro) -

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

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

Preço: R$ 300,00

R�a Cei. Procó:pio Gom�s de Oliveira, 654 - Centro - .Jaraguá do Sul·

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

VIEIRAS - Dois Terrenos comerciais -

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

R$ 43.000,00 pelos dois

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

em até 12 vezes
r------

CENTRO - Apto ED. ISABELA, 3

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

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

(Aceita apto até R$ 120.000,00)

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

na). R$ 26.500,00.
'

,

CZERNIEWICZ - Casa Alv. c/182m2-
1 suíte + 2.quartos- Rua Max Doering

- 198. R$ 75.000,00 (Próx. ao PAMA)

Apto 1 suíte + 2 quartos +

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

Preço R$ 500,00.

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

partir de R$ 70,00)

FIGUEIRA - Casa ali';. e/140 m2 - 3
'

quartos, semi-acabada -

R$ 42.500,00

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

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

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$ 33.0�0,00.

JARA'GUÁ 84 - Casa alv. c/125m2 -

3 quartos. Lot. Miranda -

R$ 32.000,00.
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°K'lil.'· ICHEN_. _ \�;,';.tt
a: . II .

� I .'.'�, c. zinhas

- Persianas - Vidros temperados
- Boxpara banheiros

.

- Cercas
- Esquadrías

*.ROMANAS

* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESM.ALTADAS

.* MONTEIRO

*

Execução de Projetos
* Forros Rebaixamento de teto,
* Meio-co'no "Molduros"Cortic€liros
* Soncos r/ Luz Indireto
* Poiede Diyisór.io de Gesso
* Forro e Divisório de Gypsum

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Q�fJ!\\iAtQi Sim (Q.m�!&s®
C3 (47) 275-3184
II 9975-3105

Escritório: Tomaz FflInclsco Goes. 118· Jaraguá do sin- SC
Rua Minas Gerais. 1134· sala 05 • Jolnvllle· SC

Fábrica: Rua Jorge MByerle. 192· Jo/nvlfle - SC

Comércio de tintas em geral e acessórios

Prestação de mão-de-obra nos serviços de

pintura na construção civil

I(II�
"I"I,-�III'

.W'· •• -" ' ••

, 'JI,"I�I:t

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca. Rajada e revestimentos em geral
Nã&cobYCf..t1tOYfrete< VrmelhoYerpreçotcUvregião:

Comércio,de materiais de construção em geral
Revendedor de Tintas Coral / DacarVenda e Montagem de Divisórias, Biombo,

o

- . Forros (PVC, Isopor) e Papel de Parede
Rua Fritz Bartfj)/" ri" 40() - Sala 05

. Baependi - Jaraguá do Sul - SC

,(f) 14Anos
LUNELLI
., ""UhiiiiiiiiUW

SERViÇOS PREDIAIS

Imunizadora
��Jaraguá

� (0**47p71-1558
.. (0**47) 975,-1771',�

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

DEDETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (Com baixo teor tóxiCO)

Som.otr�r.no-C�'R.�d,e,
Qu.i.tniw com; 25 MOr d,e,�er� comprovetdcv

, ·1

.... __ ,_",i." ""�! ii 'k. "",",� ��.? � r/·:·�?i. �_. .". �� .,../����ir-.W
Rua AntÔnio Gesser, 40 - Bairro ezemiewiéz - (Defronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- se ORÇAMENTO SEM COfllPROMISSO

Lajes Premoldadas, tipo Forro e Plso - Laje Dupla'
.Lajotas e Palanques vários modelos - Lajotas sextàvadas � Lajotas quadradas

Fax (0**47) 371-7818

ruDl��� FLÓRlDA LTDA.
� .

Beneficiamento de madeiras em geral, caixarias e madeiras para cobertura

jj#'" """"""'·'�i't;06';;·�:·'·;;;�b�"%�'" %"�"4,,\ I Financiamentos:

'<. Cambará - Pin!!§,,.-�,..i Caixa Econômica - Construcard
·····::w.,.<-t�-w.��::.�'%.�*���»\�9».�:�W,�':-':-':-':-�"'�.,":�::�«<,<.<?A�>.w·:·:·· w._

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

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

K & B 'Lajes Premo/dadas Ltda.

,
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EDIFÍCIO MATHEDIU Aproveite última
unidade, ótima localização, apto com 3

quartos.demals dependên-cias, garagem,
churras-queira.playqround, portão eletrônico.
Pagamento: entrada + 24 parcelas direto com .

a construtora. Pronto para morar.

EDIFICIO KLEIN c (_ocalização central - Apto de
1 suíte, 2 quartos, sala; copa, cozinha,

lavanderia, bwc, qaraqem privativa,'
churrasqueira na sacada, salão de festas com

churrasqueira, playgroúnd, portão eletrônico.
Entrada + parcelamento direto com a

\ construtora. Pronto para morar,

1

EDIFICIO MÔNACO.
Localização central 1 e 2 quartos, salão de

festas com churrasqueira, plavqround
garagem privativa, financiamento direto

. com a construtora.

.
' .

Imobiliária Menegofti Ltda.

..�IMOBlllARIA

MENEGOITI
CRECI W 550-1

I

I
I

I
I

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala' 1 .

-, Jaraguá do Sul

FONE: (047) -371-0031

ESTAMOS CHEGANDO II MAIS UM 'F/NAL DE ANO.
QUEREMOS AGRADECERAOS NOSSOS CL/ENTES,
AM/GOS E FORNECEDORES, QUE EST/VERAM '

CO�OSCO NESTE ANO DE 2.000-.

ES'PfRAMOS ESTARMOS JUNTOS NO "�ÓX/MO
M/LEN/UM.
DESEJAMOS À TODOS UM NATAL COM MU/TAS BENÇÃOS.
DE DEUS, E UM ANO NOVO COM MU/TA PAZ,.

'

" ,..,..... .

SAUDE E REAL/ZAÇOES.
SÃO OS NOSSOS MA/S SINCEROS V(JTOS.

".

/MOB/LIARIII MENEGOTTI L11M

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CREX::I 1873-J

RESIDENCIAL

M PiÇARRAS-AV. NEREU RAMOS
I �

Cons"trução em forma de condomínio

• . Qicaâro: de. esportx»
• 2��

.
• Apto- C0111I �0' + 2 q l.tUiU"'toY

TODOS O'S APARTAMENTOS
TÊM VISTA PARA O MAR.

'Com construção e administração

lP-IR·''-011··1-11&.�� .

�. .,._l_.� �J.J'-�_,
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

y

Arca Tora I ele

168m'
SJTUAÇAo'

R_ EPITAclO PESSOA, 42"1 - SALA "103 - FONE: 371-88"14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR
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Casa alv. cl 200m2, 1 suíte

•+ 3 qtos., sendo suíte e

quartos cl armários ernbut- •
dos, escritório, garageliT] •
para dois carros, depen- •
dência cl BWC, lavanderia, •
despensa, churrasqueira, •piscina, terreno cl

552,75m2 (16,50x33,50), •
Rúa Pe. Aloisio Boeing, na •
Barra - R$ 95.000,00 - •
aceita pgto. ci dois .qtos., •
garagem, como parte de

•pagto.

Atenção: No período de 23/1212000 a 0210112001 estaremos em férias. Nos meses de Janeiro oe Fevereiro de 2001 não haverá expediente aos sáb�dos. :/

Casa em alvenari.9;wcfn1·57m2,
4 qtos., 2 BWC, gar;:lgem,
churrasqueira, mobiliada,

terreno cl 2.01�,28m2,
localizada à Rua Pastor

Albert Sclmei,c!!:H, s/n�, '

Aceita outro irn,óvel COrnO

parte em pagamentos nos

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

negociáveL

Casa alvenaria semi-
, acabada cl aproximada

mente 1 q4m2, três
, quartos, sala, copa,

cozinha, BWC, garagem,
terreno cl 799,50m2
(15,50x35,50); Rua Bertha

Weege, ao lado nº 998, na

Barra - R$ 50.000,00.

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

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

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

por sítio não muito dis
tante da Malwee ou par

cela, 50% entrada e saldo
ate R$ 2.000,00 por mês -

R$ 35.000,00 ��"-----

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

r .�. Imobiliária Jardim
i i �, .Jaraqué Lida. CRECIN°572-J���

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

Essa época do ano é coroada .de uma atmosfera difer-errte,
podendo-se dizer até "Mágica".

Apesar do corre-corre dos preparativos 'para a ceia de Natal e a virada do
ario, as pessoas par:-ecem estar mais calmas, alegr-es e boridosas, também

passamos a acreditar na realização de todos os nossos sorrltos,
fazemos listas de pedidos e ainda há aqueles que "realme e se sente

.

felizes e i l urnirracloa.;
Mas rião devemos ser assim .sornerrte nas � �..

Deve rnos, ,todos os dias de nass ida, ter pe
( boas ações; dirigir I
tempo ao lado de

e� ança da os

, a ve el . o .

ssos ntqfJ � ela ia cornparihja riesse ano que se

per" \\tos poder contar com ela sempre.
s u feliz Natal com muita alegria e paz no seu coração e

eus familiares e um sé culo cheio de espiritualidade:)
prosperidade:)'saúde e amor.

Deus estará .aberiçoarrdo e protegendo a todos riós:

São os desejos da Imobiliária Jardim Jaraguá e seus colaboradores

um

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.

��l) I m MBI\1iJl
,Empreendimentos Imobiliários

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

�ANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ,ROCHEDO

• APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
• ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

• UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

• CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W,. SONNE�OHL, SIN �lIimmg
É TUDO 0eQUE VOCÊ

PRE05A PARAMORARBEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

erhiod.Ini ALUGA ADMINISTRA
TI VENDE COMPRA

EMPREENDIMENTOS FONE: 275-0172
IMOBILIÁRIOS...._ __'

VENDE:
101 - Casa Avenaria - Três Rios do Norte - 2 quartos ,e demais

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 187m� - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e demais

dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas na garagem
- R$ 95.000,00
303 - Terreno Central ci 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 Schfnidt - 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

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

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

dependências - R$ 300,00 - ALUGADO
410 - Apto. Central (novo) - 1 suíte, 2 quartos, dep.
empregadÇ3., churrasqueira, hidromassagem e demais

dependências - R$ 450,00

'I VENDE - TERR!���!n�?u!CM - Luis Antonio '.1Ayroso - Jguá Esquerdo - R$ 40.000,00

VENDE - TERRENO COMERCIAL cl 3.600m2 - Frente

para a Rua Bernardo Dornbusch.

11--------1Espaço AIJSI
VENDE - TERRENO cl 365m2 - Rua Amazonas -

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

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

VENDE - TERRENO cl 51 Ol1lf - Peito do Juventus -

R$ 12.000,00.

CASAS
-,

VENDE - CASA DE MADEIRA cl 100m2 + casa em

II
alv. cl 64m2 em consto Lote n° 88 AP IIl- R$ 18.000,00.

,VENDE - CASA ALVENARIA cl 150m2 Loteamento

Ana Paul� II - R$ 30.000,00.

112 água no Loteamento Liodoro Rodrigues - R$ Hi.OOO,OO.
o
".
U)

U)
H
'"
>
'o
z

I.
VENDE - CASA ALVENARIA cl 130m2 - Loteamento

I
Zanghelini - R$ 2KOOO,00 (Aceita carro no negócio).

Loteamentos Financiados
Camposampiero I e II

Ouro Verde

U)
o

U)
co
o

São Cristovão II

Residencial Flomboyant .:

(Condomínio fechado)
Residencial Firenze

Informativo
I mobil iário

AIJS

Tomou posse no dia 01/12/

2000, no Restaurante 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.
Gilmfar dos Santos, houve

uma homenagem aos ex-pre
sidentes da AIJS, o Srs. Luis

Cesar da Silva, Luiz Sérgio
de Assis Pereira, Marcio
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
I

Ano Novo.

Imobiliária Garcia Vende:
,

CRECI1541-� 275-0019

Rua João Planin�check, 302 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILSON
c o R R E TO R D E I M Ó V E I S
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeLProcópio Gomes de Qliveira,'1207 Fone 371-2357
OFERTA

TevVe,vlo-VWvPvcú'(;vc;UvItapoct(SC) �cirecv@
.2 32.056,66 ml, �80,OOWLet'v�c;UvfvevU:(Vp(M/'cvo- VI'W.-Y, pvó.,w·

mo-o-fc;woc,do-PontaJ.;, Pvéço-R$ 170.000,00cv�
I

CASAS
105 - Jaraguá Esq. - Alvenaria, 84m2, 2 quartos, sala, cozinha, banheir6.·
.......................................................................................... R$ 17.000,00
106 - Tita Martins - Alvenaria, 110m2, 2 quartos, sala, bwc, sala comercial.
............................... : R$ 27.000,00
109 -. Chico de Paula - Alvenaria, 100m2, 3 quartos, com laje, murada.
.•..•••. : ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• /••••• ; ••••• ; .••••..•••••••••••••••� ••••• R$ 45.000,00
110 - Vila Lenzi - Alvenaria, 190m2, 3 quartos, com laje, 2 banheiros.
............................................. : R$ 70.000,00
134 - figueira - Alvenaria, 100m2, 1 suíte + 2 quartos, sala, cozinha.
............................................................................................ R$ 35.000,00
126 - Barra - Mista, 122m2, 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem.
.................................................................... ; R$ 39.000,00
145 - Guaramirim - Alvenaria, 101m2, 2' quartos, sala, copa, 2 bwc, com

laje .••• ; ;R$ 32.000,00
,

.

APARTAMENTOS
505 :- Centro - Com 103m2, 1 suíte + 1 quarto, e demais dependências.
•••.•••••.••••••.•••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• : R$ 50.000,00
520 - Nova Brasília - Com 74m2, 3 quartos, sala, bwc, garagem, mobiliado +

financiamento � � R$ 50.000,00

TERRENOS
225 - Vila Lenzi - Com 664m2 ao lado do viaduto (pronto para construir).
..........................................................................................,••••••••••• R$ 20.000,00
202 - Vila Rau - Com 340m< (14)<24) na rua 979 sem nome .........R$ 7.500,00

'LOCACÃO
Estrada Nova -.Casa alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha e bwc .... R$ 190,00
Estrada Nova..: Casa alvenaria corn 2 quartos, sala, cozinha e bwc, .. :. R$ 160,00

LOT. ALZIRA HARDT: Terreno
com 3S0,OOm2 c Barra do Rio

Cerro II - R$ 7.000,00

Ret •. 156 - VILA LENZI: Terreno
com 812,OOm2 - Rua Maria Junkes
Klein - R$ 40.000,00' - à negociar.

$<:= .

'?'�

l:Sif LOT. MIRANDA: Terreno com 325,OOm2 - Jaraguá 84 - próx. Wigando
pi·e,) Meier - R$ 8.000,00 - entrada de R$ 2.500,00 + 90x de 1 salário mínimo.
)'1:1«"
"!iI;, Ret. 616 - VILA LENZI: Apartamento com 72,OOm2, 3 dormitórios, e

• demais dependências com garagem - Rua Francisco Piermann - Residencial
.", San Gabriel - R$ 15.000,00 + financiamento

.• O)
..:
oq:

Gi'
"tlI
r:::

:::
<,

�
�
o

Co)

�
-

.!!!

.:

.§
oq:

Ret. 2716 - BARRA -

Sala comercial com

35.QOm2, com bwc.
Rua Ângelo. Rubini

R$ 180.000,00
�
=
�
ID.

Ret. 2700 - BAEPENDI - Sala comercial com 150,OOm2, bwc, mezanino
e .estacíonamento. Rua: Fritz Bartei, 77 - Próx. A Center Hause - R$ 261,00

:bo
Ret. 2106 - CENTRO - Casa em alvenaria com 1 dormitório, cozinha, i:
bwc e garagem. Rua Erich Milke - R$ .225,00 'ß

,Vende • Aluga •. Administtta • Compra • Vende • Aluga

CENTRAL DE VENDAS

ir 371-8799•

'l/I
RANCHO
MOVEIS

Barão do Rio Branco, 411 -

Centro
JARAGUÁ DO SUL

ir 373-0283,
Uma parceria correta.

28 de Ago�to, 1467· Centro

GUARAMIRIM
ranchoimoveis.com.br

,* Cód. 806· Terreno cl 504,00m2. Centro· Guaramirim· SC - R$ 10.000,00
* 'cee. 48:;· Casa de madeira cl77,50m2, cl três quartos,· bwc, sala, cozinha, terreno

medindo 360,00m2 - Ilha da Figueira . R$ 17.000,00
* Cód. 472· Construção de alv. er 43,99m2, terreno cl 329,00m2 contendo uma casa

de madeira de 44,OOm2. 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,OOm2. 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,OQ à vista ou

R$ 9.000,00 de entrada + financ., (Aceita carro como parte de entrada).
* Cód 477- Casa de alv. cl � 12,00m2 contendo três dormitórios, dois bwc, sala de

estar, e TV, cozinha, lavanderia e churrasqueira. Terreno cl 619.50m2 . Três Rios do

Norte· R$'25.000,00
.

*Cód. 802 • Casa de alv. cl aprox. 63,00m2, cl três quartos, bwc, sala, copa-cozinha.
Área do' terreno cl 450,00m2. Vila Paraíso > Schroeder· RS 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..

-aUE NESTE NOVO MILÊNIO, CAMINHEMOS MAIS UMA VEZ JUNTOS,DE
MÃO.S DADAS, RUMO A UM FUTURO MAIS JUSTO E MAISHUMANO.

. QUE A FONTE DA SABEDORIA DIVINA ILUMINE NOSSOS PENSAMEN

TOS, SEMPRE EM DIREÇÃO À FELICIDADE.
FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPlET" DE REALIZAÇÕES!

Cód. 803 - Casa nova de· alv. cl

104,00m2, cl três quartos, bwc, sala,
c o p a-c c o z i n h a , lavanderia', garagem.

Terreno medindo 360, 00m2. Ilha da

F i gu e i r a R $ 21 . ,O O O , O O ( A c e i ta

veículo ou moto como parte do pagà
menta e financia)

Cód. 808 - Casa de : alv.

152,00m2,' contendo suíte + dois

quartos, bwc, sala de es tar e TV,

copa-coz.inha, despensa e lavande-

ria, terreno de esquina cl

1.750, O Om2 - Ilha da Figueira
R $ 67. O O O, 0,0

Cód. 804 - Sobrado cl

tendo dois quartos, suíte, bwc, sala,

copa-cozinha, lavanderia, s a c a da , chur

rasqueira, escritório e sotão cl acaba-

mento amplo e espaçoso. terreno ci
597,00m2. Vila La1au. Ótima loca1i-

z s ç êo R$ 17-0.000,00
lAcei c e , s e L e

alvo

cl dois quartos, bwc, sala,
cozinha, lavanderia, varanda,

Braço Ribeirão .c e v a
ä

o

R$15.000:00.
(Acei ta troca por imóvel'

paga diferença)

copa�

garagem .

RANCHO IMOVEIS'· CF1ECI 820-J
CONSULTE NOSSA CARTEIRA DE IMÓVEIS SOBRE OUTRAS OPÇOES A SUA ESCOLHA.

. ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



���!.-�.�� .f?? ?Y�: .?�. R�. P.�?���.�S? ��. ?99.9 CORREIo DO POV0 ��!.'?�I!!���?� .-..1?
.

CASA NOVA PRÓXlMO DA CHOCOLElTE - EM ALVENARlA
CONTENDO 03 QUARTOS. R$ 20.000,00.

CASA MlSTA - BAlRRO CHlCO DE PAULO, CONTENDO 06
QUARTOS - R$ 30.000,00 - ACElTA TERRENO DE MENOR
VALOR.

. ,

ÇASA NO�A EM ALVENARlA - BAlRRO At'-1lZADE
AREA DE 140,00M2 CONTENDO 01 SUITE, 02 QUARTOS E
DEMAlS DEPENDÊNClAS - CONCLUSÃO DA OBRA PREVlSTA
FlNAL DE FEVERElRO. R$ 80.000,00
SOBRADO EM BARRA VELHA - 190,00 M2 - 01 SUÍTE, 03
QUARTOS - R$ 70.000,00 - NEGOClÁVEL

TERRENO - BAlRRO VILA RAU - 347,00 M2 - R$ 8.000,00

TERRENO - BAIRRO VILA RAU - 328,00M2 - R$ 9.000,00

TERRENO - AMIZADE ( RESIDENClAL VERSALHES· lV ) -

450,00M2 - R$ 13.000,00
.

TERRENO - BAlRRO CHICO DE PAULO - 395,00 M2 - R$
13.000,00 - ADQUlRA JÁ O SEU LOTE FlNANClADO EM ATÉ 60
MESES '!! .

-,

Aulas
Particulares de

Computação.
Contato

(47)9992-0868.

VENDE�SE
lANCHONETE

MAC MALE
lANCHES,

DEFRONTE AO
,

COlEGIO
HOMAGO. TRATAR

370-4075.

IMÓVEIS rlllMJr� CENTRO DE EDUCAÇÃO
lm.tJ1lJ1J MUSICAL

Aulas de:
- Técnica vocal
- Cavaquinho, Percussão
- Flauta Transversal

- Musicalização (3 anos

de idade)
- Teclado e outros cursos

Informa ões 371-1632

TEODORO
Uma ótima opção na compra

ou venda de seu imóvel.

Ligue 371-3724
Corretor - CRECI 8054 -

Rua Jorge Lacerda, 166 -

Centro 89251-390
Jaraguá do Sul

ESSA vocÊ NÃO PODE'
PERDER!

SEGURANÇA E

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

CASA EM ALVENARIA (03
ANOS) COM 90,00 M2,

LOCALIZADA NO BAIRRO,
VIb.A RAU - APENAS

R$ 30.000,00 - NEGOCIÁVEL.

CONDOMÍNIO FECHA,DO
FLAM'BOYANT - LOTE COM

ÁREA DE 760,00M2

Precisa -se:

- Vendedores
- Cobrador Externo e

Interno, cl salário +

comissão.

Interessados tratar na

Rac: BR-280, Km 69,
Bairro Água Verde.

Telefone: 371-8141, falar

cl Sr. Jaison ou Miro

Ganhe até R$ 30,000,,00
por ano como distribuidor

independente

Ir ,(0**47)
372-2903

9973-3623

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

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

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP.'ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

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

EDITAL W 23.077 de 19-12-2000

Cópia recebida do cartório de Gaspar, neste Estado

ODAlR GOEDERTEGIOMARA RUDOLF

Ele, brasileiro, solteiro.autônomo, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliado e reidente na Rua Itaperna,
181. Santa Teresinha, Gaspar, neste Estado, filho de lrineu Goedert e Maria Helena Goedert.

Ela, brasileira, solteira, autônoma, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e residente na rua Antonio

1. Gonçalves, 231, Ilha da Figueira, nesta cidade.

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

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia

Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estàdo de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.

Fàz saber a todos quanto este edital, virem que se acham

neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Arfri Ind. Com. Refrig. Ltda. - Rua Armandus Rengel, sno-

Nesta;
Arfri Ind. Com. Refrigeração Ltda. - Rua Armandus Rengel,
sn° - Rio da Luz - Nesta;
Aron Drewe - Rua Jose Teodoro Ribeiro, 1400 - Nesta;
Casa do Computador Ltda. - Rua Reinoldo Rau, 246,

Nesta;
Dionisio Seccki - Rua Oscar Riegel, sn° - Nesta;
Gilmar de Souza da Silva - Rua Lauro Buzzi, 14 - Itoupava
Açu - Nesta;' ,

J

Goodofredo Pilaty- Rua João Tosini, sn°, próx. Cohab-'

Corupá;
Goodofredo Pilaty - Rua João Tosini, sn°, próx. Cohab

Corupá;
Ilse Kuester Bloedorn - Rod. SC 416, sn° - Nesta;
Ilse Kuester Bloedorn - Rod. SC 416, sn° - Nesta;
lnacio Andre �itter - ME- Av. Mal. Deodoro Fonseca, 406

-Nesta; í

lnd. e Com. de Roupas Mac Mor Ltda. - Rua Germano

Manhke, 499 - Corupá;
Jatec Assist. Teen em Inform. Ltda. - R. Walter Marquardt,
486 - Nesta;

r
'

Jose Carlos Rahn (Zequinha) -. Rua Henrique Boeder, sno-

Nesta;
Klaus Duve - Rua 3 de Outubro, 220 - Schroeder;
Kleber Rodrigues S. Alves - R. Amazonas, 324 - Nesta;
Luiz Damiao - Rua 636, Lot. Picolli, 125 - Nesta;
Mari Lissa lnd. e Com. Ltda. -. Rua João Januário Airoso,
1189 '- Nesta;
Marilissa lnd. e Com. Ltda.- Rua João J. Airoso, 1189-

Nesta;'
Molduras Ind. e Transp. LT. -Rua Amandus Rengel, 55 -Nesta;
Moveis Qualibel Ltda. - R. Heini Behling, sn° - Nesta;
Renato Kaslowski - E.P.P. - Rua Lourenço Kanzler, 625 -

Vila Lenzi - Nesta;
Renato Koslowski - E.P.P. - Rua Lourenço Kanzler, 625 -

Vila Lenzi - Nesta;
Renova lnd. de Bebidas Ltda. - Rua Epitacio Pessoa, 566 -

Conjunto 9 - Nesta;
Renova lnd. de Bebidas Ltda. - Rua Epitacio Pessoa, 566 -

Conjunto 9 - Nesta;
Rodrigo Stoco - Rua Paulo Klitzke, sn° - Nesta;
Rudiney dos Santos - Rua Leno Nikoluzzi, sn° - Nesta;

\Sirlei da Silva- Rua 327, casa 910 -. Nesta;
I

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermé
dio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua Artnur Muller, n° 78, no prazo
da Lei, a tim de liquidar o seu debito, 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, 20 de Dezembro de 2000.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

VOCÊ JÁ SE FILIOU AO DISK

,Então não perca tempo. 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. É, 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
Hetatórios quadrimestrals de indicação de sua empresa

FALE CONOSCO através do fone 900-3000
'

e-mail d9003000@netkey.com.br.
�u acesse nosso site

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
I

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 de2001,

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 LIMITADA.5!
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do 8ul- SC

Tel: 47 371-8930 - Tel/Fax
\

47 371-9177

,FIEse
SESI

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

SESI

Serviço de

Alimentaçãoi
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 teroeirizadas
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 TELÉFONE370-7899 RAMAL 27
E-mail: s.esijgua@netuno.com.br

Rua Walter Marquardt, 835 - Barra do Rio Molha - 89259-70Ö - Jaraguá do Sul - SC

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 SENAr.

\
\

jaragué Sul 25

SENA. - CET �araguá do Sul

Rua Isidoro Pedrí, 263 - RioMolha - 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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Rabanada'
- 1 pão amanhecido (do tipo

bengala, francês ou o pão amanhecido

que tiver emccsc)
- 1 I itro de leite

- 1 colher (café) de baunilha
- 5 ovos

- 1 litro de óleo para fritar
- 500g de açúcar refinado
- 1 colher (sopa) deconelo em pó

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

Retire toda a casca do pão, corte em rodelas de

disk-brega
371-6727

,���1j,���
de grátis)

? "

,

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

I
"'Mtl

I
I
'l'

.

\ fatias de pão (de duas em duas), Frite em panela,

"'A com óleo bem quente. Deixe corar, retire as

,��l rabanadas e coloque sobre papel absorvente,

\ Passe no açúcar misturado com a canela,
\

'

, ,

, '\ Sirva quente ou fria. .

\

',Rendimento: 20 fatias de pão tipo I

" "bengala" e 5 de cada pão "
, francês �!, ;, '

�" ,�......... _---

2 cm mais ou menos'. Reserve. Ferva o leite,
misture a baunilha e molhe as fatias de pão. Bata

as claras em neve; junte as gemas e mergulhe as

275-2923

•

para anuncrar, 1 i gue: 3707919'

-

Aceitamos reservas pata fest�s

,

Lanchonete diar' .'

Almoço mais de 50 vanedad
lamente 5:00h '.

,

.
es - Jantar de Segunda a sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Precisa de motorista que
trabalhe de motorista e

serviçcos gerais.
Tratar: 371-7314.

Rua Bernardo Dornbusch,
1658, próx. Marisol.

Vende-se 2.500 telhas
. \

francesas; 5 engradados de
plástico com garrafas

600ml; CD de painel marca
JVC com controle.
Tratar 9973-3685

Vende-se apartamento
mobiliado com 1 quarto,
'edifício de frente para
o mar em Barra Velha.
Valor R$ 19.000,00.

Aceita-se veículo como

parte do pagamento ..

Tratar pelo telefone
372-1610

Música ao vivo
Bar� festas e eventos

MPB/Bossa
Contato 275-0432,
falar com Enéias'

Vendo compressor de ar 10

Bés, ano 97, em ótimo
estado. Tratar 370-2300 ou

9979-4344

Vendo celular de cartão da
TIM. Valor R$ 250,00.
Tratar 9101-6742 ou

9997-9668

Vende-se título do

Baependi. Valor R$ 300,00
Tratar: 370-7115

Divide-se aluguel de
sala comercial no Centro,

bem localizada, ótimo
para profissioinal

liberal.
Tratar pelo telefone

9112-4711

Vende-se título do Beira
Rio. Valor R$ 200,00.

Tratar: 370-7515

Agradeço a' todos que colaboraram
com a -rífa para construção do cen

tro de recuperação de dependência
química. E"comunicamos que o, nO
sorteado foi 46029. No vertical da
Loteria Federal do dia 16/12, o prê
mio saiu para Maria Sônia rua das
Flores, nO 16 - Ana Paula.

COMUNICADO

Vendo telefone pref. 371,
valor R$ 500,00.

Tratar com Alexandre ou

Celia. Tratar 372-3443 ou

370-0383.

Vendo estoque completo de
loja de roupas e diversos.

Preço a combinar.:
Aceito carro no negócio.

Tratar 372-3443

VENDE-SE - Duasmesas em

L para escritório/
consultório, mesa 120 x

68cm com 3 gavetas, mesa

computador 100 x 68cm,
com rebaixo para CPU e

teclado. Preço de ocasião
R$ 350,00 cada. Fone:

9973-9831

Procuro urgente casa ou

apartamento para locação
em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-3998

Tenho lote no loteamento
.Mariano - São Luiz, com

pequena entrada +

parcelamento.
Tratar: 275-3798

Rifa: Desafio Jovem
Encontro com Deus

II

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPRO,MISSO COM A TRANSPARÊNCIA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Novembro!2000 Acumulado!2000

Saldo inicial , .

Saldo de Provisão do 132 Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

SALDO EM CIC - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 1999 , ..

2.713.929,01
15.000.000,00
11.099.716,65

16.670.600,26

RECEBIMENTOS
-

18.561.102,44

RECEITAS PRÓPRIAS 213.776.751,65 2.025.517.809,64
I.C.M.S. t11

..

I.P.V.A.121 .

I.T.C.M.D.131
TAXASI41 ...

out! RaS 1'1
.

FUNDEF 161
.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS 171
.

FADESC I BADESt 181
...

Rentabilidade de Aplicação Financeira 1'1
.

165.504.104,12
8.743.534.90

712.992,52
307.020,73
187.513,91

36.827.293,06

1.599.059.430,27
81.736.078,37
6.429.377,70
3.677.812,83
6.465.687,74

313.355.581,19

45.868.022,73

617.498,90 3.605.733,68
876.793,51 I 11.188.107,86

471.092.704,65RECEITA� DE TRANSFERÊNÇIA ..

F.P.(I1D) ...

I.P.l.llll ..

Salário Educação 1121
..

Lei Kandir - Desoneração do I.C.M.S. 1131

Imposto de Renda 1"1..
.

13.597.694,70
10.737.362,82
7.935,867,53
5.591.429,23
8.005.668,45

139.006.174,42
" 100.294.983,17

59.442.721 ,74
85.236.755,10
87.112.070,22

RECEITAS VINCULADAS . 110.449.131,90

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151
...

IPESC 1161
...

OUTROS 1241
.

Recolhimento Saldo Exercício 1999126) .

8.949.313;93
.

79.005,00
1.658.379,80
7.211.929,13

18:279.069,07
19.651.698,32
72.240.502,39

277.862,12

DEMONSTRATIVO
DOS PAGAMENTOS

TOTAL 268.594.088,31

Valor
do Mês

Acumulado nó
ano alé o mês

2.607.059.646,19

Pessoal
13, Salário .

Divida Pública 1 Flutuante
- Custeio dos Poderes.

Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo ..

Restos a Pagar Anteriores a 1999 ..

Restps a Pagar .

SAlARlOS ATRASADOS PEtO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO
SALÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE
PERíooo . PENSIONISTAS 00 IPESC

146.592.865,70
13.870,71

23.637.511,35
4.986.016,24

50.242.725.31
646.055.84

53.107,48

8.467.664.58

;

522.334,74

Acumulado

TOTAL :................................... 235:162.151,95

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL

1.575.743.952:,42
53.128.695.68

327.536.655,04
58.594.440.34

392.453.652,57
15.714.310.06
30.038.698,36

116.880.018.81

9.955.343.59

2.580.045.766,87

Valor do M.ês

Acumulado
na Gesläo

3.207.468.661.85
53.128695.68

628.052.504.55
107.315.003.27

630,606,§83.90
42.042.622.47
30.038.698.36

185.749.977..51

13.130.302.83

4.897.533.150,42

I.C.M.S .....

I.P.I ..

Lei Kandir .

I.P.v.A "

FUNDEF , .

48.922.481,18
3.579.120,94
1.863.809,74
8.743.511,64

18.081.908,49

610.012.381,97
33.431.661,08,
28.224.162,78
81.735.894,90

203.812.406,34
TOTAL . 957.216.507,07

Alcioneu Olílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

81.190.831,99

Roberto Henrique lichlenfelz
Gerente de Programação Financeira

Novembro/2000 Acumulado/2000

PAGAMENTOS

FOLHA OE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1171
...

ATIVO ..

INATIVO .

13º Salár.io s-» •.•..•..•.•.••

FOLHA DE PESSOAl- EMPRESAS DEFICITARIAS 1181
....

EPAGRI .

eiDAse ..

SANTUR ..

ICEPA . .

.

REPASSE AOS PODERES '''1 ,

. Ministério Público .

Folha de Pessoal , ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESe . '.

13' Sa lário .

Outros ..

Tribunal de Justiça .

Folha de Pessoal Líquida ..

Régularização de Imposto de Renda.
Regularização do IP1'Se .

13' Salário .

Outros .

Tribunal de Contas .' .

Folha de Pessoal ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESe .

13' Salário ..

Outros ..

Assembléia Legislativa .

Folha de Pessoal ......

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESe .

132 Salário ..

Outros ..

UDESC ..

Folha de Pessóal
Regularização de Imposto de Renda .:
Regularização do IPESe .

13' Salário ..

Outros ..

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 "O)
..

RESTOS A PAGAR D,E 19991281 .

SALARIOS ATRASADOS PELO ßOVERI-IO
ANTERIOR PAGpS �ESTE PERIODO 11S1

REPASSE AOS ORGAOS E ENT. • PODER
EXECUTIVO I EGE E TGE l!ll

....

DíVIDA F�UTUANTE 1221
.....

DIVIDA PUBLICA 1231
. �

Divida Interna.. ..

Dívida Externa ........ .. ......

Devolução Saldo Exercício 1999/171 ....

TOTAL - : ,: .

Saldo de Aplicação Financeira ..

Provisão do Décimo Terceiro ..

Saldo em CIC : .

Provisão 13' .. Neoessidade de provisão para
pagamento do 13' salário do ano de 2.000 ...... :.

Acioli Vieira Filho
Diretor de Conl. Geral - Contador CRC 5.339

108.861.311,38 1.235.494.027,25
74.628.193,95 821.644.468,55
34.233.117,43 366.784.512,58

47.065.046,12
9.031.441,27 114.206.283,53

.

5.307.677,01 70.352.944,91
3210.962,79 38.267.171,42

201.641.27 2.003.974,99
311.160,20 3.582.192,21

33.700.000,00 337.766.777,66
5.000.000,00 53.413.386,18
3.607.356;60 37.087.301,28

830.023,30 8.728.716,74
277.681,27 3071.111,07

2.049.250,00
284.938,83 2.477.007,09

13.500.000,00 141.320.193,53
11.407017,43 99.206.299,89

1.090.178,08 11.789.182,10
717.127,94 7338.317,45

285.676,55 22.986.394,09
2.700.000,00 27.198.769,47
2.089.081,47 20.116.629,02

189.612,90 2074.472,83
129.380,57 1.239.790,11

719.916,61
291.925,06 3047960,90

8.000.000,00 76.457.470,43
4.993.174,71 47389.629,77

436.985,20 5.502.494,96
319.459,84 3.718.041.21
13.870,71 2.269.253.66

2.236.509,54 17.578.050,83
4.500.000,00 39.376.958,05
2.174.122,48 20.795.186,98

224.181,08 2.392.727.13
214.730.18 . 2.658.787.22

1.025.229,29
1.886.966,26 12.505.027,43

646.055,84 15.714.310,06
53.107,48 30.038.698,36

8.989.999,32 126.835.362,40

50.242.725,31 373.553.507,41
291.055,23 21.535.844,24

23.346.456,12 306.000.810,80
18.838.353,51 246.506.484,77
4.508.102,61 59.494.326,03

18.900.145,16
235.162.151,95 2.580.045.766,87
16.941.102,02 16.941.102,02
43.941.680,58 43.941.680,58
1.362.799,42 1.362.799,42

8.799.887,47 55.808.731,83

NOTAS EXPLICATIVAS

.R E C E I TAS
1 - ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Preleituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2· IPVA .• Imposto sobre a Propriedade de Veiculas Automotores. deduzida a cota municipal de

50Y":
3 - ITeMD - Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e Doações.
4 • TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5· OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adicional

de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentárias, Restituições, Convênio com a Agência
Nacional de Petróleo etc.).

6 - FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Engino Fundamental e Valorização do

Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do Estado.
7 - DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS -Levantarnento de valores depositados judicialmente em conta

poupança por contribuinles diversos.
8 • FADESC 1 BADESC - Fundo de Apoio ao. Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.

Refere-se a repasse de cobrança pelo BADE SC de valores emprestados pelo FADESC, na sua

forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.

10 - F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF'e
1% ao PASEP." .

11'· I. P.'I. - Imposto sobre Produtós lndustrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das
Prefeituras e 15% ao FUNDEF.

12 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação
dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental. .

_

13 -LEI KANDIR - A Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as
.

exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da
incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) - Deduzido
15% do FUNDEF.

.

.

'

14 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da

Administração Direta. Indireta e Poderes.
-

15 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito internas e

externas.
16 - IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularizaçãO

dos Poderes perante alPESC.
24 • OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26 - RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO - Referente a recolhimentos efetuados' no dia 30/12/

1 999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n' 426/99:
DESPESAS .

17 - FOLHA DE PESSOAL·PODER EXECUTIVO - Valor da folha liquida mais encargos de Pessoal
Ativo dos órgâÔs da Admínistração Direta, Autárquica, Fundacional. Pensões Especiais e

, Serventuários da Justiça inativos.
.

18.. FOLHA DE PESSOAl-EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor líquido mais encargos.
19 - REPASSE AOS POOERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal e

outros.
20 - RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 1999 - Valores pagos relativos a dividas efeiúadas em

exercicios anteriores a 1999.
21"· REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDA'oES·PODER EXECUTIVO IENCARGOS GERAIS DO ESTADO

E TGE - Valores repassados para manutenção 1 investimentos de Órgãos e Entidades do poder

Ei<ecutivo. repasses de receitas a Fundos e outros repasses.
22 - DíVIDA flUTUANTE - Valor referente a .oaqamento de divida de curto prazo.
23 - DíVIDA PÚBLICA - O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública vencível em

Novembro de 2000 9 montante de R$ 23.346.466,12.
.'

25 - SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS. NESTE PERIODO -' SaláriOS
brutos até de R$ 1.250,00 do mês de Dezembro de 1998, pago no mês. Folha de Dezembrol
98 Ativos R$ 6.882.791,48, Dezembro/98dnativos R$ 2.584.873,10. .

27 .. DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO - Referenle a devolução de recolhimentos eletuados no dla

30/12/1999 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n' 426/99.
. .

28 - RESTOS A PAGAR DE 1999 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exerclCIO de

1999:
Observação; O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste

.

balancete.

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



--- ---------'<

www.nageral.com

N@ Gu@l
Eventos,' festas, cobertura e mídial
Central N@ Ger@1

'

(047) 422 -4843
Jaraguá do Sul, Rio de Janeiro e

São Francisco do Sul (Praia Grande)

VALORIZESEUSEVENTOS
INSTALE UM TELÃO

- Telão pl eventos
- Cartelas pl bingos eletrônicos

fone: 47 99793773

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches,

.. Sexta-feira: Pingüim Bar

No final de semana na Notre, Chopp & Club,
Café Confusão e Apache.

. Segundo o, presidente da Inter de
Milão I Massimo Moratti , o atacante

.
Romário

. já está contratado pela equipe. I..eia
mais nesite da Placar, exclusividade

para assinantes da revista, Otl do
UOL.

SUPERNOVAS

Ranking traz 58 modelos de carros

testados por engenheiros

o grande destaque do Carsale para esta
semana é a publicação de um super'

ranking com os 58'modelos teStad9s ao
'

longo de 2000 pela equipe de

engenheiros do IMT (lr)Stituto Mauá
de Tecnologia). O Carsale apresenta

. também a avaliação do jipinho Suzuki
. J'immy, 1.3 16 V, e o teste do Vectra

CD 2.� com câmbio automático. Apro
veite e vote na enquete especial di
zendo se você gostou da nova linha

Cbevrolet SI O e Blazer.
, 'http://cQrsale.u�l.com.br/
Romário vai para a Inter de Milão?

Aprenda como manter a casa -em,
ordem em Os Noivos

. Esta sémana, a s.eção "Casa& Decora
ção" ensina como manter uma boa

organização na sua casa. Na seção de
moda. conheça· a linha oriental de

tamancos, ideais para o verão. Além
disso, você ainda encontra dicas de

beleza para cuidar de sua pele e seus

cabelos
http://cade,rnodigital.uol.com.brl

osnoivosl

JÄRAGU"Á OENTER
CINEl

XUXA POPSTAR
Livre. 15:00 - 16:45 - 18:30 e �0:30

CINE2
OGRINCH

Livre. 15:15 e 17:15
, DUASVIDAS

Livre, 19;15, e 21 :30
CINE3

102 DÁLMATAS
Livre. 15:30 e 17:30

OUTONO EM NOVA VORK
12 anos. 19:45 e 21:45

,

I

KIBARATO
Vestindo Toda a Família

* Confecções em ge�al \.
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35 ,

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 1699
Fone: 371-7847

Jaraguá do Sul - SC

DIREÇÃO

Rua Mal. Deodoroda�.Fonseca, 1452 � .

Fone/Fax: 372-3306 o.

C �DiJaraguá do Sul- SC � &I

L ]111 :!II
JELEENTREGA

275-0583 - 371-7365-
371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
FON'E: 371-2847

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espe� .

Odontopediatria,
. ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Professora do curso

de Ortodontia
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro

Celuppi
Espec.
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

1

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

I Fones: 371·7209/371-6158
.
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Morgana
Maria
Kotarski

Morgana, Aline e Jaqueline, da

agência Max Modelos e

Manequins, agradecem a todos

que as apoiaram para chegar
em São Paulo e obterem ótimas

Classificações no desfile
realizado dia 17/12, no

Anhembi.

.

Aline Cristian Bento Jaqueline Drews

A fofinha Elisa.Proumrigg nasceu no dia 20/12 e recebe muito carinho dos

orgulhosos papais, Franky e Mariana, e do irmão, Martin
I

· . . . ,. . . . . . . .,_.,;..,...,.. . . . . . . . . . . . ., � . . . . . . . . . .• ., . . . . . . .

•

-: 10fi2
/.

10/12
10/12

.Helolsa Çri'stina VoltQlini
/

/,

Mylene Fábian/.o /':/'/'/ /

Cristian "da R'osa r '/ /. :
s"

/' •

EmeU/Aline Tri'lídade /.v.
�/

/ /," '/.oe "cf
./'

/ /).Maian�ra,/ l'�j;nari,i �r;'u�g�r., �:
,.

•. j::,//. /, <.,( d' J"
h. / •Sey:�r;1)í9 Alves 'I,vle erros>, u,;�lIor// •

Gllilherm� Marczírí$ki
I ,1:

Mil�lÍa Schrtlidt Fagundes /. •

..-: ,/. .

Matheus B'ranQenburg
Patrick E"c;lúardti Carvalho
Lucas de Souza Wer'meier
Damaris Talita Machado
Kaleby f3órtonce!lo
'Esthér G'úmt da CciSta

'. .·/0�' ',. r
,

", .. /.

Júlia S'oarés Bastos
'/ /' / / //:Ketlii:í Y'nae Faria� Marcelino ./
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Marlene Ba�bi e sua neta, Bruna, desejam â todos,
um "FelizNatal" e um próspero "ano-novo'

Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

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

Convênios
UNIMED UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SIN'DICATO DA ALIMENTAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FELIZ NATAL! ... COM MUITA INDIGNAÇÃO!
Sempre senti o Natal como tempo para expressar amor, expandir

alegria, manifestar mensagens de esperança. E continuo sentindo assim.

Neste Natal, porém, me parece necessário avivar outro sentimento: a

indignação. Não estranhem o aparente paradoxo diante de sentimentos

norIl,lalmente julgados contraditórios. Na realidade, esses sentimentos,
hoje mais que em qualquer época, necessariamente convivem. E vou

tentar explicar.
Se Natal é momento de amor, precisamos nos indignar contra a

banalização do ódio e da violência; se é tempo de alegria, há que reagir
contra tudo que oprime o coração das pessoas; se é tempo de paz, que

sejam abominadas a guerra, a intriga, a desarmonia, a agressão; se é

tempo de esperança, há que se insurgir contra o que nos é posto como

inexorável; combater qualquer conformismo ou fatalismo.
Falo assim porque, olhando em volta e sendo tocado pelas

maravilhosas vibrações do Natal, às vezes parece que perdemos, como

indivíduos e como sociedade, a importante, justa e divina capacidade
da indignação.

A falta de indignação gera omissão, conformidade, passividade,
aquela incurável doença para a qual não há remédio porque não

acreditamos que há remédio. A falta de indignação permite que maiorias

sejam "pacificadas e domesticadas" por minorias; permite que se aceite

a conveniência no lugar da justiça, a vantagem pessoal no lugar da

responsabilidade, a esperteza e a mentira no lugar da confiança e da

verdade.
O escritor e dramaturgo Bertold Brecht, num de seus poemas, fala

de malfeitores que pisam em nosso jardim e nos calamos; depois
arrancam do jardim as flores, e nos calamos; então entram em nossas

casas e nos calamos; por fim, arrancam a voz das nossas gargantas e

nada mais podemos fazer senão calar, e para sempre. Falta indignação.
Alguém irá dizer que isto não é verdade e apontará diversos exemplos

verdadeiros de pessoas e comunidades que não se acomodam, não

aceitam a injustiça, protestam, se indignam. É verdade, existem, não

posso generalizar a critica. Também é verdade que, de modo geral, o

povo reclama, fala contra. Sim, não gosto do loteamento irresponsável
que destrói a encosta, mas não me organizo com a comunidade para
impedi-lo; faço um discurso contra o Lalau, mas suborno o guarda na

esquina; critico o ACM e o Jáder Barbalho, mas milhares votaram neles ...

e repetidas vezes; acuso o poder público de desmandos mas, como

empresário, não largo o caixa 2; sei que há traficante querendo instalar
se na minha rua, mas me acovardo e não denuncio (depois de instalado,
geralmente só a indignação já não resolve ... ); choro pelos famintos e

abandonados, mas acho que não temjeito e nada faço (Ab! As lições
do Betinho de Madre Tereza de Calcutá!! !); conderio uma lei inadequada
ou injusta, mas me calo ou mesmo a justifico se ela me traz vantagem.

A falta de indignação naturaliza a injustiça, a guerra, a opressão,
sob a desculpa de que "isso ,é assim mesmo"! Indignação nada tem a

ver com raiva e ódio, estes sim sentimentos mesquinhos que corroem a

alma de uma sociedade inteira (vejam palestinos e judeus ... ). Jesus

Cristo, e volto a ele, claro, porque é Natal, ensinou o que é indignação
quando expulsou os vendilhões do templo (e não sei por que os

vendilhões do templo me lembram algumas pessoas em certos templos
ou casas da política!); Jesus ensinou indignação quando chamou, "na

cara", os fariseus de hipócritas e sepulcros caiados. Ghandi ensinou

indignação quando resistiu e ensinou o povo a resistir sem violência à

opressão. Vejam: indignação não é querer o mal para o outro; é se opor
ao mal que o outro faz, ou, antes de tudo, resistir às nossas próprias
condutas quando injustas e não verdadeiras. Agredir, querer mal, isto
é raiva, é ódio e faz mal a todos; reagir, não aceitar, propor, fazer diferente,
este é o caminho da indignação como virtude. Se, como se diz, a virtude

está no meio, a indignação situa-se entre a paciência doentia e

conformista, e a impaciência que odeia e machuca. Que o Cristo do

Natal, modelo de ser amoroso, pacífico, paciente, mensageiro da

esperança, nos ensine e nos dê a graça da santa indignação. Infeliz da

pessoa e do povo que perde a capacidade de indignar-se. O indignado
é um santo quando resiste e se opõe com energia, não movido pelo
ódio ou pela inveja, mas movido pelo amor ao que é verdadeiro e justo,
assim como fez aquele santo cujos 2000 anos de nascimento estamos

celebrando.
P.S. Indigne-se: não aceite reduzir o Natal a comércio e mesa farta!

Prof. MSc JOÃO ARNOLDO GASCHO
Doutorando em Ciências Pedagógicas
Professor na UNERJ
e-mail: jgascho@netuno.com.br

Reitora dá UNERJ é a única catarinense convidada

para visitar Community Colleges nos Estados Unidos
A Reitora do Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul- UNERJ,
Professora Carla Schreiner, esteve

nos Estados Unidos de 14 a 24 de
novembro. Na ocasião, participou
de uma série de visitas aos Com

munity Colleges. A visita teve

como objetivo oferecer a profis
sionais de ensino superior do Brasil
a oportunidade de conhecer melhor

a estrutura de ensino superior nos

Estados Unidos e como os "Com-

munity Colleges" se encaixam

nesse sistema.

Segundo a Reitora, após as pa
lestras, visitas e reuniões entre os

integrantes do projeto, ficou claro

que muitas das preocupações' e

metas a serem alcançadas são

temas também debatidos e traçados
pelas universidades brasileiras.
"Verificamos que a educação nos

Estados Unidos está bastante

fortalecida, com um longo caminho

percorrido. Todas as idéias surgi
das, sejam elas frutos de palestras,
visitas ou reuniões entre o grupo,
produzem um discurso mais con

creto e coerente".
,

A Reitora, única catarinense a

participar da visita, esteve nos Es
tados Unidos a convite da Embai
xada Americana com todas as

despesas pagas, integrando uma

comitiva composta por 15 represen
tantes de universidades brasileiras.

Reitoria avalia 2000 como ano positivo para a UNERJ

Acadêmicas da UNERJ ganham prêmio. nacional da Docol

O ano de 2000 foi muito positivo
para o desenvolvimento do ensino

superior em Jaraguá do Sul, es

pecialmente no gue diz respeito ao

Centro Universitário de Jaraguá do

Sul-UNERJ. Esta é a avaliação feita

pela professora Carla Schreiner,
Reitora da Instituição, para quem
um dos fatos mais marcantes deste
ano foi a transformação do Centro
de Ensino Superior para Centro
Universitário através do decreto n°

1.165, de 2 de maio de 2000. Foram

também destaques a implantação
dos novos cursos de graduação em

Direito, Administração - Habilitação
Comércio Exterior, Administração -

Habilitação Marketing, Tecnologia
em Eletroeletrônica e Pedagogia, nos

municípios de Barra Velha e Mas

saranduba.
A Reitora falou também sobre a

implantação dos cursos de Mes

trado em Ciência Jurídica (através de

convênio com a UNIVALI) e

Engenharia de Produção (convênio
com a Universidade Federal de Santa

Catarina). "Podemos citar ainda a

realização do Curso Seqüencial de

Adrninistração em Empresas Co

merciais, em convênio com o

SENA.C, que é uma modalidade nova

As acadêmicas Jania Maria
Pereira e Juliana Jagelski, ambas da
nona fase do curso de Arquitetura e

Urbanismo do Centro Universitário
de JaraguádoSul- UNERJ, foram as

vencedoras do Concurso Arquiteta
ndo Docol2ooo Nacional, na catego
ria Linha Docol Matic Estudantes.
Além de passagens para a Europa,
com todas as despesas pagas, as

estudantes receberam a quantia de

R$ 1.500,00.
Esta é a primeira em vez que aca

dêmicos de Santa Catarina recebem
este prêmio e a entrega do mesmo

foi marcado pela surpresa, uma vez

que Jania e Juliana participaram da
solenidade de premiação no Hotel

Renascença, em São Paulo, sem sa

ber do resultado fmal.
O trabalho, premiado dentre 280

concorrentes, consiste numa sala de
banho em uma academia de cidade
litorânea. Ao descrevê-lo, Juliana

esclareceu que o projeto foi
desenvolvido com base no in
tuito de despertar no usuário
do ambiente a sensação de
estar no fundo do mar. Segun
do ela, "todos os elementos

que utilizamos no projeto são

os utilizados na construção de
um navio como o compensado
naval, a chapa de aço, escotilhas, Projeto apresentado pelas acadêmicas
rebites, aquários, enfim, a idéia
era mostrar o mundo submerso".

Na opinião das acadêmicas, além
da vitória pessoal, uma vez que a

premiação será destacada em todas
as revistas especializadas do seg
mento, o prêmio trará inúmeros be
nefícios para o Curso de Arquitetura
e Urbanismo do Centro Universitário

que passa a ser valorizado como

ponto de referência na área.
Cabe ressaltar que, além das duas

vencedoras, GiseIe Dalbó Alexandre,
também aluna da nona fase, foi

de curso superior de curta duração.
Avalio também como muito positivos
os contatos com universidades
internacionais que resultaram em

convênios e intercâmbios com

diversas universidades italianas no

Curso de Arquitetura e Urbanismo,
além da bolsa de estudos de um ano

para uma aluna do Curso de Letras

na Universidade de Perugia".
Investindo cada vez mais na

capacitação de seus docentes, sete

professores concluíram cursos de

especialização enquanto que 20
terminaram o mestrado. "Além

destes, temos mais 96 professores
em capacitação, sendo 35 cursando

doutorado, 48 cursando mestrado e

13 em cursos de especialização. Até

hoje, 696 profissionais concluíram

cursos de Pós-Graduação ofere

cidos pela Instituição", ressaltou a

Reitora. Na área de Graduação, até o

fmal deste ano, 1554 acadêmicos já
terão colocado a marca UNERJ em

seu currículo.'

Estar sempre próximo à co

munidade é uma constante na vida
do Centro Universitário - UNERJ. Em

2000, foram ampliadas as abran

gências dos Cursos de Qualificação
Profissional, em convênio com o

Sistema Nacional de Empregos
(Sine) nas regiões de Joinville e

Blumenau, num total de 182 turmas e

2.700 inscritos. "A atuação do Grupo
Base nos municípios de Corupá,
Pomerode, São Bento do Sul e em

nossa cidade, com a realização de
cursos de capacitação aos profes
sores da rede municipal, nos apro
ximaram ainda mais da sociedade,
contribuindo para que o Ensino,
Médio e Fundamental possua ainda

mais qualidade". Além disso, 152

professores participaram do Projeto
de Profissionalização Continuada
realizado em 27 encontros", disse a

Reitora.

Na área física, foram concluídas

as obras do Bloco F, que possui 18
salas de aula e seis salas de apoio,
e iniciadas as obras do Bloco G,
que terá 32 salas de aula, e da nova

Biblioteca Padre Elemar Scheid.
"Tivemos ainda a instalação dos
novos laboratórios de Informática
bem como os de Ciências Con

tábeis, Línguas e Conforto Am
biental enquanto que o curso de

Arquitetura e Urbanismo teve seus

laboratórios de Maquetes e

Projetos e o de Habitação am

pliados.

classificada para participar da se

gunda fase da premiação que teve

início em fevereiro deste ano.

O fato de três concorrentes de
uma mesma instituição de ensino

superior de Santa Catarina estarem'

nas finais do concurso impressionou
os organizadores e convidados

presentes na solenidade de entrega
do prêmio. Como conseqüência, a

UNERJ foi citada diversas vezes

como instituição referência e de alta

qualidade de ensino.
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Juíza Hildemar

Meneguzzi de

Carvalho, que a

partir do próximo
ano vai atuar na

Comarca de São
Francisco do Sul,
foi homenageada
durante a posse da
nova diretoria da
OAB, dia 7 de

dezembro, na

Armalwee

-,--s--=-"CO,-",-RRE�IO-",-DO=--=-PO-=--V,--=-o lft l�mO flORfS S_á_ba_do_,2_3_de_de_ze_m_br_od_e_20_OO
aflores@netuno.com.br

A Marisol recepcionou a

comunidade neste mês de
dezembro, em frente à

sede, na Rua Bernardo

Dornbush, às sextas

feiras, com extensa

programação natalina que
incluiu apresentações
musicais, chegada do

Papai Noel, com a Lilica

Ripilica e o Tigor T. Tigre,
shows pirotécnicos e

muitas outras atrações. No
último dia 15, após o

espetáculo que encantou a

todos, o presidente da

empresa, Vicente Donini,
ofereceu à imprensa um

delicioso coquetel.

Um Natal muito especialllí

Giorgio e Giuliano com o pai,
Vicente Donini (presidente da

Marisol), e o diretor-comercial,
Robson Amorim

Téo Bogo, Giorgio Donini, Rolf
Teske , Leonardo Marotte, lrléia
Reiter, Érico Vericimo, Mônica de
Souza, Yvonne Schmöckel,
Vicente Donini, o colunista,

t Giuliano Donini e Robson
'----'----'----_ _:_ -"-'------"'_ Amorim

o NlVER DO GILDO
Ademar Possamai, Gilmar Menel, Carione Pavanello,
Elizabet Matttedi, o aniversariante, Niura Demarchi dos
Santos, Alcides Paudnello e Lio Tironi, os vereadores
que participaram da superfesta de aniversário do

-

vereador e sindicalista Gildo Alves. A festa, dia 12 de
dezembro, foi realizada na beira das piscinas da
recreativa da empresa, na Ilha da Figueira

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

� Floricultura
Florisa

� (047) 371-8146
tl (047) 371-0515

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

Casal Raulino
e Valdirene

Esbitekoski,
proprietário

das Lojas
Ravelli, sucesso

absoluto neste
ano 2000 no

'mundo da
moda

masculina

"Imagine que não há mais céu.
É fácil, basta tentar...

Nenhum inferno abaixo de nós e, acima, só
Firmamento,
Imagine todo mundo vivendo para o dia de hoje
Imagine não haver países.
Não é difícil imaginar...

Nada por que matar ou morrer, nem religião também.

Imagine o mundo vivendo sua vida em paz.
Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único
não ...

Imagine não haver propriedade, nem lugar para a gula ou a fome,
uma fraternidade de homens.

Imagine todo mundo dividindo tudo.
Você pode dizer que sou um sonhador mas não sou o único não.
E, espera, que algum dia você se junte a nós e o mundo será uma

. coisa só."

Maria Gonçalves

FELIZ
NATAL!

John Lennon

Esta linda mensagem deixada por John Lennon descreve o

que cada ser humano gostaria de ter em sua vida: paz,
companheirismo, solidariedade e amor. E é tudo o que eu

desejo a você neste Natal e no ano de 2001. Um grande
abraço!!! A propósito, Papai Noel, Cegonha, Saci-pererê,

Mula-sem-cabeça .... e pesquisas eleitorais da "Rerfil ... eu

acredito!

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Mania de vender barato

Ivan Carlos Moretti

aniversaria no dia

26/12, e sua sempre
namorada, Rubiam, lhe

deseja muitas

felicidades!
Barra do Rio do Cerro

376-1603

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 23 DE DEZEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO ECONOMIA -11

Presidente da Apevi assume

vice-presidência da Fampesc
Everaldo Batista
será responsável
pela Região Norte
doEstado

(

Jaraguá do Sul - No sá

bado passado, Luiz Carlos Flo

riani foi reeleito presidente da

Fampesc (Federação das Asso

ciações de Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina),
durante encontro no centro de

apoio da entidade. Entre os elei

tos, o presidente da Apevi (As
sociação de Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu), Eve

raldo Batista de Oliveira, assumiu

função de vice-presidente da in

dústria, Região Norte do Estado.

"Essa nomeação é fruto da valo

rização do trabalho que desenvol

vi na Apevi, no decorrer de

2000", acredita Oliveira.
Além de Oliveira, foram no

meados outros três vice-presi
dentes. A Região Sul ficou a

cargo de Cloir Dassoler, vice

presidente da Ampe de Criciú

ma; na Região do Vale do Itajaí,
foi nomeado Tarcísio Tomasi,
presidente da Ampe de Brusque,
e, na Região Oeste, Celso Ve

dana, presidente da Ampe de

Chapecó. "O objetivo da Fam

pesc é descentralizar o trabalho

que estava nas mãos de uma

pessoa só. Agora cada vice res

ponde pela sua região", diz Oli

veira, acrescentando que vai tra

balhar em busca do fortaleci

mento e ampliação do número

de Ampes (Associações de Mi

cro e Pequenas Empresas) para
contribuir com o movimento da

entidade.
O presidente da Apevi diz

que o trabalho vai fortalecer ain-

da mais a entidade. "Em 2001, a

pretensão é melhorar o trabalho,
integrar e envolver mais a dire

toria", considera Oliveira.

A solenidade de posse dos

eleitos será realizada na primei
ra quinzena de fevereiro, em

Florianópolis.
ATUAÇÃO - Números da

federação apontam a existência de

4,5 milhões de micro e pequenas

empresas formais e 9,48 informais,
com representatividade de 98,1 %

de empresas nacionais. No total,
geram 43,32% de emprego, repre
sentam 28,2% do Plß (Produto
Interno Bruto) nacional, e têm 2%

de participação na exportação do

Brasil. Em Santa Catarina, são

95% micro e pequenas empre

sas, que representam 40% do

Plß estadual; geram 60% de em

pregos formais e têm participa
ção de 8% nas exportações es

taduais. (FABIANE RIBAS)

Sebrae/Se apresenta projetos
para classe empresarial

Jaraguá do Sul - O Se

brae/SC promoveu almoço na

terça-feira para apresentar as

áreas prioritárias de atuação
para 2001 e 2002. O superin
tendente do órgão, Carlos

Guilherme Zigelli, diz que o

Sebrae trabalha pautado em

qualidade, aborda diversos as

suntos de interesse da classe

empresarial e projetos variados.

"O Sebrae/SC passa a atuar

por intermédio das entidades de
classes como ACIs, Ampes,

.

CDLs e sindicatos patronais
para diminuir substancialmente

os custos. Essas entidades não

podem ser nossas concorren

tes, e sim nossas parceiras",
destaca Zigelli.

Cerca de R$ 12 milhões

ordinários e R$ 12 milhões

extraordinários serão destina

dos para projetos para aper

feiçoar o modelo empresarial.
Entre as metas para a próxima
gestão, o superintendente enfa-.

Feliz Natal e Boas Festas.

tiza o aperfeiçoamento do mo

delo Sebrae/SC e entidades em

presariais, desenvolvimento de

produtos e serviços, desenvol

vimento de empreendedores,
agronegócios, turismo, micro

crédito e gestão tecnológica.
"Nós vamos apostar no asso

ciativismo para sanar as difi

culdades das empresas", res

salta.

Zigelli diz que 87% dos re

cursos do Sebrae serão enca

minhados para elaboração de

projetos e 13% para despesas
gerais do órgão, como paga
mento dos funcionários. "Pre

tendemos desenvolver ativida

des para agregar valores às mi

cro e pequenas empresas, com

mais informações e benefícios",
enfatiza. Inicialmente, o Sebrae

está trabalhando na elaboração de

três projetos para a classe em

presarial, o Empretec, programa
ideal e o IPGN (Iniciando Peque
no Grande Negócio). (FR)

• • •Pore onde quer que os ventos apontem em 2001
. . . Você estará seguro com a gente.

CORRETORA DE SEGUROS

Rua Cei. Procópio Gomes, 481 - Centro - Jaraguá do Sul- Fone 371-3633

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Donativos arrecadados serão entregues hoje no Jaraguá 84
CORREIO DO POVO
vai distribuir 1,2
toneladade
alimentos

comenta.

Marli informa que o material

arrecadado. será distribuído

conforme a necessidade de

cada farru1ia. "Quem não tem

condições de comprar alimentos
receberá a cesta básica com

pleta", diz a líder comunitária,
acreditando que as doações
devem durar até o início de

janeiro.
A dona de casa Inês dos

Santos Oliveira, 24 anos, diz que

depende de doações e apoio da

comunidade e Prefeitura. "Meu

marido é pintor, o dinheiro que
ele recebe é investido no pa-

. ,

gamento da nossa casa e não

sobra para as outras despesas".
Mãe de dois filhos, Inês diz que
os presentes dos filhos serão os

brinquedos recolhidos na cam-
.

-
.

panha.
Para a arrecadação dos do

nativos, o Jornal CORREIO POVO
contou com o apoio da rede =
supermercados Breithaupt, Brasil

Aero Cargo, Caraguá Veículos,
Javel, além da divulgação das

rádios Jaraguá AM, Studio FM e

RBS TV. (FABIANE RIBAS)
(I>-

Jaraguá 'do Sul - Para

amenizar o Natal carente do

Bairro Jaraguá 84, o Jornal

CORREIO DO POVO arrecadou

cerca de 1,2 tonelada de

alimentos, mais de mil brin

quedos, entre novos e usados,
além de 15 sacos de roupas, que
serão repassados para as 184

famílias cadastradas. Os

donativos vão ser entregues
hoje, a partir das 15 horas, na

Capela Nossa Senhora do

Carmo. A líder comunitária do

bairro, Marli Silveira Pereira, diz

que o apoio que estão recebendo

é fundamental para os mo

radores do local. "Foram cadas

tradas aproximadamente 235

crianças. Como as pessoas são

carentes e muitos estão de

sempregadas, a doação vai

deixar muitas pessoas felizes",

I

Natal carente: mais de 230 crianças irão receber donativos, nesse sábado, a partir das 15 horas

Desejamos um Feliz Natal para
você com presentes Raveli 8 um

próspero milênio...

Repleto de Realizações

Vereador Eleito
PMDB

Ivo Petras Kone/l

Ravelli Moda Masculina
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 364 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fone 370-1010

de Natal

hegada do

MADEIRÃO REDE
11 de Novembro, 4436 - Massaran - Jaraguá do Sul -; Fone 275-0359

"Natal é celebrar a certeza
do amor de Deus para conosco

"

..

FELIZ NATAL!
StRV

Processamento e Serviços ContábeiS SIC Ltda.

Rua Quintino Bocaiúva, 33 - Jaraguá do Sul - sc - Fone 371-1846

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-,. ......-

JAR
-

Pro
dir
do
de

J
150
tidos
maio
demi
sema

reSCI

dúvi
Servi
vai t

nisté

segu
legis
dúvi

O

que
carát
virou
mim

maio
Sinsé

que,
temp
minu

que te

Os A

prega

"Q
n

ÇA

R

M
re

A
u

OSl,.
for
qOU;

-

-

- .....

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

CORREIO DO POVOAGUÁ DO SUL, 23 DE DEZEMBRO DE 2000 GERAL-13

Mais de 150 AClS estão sem emprego até o próximo ano
Edson Junkes/CP

sempregados mais uma vez",
lamenta a professora de História,
Dolores Jensee. Já a professora
de Ciências Rosemari Rossi

gosta da condição de ACT. "Pelo
menos assim a gente muda de

ambiente todo ano". Ela lembra

que a vantagem de ser ACT é o

fundo de garantia, benefício não

concedido aos funcionários
públicos concursados. Rosemari
trabalha nessa condição há 12

anos. "Quando teve concurso eu

não pude fazer porque ainda não

era habilitada", esclarece.
SEGURO - Dois funci

onários ACTs conseguiram ob

ter, no ano passado, direito ao

seguro-desemprego, o que levou

grupo de professores a pleitear
o benefício. "A Prefeitura não

quer liberar as guias, mas isso
não cabe a eles, quem vai decidir
é o Ministério do Trabalho",
defende ldinei. O sindicato en

tende que, de acordo com a le

gislação brasileira, só não tem

direito ao seguro-desemprego o

trabalhador que foi demitido por

justa causa.

O Ministério do Trabalho

fessores querem
eito à liberação
seguro
semprego

araguá do Sul - Cerca de

funcionários ACTs (Admi
em Caráter Temporário), a

ria professores, foram
tidos pela Prefeitura, esta

na. Eles carimbaram a

são de contrato e tiraram
das no Sinsep (Sindicato de

dores Públicos). O grupo
entar obter, junto ao Mi

rio do Trabalho, direito ao

ro-desernprego , mas a

lação deixa margem a

das, nesse caso.

s ACTs são profissionais
deveriam ser admitidos em

er extraordinário. "Mas já
praxe nas prefeituras, o

ero de ACTs é cada vez

r", diz a presidente do

p, ldinei Petri. Ela explica
admitindo profissionais

orários, os municípios di

em o número de efetivos,
m estabilidade de emprego.
CTs estão todos desem

dos, pelo menos até feve-

Na fila: funcionários aguardam na porta do sindicato avaliação da rescisão de contrato

dezembro e o fundo de garantia
do período trabalhado. "Geral
mente as prefeituras pagam certo.

Quando temos alguma dúvida

encaminhamos de volta ao setor

reiro, quando começa a redis

tribuição de aulas.

Na rescisão de contrato, os

temporários têm direito, a férias

proporcionais, 13° salário pro

porcional, os dias trabalhados em

entramos com recurso", explica
o tesoureiro do sindicato, Luiz
Cezar Schörner,

E d· 'd deve definir a questão nos pró-ntre os e�ltl os, os que '

não têm outra atividade ficam ximos dias.

desolados. "Estamos todos de- (LiSANDREA COSTA)pessoal ou, em últimos casos,

POSTOue a paz e o amor do criador estejam conosco

esse novo milênio, para que possamos seguir
nossa caminhada com sáúde e dignidade,"

o�'"...
" �

BI;I"i!:IRI;IR9"UNISSEX
ua Reinaldo Rau, 63, sala 4 - Jaraguá do Sul- Fone 370-0606

JARA6UÁ
'iA palavra de Deus ilumina o caminho do

homem."

Que � fé, a esperança e o sucesso sejam uma

constante no Ano-Novo que se aproxima.
Rua Roberto Ziemamm, 521 - Jaraguá do Sul- Fone 371-6828

mc de muito trabalho e beos

chego. 0.0 seu final.

equipe
'

o.ny Som estéL feliz por mais
m.o. etap '.

CL e deseja o. todos

��t���11�n-,es e

l'U�Q ,�Qc:(".festo.s e .MPANY SOJY1
e -�1tO melhor! '

�

ACESSORIOS E
ELETRONICA LTDA.

na es
\

felici
de sau

Rua Reinaldo Rau, 116 - Jaraguá do Sul- Fone 371-6706

ljac@netuno.com.br Exa�e� .com alta
O ,

conficbilidcde em

�i� � . aparel�o� automat�zados de

�.. último geraçao.

LAB0R!\TÓRIO J�RAGUAENSE • Dr. MarIo Sousa jt:
DE ANALISES CLINICAS LTOA.

Sábados
8:0ß às 11 :ßß

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:0ß às 12:ßß / 13:3ß às 17:3ß

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mistério que cerca sumiço de Vílmar Jurk completará 1 ano
Família se

prepara para
passar o Natal
sem ofilho

Massaranduba - Em janeiro
próximo completar-se-ão 12 me

ses do desaparecimento do jovem
Vilmar Jurk, que saiu de casa no

dia 24 de janeiro passado, após
uma discussão com o pai, lldemar

Jurk, na localidade de Ribeirão

Irma, interior de Massaranduba, e

não voltou. O que impressiona no

sumiço do jovem, que completaria
18 anos naquela semana, são as

circunstâncias em que tudo acon-:

teceu. Vilmar saiu sem dinheiro e

documentos e não fez mais ne

nhum contato, apesar dos apelos
insistentes da família, com exceção
de um telefonema recebido pelo tio

dojovem.
Os pais, Ildemar, 51 anos, e

Verônica, 42, e airmã, Viviana, 20,
não acreditam que o filho tenha
ficado insensível aos apelos dra
máticos para que ele retome, feitos
em emissoras de rádio e televisão
e através de recados deixados com

parentes e amigos. O casal já fez

buscas emJoinville, Blumenau, Rio

do Sul, Brusque, Itajaí e nas ci

dades do Vale do Itapocu e do Li
toral Norte Catarinense, além de
Curitiba e Paranaguá, no Paraná,
mas sem conseguir pista. A fann1ia
também já distribuiu cinco mil

folhetos contendo a fotografia e

dados do rapaz, em mais um
esforço para conseguir localizá-lo.

Na última tentativa, Ildemar e

o irmão, lrineu, tio de Vilmar, foram
a Curitiba, na esperança de en

contrá-lo no Bairro Imbúia, se

guindo uma pista dada por telefone

por uma pessoa que se identificou
como Marcelo, mas era falsa. Com
o mesmo intuito, o casal já enviou
fita gravada ao Programa do Ra

tinho, no SBT, mas a matéria ainda
não foi divulgada. Os pais também

duvidam da capacidadedo filho de
ficar tanto tempo fora do lar, por
ser ainda jovem e nenhuma ha

bilitação profissional, além do que
conhecia no serviço da lavoura, no

trato da bananicultura, atividade da
família.

I

Em casa, garante a mãe, Vilmar

tinha tudo o que precisava, desde

roupa e comida, e inclusive um

automóvel Gol, quase novo, que
deixou estacionado .na garagem.
Ela também não acredita que algum
parente ou aprigo tenha acolhido o

Quase um ano depois: os pais, Verônica e Ildemar Iurk, não desistiram de procurarpelo filho, Vi/mar

filho, sem fazer nenhum contato ao

ver o desespero da família. "Seria
muito desumano", diz Verônica,
acrescentando que ainda não teve

ânimo para fazer compras ou

colocar enfeites dé Natal na casa,
desolada com a ausência do filho.
O último contato do jovem foi um

telefonema que deu para a casa do

tio, no final da mesma semana em

PARA ILUMINAR O CÉU HÁ/\.
MI LHÕES ,rDE ES LAS�/PARAILCJMI;NARb�PR= H�VOCÊ:

p� \( \j
1\- .

�ELlZ NATA�
ABENÇOADO ANO��O

Rua Servidão - S. 104 - Jaraguá do Sul- Fone 371-7818

/]m nome das excelentes relações pr?fi,-!si
rue mantivemos no ano rue)nda, nos

cumprimentos pelo Xátale u

de grandes
ss ;«,

que saiu de casa.

SUSPEITA -Vt1mar era bas

tante relacionado com amigos e a

bronca do pai, naquele dia, se deu

porque Ildemar não queria que o

filho ficasse perambulando em

bares, à noite, depois de voltar da
casa da namorada. O silêncio
quase absoluto, que já dura quase
um ano, reforçou a suspeita que

surgiu logo no início, de que algo
mais grave tenha acontecido com

ele. A família já percorreu várias
vezes o mato e as encostas nas

vizinhanças, com ajuda de bom
beiros ,e da polícia, inclusive, mas

nada foi encontrado. "Eu me sinto

culpado por não ter conseguido
convencê-lo a voltar", desabafa o

tio. (MILTON 'RAASCH)

"Façamos de nossas vidas verdadeiras obras de arte, onde os

momentos de plenitude artística se traduzam na fé inabalável,
no amor ao próximo e na busca da harmonia colocados

sutilmente nos nossos dias, como se estivéssemos

pincelando a grande tela dos nossos destinos."

FELIZ NATAL e os nossos mais sinceros votos de

que 2001 traga consigo dias plenos de muitos sucesso.
�

METALÚRGICA LOMBARDI LTDA. LÚRGICA LOMBARDI

l;U,_e3JSJIII,ÇJl8J1�ia:I)aS,Sjl,'.r..

Ouz ez tez Nata' transmitêt tanta
, .

emoção a voei! cojno rransmttlu o

ri iro Natal dc sda vida.
t •

Feliz Nat I e abdnçoado Ano-Novf sâo os

+votos da vereadora eleita PMDß
•

• Maristezla Meznezl

MAJOKA
UNI.O RM i-a Jaraguá do Sul - Fone/Fax(O**47) 371-8680

"'
Rua J�ãÓ\ Pico/II, 57 - Centro

�magia que miopossa serdescendada. .. Desde que se 6usque com

� e coração. Pis aía magia do Wata( amorsem distinção.
, " '

Que seja de muita aleqria e paz. Boas-jestas!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

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

y Prazer em

atender bem.

�a-�
371-"55

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Gran,de - R$ 10,90
Gigante - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

. Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

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

EI Paso adquire área para a

instalação de termoelétrica
Usiná será
construída no

interior de
Guaramirim

CORREIO DO POVO

Guaramirim - A EI Paso

Energy International, empresa
multinacional com sede no Rio de

Janeiro, que está à frente do projeto
de instalação de usina termoelétrica
em Guaramirim, já adquiriu o

terreno onde será viabilizado o em

preendimento, entre as localidades
de Estrada Bananal do Sul e Tibagi,
no interior do Município.

Um procurador da empresa

esteve na quinta-feira no Ta
belionato Bartel, tratando da ela

boração da escritura referente à

transação e do registro da mesma

no Cartório de Registro de Imó
veis.

A área de 340 mil quadrados
foi adquirida de Ireno Ramos, pelo
valor de R$ 237 mil, que serão

pagos em duas vezes. Com a tran

sação, confirma-se definitiva
mente a implantação da usina ter

moelétrica no Município, confor
me já era expectativa do prefeito

.

Antonio Carlos Zimmermann e

outros líderes políticos e empre
sariais. Contribuiu para que o gru

po optasse por Guaramirim na ins

talação da usina, a grande disponi-

Assinaturas do Jornal.
CORREIO DO POVO por

apenas R$ 8�OO
mensais, em

Guaramirim, ligue para
o telefone 373-1238 e

fale com Adriana

bilidade de gásnatural no Município,
através da SCGás.

O projeto da usina' termo

elétrica, previsto para Guaramirim,
visa a exploração do mercado da

geração de energia elétrica no País,
com tendência de grande expansão
para os próximos anos. De acordo

.com informações recebidas pelo
prefeito Zimmermann, a usina terá

capacidade para gerar energia
suficiente para abastecer uma

cidade com população de 500 mil
a 600 mil habitantes. As obras terão

início logo, com previsão de gerar
dois mil empregos durante a

construção e 50 empregos, diretos

quando a usina entrar.em operação.
(MILTON RAASCH)

370-7919
370-8649

Gráfica
tiIDIIIDIIIDIt3

Vamos todos vestir esta camisa
no Natal de Jaraguá do SuL

E que 2001 vista a nossa gente com o mesmo carinho da Marisol.

'A
Marisol Iwww.marisol.com.br

I
-��- ---j- �Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quero, em primeiro lugar, agradecer pela bondade
em me enviar este jornal, gratuitamente,

no qual tenho prazer em ler com muito carinho.

Parabéns, porque está cada vez melhor.
Eu desejo a todos vocês um Natal cheio de vida,

saúde, paz e alegria em seus corações.
Que Jesus more em vossos lares como em seus

trabalhos, que o ano vindouro traga a todos muita

prosperidade e continuem fazendo como até agora,
ajudando o próximo com prazer e humildade e Deus
irá protegê-los sempre com a união entre familiares e

amigos.
Obrigada mesmo por este ano de leitura e este

jornal será sempre um presente que ganho.
Já há 13 anos que não ando, mas faço o que posso

para passar meu tempo: como escrever, ler e bordar,
assim não vejo passar as horas nem os meses e nem

os anos e assim sou feliz, graças a Deus.
Estou enviando uma poesia de Natal, se puder

publicar ficarei muito agradecida.
Obrigada por vocês existirem.
Comum abraço de agradecimento, Geraldina

Senhores proprietários, diretores e funcionários do
Jornal CORREIO DO POVO

Geraldina da Silva Pereira

Os anjos no céu cantando / Uma estrela no céu
brilhou
Menino Jesus nascendo / E o. mundo todo iluminou
Com a chegada do Divino l Que Deus do céu nos

mandou

O amor naTerrá se espalha I Com a chegada de
Jesus
Nos corações mais humildes / Acendeu uma

grande luz
Ele veio para nos ensinar / Como casregar nossa

cruz

Salve Jesus querido r Queremos sempre te adorar
Desde esta noite de Natal! Até quando a Páscoa

chegar
Com o coração cheio de amor / Vamos todos nos

alegrar
Junto de nossas famílias./ Queremos sempre te

amar.

I'
I

.

ções nestes últimos
dias de testa para

. Rua Bertha Weege, s/no - próximo acesso ParqLl# Malwee -

Ano--Nov&. ..

NOV01r'Te#tp01r'. ..

Vetm.O'K'� CV

�e-vlNt'tÇCV0Y\tY"CLV em;
,

�cor�
Em;ccuIcvnovo-�
Em;ccuIcvnovo-Nat-a4
Em;ccuIcv novo- CNV\.O:

FeÀÂ1I Nat'cUJ
FeÀÂ1I Ano--Novo-

Av. Marechal Deodoro 'da Fonseca, 961 -Centro - Jaraguá do Sul
'Fone,'371-090S

.

COMEMORAÇÃO NATALINA

Paraplégicos confraternizam

No dia 16 de dezembro, os integrantes da Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficientes Físicos) foram recebidos para um

almoço coletivo na residência da farrn1ia Francisco Alves e Yvonne
Alice Schmöckel Gonçalves; que transcorreu em clima de muita

anomação, antecipando os festejos de Natal e passagem de um

novo século e milênio. Assim caminha a humanidade. (EVS)

Mais um ano se finda;
Luta árdua mas frutífera, honra por

termos contado com clientes amigos e

bons fornecedores, aproveitamos o �
,

ensejo do novo ano que se aproxima i� r. }-'<C
para desejar-lhes \�\

W'
Instaladora Hidráulica muita pa� e ( -:-.

...

•. j'.IDEAL prosperidade.
.

''__�'
Rua Bernardo Dornbusch, 589 - Jaraguá do Sul - Fon; 27S:�S44

CORREIO DO POVO

Assine o

melhor jornal
da região
pagando

apenas R$
8,00 por mês

Tele assinaturas:
371-1919/370-0816/

275-0105

•
Rua Reinaldo Rau, 380

Jereçué do Sul
Fone 275-3487

AGROPECU RIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o que se fala'

no Senado

"O Senado aprovou, ontem,

voto de aplauso e congra

tulações ao tenista Gustavo
Kuerten, que venceu a Copa do

Mundo de Tênis no domingo,
em Portugal. O requerimento é

de autoria dos senadores Jorge
Bornhausen (PFL--SC) e Ge

raldo Althoff (PFL-SC). O

presidente do Senado, Antônio

Carlos Magalhães, associou-se

à homenagem.
Em discurso no plenário, o

senador Jorge Bornhausen ho

menageou Guga pela conquista
e ressaltou o preparo e a per

severança, natural de Floria

nópolis. O senador homenageou
também o falecido pai do tenis

ta, Aldo Kuerten, a mãe, Alice,
e treinadores que ajudaram o

atleta de 24 anos a chegar à

glória. Bornhausen elogiou ainda

a organização do evento em

Lisboa e a torcida portuguesa
por seu comportamento na

vitória de Guga". Jornal do

Senado, ed. 1.214, página 7

Natal da criança
carente

O Rotary Club Jaraguá do Sul,
na tarde de 16 do mês corrente, reali
zou mais um Natal das crianças
menos favorecidas pela sorte,
distribuindo para mais de 800

inscrições, com recursos do comér
cio e indústria, assim como do Almo

ço das Nações, recentemente reali
zado no Pavilhão A do Parque Muni

cipal de Eventos, onde milhares de

pessoas almoçaram, com a receita em

favor desse movimento. (EVS)

ANIVERSÁRIO

Diretor do Colégio
São Luís aniversaria

No dia 12 do corrente, transcorreu a data natalícia do irmão
Alcídio Schmidt, diretor do tradicional Colégio Marista São Luís,
de Jaraguá do Sul, com missa assinalativa na capela do colégio, às .

19 horas, e recepção, às 20 horas, na Recreativa Duas Rodas, que
reuniu o alto mundo social da cidade.

A foto mostra um instante da entrada do aniversariante, todos

pressurosos em cumprimentá-lo.
O CORREIO DO POVO, como. não podia deixar de ser, fez-se

presente, desejando ao irmão Alcídio Schrnidt ainda longos anos

de vida. (EVS)

A primeira campanha organizada pelo Jaraguá Moto Clube e Regata
Motos deixou muitas crianças felizes. A comunidade apoiou a

campanha, onde foram arrecadados um grande número de

brinquedos, roupas e alimentos.
A entrega foi realizada no último dia 16, para famílias carentes

cadastradas na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Barra.

Esta foi a primeira campanha destinada à comunidade carente de

Jaraguá do Sul, promovida pelo clube, e não será a última, pois o

Jaraguá Moto Clube tem orgulho de sua cidade e de seus habitantes,
e veio para promover a paz e .alegria a todos. Se você não teve a

oportunidade de ajudar, aguardem nossas próximas campanhas.

Criança feliz

VIDA ROTÁRIA

Intercambista Jalmé Joubert
A jovem intercambista Jalmé Joubert, de Johannesburgo -

Kempton Park -, da África do Sul, quando se despedia do Rotary
Club Florianópolis-Leste, recebendo a flâmula do clube hospedeiro
das mãos do presidente.

2ete eu� da teua � CIJm(J, � céu: Sem �

2etecad4���a�, a�,
Zte todtu� a � de �.��� de cada etm de H(Ú,

&:u-{e4ta4I
Rua Quintino Bocaiúva; 120 - Cx. Postal 09 - Jaraguá do Sul:" Fone �71-4747

Feliz Natal e um maravilhoso 2001 !

Qualidade em

serviços contábeis
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Vítima reconhece bicicleta
furtada e ladrão é preso

Suspeito de assalto em Corupá
é liberado após averiguações Jaraguá do Sul - A diarista

Dionisia Ferreira de Brito, 40 anos,
moradora da Estrada Nova,
reconheceu sua bicicleta furtada
em frente ao Bar do Moreira, na

Vila Rau. A bicicleta fôra furtada

pela manhã de quinta-feira, em

frente ao Supermercado Tonin, na

Vila Rau. Na parte da tarde,
retomou para a Vila Rau, quando
ia para casa na Estrada Nova, viu
a bicicleta estacionada em frente

ao bar. Os policiais militar
Wolney � Francisco foram p
local e prenderam Celso Corde' 1Í
32 anos, que está sendo acus

do furto. Na, DP, Cordeiro c c

fessou o furto e explicou a r

dianteira danificada, "tomei

pouco e quando saí fiquei tont

caí", relatou. Cordeiro j á ti

passagem por envolvimento

briga no ano passado e foi autua

em flagrante por furto. (AO)

Hilário da Cruz
não foi
reconhecido

pelas vítimas

Segundo o comissário Wanderley ,

Zocatelli, responsável pela
delegacia local, "ele foi detido

apenas para averiguação, pois
estava numa casa longe da
estrada principal, no interior, em

atitude suspeita. Ele foi levado à

presença das vítimas, que não o

reconheceram, e, por isso, foi

liberado", frisou. Zocatelli afirma
ainda que "Cruz provou sua

inocência, pois veio a Corupá
visitar seu cunhado Givanildo, que
está internado, e como não tem

bom relacionamento com seus

parentes,' estava na casa, porque
não tinha local para dormir, à

espera de sua irmã", informou.
Os polic�ais estavam no local

investigando o assalto à família

Tandeck, localizada no Bairro
AnoBom.

Eram aproximadamente 8h30,

de quinta-feira, quando o senhor
Waldemar Tandeck, esposa e

filho, foram para o trabalho, no

bananal, próximo à residência.
Neste momento, um homem

armado, usando capuz, ameaçou
com uma faca a filha do casal,
Adila Tandeck, 21 anos. Ajovem
entregou R$ 2 mil que estava na

casa e uma espingarda cartu

cheira.
Em seguida, o assaltante fugiu

a pé, sendo visto em companhia
de outro homem, embrenhando
se em matagal nas proximidades.
policiais Civis e Militares de Ja

raguá do Sul e Corupá iniciaram
as buscas, sem sucesso, devido a

mata fechada no local.
Conforme depoimento da

vítima, o assaltante "sabia que
tinha dinheiro na casa", disse Zo
catelli. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Corupá - Foi liberado ainda

ontem, às 14hlO, Hilário da Cruz,
28 anos, na Delegacia de Polícia

'

de Corupá. Cruz foi encontrado
às 20 horas de quinta-feira numa

casa abandonada, que fica

próxima das terras da família

Tandeck, assaltada no mesmo dia.
Cruz está em liberdade con

dicional, pois cumpria pena na

Penitenciária de Curitibanos, pelo
crime de roubo. Ele responde
também às acusações de ex

torsão e ameaça praticados este

ano, e assassinato em 1993.

Metalúrgico diz ter recebido
nota falsa em caixa eletrônico

Jaraguá do Sul - O meta

lúrgico Clivanir Marcos Rozza,
24 anos, sacou no último dia 15

R$ 1.50,00 em dinheiro de sua

conta no Caixa Eletrônico do Ban-

co Real, localizado no interior

empresa Kohlbach. Rozza diz
'

recebido duas notas de R$ 50,
e outras cinco de R$ 10,00, u

das quais percebeu ser falsa. (

� OFICÍNA MECÂNIC
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios -Suspenção - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atende-lo
nos sequlntes serviços:,

A chegada do Ano-Novo, nos faz
"

refletir na vida. Que as emoções deste
Natal nos tr�gam sempre _mais

alegrias e o amor

verdadeiro. E no ano que se

aproxima, saúde e

prosperidade. Boas-fetasl

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

CULTIVE
COGUMELOS

CURSO TEÓRICO E

PRÁTICO NA PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO
Ajudamos 'a escolher o local

do plantio e produzir tipo
exportação.

Aprenda a plsnter
COGUMELOS tendo bons

lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2,
com a primeira colheita

em 25 dias

SUN PRODUCTS DO BRASIL

Visite nossa produção.
Técnico responsável Fábio Krüger Torrens - CREA 11049692-8

Brasélio Com. e Ind. De Máquinas Ltda. Fone: (47) 9975-2247 ou 9975-6271
Fax: (47) 371-9370

Rod. SC 413 Km 14, bloco C - Fundos - Jaraguá do Sul
Fone 379-1429

É Natal...
Nasce um sonho em cada mente...

Espero que este sonho setransforme em

realidade durante o próximo ano.

Boas-festas!
Mal. Deodoro da Fonseca, 443 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone 371-1562
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Jantar festivo do Kiferro
O Kiferro Esporte Clube, do amigo Sebastião Decker, realizou no

rde' último sábado o seu jantar de confraternização. O jantar é realizado

anualmente, com a presença de todos os integrantes do Kiferro e

de amigos. Balanço positivo das atividades do Kiferro neste ano: a

equipe foi campeã do futebol suíço aberto da Duas Rodas; do

campeonato aberto de futsal dos metalúrgicos; ficou em terceiro

lugar no varzeano e no sênior. Foram oito jogos amistosos com

sete vitórias. A única derrota foi para São José do Cerrito. Além
de dez participações em torneios.

Festival da Kiferro
A Kiferro realizará, no dia 11

de fevereiro, o seu

tradicional festival. No

sábado,
dia 10, festival de equipes

seniores, com a presença de

quatro times, e no

domingo o festival. A

competição acontecerá no

Campo da Vila Lalau. A

Kiferro foi fundada em 20 de

fevereiro de 1995, e

de lá pra cá tem conquistado
muitos títulos e adeptos, pela

sua organização.

iferro em 2001

gumas metas foram

presentadas para o ano que
em, pelo competente Tião
ecker. Participação da Ia

atas, sênior, varzeano,

ampeonato aberto de futsal de

chroeder, Guaramirim e Corupá
o citadino de Jaraguá do Sul.

'Vamos continuar com estes

tletas, que fazem parte de nossa

arm1ia. Todos têm nos

epresentado com muita lealdade

determinação", disse Tião.

Ivo dos Anjos
O desportista Ivo dos Anjos, presidente do Clube Acaraí, foi
anunciado pelo prefeito Irineu Pasold como novo gerente de

esportes do Município. "É um excelente

nome, pessoa competente, desportista, todos o conhecem e,

tenho certeza, desempenhará com sucesso suas funções, a

exemplo de todos que convidamos para fazer parte de nossa

administração", falou Pasold. Ivo dos Anjos deverá definir

juntamente com o-prefeito o presidente da FME (Fundação
Municipal de Esportes).

�
» I�------------------------------------�

Nota de Agradecimento e

E Convite pa ra Cu Ito

Os familiares enlutados de Gerhold Jantz

(mais conhecido como Geraldo) profun
damente consternados com o seu faleci

mento, ocorrido no último dia 19 de dezembro,
agradecem a todos que enviaram flores,
coroas e acompanharam o extinto a sua

útttme morada.
Convidam a todos para o culto em memória,

que será celebrado as 9 horas no próximo dia
71 7 de janeiro de 2001,- na Comunidade Evan

çéltce Luterana Centro.

A família enlutada

Clube Motogiro entrega
presentes a crianças carentes

AGRADECIMENTO
oJornal e Gráfica CORREIO DO POVO agradecem e retribuem as mensagens de

Natal e Ano-Novo enviadas por:

Brinquedos
arrecadados
foram distribuídos
nosábado

Jaraguá do Sul - O Ja

raguá Moto Clube, Clube

Motogiro de Jaraguá do Sul,
realizou a sua primeira cam

panha de Natal da criança
carente, com a distribuição de

brinquedos. A distribuição

Ação Social de Jaraguá do Sul,
Aciag, André a Alexandre Filma

gens, �ngeloni, Associação
Brasileira de Odontologia, Brasil
Aero Cargo.Bríword Informati

zação e Serviços, Campos,
Mattos, Mayer & Bianchi, Casa
de Apoio ao Adolescente,
Centro Uiniversitário de

Jaraguá do Sul, Cidade Segu
ros, CMC Comunicação, Co
mércio e Indústria Breithaupt
S.A., Construtora Proma, 19a
Coordenadoria Regional de

Educação de Jaraguá do Sul,
Decorpel Papéis, delegada Ro
sane Vailatti, Duas Rodas

Industrial, Edson Andrino, Em

plac, Eni Voltolini, Escritório

aconteceu no sábado passado.
No período de 4 a 10 deste

mês, foram arrecadados brin

quedos para a distribuição. As

32 famílias beneficiadas foram
cadastradas na Igreja Nossa
Senhora das Graças, da Barra

do Rio Cerro, onde foram
distribuídos para 135 crianças.
As crianças ganharam kits

contendo brinquedos e roupas.
O presidente do Jaraguá Moto

Clube, Helio Zonta, "o sorriso de

alegria de cada criança nos

Contábil Zimmermann, Escola
de Ensino Especial de Jaraguá do
Sul, Escola Especial Mariaf>nna
Malutta,:Expresso e Ghia, Etima

Etiquetas, Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, Fundação Mu

nicipal de Esportes de Jaraguá
do Sul, Fundação Pró Rim, Gui

magraf, Guindastes Marechal,
Grupo de A. A. Serenidade,
Homago, Hugo Biehl, Humana

Urgente, lero Bordados, Impor
graf Comercial e Importadora
Ltda., Intergraf Irineu Pasold,
Legião da Boa Vontade, Léidéias

Comunicação, Lions Clube,
Márcio, Ravelli, Marisol,
Mauri line Esquadrias de
Alumínio, Menegotti Indústrias

enchia de esperança de um

futuro melhor, e de forças para
continuarmos com este tipo de

campanha." O "nosso clube

chegou para promover a paz e

alegria a todos. Quem não teve
.

oportunidade de colaborar nesta

campanha, não tem problema.
Vamos fazer novas cam

panhas", disse o dirigente.
O Jaraguá Moto Clube es

teve também participando da

festa de Natal do Lar das Flores.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Metalúrgicas, Orquidário,
Catarinense, Osmar Günther,
Polícia Militar de Jaraguá do

Sul, Posto Mime, Prefeitura

Municipal de Schroeder, Puro
Fio, Realcolor, Samae Jaraguá
do Sul, Secretaria de Estado de

Segurança Pública, Secretaria .

Municipal de Educação, Senac,
Sesc, Sindicato dos Empregados
do Comércio de Jaraguá do Sul
e Região, Spézia & Cia., Speed
Press, Studio FM, Sularroz,
TecnoFlex Informática, Timce
lular, Transville, Trapp, União
Saúde, Vicente Caropreso,
Volnei Morastoni, Z. Winner
Comercial Ltda, Zanatto &

Schupp.

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral

Computadorizado
Médico do Trabalho

Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jara uá do Sul - SC - Fone: 371-2480

.
Neste tempo de alegrias e sorrisos,
agradeço

.

o grande apoio que tivemos de
sua parte, desejando que a graça de Deus e

o amor de Cristo permaneçam em todos os

momentos de sua vida e familiares,
possibilitando a verdadeira FELICIDADE,
que nos leva sempre à busca de um Mundo
mais JUSTO E FRATERNO.

FELIZ NATAL E ABENÇOADO 2001!
Cacá Pavanello

..

1teite dia, epte Ha4a � � �, Ha4a UHt4

� de·a.mtn, �, � e� em � tU
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EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9104·4311

t'-t\ 372·2036

� 371·4311

Dr. Kleber Lisboa Araújo
(RO-S(5270

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 776, sala 12 - Ed. Maximun Center
Jaraguá do Sul - Fone 275-11S0

Karin, Ingrid, Denise, Francisleine,
Victor e Sabrina"

Centro • Czerniewicz
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Ivani)do deixa o Vasco da Gama e volta a Jaraguá do sJ
Falta de

adaptação da
família'provocou
o retorno

Jaraguá do Sul-o técnico
de atletismo Ivanildo de Souza
Pinto está de volta a Jaraguá do

Sul, depois de uma temporada no

Clube de Regatas Vasco da Ga

ma, do Rio de Janeiro. Lá, Ivanildo
foi um dos técnicos de atletismo
do Vasco da Gama. Seu retomo

à cidade "deveu-se à falta de

adaptação daminha família no Rio
de Janeiro, bem diferente da

tranqüilidade de Jaraguá do Sul",
diz. Ivanildo afirma ainda que 'Já
está reintegrado à PME (Fun
dação Municipal de Esportes),
mas não para ser técnico, prefiro
colaborar para o' fortalecimento
da modalidade, auxiliando de

alguma maneira na organização
e busca de apoio." O técnico disse
ainda que "o atletismo é um es

porte de pessoas humildes e que
atinge um grande número de

atletas, por isso precisamos dar

condições' para estes atletas de-

sempenharem suas funções,
buscarem algo mais em suas vidas,
o que é possível através do es

porte. Para isso espero colocar
em prática um antigo sonho, a

fundação do clube do atletismo",
destacou.

Quando foi para o Vasco da

Gama, Ivanildo levou atletas como

JaquelineJacob, 18 anos, Cionara
dos Santos,18, e Luis Paulo, 21,
o único que trocou de clube. A

partir do ano que vem, defenderá
as cores do arqui-rival do Vasco,
o Flamengo. "A of�rta do Fla

mengo foi melhor para o Luis

Paulo, que tem o terceiro melhor

tempo nos 110 metros com

barreira. Jaqueline e Cionara

permanecem lá (Rio de Janeiro),
em especial a Jaqueline, que está
com ótimos tempos em suas

provas", informou. A atleta

Jaqueline Jacob, a recordista no

Campeonato do Rio de Janeiro,
na prova de salto triplo, está em

segundo no salto em distância, em

terceiro nos 100 metros com

barreira e com o quarto melhor

tempo do Brasil. Para Ivanildo,
"Jaqueline deve se dedicar

mesmo a sua especialidade, os

100 metros com barreira, apes�
do excelente tenipo no salto triplo,
Para esta prova ela ainda é muitQ
nova e precisa fortificar as ar,

ticulações para daqui a algun
anos voltar ao salto", disse,
Quanto a Cionara, que treina sal�
triplo e distância, ela será avaliad
e as possibilidades de continus
no clube carioca são grander
Jaqueline e Cionara fizeram ves

tibular de fisioterapia e passaram
o que aumentam suas pos·
sibilidades de permanecer no Ri!
de Janeiro.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

/'

PASSE SEU DEDO AQUI E DESCUBRA A MAIOR NOVIDADE DO GOLF 2001.

Se o Galt é um des maiores prazeres que você pode ter, então oie nõo pode custar coro.

Por isso, o Cmoguó esró com preços e condições incríveis poro o linho 2001, Afinol, o gente
pode deixar seu dedo preto, mas nunca vai deixor você chupando dedo.

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000

Jaraguó do Sul
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