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Carinhoso apresenta
espetáculo de luzes

(

a partir de hoje
-8-s luzes de Natal da em'

presa Carinhoso serão inaugura I

das na noite de hoje. Os jardio]
da empresa vão contar cano

decoração especial, com 60a
mil lâmpadas, além da capela6
nova praça do Papai Noel, cas
cata, presépio e bosques dar
árvores de luz. Uma das atras
ções inéditas serão as água1
dançantes. ]

PÁGINA li

Sindicatos definem
o horário comercial

especial de dezembro
Os Sindicatos dos Empregados do Comércio e do Comércio Va

rejista de ]araguá do Sul concluíram quarta-feira o acordo que definiu

o horário especial de f?Dcionamento do comércio em dezembro. Em

três dos cinco domingos daquele mês o comércio irá funcionar com

atendimento das 15 às 20 horas, para facilitar as compras de final de ano.

PÁGINA 8

PFL negociacom
oposição eleições
o vereador Carione Pavanello

(PFL) almoça hoje c0!ll os cole

gas do PMDB. No cardápio, as elei
ções dá Câmara de ]araguá do Sul

PÁGINA 3

Italiano destaca setor

têxtil deJaraguá do Sul
o diretor. da Sipro, de Ferrara,

Itália,Diego Carrara, destacou a ca

pacidade produtiva e organizacio
nal das empresas têxteis da região.

-

PÁGINA 6

Mostra de Trabalhos

envolveu todas as

escolas do Município
PÁGINA 7

Estudantes ensinam

como evitar doenças
comu�s da velhice

PÁGINA 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� CORREIODOPOVO OPNIÃO

�
•• 5n�/W

SÁBADO, 24 de novembro de 2001

rA l
.' -

arte e a va ortzaçao
da cultura, finalmente,

parecem estar'

recebendo um
tratamento digno em

Jaraguá do Sul .J

ditam na preservação da cultura

como fator imprescindível no
cotidiano das sociedades.

Outra prova do crescimento

das oportunidades culturais em

Jaraguá do Sul é o fato do

Município sediar, pela primeira
vez, uma edição do Festival

Catarinense de Teatro, que vai

acontecer na Scar, no período de
27 de novembro até o dia 2 de
dezembro. Esta iniciativa, so
mente possível devido à cons

trução doprédio daScar, também
beneficia diretamente os grupos
de teatro de Jaraguá do Sul, que
há anos lutam pela maior visi

bilidade da profissão, até agora
considerada uma atividade para
lela na vida damaioria dos atores.

Voltando urn pouco no tem-:

. po, podemos ainda citar a rea

lização do 10 Festival de Formas

Animadas, que aconteceu este

ano, também na Scar. Durante .
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Beber do próprio veneno
I

, ARIOSVÁLDO X. DOS SANTOS - Ex-superintendente da PME

Dia 24/10/20Ó1, na colun:a de esportes de um jornal local, um
I professor escreveu que estávamos fora dos Jasc, referindo-se ao futsal.

Já no dia 27/10/2001, outro professor disse a um jornal de circulação
estadual que o futebol de salão era uma modalidade comprometida.

Durante o episódio do futsal (inscrições), este último jornal foi
I sucessivo e inclusive maldoso. Com absoluta clareza todos falaram,
I escreveram o que não deveriam, pois o futsal deu �a demonstração
de responsabilidade. As palavras do jogador Xande, no jogo final,

I
demonstra a verdade: "O titulo é um presente para as pessoas que
acreditaram em nosso trabalho." .

Sempre soube que o salão seria campeão, já havia dito prematura

II 'mente para o presidente Ivo dos Anjos, pois joguei 4 anos nos Jogos
Abertos, eu estive lá dentro das quatro linhas e tinha a certeza, pois meu
interior dizia que a equipe não ia deixar essa oportunidade de ouro.

Resta uma análise fria de certos "jornalistas" que, como dizia o

saudoso Augusto Silvio: "Quem não tem capacidade psicossomática
para assumir tal função, não assuma."

Esses jornalistas e repórteres esportivos, como se intitulam, são

desprovidos de talento, não entendem do que escrevem e falta-lhes
"foro" jornalísticos. Emitem. declarações com meias verdades, meias
certezas, deixando os leitores sem a informação verdadeira e correta.

O episódio terminou. Restam as dados e números dos Jasc para a

refl�xão dos tais repórteres, jornalistas e políticos, que serão obrigados
I
a mexer em suas consciências e beber do próprio veneno.

I Aqueles pseudojornalistas terão que admirir que o futsal foi
\

impecável com ou sem inscrição, porque foi campeão, derrotou a

I "todos" e, com isso, eles podem alimentar suas vaidades pessoais,
'passando uma borracha em tudo o que escriveram.

Há pessoas que não possuem a faculdade de discernir o "poder"
'de escrever com'o peso da sabedoria.

;Não precisamos da UNE
MALcONTAFNER-CoordenadordolnstitutoGatarinensedePós-Graduaçõo

O posicionamento daUNE (UniãoNacionaldos Estudantes) em relação

,jàgreVe dos prof�so�es e do im�senos vestibma:es f�etais,�estando-

jse
contra a realizaçao 'do vestibular e usando, inclusive, metodos pouco

ortodoxos como a violência, deixam o mundo acadêmico estarrecido.

I Antes,porém, é preciso esclarecer alguns pontos.O que significaUNE?
I IIUniãoNacional dosEstudantes. Então pergunto: eles estavamquestionando
Ia forma de ingresso dos alunos nas universidades? Não! Estavarrtlutando

�por algum aumento -do número de vagas nas instituições públicas para
:alcançat' uma parcelamaior da sociedade brasileira? Não! Então o que eles

estavam fazendo se manifestando contra a realização do vestibular no

acesso ,à universidade pública? Esta me parece ser a pergunta do ano.

Penso que a UNE, representante da categoria. dos estudantes
universitários do País, deveria estar lutando pelos interesses dos alunos, e
não dos professores. Ser solidário com a causa universitária não é tomar as

I:dores para si, como muitos o fizeram, Pior, impedindo, inclusive, que
jovens da sociedade brasileira acessassem o tão desejado ensino superior.

li Que UNE é esta? Estão lutando para quem? Pelos professores? Por

i );que sempre luta contra tudo e contra todos? É claro q�e defendo salários

I:justos para os professores universitários, como toda a sociedade.'Aliás,
IIdefendo salários justos para todos que o merecem.

,

II No entanto, o posicionamento da UNE frente ao problema das
universidades públicas possuium cunho ideológico e infelizmentepartidário.
AUNE deveria sermaior do que esta disputa partidáriapelo poder. Deveria
ser autônoma e independente em suas idéias e suas políticas.

Lutarpor ter idéias próprias não é assumir ideologias de esquerda oude direita
I liLutar por idéias próprias é defender, efetivamente, os interesses de quem se diz

!
representar; Defend€t o fim da greve deveria ser uma de suas bandeiras, assim

I
como defender o vestibular: E, sincernmente, não vi nem uma e nem outra

I .
.

I
Artigos para Carta do leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para

i contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais

j

A cultura em destaque

Os textos e colunas assinado« são de responsabilidades exclusivos dos aut,ores, não refletindo, necessariamente, a oplhüio do jornal.

Nos últimos anos.jaraguá do
Sul deu um verdadeiro salto em

I

qualidade cultural. A recente

inauguração doMuseuMunicipal
Emílio da Silva é apenas uma das

demonstrações do crescimento e

da conscientização da sociedade
no sentido de oferecer ao povo
um poucomais do que empregos
em indústrias. Aliadaàdescoberta
do turismo rural como alternativa

de renda e de emprego, o incen
tivo à produção cultural também
pode, a longo prazo, acarretar

uma nova mentalidade profis
sional e a geração de empregos
em áreas até então inexploradas
na região, como a de promoções
de shows e eventos culturais e

artísticos.

Nesse sentido, podemos ci

tar a implantação do Projeto,
Caminhos de Jaraguá do Sul,
idealizado pela administração
pública, bancado pela iniciativa

. privada e que atualmente é con

siderado um dos mais promis
sores negócios surgidos recente

mente na região.
Na área cultural, a reabertura

do Museu Emílio da Silva, que
estava fechado há mais de seis

anos, demonstra a vontade e a

'perseverança daqueles que acre-

Opto. Comercial:
Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649. E·mail- correiodopovo@netuno.com.br
Sucursal .Guaramirim:

Rua28deAgosto, 2258, sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2005 - 373-2856
- correiodopovogm@netuno.com.br

este evento o público de Jaraguá
do Sul, especialmente o infantil,
teve oportunidade de conhecer e
prestigiar uma forma de atividade
artística pouco praticada na

região.
A vinda de artistas plásticos

de renome, como Guida Heuer,
Lair Bernardoni e Sílvio Pléticos,
trazidos através da iniciativa da
Oficina de Arte, é outra de

monstração do desenvolvimento
( não só daprodução artística local,
mas do envolvimento dos profis
sionais da área edo compromisso
em fazer da região um pólo
cultural no Norte de Santa Cata

rina. Os projetos do Sesc (Serviço
SocialdoComércio)? que têm sido

oferecidos em Jaraguá do Sul,
também têm projetado a cidade
como importante pólo na di

vulgação e apreciação das mais

diversas formas de cultura, desde
a música, dança, poesia, teatro e

artes plásticas. Através dos

projetos culturais do Sesc o pú
'blico jaraguaense foi brindado
com diversos espetáculos, únicos
em diversidade cultural e te

mática; A arte e a valorização da

cultura, finalmente,parecem estar

recebendo um tratamento digno
em Jaraguá do Sul.

Teleassinaturas:
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o TSE (Tribunal Superior Eleit�ral) realiza na quarta
feira, dia 28, audiência pública com os partidos
políticos para discutir as minutas de Instruções das

Eleições de 2002. Durante a reunião, cada partido
terá cinco minutos para apresentar suas sugestões.
Uma das informações a serem repassadas diz respeito
a pesquisas eleitorais. As minutas determinam que, a

partir de 1 de janeiro, as enquêtes só poderão ser

divulgadas após registradas no TSE e TREs (Tribu
nal Regional Eleitoral), até cinco dias antes da

publicação.
.

.

Quem desrespeitar a lei pode pagar multa de até R$
106 mil. As empresas deverão informar quem
contratou a pesquisa, a metodologia e sobre o

questionário aplicado aos entrevistados. /

CONFIRMADO MAIS UM

O PT de Jaraguá do Sul

analisa a possibilidade de

lançar o vereador José
Pendiuk dos Santos, o Zé
Padre, candidato à Pre
sidência da Câmara Mu-

.

nicipal, O assunto está

sendo discutido interna

mente, embora perma
neça o compromisso com
o bloco que elegeu Lia

Tironi (PSDB). Caso seja
confirmado o nome de
Zé Padre, sobe para

.

quatro os pretendentes a

presidente.

O presidente do Sindicato

do Vestuário, Gilda Alves,
será o candidato do PPS a

deputado estadual em 2002.

O nome será apresentado
oficialmente à direção es

tadual amanhã, durante a

convenção estadual, em

Florianópolis. Os socialistas

defendem a candidatura do

ex-prefeito daCapital Sérgio
Grando ao Governo do

Estado e não descartam o

lançamento de um candi

dato a deputado federal pela
região.

INFRAÇÃO
Indiferente ao Código Brasileiro de Trânsito, o

motorista do veículo 153 da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, placa CYU-1066, dirigia; na manhã da última

quinta-feira, pelo centro do Município, falando ao

celular. A infração é prevista no inciso VI do Artigo
252 do código.
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

� ADDlMakler II
ÉMAISSEGURO

Conheça 'todos os nossos serviços na área de Seguros
e Gerenciamentos de Riscos.

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

I DESAVENÇAS: PSDB E PFL NÃO SE ENTENDEM SOB'RE POSSíVEL ACORDO PARA 2002

Carione articula eleição da
Câmara com PT e PMDB

]ARAGuA DO SUL - O O vereador Carione Pa- Na quinta-feira, Carione Marcos Scarpato (PT)
desentendimento entre PF'L vanello (PFL) pretende oficializou o convite aos disse que a decisão será da

e PSDB decorrente do reunir-se ainda esta semana vereadores peemedebistas executiva, mas adiantou que
possível acordo para que os com vereadores do PMDB para um almoço, hoje. 'Já o partido pode negociar
partidos aliados apóiem o para tentar costurar um que o PSDB liberou sua com setores do governo.
candidato pefelista à As- acordo nas eleições da Mesa bancada, vamos jogar com ''Não se trata de aliança, mas
sembléia Legislativa no Diretora. Ele articula ainda todas as hipóteses possíveis;', de um acordo político. O
próximo ano produz novos com os parlamentares do afirmou, O líder do PMDB PT não fará acordo em tor-

desdobramentos. Depois PT. "Temos oito votos e na Câmara, vereador Pedro no de nomes, mas de pro-
de cobrar o cumprimento precisamos demais dois, que Garcia, disse que o partido jetos de interesses cornu-

do acordo e das ameaças de podem ser do PSDB,PMDB está disposto a discutir can-. nitários. Quem tiver a me-

.

rompimento, o PFL discute ou do PT", disse, nurna re- didaturas. "Em princípio, lhor proposta e disposto a

novos rurnos para o partido. ferência ao acordo firmado temos compromisso com exercer as funções parla-
As divergências são tantas entre os oito vereadores do obloco que degeuo liaTironi mentares, terá o apoio do

que os pefelistas nem con- PFL e PPB para apoiar urn (PSDB), mas nada nos im- PT", condicionou, lembran-
tam mais com o apoio dos candidato do grupo. Em pede de sentarmos para do que o partido está com-

tucanos para a eleição da 2000, Carione, candidato do conversar. Queremos conhe- prometido com o PMDB

Câmara, marcada para o governo à presidência, foi cer as propostas para deci- e parte do PSDB.

dia 13 de dezembro. derrotado. dirmos pela melhor", avisou, (MAURíLIO DE CARVALHO)

Câmara de Vereadores homenageia ex-presidentes
]ARAGuA DO SUL -

Em sessão solene realizada

quinta-feira no MuseuMu
nicipal Emílio da Silva a

Câmara de Vereadores ho

menageou os 30 ex-presi
d�ntes, desde sua implan
tação, em 1936. A cerimô
nia reuniu lideranças poli
ticas do Município e repre
sentantes do PoderJudiciá
rio, além de familiares dos

homenageados. Entre os

agraciados com a placa
distintiva estava o diretor

presidentedoJornalCORREIO
00 POVO, Eugênio Victo!;
Schmôckel, que presidiu o

Legislativo entre janeiro de
.

1967 e fevereiro de 1968.
A diretora do museu,

Alcioni Canuto, l�mbrou a'

importância do espaço' na .

História de Jaraguá do Sul,
lembrando que o prédio
abrigou a sede dos três po
deres, Ângelo Piazera Neto

Cesar Junkes/CP

Vereador Beto Gonçalves entrega a placa ao ex-presidente Eugênio V. Schmõckel

leu emocionado uma men

sagem retirada da antiga
urna da CâmaraMunicipal,
revivendo os tempos de

menino, quando sorteava

as pessoas que integrariam
o júri. O prefeito Irineu

Pasold (PSDB) destacou a

responsabilidade dos ex

presidentes e reforçou a

importância do evento.

O presidente da Câma
ra, Lia Tironi (PSDB),
classificou a data como um

"dia especial para Jaraguá
do Sul" e convidou a pla
téia a urna reflexão sobre

a Casa e seu membros.

"Como os ex-presidentes
são representantes legítimos
do povo, essa homenagem
se estende a todos os jara-

guaenses.
Na placa oferecida aos

ex-presidentes está escrito:
"Toda vitória e progresso
têm o seu tempo e você,
com certeza, teve alcança
do, através de muita luta,
o êxito desejado em suas

ações quando esteve à

frente dessa casa de leis." I(MC) .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CONSENSO: PPB DE GUARAMIRlM QUER O VICE-PREFEITO DE JS PARA CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

Moacir Bertoldi encontrou-se

quinta-feira o diretório
GUARAMIRIM - Os pé

I pebistas querem que o vice
I prefeito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi, seja lan

I, çado candidato a deputado
.
estadual pela região. Bertoldi

I compareceu quinta-feira à

noite a um encontro or

ganizado pelo diretório local
do partido, atendendo con
vite do presidente José
Prefeito de Aguiar. Ele rece
beu manifestações unâ
nimes de apoio no encontro,
que reuniu membros do

diretório, vereadores da

bancada pepebista e con

vidados. Aguiar queria res-

posta imediata, masBertoldi
pediu tempo para se ma

nifestar.
- Não estou dizendo

não, mas não posso, infeliz
mente, neste momento,
dizer sim-, disse Bertoldi,
surpreendido com a inicia

tiva deAguiar, que reuniuos
correligionários para anun

ciar esta disposição ao ja
raguaense. Há situações que
precisam ser ponderadas

II Vereadores
I
I
propostas de autoria do

I

Partido dos Trabalhado�
res, defendendo a redução

I dos salários dos vereado-

111 res, do p:efeito e vice
I prefeito, e diminuindo o

1'1 recesso do Legislativo
I Municipal, de 90 para 30

i dias, foram rejeitadas esta

111·semana na Câmara de

II)
Vereadores. As comissões

Ir que apreciaram as duas

I; matérias basearam-se na

li inconstitucionalidade das

ill modificações pro�ostas,
I conforme parecer emitido

'I pelo assessor jurídico do

GUARAMIRIM - Duas

, 370-0816

com

Edson Junkes/CP

JoséPrefeito de Aguiar mobilizou o partido emGuaramirim

antes da definição da can

didatura, "são com os

compromissos profissio
nais", comentou Bertoldi,
que é médico pediatra e

trabalha há dez anos em

Jaraguá do Sul. Foi a pri- .

meira reunião em que par
ticipou como convidado

do partid6, em município
vizinho de Jaraguá do Sul,
revelou Bertoldi.

I O vereador Altair Aguiar
.

defendeu enfaticamente a

candidatura do vice-pre-'
feito, dizendo que é o nome

que tem a preferência dele

para sair candidato à As

sembléia Legislativa. Aguiar
também reconheceu que
dificilmente o PPB po
derá apresentar outro no

me, que não seja deJaraguá
do Sul, pela posição in

fluente do Município na

microrregião. Altair tam
bém analisou o desem

penho da bancada pepe-

rejeitam 2 propostas do PT
Legislativo, Cícero Dittrich.

A alteração do período
de recesso estava sendo

solicitada através de emen

da popular elaborada pelo
PT, com mais de 800

assinaturas recolhidas na

comunidade. Os verea

dores Salim José De

quêch (PFL), Osni Byla
ardt (PMDB) e Adilson

André Araújo (PPB) in
.

tegram a comissão que
decidiu pela rejeição da

diminuição do recesso. A

decisão surpreendeu ao

vereador e presidente da

Câmara, Evaldo João Jun-

ckes (PT), que estranhou,
principalmente a posição
de Dequêch, que !lo prin- .

cípio apoiava o vereador do

PT nestamatéria.

ParaJunckes, o pefelista
foi de completa incoerência

\
nessa questão, porque no

'começo anunciava apoio
intransigente e, esta semana;

posicionou-se contrário,
Ele lembrou queDequêch
foi o primeiro a assinar a

proposição, ainda no pri
meiro semestre, quando o

PT buscava assinaturas

suficientes para colocar a

matéria em votação. (MR)

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Dr. Pedro Chuji Nishirnori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

bista na Câmara de Verea

dores, onde o partido está

aliado ao PFL, e reclamou

mais apoio mútuo entre os

dois partidos .

Ele queixou-se tam

bém do atendimento que
recebe do Executivo, di
zendo que "esperavamais".
J� o ex-vereador Ivaldo

Kuczkowski, que compa
receu à reunião, em aten

ção ao convite de José
Prefeito de Aguiar, tam
bém destacou a candi

datura de Bertoldi como

tendo grandes chances na

região. Mas alertou para o

risco de excesso de candi
datos no Vale do Itapocu.
"Se continuar com tantos

nomes, a região ficará frus

trada", alertou.
O vice-prefeito de

Guaramirim,JoséJoaquim
Fernandes, participou da

reunião e disse que apoiará
Bertoldi, decididamente, se
ele aceitar sair candidato

para a Assembléia Legis
lativa. (MILTON RA_ASCH)

O Executivo de Guaramirim fez bom negócio ao

adquirir o imóvel da antiga Estação Ferroviária. O

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL) insistiu e conseguiu
que a Rede Ferroviátia Federal fizesse a revisão do

primeiro valor do imóvel, então avaliado em R$ 118

mil, baixando-o para R$ 66 mil. Foi passo importante
para garantir para Guaramirim prédio de considerável
valor histórico e cultural. O primeiro passo para a

formação de um museu. A cidade se ressente de
iniciativas que contribuam para a formação da

identidade histórica e cultural do Município.

MOBILIZADOSJPMDB
A JPMDB realizará nos

dias 1 e 2 de dezembro,
no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville, a

convenção estadualda ala
.

jovem do partido, com
eleição dos novos diretó-

. .

N
\

nos e executrva, aopor-
tunidade também será
extraída a proposta de

participação da juventude
peemedebista, que será

d/,apresenta a ao pre-
candidato do PMDB ao

Governo do Estado, Luiz
Henrique da Silveira.

Moradores das comu

nidades da Vila Recanto

Feliz, Vila Paraíso, Bairro
Amizade eBairro Schroeder
I farão nova reunião con

junta, hoje, às 14 horas,
para definir formas e or

ganização para pressionar
as autoridades pela exe

cução da pavimentação
da Rua Cláudio Toma

�elli, que dá ace�so para,
as comunidades. O tre

cho, de 9,5 quilômetros,
está precário, com bura
cos e muita poeira.

ENTRE ASPAS �

"O que é que causará mais mortes, a ferrovia ou a

rodovia?" (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
argumentando que muitas pessoas que se opõem à

instalação do co�torno ferroviário em Schroeder,
desconhecem que o contorno rodoviário, previsto para a

duplicação da BR-280, alcançará a: mesma região
prevista para ser atingida pelo primeiro)

Vereador!
}km do }krbo }krear

que é Zelar, Cuidar, Vigiar.
A palavra vereador vem do verbo oerear que

significa zelar, cuidar, vigiar. Assim sendo, o

vereador é um zelador do bem estar dos

munícipes, epara bem desempenhar a suafunção
deve estar sempre atento às necessidades da

comunidade, empregando o seu esforço deforma.
vigilante na fiscalização da administração dos
benspúblicos.

CRepúbQtco CJedellOtLVo do (jjllOglQ
8gtado de gatlta CataftlM

Cômow JAUIILcLpaQ de Jowguá do guQ
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IEMPRÉSTIMO: EMPRESA GAÚCHA FACILITA CRÉDITO EM JARAGuA DO SUL

Portocred realiza financiamento

pessoal rápido e sem avalista
]ARAGUÁ DO SUL - Cré

dito fácil, ágil e descom

plicado. Esses são os três
fatores fundamentais para
quem está em busca de
dinheiro. A Portocred S.A.

Crédito, Financiamento e

Investimento, uma- empresa
fundada há seis anos em

Porto Alegre, trabalha exa

tamente assim. Há dois me

ses, a financeira abriu uma

filial em Jaraguá do Sul e está

voltada para atender pessoas
físicas com vários produtos
de crédito para o atendimen
to das necessidades do seu

público. ''Nosso objetivo e es

pecialidade é facilitar o crédito

pessoal sempre que o cliente

precisar", afirma o sócio-pro
prietário Edgar Hardem Vieira.

Para fazer o empréstimo,
basta ter em mãos o docu
mento de identidade, CPF,
um comprovante de renda e

residência que o crédito pes
soal é liberado no mesmo dia,
sem a necessidade de avalista.
Para a aceitação do emprés
timo, a Portocred aceita a ga
rantia de cheques ou veículos.

Além de crédito pessoal,
a Portocred também destaca
se no segmentb de financia-

INFORME
•

./ Com o case "Programa
Fidelidade - Selecta&

Algemix", criado pela
Divisão de Produtos para
Sorvetes, a Duas Rodas

Industrial conquistou p,elo
segundo afio consecutivo
o Prêmio Top de

MarketingdaADVB
(Associação dos Dirigentes
de Vendas do Brasil).

Diretor comercial Garibaldi Antunes Maciel Filho

.I Ogrupo criou regras
específicas, entre elas a
realização depedidos ou
aquisição de volumes
mínimos deprodutos. Os
pontos a receberem
ganharam o nome de

"casquinhas", com q slogan
"Tire uma casquinha da
DuasRodas".

Goldent: a chance de um
sorriso perfeito e bonito Fotos: Divulgação

Portocred fica localizada na Rua Procópio Gomes de Oliveira]ARA,GUÁ DO SUL -

Com a chegada da Empresa
de Planos Odontológicos
Goldent, a população de nos
sa cidade passa a ter oportu
nidade de realizar um sonho,
antes inatingível: ter um sor

riso perfeito, conforme ex

plica o seu diretor comercial,
Garibaldi Antunes Maciel
Filho.

A Goldent, fundada em

1989, foi criada para atender
as necessidades de uma faixa
da população que historica
mente era relegada a segundo
plano, pois os planos de saúde
não cobriam a parte bucal e

eram economicamente inviá

vel à maioria da população.
O Plano Odontológico da
Goldent proporciona várias

vantagens aos seus associa

dos, como a tranqüilidade de
ser associado a uma empresa
com tradição na área de saú

de e devidamente registrada
no Conselho Regional de
Odontologia e na Agência
Nacional de Saúde Suple
mentar, além de oferecer um

.

plano sem nenhuma carên

cia, onde o associado é aten

dido imediatamente após a

assinatura do contrato, um

plano acessível que não pos
sui 'mensalidades e sim uma

pequena anuidade, profis
sionais qualificados em suas

respectivas especialidades, a

maior rede credenciada de

profissionais na área odonto

lógica, � ter cobertura em

toda a Região Sul do. País .

Garibaldi explica que o

plano odontológico Goldent

atende a todo tipo de trata

mento, desde uma simples
restauração até a colocação
de implantes dentários, sendo
que na área ortodôntica (apa
relho para os dentes) é que
reside o maior sucesso do

plano, porque a Goldent dá
cobertura total no aparelho
ortodôntico (fixo ou móvel)
e proporciona ao associado

. pagar uma manutenção reduzida.
A Goldent ainda criou o

"Sistema de Garantia Gol

dent", que consiste do associa
do ptimeiro comprovar e fa
zer uso das vantagens ofere
cidas para· depois, efetiva
mente, pagar o plano, fi
naliza Garibaldi. A Goldent
está em nossa cidade a mais
de quatro anos e sediada à

Rua Expedicionário Gumer
cindo da Silva, 72, centro,
Jaraguá do Sul, onde c0ngre
ga clientes, associados e ami

gos extremamente satisfeitos
com o plano Goldent.

eles: Alexandre Guilardi de
Freitas, Igor Nimo Masloff,
João Batista Urrutia Jung e

Léo Ismar Lewgoy. O objeti
vo contínuo é atender o pú
blico que não tem condições
de operar com os grandes ban
cos, disponibilizando crédito fá
cil e rápido para grande parte
do p.íblico de menor renda.

O nome da empresa, '�or
tocred", surgiu da inspiração
desses empresários com re

conhecida experiência nas

áreas bancária, industrial e ad
vocatícia. Seu nome sugere
segurança e tranqüilidade. O
endereço é Rua Procópio
Gomes de Oliveira, 83, sala

1, Galeria Terra Nova - Cen
tIO. O telefone é 370-0417.

menta de automóveis novos

e usados (a partir de modelos
de 1982) e captação de in

vestimentos através de Le

tras de Câmbio. "O crédito
direto ao consumidor tem
sido altamente atrativo, con

quistando cada vez mais cli-·

entes", comenta Vieira. ''Na

verdade, continua, é uma li

nha de crédito que se destina
.

a viabilizar operações comer
ciais de pessoas físicas, desde
"que de acordo com suas reais

condições de pagamento."
HISTÓRIA - O surgi

mento da Portocred aconte

ceu graças ao empenho de
um grupo de empresários de
reconhecida experiência e ca

pacidade profissional. São

.I A iniciativa rendeu

aumento de 17% no

número de clientes

fidelizados. Além de
consolidar-se como líder
no merc�do nacional,
conseguiu índice de 67%
de fidelidade em toda sua

carteira de clientes.

./ Opresidente do Setor dos
ServidoresPúblicos da

Bélgica, Luc Hamelinck, e a
diretora deRelações
Internacionais da Central
Sindical Cristiana daquele
país, Veronique Rousseau,
estarão emjaraguá do Sul
napróxima segunda-feira.

Breithaupt ganha prêmio da Ceic-SC
Empresa Cidadã/20m, pelos
incentivos ao esporte amador.

Com 75 anos de atividade
no setor de comércio, o Gru
po Breithaupt reúne, na re

gião, lojas de materiais de

construção, supermercados,
um hipermercado e um shop
ping center, além de uma loja
virtual. Emprega 1,2 mil

funcionários. ''A qualidade e

a política de preços justos são

os principais ingredientes pa-

ra o sucesso do grupo", diz
o diretor-administrativo, Ro
berto Breithaupt,

O Grupo Breithaupt é o

maior revendedor estadual
de produtos da Makita e da
Bosch e é, pelo sétimo ano

consecutivo, o maior reven

dedor nacional das betoneiras

Menegotti de 145 litros. A

empresa conquistou ainda

OITop of Mind de Material de

Construção - Região Norte.

]ARAGUÁ DO SUL - A

Câmara Estadual da Indústria
da Construção de Santa
Catarina concedeu ao Grupo
Breithaupt o Prêmio Emílio

Baumgart, considerado o

Gran Prix da construção e

do mercado imobiliário, na .

categoria Loja de Material de

Construção. Em agosto, o

. grupo recebeu da ADVB

(Associação dos Dirigentes
-de Vendas do Brasil) o título

.I Eles integram a missão

sindical, composta por
cinco belgas, que vem
conhecer as condições de
trabalho e as relações entre
patrões e trabalhadores no

Brasil, dentro de um

intercâmbio promovido
pelaCAT brasileira

(Central Autônoma de

Trabalhadores) .

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. RO"gério Luiz da Silva - CRNt 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - CRNt 8879

J.:;.:=
.�

GróJicaCP
.I NoMunicípio,.os
sindicalistasserão recebidos

pela diretoria do Sindicato do
Vestuário epelo coordenador
RegionalSul do Instituto de

Promoção Socialda CAT,
RogérkJ IJaUó.

•

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

c. Alenáemos comullos orlopéái(o e Iraumalologíca, imobilizações genaáas,
punções arlíciJlares, curalívas, ele. (47) 313-2868370-7919 Rua BinÕD do Rio Branco, 697 • Sala 2 • Úlntro • Jaraguá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - GuaramirirnlSC

J)
�

POSITIUO
JOINVILLE

Sala de Assistência em Jaraquá Ambiente moderno e adequado
Material atualizado MATRíCULAS ABERTAS.

Transporte Jaraguál Joinville incluído '1(47) 4220848Melhor equipe de professores
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IISEMINÁRIO: SETOR TÊXTIL DISCUTE COMPETITIVIDADE E CAPACITAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
.

Evento define diretrizes para

acriaçâo do consórcio regional
}ARAGuA DO SUL -- Ao o diretor da Sipro, Diego das no s�minári�. O Minis- e Comércio Exterior, além de

final do Seminário de Com- Carrara, ressaltou a capa- tério do Desenvolvimento' e firmar convênios com países
petitividade da Cadeia Pro- cidade organizacional das o BRDE (Banco Regional de para' auxiliar na pesquisa de

dutiva de Confecção, as enti- empresas da região e. a im- Desenvolvimento do Extre- mercado e na busca de novas

dades participantes defini- portância do associativismo m� Sul) prometem linhas es- tecnologias.I
ram as diretrizes para a cria- na busca da competitividade. peciais de financiamento às A Fiesc (Federação das

ção do Consórcio de Com- "O importante para o sucesso micros e pequenas empresas Indústrias do Estado de Santa

petitividade do Setor Têxtil. da, cadeia produtiva é a par� para capacitação e capital de Catarina) dará apoio ins-

O evento discutiu a capaci- ceria entre os setores da co- giro, além de apoio técnico. titucional para pesquisas e

tação das empresas e o su- munidade, como empresas, O secretário de Produ- com entidades internacionais

porte à inovação, fortale- poder público e trabalhado- ção, Dieter Janssen, con- em rodadas de negócios. O
1 cendo as indústrias e garan- tes", ensinou, lembrando que firmou a parceria da Pre- Senai (Serviço Nacional de
tindo a competitividade. O não basta somente produzir, feitura no projeto, garan- Aprendizagem Industrial)
seminário, realizado na quin- ,

mas comercializar a produ- tindo apoio para a formação, colocou à disposição a infra-
I ta-feira, no Cejas (Centro ção. "É aí que reside a maio- da cooperativa de crédito e estrutura necessária ao con-

Empresarial de Jaraguá do ria dos entraves", completou. no treinamento de mão-de- sórcio e cursos de quali-
Sul), teve a, participação de DIRETRIZES -- O Se- obra para o setor, além da pro- ficação na área de confecção.
representantes da Sipro (So- brae (Serviço de Apoio às messa de fomentar a participa- o Citer e a Sipro firmaram

ciedade Intervenções Produ- Micros e Pequenas Empre- ção do empresariado local à/ parceria para informações
tivas) e do Citer (Centro de sas) vai propor a realização proposta. A Unerj colocará à em pesquisa, tendências e

Informações Têxtil), ambos de um programa para aten- disposição do projeto estagiários ,

troca de experiências.
í da Itália. der as necessidades aponta- de Engenharia de Confecção (MAURíLIO DE CARVALHO)

, Empresário recebe prêmio catarinense da construção
]ARAGuA DO SUL -- A

Proma Construções e Pla

nejamentos, de Jaraguá do

Sul, recebeu no dia 16 de
novembro o Troféu Emílio

Baumgart, concedido pela
Ceic-SC (Câmara Estadual
da Indústria da Construção

I de Santa Catarina). O even

I to foi a primeira edição do
Grand Prix da Construção

'; e do Mercado Imobiliário

: realizado no Estado. A em
,

presa concorreu na categoria
Lançamento Imobiliário

Destaque 2001, com a obra
do edifício residencialAma

ranthus, situado na Rua
Adolfo Scari, 36, próximo
à antiga Scar (Sociedade
CulturaArtística).

De acordo com o pro
prietário da Proma, enge
nheiro civil Paulo Obernaus,

1
o prédio foi indicado por

[',1'", profissionais
do Creci-SC,

no segmento imobiliário,
porque traduz um novo

I
.

I
�--------------------------------------------

'II

I
I
II

�

um bom dia

O Amaranthus destaca-se pelá moderno design Divulgação

conceito de moradia. O edi
fício tem uma infra-estrutura

que lembra um country c/ub,
aliada ao requinte dos
melhores resorts. "O Ama
ranthus se destaca pela ar

quitetura e designmodernos .

num projeto paisagístico e

muito espaço ao ar livre que
proporciona uma nova di-

mensão de qualidade de

vida", diz Obernaus.
O troféu, na verdade,

leva o nome do catarinense
considerado o pai do con

creto armado no Brasil.

Emílio Henrique_ Baumgart
nasceu em Blumenau a 25

de�ulho de 1889, e foi autor
de centenas de projetos,

comunicação, você
. A distância com

relação 00 seu por poderá ser

edique-se o uma

ue lhe proporcione
tisfação. No plano
I, evite se iludircom

pesso onhecidas.

Virgem'- Suo forço e

não são aparentes,
mpre acabo fazendo
astral favorecerá

6cios. As vanta
s.serõo cloros:
o vontade. Evite

provocar o ciúme de quem amo.

, alguns deles com destaque
internacional. Seu primeiro
e grande triunfo foi em 1925,
ao projetar e construir o

primeiro arranha-céu do Rio
de Janeiro - o Cine Ca

pitólio. Baumgart faleceu aos
54 anos, em 9 de outubro
de 1943.

A Proina está no mer

cado há dez anos e con

quistou credibilidade em

seu trabalho por ser refe
rência em obras residen
ciais. Em agosto de 1999,
a' empresa diversificou
suas atividades arendendo
também obras industriais
e comerciais, tendo como

destaque, por exemplo,' a
construção do Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. "Esse prêmio reflete
um reconhecimento de
um trabalho' realizado com

muito esforço durante to

dos esses anos", conclui
Obernaus. (ÉVILlN FRITZKE)

ixe o orgulho de
e o ajudo oferecido
opa esperto deveró

.�iiw�r,gfi�ixã�. O namoro

vai exrqrr mais senedade.

Escorpião _ As chances de
ar profissionalmente
rmes. As conquistas
vorecidas, mos o vida

i inspirar cuidados

TORNEIO
A Sociedade Recreativa Rio da Luz -- Salão, Barg -

promove neste final de semana Torneio Intermunicipal
d� Tiro Carabina 22 Misto, no estande de tiro do Parque
Municipal de Eventos.

CAMPANHA
Os interessados em colaborar com donativos para o

Natal dos índios da reserva de Araquari têm até o dia

12 de <dezembro para entregar as doações. Roupas,
alimentos, calçados e brinquedos são bem-vindos. A

entrega pode ser feita no Supermercado Tonin, do
Bairro São Luís, ou entrar em contato com Sandra,
através do telefone 371-7341.

EPAGRI
O governo do Estado anunciou, através do secretário

de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Odacir Zonta,
que em breve será lançado 'edital para concurso público
para a contratação de 400 novos funcionários para a

Epagri. Desde 1989 que o Estado não efetua contra

tação na área da pesquisa e extensão rural. Quando a

Epagri foi criada, em 1991, havia 2.442 funcionários

.rernanescentes das empresas que resultaram na sua

criação. Hoje, apesar de ter dobrado sua atuação, conta
com apenas 1.705 funcionários. Segundo o presidente
da Epagri, Dionisio Bressan Lemos, o concurso será

para a contratação de funcionários para as mais diversas

áreas, especialmente técnicos agrícolas, pesquisadores,
extensionistas sociais e servidores de apoio.

CODEJAS.,... C/A DEDESENVOLVIMENTO DE

JARAGUÁ DOSUL S/A, torno público que foi expedido
pelo FATMA, atA0 nº 252/2001, p/ extroção de Saibro e

Argila, no Estrado Joroguá Esquerdo, Joroguá do Sul/Se.
ProcessoDNPMtf815.599/97

'

CODEJAS - C/A DEDESENVOLVIMENTO DE

JARAGUÁ DOSUL S/A, torno público que foi expedido
pelo FATMA, o LAO nº 251/2001, p/extroção de Saibro,
Argila e Gnoisse, no Estrodo Santo luzia, Joroguá doSul/

se. Proces�oDNPMtf815.213/97

CODEJAS - C/A DEDESENVOLVIMENTO DE

JARAGUÁ DOSUL S/A, torno público que foi expedido
pelo FATMA, o LAO,nº 253/2001, p/extroção de Cascalho e

Areia, no leito do Rio Itopocu, Nereu Rómos, Joroguá do
Sul/Se. Proc'ssoDNPM n�815.207/99

Sagit' io _ Você vai

uita gente, graças
e teró 00

�L4&Cl" Se tr�balha em

_re'8�te sera o

I poro troçar
. Facilidade poro

.lidor com o público. Cuidado
.corn o carência afetivo.

ostre interesse por
o: o seu desem-
rá sendo avaliado.

mance.

Ca ricórnio _ Fique de
s oportunidades de

s bastidores, você
ir 00 seu modo.

--
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1IP.�'tWPra, veida e imobiliárias DI

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!
Não fechamos para almOfO 370-0417-Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83

Seleciona para
admissão Imediata

o 20 grau completo; J;

O Experiência mínima de 2 anos como Gerente no �
OO��� I

iOs interessados devem entregar currículo ou

preencher ficha de inscrição na Rua Reinoldo Rau
nO 170 - Centro, dias 26 e 27/11, no horário comercial.

.

Salão comi. , vestiários, campo de futebol,
quadra poliesportiva e demais depends., à F;L

.

Joinville s/n (altura do 1.500), Baependi, A.
ter. 55.808,60m2, A. constr. 912,00m2 (aprox),
Matr. 30.096, CRI local. Obs: Ocupado.
Construções não averbadas. Desocupação e

regu!. p/ conta do comprador. Valor mínimo
de venda R$ 750.000,00
Consulte imóveis em outros Estados.
PAIX: (11)3272.9300 FAX: (11) 3277.6725

Visite site com FOTOS e Condições de Venda:

www.zukerman.com.br

Depois do
leite materno dê
ao seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844·

Vende-se terreno

próximo do centro,
com aprox. 1 .500m2•
Valor R$ 25.000,00
(super negociável).
Tratar: 372-0074 ou

9112-4711, com

Élcio.

Vende-se na Vila Rau,
um terreno de 500m,
próx. de escola, ponto
de ônibus. R$ ,

6.800,00.
Tratar pessoalmente
na Rua dos Escoteiros,
114 ao lado Posto
Marcolla.

Vendo terreno

20.000m2, BR 280,
próx. Nereu Ramos -

R$ 10.000,00. Tratar:
952-6889 .

Vende-se 1 terreno com

casa de 2 qudrtos,
sala, cozinha, bwc, São
Francisco do Sul, Vila
da Glória, fundos para
baía. Terreno com

700m2• Valor
R$ 19.500,00. Tratar:
379-1559, com Tito.

BIKE TRILHA a casa das bkidetasl

.r

NEGOCIOS & OFERTAS:
Se unda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

TeMOS: esteiras, bic;;,letas erSoMétri,as,
adesivos, a,essórios e pe�as de reposi�ão.

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Compre agora um

lindo terreno com

4.350m2 no bairro
Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, com
luz, água, sossego
total para seus fins de
semana numa linda
chácara. Tratar: (47)
3025-4549 ou (47)-
453-1023.

Fazemos também a manutenção e consertos na sua bicicleta.

w 215-2383

Vende-se dois imóveis

,urbanos defronte a

Prefeitura de
Schroeder (2 quadra),
Valor R$ 8.000,00
cada.
Tratar: 9973: 9313 f
(47) 374-1313.

Vende-se

propriedades rurais
em Schroeder com
172.000 m2, com
bananal, água e

energia elétrica. Valor
R$ 55.000,00. Tratar:
9973-9313 ou (47)
374-1313.

Vende-se terreno no

loteamento Versalles
II, na avenida

principal, asfaltada cf
15x40 de fundo
(604m2), na rua João
Batista Rudolf, Valor
R$ 35.000,00. Aceita
se carro no negócio.
Tratar: 370-1202.

Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 838 . Centro' Jara ué do Sul

Uma;;:Qpção com variedade e qualidade.
Aten:dendo todos os dia ás 11h às 1411.

Com buffei pOlt qpilo e no DQfflJ

1I1endem(Jj 11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

Vende: Madeira, com área 47 m2,
em terr.eno de 329 m2. Rua 938 -

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria, cf 236 m2,
em terreno de 499 m2. Rua Ida

Bridi, 207 (Vila Lalau).
Preço: R$ 43.000,00

Vende: Alvenaria (semi-acabada), cf
área de 80 m2, em terreno de 900
m2. Rua Verônica D. Rosa (Barra).

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Alvenaria, cf 140 m2, em
terreno de 364 m2. Rua: Erich

Sprung, 155 (Água Verde)
Preço: R$ 66.000,00

Vende: Alvenaria, com área 108 m',
em terreno de 492 m'. Rua Padre

Vicente, 167 (Corupá).
Preço: R$ 83.000,00

Vende: Alvenaria, cf área 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114 (Ana Paula)
Preço: R$ 22.000,00

Vende: Alvenaria, com área 150 m2,
em terreno de 720 m2.

Rua: Fredolino Martins, 311
Preço: R$ 45.000,00

Vende: Alvenaria, cfárea 70 m2, em .

terreno 720 m2. Rua: Marcelo Barbi
-lote 44 (Tifa Martins)
Preço: R$ 33.000,00

VENDE

Vende: Terreno de esquina, cf área
1.538 m2. Rua 25 de Julho (Vila
Nova). Preço: R$ 130.000,00

Vende: Terreno cf área 589 m2.
Lateral Rua Cel. Procópio Gomes

(Centro) Preço: R$ 45.000,00

Vende: Excelente chácara, contendo casa em alvenaria de
;184 m2, áreapifestas, lagoas de Deixe e várias cachoeiras.

Terreno cf área 375.000 m2. Nereu Ramos

Preço: R$100.000,00

Aluga: Casa madeira, 2 dormitórios.
Rua Frederico Ranton (Santa Luzia)

R$ 160,00

Aluga: Sobrado contendo 2 suítes +
3 dormitórios. Rua 25 de Julho, 144

(Prôx. Agricopel) R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOCÃO JUROS ZERO.
,

VENHA -CONFERIR.
Cod.SYlOM

i

/

/

Cod.3X23A4

e'

Nada de juros por mês e os melhores preços do
rnercodo O que mais você quer? Venho pra Caraguá. R$19.S00

Cod. 5XIGN4
,

PROMOCÃO JUROS ZERO.
,

NHA CONFERIR.
Cod. 9BlOF4 (PHl+P02+WB6)

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*Desegunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

JurodeQ%ao mês válido somente para os modelos Gol Special, GoISVl16V e Gotf 1.6 com 50% de entrada e saldo em atá 12 vezes. Entrada dividido em em duas vezes: primeira em dezembro de 2001 e segunda em janeiro da 2002. Goi Turbo {(ócI.: 5Xl2K4) o partir de RS 23.500,00 à vista. Santana 1.8 {cócl.: 3X23A4)'o partir de RS 26.500,00 à visto. Boro (cócl.: 9M24l4) a partir de
R$34500,00 à visto. GoI1.0 16V Power (cócl.: 5X1GN4) a portir de R$19500,OO à vista. Promoção válida até 01/12/2001 ou enquanto durar o estoque. Fotos meramente ilustrativos. Estes veIcu.los estão em conformidade com o PROCONVE. - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotoras•• Distância máxima da 200 Km a contar do Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Reinoldo Rau,'144 .. Jaraguá do Súl :" se.'

www.imobiliarialeier.hpg.com ..br
·

obiliarialeier@terra.com.br OU ileier�térra.com.br

ESPECIAL'- IMÓVEL COMERCIAL

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161,OOm2, suíte + 2 qtos +
I'

dep., sacada, garagem p/2 carros, Rua Piçarras, 2
'! ambientes de salão de festas; 10 andar - R$ 70.000,0 a

combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 331 - CENTRO - apto cl área total de 112,20m2,
'suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergamo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinaldo Rau

Ref. 19 - AMIZADE - Novos, c/ suíte + 2 qtos, (:J
!. sacada, garagem, R. Jorge Czerniewicz - R$ ,

11 j

/155.000,00
- à combinar, aceita financiamento bancário

I
I

I�
Ref. 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

II!squina c/510,OOm2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/42,00h1
piJoão Januário
Ayroso -

R$ 100.000,00
- ehtre e pare.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

Galpão novo, em alvenaria, 6m2
altura, com forro isopor e

lanternim, com tela para isolamento
térmico, 3 bwc, piso alisado e

pintura em epoxi, com 200m2
= R$ 720,00 ou com

400m2 = R$ 1.200,00

2205 - CIERNIEWICZ - R. Antonio Guesser,
113· casa alv., 140m', 3 dorm., 2 bwc, sala
estar/jantar, cozinha, lavanderia, garagem 2

carros - RS 65.000,00.

2185· AGUA VERDE - No alto, casa nova
alv.· 160m', 1 suite c/ sacada, 2 dorm., bwc,
sala estar/jantar, cozinha, órea serviço, órea
festa c/ churrasq. e bwc, garagem 2 carros.

Terreno 450m'· RS 86.000,00

3109 � BARRA RIO CERRO- R.lto. Rosa·
Terreno 20x30 = 600m' - RS 26.500,00-
Edificado uma resedende em alvenaria fase

construçõo 70,OOm'

2 I 12 • VILA LENZI- R. Elpídio Martins, 69 -

.

casa 115m', 1 suite, 2 dorm., sala, cozinha,
lavand., bwc social, escritório e demais dependência

RS70_000,00 '

2194 - SÃO LUIS- R. Adriana Cristina Pereira,
727 -IIISO alv. 68,17m2, 3 darm., sola, copa, cozinha,

.

garagem, bwc, órea serviço + edírula SOm', 2 darm.,
bwr, garagem. Terreno 405m2 - RS 60.000,00

3092 • ESTRADA NOVA - R. 1'025,
Urubici - lia. Vargas de Oliveira -

Terreno 341m' - RS 10.500,00

30 I 7 - GUARAMIRIM - R.lol. Rausisse - temos

vórios lotes, diverws tamanhos, preços entre RS
12.000;00 tiRS IMOO,OO. Todos legalizados,
podendo ser financiado direto com a Imobiliória

Beta aú pelo mixo. Consulte-nos

2170- R.Jaime Gado", 774 - Sobradoalv. novo:
superior: 4 dorm., 1 bwc, sola, varanda em redor.
Inferior: sala hal! entrada, bwc, órea serviço,

cozinha, copa ri móveis, garagem, encanamento p/
aquecimento a gós. Terreno 15x30 =

450m' - R "0.000 dO

Rua João Januário Ayroso, 531 - Sala 2 -Inicio do Jaraguá Esquerdo E-mail: beta@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

\

1036 _ CENTRO - Rua Arthur
Muller - casa antiga medindo

347,40m2, terreno cf
668,65m2. R$ 180.000,00

1182 _ CZERNIEWICZ - Rua
Rio de Janeiro - área construída
aprox. de 300,OOm2. Terreno cf

14x25,50. R$ 150.000,00

1436 _ TIFA SCHUBERT - Próx.
Clube dos Viajantes cf
176,OOm2, cf 3 qtos + apto cf 2

qtos R$ 48.000,00 - aceita casa

no Amizade ou Czerniewicz

3046 _ ED. ARNO REICHOW -

suíte + 2 qtos, salas conj. cf
sacada, churrasqueira e

garagem. R$100.000,00.
Aceita troca cf casa.

1225 _ JGUÁ ESQUERDO -

mista cf 4 qtos. Terreno cf
14x28. R$32.000,00

qtos, garagem, piscina + salão
de festas. R$78.0.00,00.

3356 _ ED. MORADA DO SOL -

NOVO cf suíte + 1 qto,
garagem. R$ 48.000.00

fl
3352 _ RES. AMARILYS - suite

+ 1 qtos, sacada cf
churrasqueira, garagem.

R$ 54.000,00 aceita pare.

3037 _ ED. SILVIO PRADI -

suíte + 2 qtos, sala TV, escritório,
cozinha mobiliada, garagem pf 2
carros. R$ 110.000,00 aceita
trocá cf casa.

3045 _ ED. FLORENÇA - suíte
+ 2 qtos, salas conj., cf lavabo,
copa, cozinha, dep. Empregada
e garagem. Área Privativa de

152,12m2. R$100.000,00

3047 _ RES. AMARANTHUS - 6°

andar - sol da manhã - suíte + 2

qtos, dep. empregada, lavabo, 2

vçs garagem. R$ 145.000,00 +
acabamentos finais

IMÓVEIS LT DA.
. T�I�fone de plantão: 9973-9093

1010 _ CENTRO - Rua Domingos
da Nova - 280m2, suíte + 2 qtos,
escritório, cozinha, garagem pf 4

carros. Semi-mobiliada.

R$140.000,00

1171 _ CZERNIEWICZ - 2
suítes + 3 qtos., cozinha

mobiliada, área de festas cf
churrasqueira e garagem pf 2

carros. R$ 125.000,00

1432 _ SAO JUDAS - Nova cl
146,90m2, cf suíte + 2 qtos,

, garagem pf 2 carros.

R$ 78.000,00

1995 _ CORUPÃ - 144m2, suíte
+ 1 qtos, cozinha mobiliada,
área de festas cf piscina R$
83.000,00 - Entrada +

financiamento cf proprietário.

--.......;;.,�
1052 _ AGUA VERDE - 135m2,
cf 4 qtos + 2 bwc's. Terreno cf

450,OOni2. R$59.000,00

, 'II

3313 _ RES. ILHA DOS
AÇORES - apto novo cf suíte +

ii 1 qto, R$45.000,00 entrada
. + finane. cf eonst.

3001 _' ED. JACO
EMMENDOERFER - suíte + 2
qtos, dep. Empregada, 2 vagas

garagem. R$ 92.000,00
'

1300 _ VILA LALAU - próx.
Weg II - 145m2, 3 qtos.

Terreno cf 456m2.
R$ 75.000,00

1446 _ JD. SÃO LUIZ - cf
160m2, suíte + 2qtos, piscina.

R$ 62.000,00

3049 - Rua Piçarras esq. cf R.
Canoinhas - 160m2 total, suíte
+ 2 qtos. R$ 72.000,00 _

aceita pare.

3040 _ ED. PALOMA - 2 qtos,
bwc, sala cf sacada, cozinha,

lavanderia e garagem.
R$ 42.000,00

3050 _ ED. ROYAL BARG -

Novo, cf suíte + 2 qtos, garagem.
Prédio cf piscina, salão de festas
e jogos. R$ 100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Benkerndorfer - casa alv. cl
210m2 - 3 dorm., copa, coz., sala
TV, sala estar, sala TV, 2 bwc,

lavand. + edícula, 1 dorm., 1 bwc,
área de festas, garagem. Terreno
cl 466,90m2 - R$ 88.000,00

5003 - BARRA - R. Elizabeth Rabock,
21 - Sobrado - cl 163m2 - térreo cl 2
salas, coz., cl armários emb., 2 donm., 1
suíte, 2 bwc, chur. cl lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00

5021 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt - Casa alv., cl 93m2 - 4
dorm., 1 BWC, sala, coz., lavand., gar.
Terreno cl 532m2 - R$ 42.000,00

. 4242 - EDIF.
JARAGUA - Apto.
132 - Centro - apto
cl 182m2, suíte +

2dorm., 1 bwc, sala
estar cl sacada,
cozinha, lavanderia,
dep. empregada,
garagem. R. Preso
Epitácio Pessoa -

R$ 43.000,00 +
financ.

5000 - JOÃO PESSOA - R. Fritz
Satler, 245 - casa alv. cl 70m2 -

2 dorm., 1 bwc - Terreno cl
360m2, sala, coz., varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

4260 - EpIF. ATENAS
- R. Willy Manske, 219 -

Centro, apto cf
235,40m', semi
mobiliado, 1 suíte cf
closet ti hidra, m. dupla
+ 3 dorm., sala estar e

TV, c/ sacada, cozo él
armários emb., 2 vagas
gar., salão de festas cl
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cl
9.350m' -

R$ 250.000,00 nego

������������r.w��

",-"<..._",-=-"",-,,,...._T!...n"'- -

. nc Mielke,
80 - sobrado cl 420m2, 5 suítes
cl armários emb., cozo cl móveis,

sala estar/jantar, gar. pI 3
automóveis, sacadas. Terreno
500m2, próximo Verdureira

Raquel, aceita 2 aptos menores -

R$ 210.000,00

5013 - JOINVILLE - R. Rio Doce, 431
- Casa alv. cl 157,SOm2, 3 dorm., 1

bwc, sala, cozinha,lavanderia,
garagem. Terreno cl 360m2• Próx.

Schoping Americanas - R$ 38.000,00
�226-EDIF .

..
ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,SOm2 -

cl 4 suítes, 1
apto pi andar; 2
vagas garagem -

3 sacadas,
financ. direto
60x (+)
acabamento
com financia-

"",," mento direto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l;:A.S�. '. E�ARIA
rea Rua Martih Stha , 381 - Vila ova .

.

;rerri�Ro .95 O I el>ns.J'.
180 ,OOm :1

••Valor '\

col't\bin�

CI
., ·

�o: �o���I��o�:��?o o o o 0'0 o o o o o o o o o o o o o o 0'0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o asSlmovels o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o��o��o��: o��o�� ono���'�o�rooo �oeo :�o��

ALUGA-SE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CI
.. I .. .

���!:�?I. ��. �:.�?�:���� .d.e. �.���•••••• � , asslmovels ,Ç9.�!9.I?9.�QXq:�.

Realizando seu sonho imobiliário'
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - SC

COO 136 - CHICO DE PAULO - 2 quartos, 2 banheiros, cozinha
mobiliada, 2 salas, área de festas, garagem, terreno todo murado medindo

800,OOm2, jardim, varanda, portão eletrónico - Valor R$ 70.000,00

. COO 021 - VILA RAU - I suite, 2 quartos, 2 banheiros, sala,

copa, cozinha, lavanderia, dispensa, 2 garagens, área de festas

Valor R$ 75.000,00

COO 089 - FIGUEIRA - I suite, closet, sala intima, 2 quartos, 3 salas,

copa, cozinha, garagem, terreno todo murado - Valor R$ 95.000,00

COO 122 - ÁGUA VERDE - sobrado faltando acabamento ( 75%
pronto), próximo a igreja São Judas - Valor R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fd SCHIOCHfT - 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SALA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÀO DE

FESTAS. RS 85.000,00

-, fd. ISABfLA - com
,

132,llm2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, socado, cozinho,'
lavanderia, garagem,
solo, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

, ,

lavanderia, bwc social no valor de RS 65.000,00

CRECI934-J

Residencial Bartel- Apto c/
1 suite + 2 quartos,
demais dependências.

Rua Fritz Bartel
Bloco 4 - 4º andar. Próximo a

rodoviária.
RS 280,00 + .condomínio

de 40,00.

�
* ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1
BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos.
RS 37.000,00.

* NOVA BRASILlA -Casa

com 134m2 e terreno com

375m2• RS 64.�00,00.

* CENTRO - Coso Rua

Florianópolis com piscina
próx 00 posto Marechal

RS 130.000,00

* CHICO DE PAULA- Caso de
.

alvenaria (Próx. posto
Marcollal RS 90.000,00

* VILA LENZI- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 534m2 próx
CJI. Homogo, RS 27.000,00

Casa de alvenaria - Jaraguá
esquerdo (Sõo luis) frente rua

Joõo Franzner 2 quartos,
demais dependências.

RS290,00.

Casa de alvenaria,
Jaroguá esquerdo (São Luís)
frente ruo João Fronzner,
com 1 quarto demais

dependências.
RSI80,00.

TRÊS RIOS DO
NORTE - Casa de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
, cozinha. Terreno com

450m2•
RS 16.000,00

* VILA NOVA - Apto de
RS 54.000,00- 2 quartos,

I

sola, coz., lavanderia e gor.,
próxima Rainha da Paz, com

área do festa e iscino.

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa

mista + casa peq. em alv. cl
515m2 de área total é 190m2

área consl. RS 60.000,00.

- pto. itene

Régio, cl RS 18.000,00 de
entrado e assumir o restante

junto a caixa.

* VILA NOVA - Edf. Marangon
com 2 quartos, sala, cozinho,

BWC, lavanderia RS52.000,O

* VILA LENZI- coso em olv. cl
134m2, com 3 qtos, sala, (OZ.,
garagem, com sacado e lavan

deria -.RS 64.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA -

Loteamento Dona Julio, com
. terreno de 334m2• RS 16.000,00

VILA RAU -Caso
com 2 quartos + 1

bwc, cozinha,
garagem para 2
carros e 1 dispenso.
Terreno com 145m2•
RS 55.000,00

* BAIRRO ÁGUA VERDE

C�a na Rua Jorge Buhr, com
área de 70,OOm2• Valor de

RS 20.000,00.

* TRÊS RIOS DO NORtE
Casa de alvenaria com 1 suíte
+ 2 quartos sala, cozinha,

lavanderia e demais dependên·
cios. RS 13.000,00

*AMIZADE-Terrenos no Loteamento
Versalles com área de 450 m2 nos valores

deRS24.000,00.

. * ESTRADA NOVA - caso com

80m2, 3 quartos, sola, copo, coz.,
lavanderia, garagem e bwc -

RS 25.000,00* ÁGUAS CLARAS- Terreno com

967,50 m2 valor de RS 10.000,00
I * JGUÁ ESQUERDO - Sobrado

com 504m2 - 2 solos comercioil
em baixo - RS 212.000,00

* JARAGUA ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno com

720,00m2• RS 32.000,00.
* CENTRO - Rua Amazonas com

área de 600 m2 próx. Edf.
Amarontus RS 60.000,00.

VILA NOVA - Residencial ou
rornerdal com 3 quartos
localizado no ruo Domingos
Brugnago nº 611.

Valor venda: RS 120,000,00
Valor locacão: 490,00 mensal

,
'

Sala: Rua 25 de Julho com

banheiro e estacionamento.
RS 230,00.

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 améric'as.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,00m2, casa em alvenaria medindo 106m2•

PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita-se tudo em RUA JOSÉ EMMENDOERFER

veículos, com valores a combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Casa em alvenaria com 80m2, terreno com 373m2 - R$

I 27.000,00 - R. Francisco Panstein, 55 - João Pessoa

I • Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais

dep. - pronto - parte superior em construção - Terreno com

I 600m2, Lot. Versailhes - R$ 75.000,00
'""'__I""

...

,_c�a
em alvenaria com 207m2, terreno com 590m2 - R$

_ 130. 00,00 no renascença R. 755 nO 100.

I .J C sa el 180m2, el suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua

r I Fredérieo Curt Vasel, 455 - R$ 99.000,00 .

•1 Cbsa Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo � Terreno el
I I 4�0 12, edificação 230m2 - R$ 99.000,00

I... sa Rua Francisco Panstein, 55 - João Pessoa -

c;
Te r o el 373m2, edificação 80m2 - R$ 27.000,00

_I"'.' a em alvenaria el 140m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwe,

I
terr 600m2 - Rua Luiz Picolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio

_,.....",...-. ra Sul ou região.
-

Ivenaria el 2 quartos e demais dep. (Terreno el área
��jg,�t-��10tal de 342 Estrada Nova, Rua Urubici, 100 - R$ 26.000,00

•

ca�a"e'
enaria"C/'2:47m2; ..

,lS.
erni-acabada - R. Adolfo

Alitoni En}fiieh'd'ô'é1fer;"'Riõ'Molhal- R$ 180.000,00
• Cas mista el 60m2, murada R�a Hercílio Anacleto Garcia,

R$

3t.l
0000 (pgto ':ut/2001) +

lot.

santOÍ'ntôniO� �1fJ.J:.�9°,09 I
,

" j
• •

• Casa e �elr�,cl'llprox.

9�m12,
3 quartos e dernats dep.

pardo de R$ 2.208,17, corriqidcs Terreno! c 4'e��2 - Rua Atan�si. Rosa, 376 - Centro -

pelo CUBo Entrega de chaves em 1 Guara iri .R$ 35.000,00. E
0119 e 8 meses'Valor total • Ca e� m,a,deira..;om 3qu��s, rala, cozinha, bwe, área de

�, .

t .

R$I7'72 500 00
. ,se garagem - ruiã"'Cãrfos Me er, 164 - R$ 45.000,00

pr�ls O. I., l�.
.

- oteamento Juventus, com

." 4$>�'1 230m2 -

.

/
• Casa el S\lJ qt9S,

I • Sobrado pareia mente aea

I ., Residencial Amaryllis,
2 quartos. R$ 78.000,00

I • Apto, nO 304 - suíte + 1 qt Ed. Catarina Erehing - Rua Adolfo

I :ie����,���Q���?:ci���rft°ú� [já ArthüFIGunz, 475 - Vila Nova

'l1li1::::: I -R$45.000,OO f: 1:iIt:its4,.'\%�l?etr • ..

� � to

I • Terreno ideal o ln us rial:Jel 20.000m2, na Rua

� -__ Francisco de PaJla -)�$ ii�·o.:oP'9t\.oPl 1
10 c/quadra,

.

/. I.kf �
I • Terreno

!!,.
m Guaram'ir.imi"lotâl'nobre para residência. R$

oJi esportiva, salões de festa - Rua N�reu Ramos. I 22.000,00 :2 _ ::> ., .."

E d 33 300 00 I R$ 1 Íi'o.'80 00 .'.
• Com 493m ,na ua )l;maoue I :l"rãal, p ox. ao Cond. Azaléias

ntra a . , parce as �3, mensal' ,a I -R$16.000,ÓQ.
-

partir de nov/01 'corrigidas pelo CUIj3í. ".

I • Terreno eoml(

'111 25.000,00

..

'r • Terreno el área
"7 I R$12.000,OO.

total de 6.707,00m2 - Rodovia BR 280,

.

'.
I prox. aõPoSfõ"eKJade II - R$ 250.000,00.

'

""""ED-:-A HUS - Rua Adolfo

".1.. acan.I'
36 - Apto. c9m 1

..•....... Ti.Y�e.
�o el

6'�.'5dlo'00m2
- Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$

2� s íte + 2 quartos, dep�endêneia de

empregaja, I: �.ooo,ooom gal ão de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em

ara ens-e demais dependên�.. i..:.:...__ , . ,1;�1��v'�1!"A��.. 100 2-PróximoàSerradepomerode-R$130.000,oo

ande Salp�raa...Ees!a,�cnur1as�uelra, sau.na, I' 'o ,., ,
, 'Lac�çÃo/�PTOS/CASAS/SALAS .

S s Ia e logos, pisemos, gUC1ldra esporf ,
'. d. nrnu a - apta el suite + 1 qto e demais dep. - R$ 350,00

.

I I
u oJ).,(

D$()lll-diOO
. ""! !ova Brasília - apto el 2 qtos e demais

quiosque e p ay-gro. b'd!l"": I�, I D
" 280,00

R$ 162.000 00 si ac h\Y_)ihfe{�,o &ps - Rua Antonio C. Ferreira, 950 - R$ 240,00

(pare. diret� com o t��i�i'iiri�9 '

L ;oo':,_:::,�m�g.re�,:::""
preç"

�.rt"
d, .$

�

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.

esquina com Clemente Baratto
ED. PRíMULA
Apto. NOVO, c/
1 qto e demais

dep. - Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2•
R$ 40.000,00

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
c/ 2 qtos, 2 bwc,
demaisdep.
R$ 57.000,00

ED. AMARYLLIS

Vila Nova - Rua Angelo Torinelle,
78. Apto cI suíte + 1 qto e demais

dep. - R$ 57.000,00
CI suíte + 2 qtos e demais dep.

R$ 70.000,00

pgelo Benetta - R$ 75.000,00
o -'tot. Versailhes - R$ 89.000,00
os 304 A, semi-mobiliado, suíte +

PLANTÃO DE VENDA
SÁBADOS

8h30 às 12 horas

- Apto. na 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de

garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado.
- Apto. na 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 si
acabamento.
- Apto. n? 904/1003 cl suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, si acabamento.
- Salas comercial exeeutivas�
acabadas .

cl 138m2 - R$ 68.491,00
cl 101 ,40m2 - R$ 50,326,00
cl 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
cl 1 02,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com à PROMA

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

•

Chave

vOCÊPODE 'IERUMABELAVISTA
i d ê

n c i a l
EDIFíCIO MÔNACO

•

Ref.: 1759 Centro -LT��(y
com 1 .500m2, próx. Weg I R..
Venâncio da Silva Po

..

•
1104 Centenário

Henrique A. Lessmann, p=,,-rr-
antigo Cepron. Casa

alvenaria, com 3 qtos, sala, bwc,
copa, coz., lavand., garagem pi
1 carro e churrasq., edícula pi
salão de beleza. R$ 50.000,00.

I. Ó .

Atlético Baependi - terren

879,90. R$ 45.000,00 nego

Ret.: 1054 Amizade � R. Paulo
Klitzke, 161 - cl 100m2, ótimo
acabamento, cl 1 suíte, 2 qtos,
sala, bwc, cozinha, lavanderia
e garagem - R$ 40.000,00 + 60

meses de R$ 335,00.

LOCACÃO
Apto. Rua: Gumercindo da Silva,
555 apto 53 01 suite, 01 quarto
MOBILIADO CENTRO

Apto. Rua: Tum Mafhudi, 86 cl
02 quartos CENTRO

Apto. Rua: Wigando Neslin, s/nr
01 suíte, 02 quartos, cl garagem
Bairro: 'BAEPENDI
Apto. Rua: João Planincheck,
1045 2a andar - 03 dorm., cl
garagem Nova Brasilia

Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro,
02 dorm., si garagem Ilha da

Fiqueira
Apto. Rua: José Emmendorfer;
1090 - 03 dorm., cl garagem
Nova Brasilia
Kitinete 02 dorm. prox. Rei dos

Ref. :3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de dormitórios,

sácada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

Ret.: 402 Jar;aguá 99 - R. ,B, lot.

Miranda, terre\lo cl 380,00 e casa cl

92,07m2• Casa �m alv., c/3 qtos, saia"
coz" bwc e la��nd. - R$ 34,500,00

Ret.: 1150 Vieiras - R Guilherme
Kohler, 204, próx. Motel Mistérios,

Terreno_c/á450,00m�e,c]sa
cl

f28;00m2'·-easa-'alv.�c/ 4 qtos, 2

�wc, sala, garagem p/�2 leículos,
v r ��o�fil,�.f f�}}JP.ada cl sala

�RÜj�o�;�Q;neg.,L.....�p""

Ret.: 22 Centro - Casa
alvenaria cl 03 quartos, sala,
sala de estar, copa, cozinha,
02 bwc, lavanderia garagem e

edícula. Valor nego

Bd�es�yi�,[�'h_�
,

Cas�ãCíeira 03 quartos,
IlJ,UIi;I ct.a ,_B.,I,lil"..:_},
CENTRO
Casa,AlvenaFÍa O
Bahia, sTrrr JQd'ã
Casa Comercial Rua:
de Oliveira, CENTRO
Sobrado Loteamento Papp cl Piscina
Casa Alvenaria Rua: José Emmendorfer;
188 02 quartos Nova Brasilia
Casa Alvenaria Rua: Padre Oracio,
V1LA LENZI
Sala comi. Rua: Reinaldo Rau, 728 35m2
Sala Comi. Rua: Barão do Rio Branco,
411 Ed. Klein cl 55m2
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol

Sala Comi. Rua: Av. Marechal D.
da Fonseca, Prox. Data Trai'1ing
Sala Comi. Rua: Reinaldo Rau,
Ed. Market Place TERREA
Sala Comi. Rua: Anta Carlos
Ferreira, Prox. Arte Laje
Sala Comi. Rua: Padre Pedro
Franklin, prox. TERMINAL R$
370,00
SALA ,COMERCIAL Rua: Angelo
Schiochet, 400m2 CENTRO Ret.: 710 - Vila Lenzi -

Casa cl 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem,

escritório e churrasqueira.
R$ 65.000,00 Neg.

VENDE
Casa Alvenaria Rua: Herberto
Enke, 3 qtos, sala, bwc, ,coz.,
copa, lavand. e garagem. R$
30.000,00 cl portão eletr., toda
murada e linha telefônica.

•

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se achave@netuno.com.br

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

. .

CHãve
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

IMOVEIS

•

•

•

COMPRA
VENDE
ALUGA

ir PABX

• ADMINISTRA

371- 7 9 3 LEC' 1741,-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755, 2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha sob

medida + garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

" (35 X 74) - EXCELENTE

PARACLlNICA. R$ 23Q.000,00

c/ 122m2 - Suíte + 2 quartos - fica cozinha

s/medida - Preço R$ 68.000,00
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 2048 - CENTRO - ED. ROYAL
BARG - 134m2: I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód 1112 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv. c/ 130 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$ 50.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/ 345 m2 - Rua João Januário
Ayroso - Após Arroz Urbano. Preço R$

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de

Alv. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno c/
348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO SÁBADO, 24 de novembrode 2001
.'

Desde a década de 70, a direção do CORREIO DO POVO abre suas portas para
a curiosidade dos estudantes do ensino fundamental do Município. A
iniciativa, já incorporada à rotina dos funcionários, demonstra a importância
da comunicação e dos jornais impressos no universo dos estudantes, que,
através das visitas, têm conhecimento sobre o funcionamento e o modo de

se fazer um jornal.
Todas as visitas são agendadas antecipadamente e acontecem no,mínimo
uma vez por semana. A curiosidade dos alunos, que na sua grande maioria

jamais havia entrado antes em uma redação ou parque gráfico, é estimulada

pelas professoras, as grandes incentivadoras desse projeto que foi

encabeçado pelo dir�tor do CORREIO DO POVO, jornalista e historiador '

Eugênio Victor Schmôckel, há quase três décadas, e que até hoje não foi

desativado devido aos resultados positivos que acarreta, especialmente para
a comunidade estudantil, que acaba participando do CP, direta ou

indiretamente.
Nesta quinta-feira, estiveram no CP os alunos da terceira série da Escola de

Ensino Fundamental Cristina Marcatto. Com idades que variam de 8 alO

CAMALEÃO da tv
Stênio Garcia, o muçulmano SidAli de "O Clone"

o ator é considerado um verdadeito "camaleão" devido
a seu diferentes papeis feitos na televisão.

anos, todos demonstraram grande interesse em descobrir como e por quem I
�ão feitas _as páginas do jorn�, como a no�cia étratada e de onde surgem a !!informações que no outro dia. as pessoas leem em suas casas. I

Símbolo de credibilidade na região, o Jornal CORREIOno POVO acredita e

aposta nestas-visitas, porque essa é uma forma de fazer com que a criança
de hoje se transforme no leitor de amanhã. De acordo com o diretor
administrativo do CP, Francisco Alves, as visitas dos estudantes fazem part
da proposta do CP de incentivar a participação da comunidade e aproximá-I
do jornal. Ele salienta que, durante todos esses anos, perdeu-se a conta do
número de estudantes que visitou o CP, com objetivos educativos.

...

Na avaliação da orientadora pedagógica da Escola Cristina Marcatto,
Terezinha Jochem, essa possibilidade de conferir, na prática, a dinâmica de
um jornal, é muito útil aos alunos e professores: "Eles acabam entendendo
melhor as situações reais do cotidiano em suas diferentes facetas e área de

pesquisa e ensino", argumenta. Além disso, ela salienta o desejo dos
estudantes de criarem um jornal para a .escola. "Com essas visitas, fica mais
fácil fazer um jornal escolar e incentivá-los a analisar os textos", enfatiza.

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparadoli estantes,

colunas, cadeiras, mesas de iantar, banquetas, que poderão
completar sua decoração. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 24 de novembro de 2001

GllQUITD&BORlX)NEIO
Falar hoje em fandango gaúcho é
lembrar de Chiquito & Bordoneio.

Conjunto musical que nasceu do desejo de Francisco
Alves Corrêa, o Chiquito, então integrante do grupo Os

Monarcas, pelo qual lhe valeu a experiência de 25 anos de
extraordinária competência.

]aneirode 1995.
O sonho se toma realidade!
Gaúchos de todas as querências, embalados pelo som

dos instrumentos em acordes perfeitos, saúdam este grupo
que, em pouco tempo, passa a figurar entre os grandes
nomes dos fandangos gaúchos, animando bailes e eventos
em todos os rincões.

Com Chiquito à frente do grupo, qualquer evento vira
sucesso, pois esta competência toma-semultiplicada com o

talento de Alexandre, seu filho, e Canhoto, na gaita;
Claudinei, na bateria;Márcio, no vocal; Ronaldo, naguitarra,
eMauro, no contrabaixo.

O ano do lançamento do 1 ° CD (1995): "Fungando
poeira", da gravadora Acit, premiado como o CD mais
autêntico do ano no RS.

E a trajetória de sucessos não parou aí. '

Em 1997, "Da estância pra venda", o 2° CD, também
da gravadoraAcit, rendeu ao grupo o Troféu Laçador, pelo

I melhor CD do ano.

Em 1999, o 3° CD, "Bem no nosso estilo", gravàdo na
Acit, veio para consolidar o grupo em suamaneira única de
tocar e animar bailes fandangueiros.

'

Embalados na mesma dedicação dos trabalhos

anteriores, em abril de 2001, chega o 4° CD, "Força fan-

dangueira", tendo a gravadoraÁcit como parceira.
'

''Nossa estrutura permite autonolnia no transportedo
elenco artístico, equipe técnica e equipamentos de som e luzes."

Certo de poder, através deste, ter proporcionado um

resumo de nosso trabalho, agradecemos a atenção.
Observação! (i) CTG Laço ]araguaense estará

promovendo um sorteio onde um casal terá at:esso livre a

todos os bailes do CTG, no ano 2002.
Por isso, não perca! Venha para o grande fandango com

Chiquito & Bordoneio, hoje. Maiores informações pelo
telefone (47) 371-4547.

Robinson e Simone, professores de danças
gaúchas de salão, do CTG Laço Jaraguaense.
No encerramento do ano, parabenizamos aos dois
e a toda a equipe da Academia TERRA &
PAM PA, pelo excelente trabalho na parte artística.

Marcon, aqui jogando uma linda armada, foi o grande campeão na laçada
categoria Patrão de Piquete, no último final de semana, na cidade de Itajaí.
Parabenizamos mais esta grande conquista, que só faz coroar àqueles que
se dedicam a este esporte, como faz você, Marcon.
O CTG Laço Jaraguaense agradece a tudo que você já fez pela tradição em

Jaraguá do Sul

João e Jaime Franzner Jr. Dois
"corda braba" do CTG Laço
Jaraguaense. João atualmente reside
na cidade de Sinop - Mato Grosso

Marcia e Vanderlei Kienen, do CTG

.
Charrua, de Joinville. Ele

aniversariou no dia 21/11. Eles

sempre presentes nos eventos

gauchescos da região

Encerrando as atividades deste ano,
o CTG Laço Jaraguaense trouxe,
para fechar com chave de ouro, um
dos melhores conjuntos gauchescos
da atualidade: CHIQUITO &
BORDONEIO. Hoje (24), no CTG

Laço Jaraguaense. Ingressos
antecipados: Dernarchi Carnes, Doce
Mel, Casa Campeira e Smurí's
Lanches.

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br GAÚCHOS E GAÚCHAS
DE IDADE NOVA

24(11- Baile com Chiquito & Bordoneio - eTG Laço
J araouaense
25/11- Domingo no Rodeio - eTG Laço Jaraguaense
1/12 - Baile com \\05 Pacholas" no eTG Do Trote

ao Galope

24/11 - Edmundo Borba

25/11 - Haraldo Tadeu Raulino
29/11- Viviane Spézia
29/11 -' Adan G. Franzner

e-mail: casacampeira.@terra.com.br
Rua Guilherme Weege, 22

fone/fax:371-0330 - Centro Jara uá do Sul

DEMARCHI CARNES OFERTAS

!REFLEXÃO
\\ Rodemos conhecer uma pessoa
não só por quem a elogia, mas

também por quem a ataca." J

trat1de Fat1dat1go
ChlqlilO& ,Bordooeio

DIA 24/NOVEMBROI2001
Looal:CTG La90 Jaraguae.nse
IngrtlsSo$; AntecipilIdo 'R$10.00 I tfo lnIílo R$12,OO
PO$tQ$ do V.ond3$: Demarçhí Cam� • Casa Camlleifll

Doce Mel - 3011;111"$laMIíe.�
lhi'()lf,!)��� (.-7) 37 h4547 J S��: 'fiI.'WW.�lj.:i!om,'ht:

CASA CANlPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO
I

E LÃ EM GERAL

CABlVES
�

FONE,

(471. 371.4547.
FAX, (471 275·0524 .JARAGUÁ DO SUL· se

!I_- E-mail: demarchicamestê netuno.com.br

Filé simples.... R$ 4,99
Costela (ponta) R$ 3,19
Língua bovina RS 1,99
Rabada bovina R$ 2,79
Dobradinha (bucho) R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAILE
Acontece, no próximo dia 8 de dezem

bro, o grandioso baile da Acijs/Apevi.
O evento será realizado no salão da So
ciedade Recreativa Alvorada e terá a ani

mação da banda BandAçu, de Itajaí. Os
ingressos estarão disponíveis na Acijs/
Apevi, com os consultores setoriais e

com os integrantes do Núcleo das Trans

portadoras e Câmara da Mulher Empre
sária, pelo preço de R$ 7,50 por pessoa.

ACONTECEU
O seminário "A competitividade da
cadeia produtiva de confecção" acon

teceu no dia 22 de novembro, no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul).
O evento foi organizado pela Associa

ção dasMicros e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu e o Consórcio de

Competitividade do Setor de Confecção
do Vale do Itapocu. O seminário foi

comandado pelos palestrantes Diego
Carrara (Sipro_. S.p.A _ Sociedade de

Intervenções Produtivas, da Região de

Ferrara, Itália) e Paolo Rossi (Citer _
Centro de Informação Têxtil da Região
Emilia Romagna, da cidade de Modena,
Itália).

CONFRATERNIZAÇÃO
O Núcleo de Automecânicas da Acijs
promove no dia 23 de novembro, a partir
das 20 horas, no Beira Rio Clube de

Campo, a tradicional festa de confra

ternização de final de ano.

PRÊMIO GUSTAV SALlNGER
O Núcleo Jovem dá Acib (Associação
Comercial e Industrial deBlumenau) está
lançando o Prêmio Gustav Salinger, em
comemoração aoDia do Empreendedor.
A data, 5 de novembro, foi incluída no

calendário oficial doMunicípio, a pedido
do segmento jovem da associação,
coincidindo com o aniversário da Acib.
O lançamento do prêmio ocorrerá no

próximo dia 27 de novembro, no Teatro
Carlos Gomes, com uma palestra do

diretor-presidente da Weg, Décio da

Silva, que irá abordar o tema Com

petências Gerenciais. A entrada é franca.

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

João Luiz Dávila, Cláudio Salfer, Clayton Salfer, Valdemiro Hafemann e Márcio I<iendaom

Tos DE MARKETING
Pela segunda vez consecutiva a

ADVB (Associação dos Dirigentes
de Vendas do Brasil) confere à Duas

Rodas Industrial o Prêmio Top de

Marketing com o case "Programa
Fidelidade - Selecta & Algemix".
Através do Programa Fidelidade, a

Duas Rodas conseguiu aumentar em

17% o faturamento da sua divisão de

produtos para sorvetes entre os

clientes fidelizados.

LOJAS SALFER
O grupo de Lojas Salfer

inaugurou nesta quinta-feira
(22/11) o CAD (Centro
Administrativo e de

Distribuição), localizado no
Distrito Industrial, em
Joinville. A nova estrutura

permite à empresa duplicar o
atual volume de vendas num

local estrategicamente
escolhido para facilitar a

expansão da Salfer em Santa

Catarina, Paraná e São Paulo.

.j

Rodolfo e Dietrich Hufenüssler com as esposas, Karin e Renati, no Jantar Beneficente,
realizado no dia 9 de novembro, no Clube Atlético Baependi. Felizes, eles comemoram
mais um prêmio Top de Marketing, conferido pela ADVB à empresa Duas Rodas

Industrial

INAUGURAÇÃO
Felicíssima, a família Jomar comemora a

inauguração da nova loja no sábado, 17 de·
novembro, com a presença da imprensa
regional e de inúmeros clientes e amigos. A
nova loja, com 800 metros quadrados,
oferece a linha completa de calçados,
moda feminina, masculina e infantil, cama,
mesa, banho e trajes sociais.

Os proprietários da Loja Jomar, João e Elizabeth

Rodrigues, com as filhas, Mari e Regiane

Dr. Antonio E. Menna
6FTAiM·6·LOGíSTA��;;�;;·�··�;�:··���·�;;�;;;��
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO

00 RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEOAOEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DÓ RIO DE JANEIRO

'

I

,,#'

Floricultura
FlorisaL..

AERO CARGO
Sua carga na hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@netuno.com.br
Av. Mal. Deodoro, 406

370-2647 Rua Bernardo Dornbu�, 2433
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A fofinha Clara
T. Bubinhak,
filha de Camile
e Tarcislo,
completou
ontem (23)
1 aninho. Os

tios, primos e a

vovó Marlise

desejam muitas
felicidades

Completou 1 aninho e 9

meses no dia 23 de
novembro a bela
Camila Medeiros Costa.
Felicidades!

Enfeitando nossa coluna de

hoje a charmosa Thayná de

Morais, filha de Jocemar e

Lenira

Também enfeitando
nossa coluna de

hoje os modelos da
Cekat

Matheus A. Moeller

Esta fofura é a Camila Dias de Góis, filha de
Evandro e I<el i, que completa seu 10 aninho de vida

no dia 28 de novembro. Parabéns e muitas

felicidades é o que desejam os pais e demais
familiares. "Que Deus sempre te acompanhe, meu

anjinho! Te amamos muito." seus familiares

NASCIMENTOS

Num clique da fotógrafa Andréia'
. Vieira Méieller a' gatinha Patrícia C.

H intz que real izará, sábado, ala
Eucaristia. Os pais, Sérgio e Janete
\ .

'

sentem-se orgulhosos

Richard

Gonçalves
completou 12,

anos ontem

(23), e o pai,
José

Gonçalves, e a

irmã, I<al iane,
desejam

felicidades

4/11 - Guilherme da Silva Mateus

5/11 - Rodrigo Trindatíe de Gois Filho

5/11 - I<aoeny Steilein
'

5/11 - Hayame Belo de Souza

5/11 - Greici I<elly Geraldo

5/11 - Grasiela Lara de Souza

5/11 - Aline Squine Peixer

6/11 - Nicole Schroeder Soares

6/11 - Nicole Cristine Oliveira

7/11,- Gabriély Forte

7/11 - Andrey Vinicios Bueno da Rocha

7/11- Adriano Bueno da Rocha Junior

9/11 - Emily Welter

9/11 - Eduardo Matheus Hafemann

9/11 - Davi Piazera Ferrari

10/11 -·Gustavo Fontana Manoel da Silva

11/11 - Nathalia Machado Claumann

12/11 ,- Maycon Juan Finato

12/11 - Maria Eduarda Pauli

12/11 - João Vitor de Macêdo Córdova

12/11 - Jenifer Paes dos Santos

12/11 - lei Mayan Finato

12/11 - Franciele Carolina Engel
12/11 - Estela Bernardo

12/11 - Bianca Fernandes Peron

13/11 - Letícia Frandeli Souza Dias

13/11 - Laura Senem Gonçalves Rosa

I

A partir deste mês, o
Colinho aaby, Oikids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão

sortear peças de roupa entre as

crianças e recém-nascidos que ilustram
a nossa página com fotos ou são
aniversariantes do mês. A cada 30

dias, dois .brindes serão entregues.
Participe, envie já sua foto.

., �
-�
ROUPA DI! ClUANÇA

CORREIO DO POVO

Clínica Santa Cecília
CO NIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação,

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

Rua Walter Marquardt. 284. 371 O I O I • 371 0611

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

.I
•

Confecções Nicoiodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC � e-mail: nicolodelli@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VARIEDADES/TV

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
A confusão está armada no episódio
"As Aparências Enganam" do
programa "Sandy e Júnior". O mal
entendido começa quando um canil

perto do colégio, que será usado pelos
alunos como laboratório de um

trabalho, pega fogo durante à noite.

Júnior resolve salvar a "cachorrada"

apagando o incêndio antes dos
bombeiros chegarem. No dia seguinte,
Basílio é homenageado como se fosse
o grande herói do canil, já que Júnior
não desmente o equívoco.

II
,

GINCANA MUSICAL

(SBf, DOM, 14:15 H)
O programa "Qual é a Música?",
comandado por Silvio Santos, recebe
a dupla sertaneja Bruno e Marrone e

o atar Giovanni Delgado, que
interpreta o Julinho da novela "Pícara

Sonhadora", formam o time

masculino. Eles enfrentani a equipe
formada por Carla Visi e pelas atrizes

Mariana Du Bois e Danielly Tinti da
novela do SBT.

AGORA OU NUNCA

(GLOBO, DOM, 15:40 H)
São Caetano e Flamengo se

enfrentam pela penúltima rodada da

primeira fase do "Campeonato
Brasileiro". Enquanto o São Caetano

é líder disparado da competição, a
equipe carioca precisa
desesperadamente da vitória para

,

escapar da segunda divisão. A cidade

de São Paulo acompanha o jogo
entre Vasco e o tricolor Paulista.

PRÓXIMA VíTIMA
(SBT, DOM, 20:30 H)
Silvio Santos mostra os bastidores da

"Casa dos Artistas" e comanda li

votação que escolhe o próximo
eliminado. Os concorrentes são

Matheus Carrieri, Alexandre Frota,
Taiguara, Supla, Mary Alexandre, Nana

,

Gouveia, Bárbara Paz e a Jantara
Patrícia Coelho, que estão há mais de

um mês na "Casa dos Artistas". O

vencedor leva R$ 300 mil e o segundo
colocado fica com R$ 100 mil.

DISPUTA NA MATA

(Globo, dom, 22:50 H)
Zeca Camargo cotnanda mais uma

etapa do "No Limite - 3". Nesta fase as

provam têm um grau maior de

dificuldade. As equipes Água e Fogo

estão equilibradas. Cada uma possui
quatro integrantes e agora a competição
se tornou mais estável. As equipes vão
lutar para manter a hegemonia do

grupo para as próximas fases. O

vencedor leva R$ 300mil.

RAIZ BRASILEIRA

(REDE BRASIL, DOM, 23:30 H)
"Família do Samba" é o

documentário do "Música do Brasil".
Neste episódio, Gilberto Gil recebe

Paulinho da Viola e Caetano Veloso.

Os músicos conversam sobre o

samba, ritmo que é preferência
nacional. Além 'do bate-papo, o
programa ainda exibe imagens de

Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia e Rio Grande do

Sul, mostrando como o samba é feito

em cada região.

Nos BASTIDORES

(GLOBO, SEG A SEX, 13:50 H)
O "Vídeo Shaw" exibe o "Festival

Programa Legal" com os melhores

momentos do programa comandado

por Regina Casé e Luiz Fernando

Guimarães. O cantor Caetano Veloso

fala sobre seus sucessos nas trilhas

sonoras das novelas. Na terça-feira o

programa leva o cantor Cris Duran

para aprender a jogar capoeira.

VOLTA AO PASSADO

(GLOBO, SEG, 23 H)
Fernanda Abreu e Arnaldo Brandão

são os convidados de João Gordo no

bate-papo do "Gordo a Go-go".
Arnaldo relembra as histórias da

época de sucesso nos anos 80, assim
como Fernanda, que também

começou a carreira na banda Blitz. O

"enviado especial" Max Fivelinha
mostra algumas curiosidades do

Museu de Invenções de São Paulo.

NOVA CARA

�and, seg, 2,3:30 H)
Maria Cristina Poli assume a bancada

do "Jornal da Noite", da Band, no

lugar de Sérgio Rondino. Com a

entrada de Poli, muda também o

formato do telejornal, dividido em três

blocos. No primeiro, a jornalista
apresenta uma matéria de abertura, feita

por ela mesma. No segundo, um giro
pelas principais notícias do dia no Brasil
e no mundo. No terceiro e último

bloco, Poli encerra o "Jornal da Noite"
sempre com mesa-redonda com

entrevistados.

.EM FOCO: 5rENI0 GARCIA

DO ALTA
versatili

Pedro Paulo Figueiredo/CZ�
Stênio Gracia, Sid Ali de 'O Clone'

"pechincheiro" que Stênio está colecionando. Mesm9 I

depois de 35 novelas no currículo, o ator agora S6 :
surpreende com a repercussão de SidAli, principalmentd I

com relação à ala feminina. "Depois de velho, virei galã" I

diverte-se.Tanto que as cantadas já se tornaram corriqueiras
E não surgemapenas daquelas senhorasmais empolgadas
As adolescentes também fazem propostas indecentes

"Nunca tinha sido símbolo de beleza e hoje perguntam
se cabe mais uma no harém", diz. Em função de

crescente assédio,Marilene Saad, esposa de Stênio há dois
anos, logo se manifesta. "OAli tem várias mulheres, mas
o Stênio apenas urna", esclarece.

Stênio faz questão de mostrar a satisfação, em mais

urna parceria com a Glória Perez. A participação emWc
Gane" é o quarto trabalho dele com a autora. Antes

Stênio atuou em "De Corpo e Alma", em 1992, come

Domingos, pai deYasmin, vividaporDaniela Perez. Tr6
anos depois incorporou o cigano Pepe em "Explode
Coração", e em 1998, na minissérie "Hilda Furacão", etll
Tonico Mendes. "A,Glória aborda temas polêmicos d� I
umamaneimsimples.Eodiferencial",acreditaoator,queestreoti I

nanovela "As:Minas dePrata",deIvaniRibeiro, em 1966. ,I
, Com a seqüência de trabalhos na tevê, Stênio diz.que

está sem férias há três anos, Mesmo assim, o ator, sempre
que pode aproveita as horas livres no sítio em Xerém, ns
Baixada Fluminense, no Rio. "É lá que recarrego �

energias", garante. É também durante as folgas das ,
I

gravações queStênio sededica aum antigo hábito: cozinhar II
'

"Adoro inventar pratos e fazermisturas inusitadas", conta
Nascido em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, o atoi

I

não dispensa a autêntica Moqueca Capixaba "Mas logc
depois faço exercícios fisicos", garante. Foi graças, incluJ
sive, ao bompreparo fisico, que Stênio foi escolhido para

,

protagonizar ao lado de Antonio Fagundes o seriada

"Carga Pesada", em 1978. "O critério de seleção era o ,

tamanho dos bícepes", lembra ele, que incorporava o l,caminhoneiro Bino. O ator também conseguiu dar seu

primeiro salto mortal, .aos 57 anos, como o bobo rui

I�corte Corcoran, de "Que Rei Sou Eu?". "O bom atai [

precisa estar apto a um novo aprendizado. Estou sempre
I

me aperfeiçoando", ensina.

Se existisse um concurso. do

ator brasileiro quemais coleciona

tipos diferentes, certamenteStênio
Garcia seria um dos finalistas.

Com 69 anos de idade, 42 deles

dedicados à carteira, o ator é

considerado um verdadeiro

"camaleão" também pelos au

tores. Tanto que para incorporar
o muçulmano Sid Ali, em "O

Gane", Stênio precisou deixar as
gravações de "A Padroeira",
onde incorporavao fidalgoDom
Antonio. O autor da trama das

seis, Walcyr Carrasco, teve de

providenciar às pressas a morte

do personagem de Stênio. A

disputa acirrada entre os autores

deixa o ator lisonjeado. "Émuito

bom ser querido e lembrado

para as produções", diz or

gulhoso.Mas não éaprimeiravez
que isso ocorre. Em "MeuBem,
Meu Mal", de Cassiano Gabus

Mendes, Stênio era o marginal
Argemiro, que também teve urna

, morte precoce para, em seguida,
incorporar ummilionário em "O
Dono doMundo". "O incrível é

que era no mesmo horário e

novelas seguidas, algo inusitado

na Globo", assume.
O troca-troca nas novelas,

porém, não é motivo de ar

rependimento. Pelo contrário.

Stênio estábastante entusiasmado

com a repercussão do muçul
mano de "O Clone". "Pela

I primeira vez estou sentindo a

minha profissão com grande
utilidade", acredita. O fato de ter

feito um estudo profundo sobre

aculturaárabe, alémdadedicação
à leitura do Alcorão, o livro

sagrado dosmuçulmanos, Stênio
classificao personagem comoum

dos mais importantes de sua

carreira. "É a oportunidade de

esclarecer os fatos e mostrar que
o povo muçulmano é pacífico",
garante,Alémdo intenso trabalho

de pesquisa, o ator também

permaneceu cerca de 15 dias em

Fés, no Marrocos. Pela segunda
vez no país - ele tarribém visitou

o Marrocos em 1960 -, Stênio,
literalmente incorporou o

personagem. "Levei duas.horas
para negociar a compra de um

anel e consegui pela metade do

preço", lembra, às gargalhadas.
Mas não é apenas a fama de

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 11 A 17/11

HERÓi POR ACASO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"' PE.RSQNA.G.EM DASEMANA; LAVIN.IA \/.l.ASAK .

POR CINTIA LOPES

POP1EVÊ

ii NUANCESdamaldade
Nem mesmo na hora de incor

porar a oportunista Valentine, de
"As Filhas daMãe", LavíniaVIasak
consegue deixar de lado o ar an

gelical. A fala mansa e o jeito tran-

qüilo da atriz chegam a impres
sionar. Tanto que, segundo ela, o
público vem reagindo bem às

investidas de Valentine no relacio
namento com o modelo Ricardo,
vivido por Reynaldo Gianecchini.
"Por incrível que pareça, o público
torce pelo romance dos dois",

.

espant:j.-se a atriz, que já viveu par
romântico com o galã, como a

primeira namorada de Edu, em
"Laços de Família".

A surpresa de Lavínia tem

,fundamento. Há pouco tempo, a

I alpinista social tentava dar o golpe
do baú no milionário Arthur, de
Raul Cortez, enquanto se aventu

rava com o vigaristaAdriano, papel
de Thiago Lacerda. "Ela estava

perdida, fazendo tudo errado.

Agora está tomando rumo na

vida", acredita a carioca de 25 anos.

Mas a partir desta semana, Valen

tine estará novamente em maus

lençóis. Tudo porque o "ex" Raul

flagra a moça aos beijos com seu

próprio filho. "Não há chances de

o namoro vingar", antecipa.
Com um estampa mais indica

,II da para incorporar mocinhas ingê-
nuas, Lavínia se diverte com as

I armações de Valentine. Apesar do

:1, jeito inocente, a atriz considera �
!' 'I personagem de "As Filhas da Mãe'

uma autêntica vilã. Mas nada com

parado à maquiavélica Alice, de
"Força de um Desejo", de 1999.

Foi na trama deGilberto Braga que
Lavínia fez suas primeiras malda
des na tevê. "Com a vilã, o ator se
divertemais, além de serrnais gostoso
. A mocinha sofre muito", compara.

A atriz realmente não tem do

que se queixar.A estréia na tevê não

poderia ter sido melhor. Há cinco

anos, Lavínia era Lia, a filha de
Bruno Mezenga, papel de Anto
nio Fagundes em "O Rei do Ga-
do". "Tive receio de não supor
tar a pressão, mas acabou dando

certo", lembra. De lá para cá, a atriz
acumulou uma série de trabalhos.

Entre eles, o "remake" "AnjoMau"
como a romântica Lígia em 1996.

No ano seguinte, fez uma pequena
.1 participação em "Malhação", além

da minissérie "Chiquinha Gonza

ga". Agora em "As Filhas da Mãe".

lavínia Vlasak, a Valentine de "As Filhas da Mãe"

P - A Valentine é manipulada pela mãe, mas não deixa de ser

ambiciosa. Como você a define?

R -As atitudes dela são erradas, mas a natureza dela é boa. O

problema é que a Valentine é muito fraca de caráter e muito

influenciada pela família. Ela é capaz de se casar apenas por interesse.
Essa situação é impossível na minha cabeça, mas é o que mais

acontece por aí.
P - Como é interpretar uma personagem um tanto dramática

numa comédia. É uma preocupação a menos não precisar ser
engraçada?
R - Não veja desta forma. Na comédia também é preciso ter o lado

sério para equilibrar, senão vira pastelão e perde a graça. O meu lugar
na história é intermediário. Estou trabalhando com feras como a

Fernanda Montenegro, que sempre foi meu referencial. É a primeira
vez que faço uma personagem pobre. Tudo isso é novidade para
mim.

P - Você tem um modo diferente para compor seus

personagens. Como é isso?

R - Procuro o auxílio de uma psicóloga que me ajuda a entender os

porquês da personagem. Ela traça um perfil psicológico e isso é

muito interessante para o ator. Tanto que eu queria fazer Psicologia
justamente por isso, para eco�omizar tempo. Às vezes, me deparo com

algumas cenas e tenho dificuldade de compreender a situação. Então, é
legal determinar a linha de raciocínio que a personagem possui.
J.>- A que você atribui a audiência de "As Filhas da Mãe" que,
com média de 29 pontos, está abaixo das expectativas?
R - ACredito que o público está optando pela tevê por assinatura, que
possui um leque bem maior. Eu acho que a questão é o público se

acostumar com os personagens, entender a história, que é muito boa.

Mas é uma novela que é preciso acompanhar, já que é uma trama

ágil. Eu estou gostando como 'atriz e telespectadora. A resposta do

público também é positiva.

"Para mim/ não é
nada fácil ficar nu em

cena. Uso pelo menos

um tapa-sexo.
"

THIAGO LACERDA, O

Adriano de "As Filhas
da Mãe".

"Nasci para ser estrela. Eu sei disso." TAIGUARA NAZARÉ,
durante o programa "Casa dos Artistas", do S BT.

"Acho que é o momento para ganhar um bom dinheiro. Não
soupudica/ do tipo: 'Ah! meu corpo]. aimeu Deus/ nu!'. Não
tenho essas frescuras." CLÁUDIA OHANA, a Aurora de "As Filhas

da Mãe", avisando que está disposta a aceitar um convite

para posar nua.

"Já fiz de tudo um pouco: tênis/ natação... No máximo por
um mês. Quando começam a me elogiat; eu paro. "

ANTÔNIO FAGUNDES, ATOR, assumindo ter preguiça de fazer

exercícios físicos.

"Aquela tal de Cláudia é muito mal educada. Tenho pena
dela." LUCIANA M ELO, cantora, durante o "É 'Shaw", da Record,
criticando as declarações de Cláudia Lúcia, participante do

"No Limite". Cláudia, que está sendo processada por racismo,
disse que jamais gostaria que a filha se casasse com um negro

para não ter netos "com cabelo sarará".

"Um dia fui a um rodízio de pizzas. Comi umas 50 e a bolsa

d'água estourou. Eu não 'sabia se estava nascendo a Manoela
ou uma pizza." MÁRCIA CABRITA, mostrando que não perdeu
o bom humor depois que deixou o "Sai de Baixo" para tirar

I i cença-matern idade.

'As vezes/ prolongamos o 'suoerpoo'sópelo gosto de ver o 'É
Shaw' apanhar. Admito/ é puro sadismo." MARCELO DE

CARVALHO, vice-presidente da Rede TV!, sobre a meta de

ultrapassar a Record na audiência.

"Tivemos um rolinha. O problema é que já saíram por aí
dizendo que estávamos namorando." SELTON MELLO, ator,
sobre o recente "affair" com Mel Lisboa.

"Beleza é fundamental. Morena/ loira/ tanto faz. Tem de ser
bonita!" DADO DOLABELLA, o Robson de "Malhação", sobre o

que uma mulher tem de ter para lhe conquistar depois de

caráter. Mas diz que a beleza não está só no físico, e sim, no
charme e no jeito de ser.

''As meninas pedem para eu clonar o namorado delas. "j UCA
DE OLIVEIRA, o Albieri de "O Clone", sobre a abordagem das

pessoas nas ruas.

"Mudaria de religião/ de país e o que mais fosse preciso por
um grande amor." ELIANE GIARDINI, a Nazira de "O Clone",
dizendo que, como alguns personagens da novela, é capaz de

fazer qualquer sacrifício por amor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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f· JARAGUÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 HARRY POTTER E A PEDRA FILOSO'FAL A
13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30 SEX A DOM

14h30 - 17h30 - 2Dh30 SEG A QUI

2 HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
A13h15 - 16h15 - 19h15 - 22h15 SEX A DOM

15h - 18h - 21h S�G.A�U!.......

3 A éARTADA FINAL S14h - 16h30 - 19h - 21h30

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

B LU M E N'AU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA

P

FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30 SEX A DOM

A
14h30 - 17h30 - 20h30 SEG A QUI

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL!
14h - 17h - 20h - 23h SEX A DOM

2
A

15h - 18h - 21h SEG A QUI

3 ANIMAL
13h45 - 15h30 - 17h15 - 19h - 21h

OS OUTROS

13h50 - 15h50 - 19h50 - 19h - 21h50
4 s

• v • , •••• , •••••••

'

••••

OLHOS FAMINTOS
13h30 - 15h15 - 17h45 - 19h45 - 21h45 T5

ROCI< STAR
, 14h - 16h c

A CARTADA FINAL
18h30 - 21h

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

JOINVILLE - RUA VISCO'NDE'DE TAUNAY
_.

I

SALA - FILME/HORÁRIO

C

GÊNERO

1
HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL

13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30 SEX A DOM A

�4�30 : � 7�30 : 2_Dh.30 . . . . ;5EG � Q.UI.

2 PERSEGUIÇÃO
13h45 - 15h45 - 17h45 - 19h45 - 21h 45

A

ANIMAL
14h - 16h - 18h

C3

OS OUTOS

20h - 22h

A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANI'MADO

/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

Jornal

CORREIODOPOVO
. 'Anuncie: 370-8649

I l.lEIRAIº E.A.LA.D.º.; Ç�çJ.bI.t!.!.�R�

HUMOR
estável

I

POR MARIANA MEIRELES
.... Pºf'I�y.�

III

NOME: Cecil Thiré.
NASCIMENTO: 28 de maio de 1943, no Rio

de Janeiro.

NA TEVÊ: Telejornais e filmes.

Ao QUE NÃO ASSISTE NA T�VÊ: "Programas
que apelam para a baixaria".

O QUE FAZ NAS HORAS LIVRES: "Vou para o

meu sítio em Pirai, no interior do Rio de

Janeiro".

SE NÃO. FOSSE ATOR, SERIA: Diplomata.
No cinema: "A Doce Vida", de Federico

Fellini.

LIVRO: "Memorial do Convento", de José

Saramago.
COLEÇÃO: De saca-rolhas.

PRATO PREDILETO: Bacalhau seco.

MÚSICA: "A Primavera", das Quatro

Estações de Vivaldi.

MULHER BONITA: A mãe, Tônia Carrero,

HOMEM BONITO: iVlarcello Mastroiani.

CANTOR: Milton Nascimento.

CANTORA: Nana Caymmi.
ATOR: Paulo Autran.

ATRIZ: Fernanda Montenegro.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA: .Gelo.

PROGRAMA DE ÍNDIO: "Ficar no Rio no fim

de-semana".

A MELHOR VIAGEM: "Várias à Europa".
B�BIDA:/Vinho tinto.

ESCRITOR: João Guimarães Rosa.

ARMA DE SEDUÇÃO: "Já esgotou. Tem de

perguntar para a minha mulher".

TIME: Vasco da Gama.

FILOSOFIA DE VIDA: "Saber respeitar o

próximo".
MELHOR NOTÍCIA QUe; GOSTARIA DE RECEBER:

!'Você ganhou na loteria".

MANIA: De puxar a barba.
I

HOBBV: Pescar.

MELHOR COM PRA: Passagens aéreas.

SONHO DE CONSUMO: "Um jipe importado".
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA: Discrição.
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO: "Eu sou um mal

humorado que procura se abrandar".
INVEJA: "T�.nlio muita. Até de quem tem

belos cabelos".

LUXÚRIA: "Sou um aficcionado por sexo".

GULA: "Comidas bem temperadas".
Cobiça: "Gosto muito de dinheiro".

IRA: "Com problemas domésticos".

PREGUIÇA: "De acordar cedo quando
dormi tarde".

VAIDADE: "Quando vejo que consegui
ensinar um aluno a lriterpretar bem".

lIi'4

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Ceci I Thiré, O Capitão Antunes de liA Padroeira"

Para Cecil Thiré, a mudança de tom e� "A Padroeira" não, foi

tão radical. Enquanto os personagens eram densos e o clima

"capa e espada" imperava na trama, Capitão Antunes já
demonstrava traços cômicos. A excessiva preocupação com a

masculinidade do filho Luiz, vivido por Gustavo Haddad, e o

fato de ser um vilão ineficiente, na opinião do ator, sempre o

puxaram para o humor. "A única diferença é que vieram
muito mais situações cômicas para o meu personagem. Não

precisei mudar <? jeitão dele", conta. " ,

Apesar do Capitão Antunes fer pouca função na trama, Cecil

demonstra entusiasmo ao falar do trabalho. Conta que adora

Io clima amigável dos bastidores da novela, o profissionalismo
da equipe e, principalmente, o lado divertido do personagem.
No entanto, admite que sente falta do tempo em que tinha

mais responsabilidade nas novelas. Como quando interpretou
.

os antagonistas Mário Liberato em "Roda de Fogo", de Lauro
César Muniz, em 1986, e o empresário Alex Kundera em

, "Top Model'', de Antônio Calmon, em 1989. "Dá saudade,
mas na minha faixa etária isso é difícil. A não ser para os

colegas que adquiriram notoriedade que vai além do tipo
físico", conforma-se o ator de 58 anos.

Cecil diz com convicção que teria gás para gravar várias cenas

por dia. "Estou em plena forma", completa, rindo. 'Tanto que,
nos últimos tempos, tem emendado trabalhos. Atuou nas

minisséries "A Muralha" e "Os Maias", ambas de Maria

Adelaide Amaral. E não pensa' em descansar. Em março do

próximo ano, logo após o fim de "A Padroeira", estréia um
.

I

espetáculo teatral. Em "Variações Enigmáticas", dirigida por'
José Possi Neto, vai dividir o palco com"Paulo Autran, ator
que mais admira. "No elenco somos só eu e ele", diz, orgulhoso. i
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o abade Pastor passeava com um monge de

Sceta, quando foram convidados para comer. O
dono da casa, honrado pela presença dos padres,
mandou servir o que havia de melhor.

Entretanto, o monge estava no período de jejum;
quando a comida chegou, pegou uma ervilha, e
mastigou-a lentamente. E nada mais comeu.
Na saída, o abade Pastor conversou com ele:

- Irmão, quando for'visitar alguém, não torne a

sua santidade uma ofensa. Da próxima.vez que
estiver em jejum, rião aceite convites para jantar.
O monge entendeu o que o abade Pastor dizia. A

partir daí, sempre que estav� com outras pessoas, s�

comportava como elas.

MAIS HISTÓRlAS DOSpadres do deserto
No começo da era cristã, um grupo de eremitas vivia no deserto, ao
redor do mosteiro de Sceta. Existem centenas de relateis destes

monges, e - mais uma vez - transcrevo alguns deles.
.

,

O CAMINHO que leva ao céu

Quando perguntaram ao abade Antonio se o

caminho do sacrifício levava ao céu, este
respondeu:
- Existem dois caminhos de sacrificio. O primeiro é

o do homem que mortifica a carne, faz penitência,
porque acha que estamos condenados. Este
homem sente-se culpado, e julga-se indigno de
viver feliz. Neste caso, ele não chega a lugar
nenhum, porque Deus não habita a culpa.
" O segundo é o do homem que, embora sabendo

que o mundo não é perfeito como todos

queríamos, reza, faz penitência, oferece seu tempo
e seu trabalho para melhorar o ambiente ao seu

redor. Então ele entende que a palavra sacrifício
vem de saao rjha Neste caso, a Presença
Divina o ajuda o tempo todo, e ele consegue resultados

noCéu."

AVIRTUDE que ofende

O PROBIEMAe a culpa
Um dos monges' de Sceta disse ao abadeMateus:
- Minha língúa vive me causando problemas. Quando
estou no meio dos fiéis, nã� consigo me controlar - e

termino condenando suas ações erradas.
O velho abade respondeu ao irmão aflito:
- Se você acha que não é capaz de controlar-se, largue
o ensino e retorne ao deserto: Mas não se iluda:

., .

escolher a solidão para fugir de um problema, é

sempre uma prova de fraqueza.
- O que devo fazer?
- Admita alguns erros, para evitar a perniciosa
sensação de superioridade. E acerte em tudo que
puder acertar.

AMANEIRA DE agradar ao senhor

Certo noviço procurou o abade Macário, e pediu
conselhos sobre a melhor maneira de agradar ao
Senhor.
- Vá até o cernitério e-insulte os mortos -, disse

Macário.'

O irmão fez o 'iue foi ordenado. No dia seguinte, .

voltou a Macário.
- Eles responderam? -, perguntou o abade
O noviço disse que não.
- Então vá até lá, e elogie-os.
O noviço obedeceu. Naquela mesma tarde, voltou até

.

o abade, que de novo quis saber se os mortos haviam

respondido.
- Não -, disse o noviço.
- Para agradar ao Senhor, comporte-se damesma

maneira -, comentou Macário. - Não conte nem com

o desprezo dos homens; nem com seus louvores; desta
,maneira, vo;ê podê construir o seu própio caminho.

Tapetes Nacionais e Importados

os seus
momentos íntimos

*:411l0r é poesia. Poesia se alimenta da
inspiração flue um agradávelmomento pode

proporr;ümar".
KalaharíMotel. dando ..lhe todos os

motioos para amar e desfri/ia'r de conforto,
privacidade e satisfação.

Atendendo 24 horas com as suas belas sZl,ítes e um variado cardápio.

Rua Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
Fone 376-0105 e 376-0122 '" Jaraguá do Sul
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Imobiliária Menegotti Ltda .

http://www.immenegotti.hpg.com.br

(47) 371-0031 'Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

IMOBlllARIA

MENEGOITI ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5239 CASA - VILA RAU - LOT. JOAO GUALBERTO
ROCHA - CASA PRE-MOLDADA ESTA NO

-

:
ESQUELETO. Área do terreno 3 12.00 m2Área

Benfeitorias 80.00 m2 Preço: 1,6,000.00

5181 CASA MISTA - SANTOANTONIO - R. ANTERO

CORREIA, LOTE 799 - 03 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA, GARAGEM EM ALVENARIA: BWC, LAVANDERIA
CALÇADA EM VOLTA DA CASA. Área do terreno 399.00 m2

Área Benfeitorias 66.50 m2 Preço: 15,000.00

5241 PREDIO COMERCIAL/APARTAMENTO
AGUAVERDE - R.GUILHERMINA PEREIRA LIMA
LENZI. APTOS COM 70,00M2 CADA UM(ÁREA
TOTAT 21 0,00M2). COM 2 QUARTOS, SALA,

COZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do
terreno 350.00 m2 Área Benfeitorias 210.00 m2 Preço:

70,000.00

•

5242 CASA - VILASAU - R. SAO MIGUE ,110 - CASA DE
, .

ALVENARIA, C'iM I SUITE, 2 QUARTOS, SALA,
COZINHA, WG" LAVANDERIA, GARAGEM E

CHURRASQUEIRA\Áre�doterreno 539.00 m2Área
Benfeitorias 16Q.00 m2 Preço: 50,000.00

\

5235 CASA - JARAGUA 99 - R.938 N° 173-

LOTEAMENTO OURO VERDE - CASA MISTA, COM 03

QUARTOS, SALA, COZINHA,WC, LAVANDERIA E

GARAGEM. Área do terreno 390.00 m2 Área
Benfeitorias 63.00 m2 Preço: 21,000.00

. , . , •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aceita carro, terreno, como parte •

de pagamento.

•

I �.: .�ç�����çy.�y� : CADERNO PARCIM6y.EIs : ��.��.�?: .�:.�: .n.��:�.b.r.o. ?:. �?�:

II
•

• N CORRETOR DE IMÓVEIS -

-I
rn
o
o
o
JJ
o

·8

Barra
A imobiliária da Barra

Sobrado com 760,00m2, sendo
térreo apto. c/dois quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem

parte superior e fundos do terren

outra casa com 120,00m2 semi-
. acabada, localizada na Rua Elisa
V. Mass, lote n º 143, ·Iot. àuro. �
Verde, Barro » R$ 50.000,00 .

•

Fone: (47) 376-0015
Casa de

alvenaria c/
aproximadamente

60,00 m2,
com laie, 02

'�-��--�l qU�;��i:
p dep1endências,>

terreno c/
J.3�9,00m2, a

""'"'............C_o alvenaria f/" 05,'6)o�i;r{i R&a lateral da Frida
ter�n@ 324,00m2(p r®O�ª4j�___J

�íIDS,! uma suiteLt?pa, ..
d! ....'

Se _ coz ./avand., g�Pge
rros, mesanino com saca ,

tolas esquadrias em madeira de

carla, murada, lo alizada, na

Rua�892 . Ervin Dqege s/nº na

BA�RA • R$ 80.000,00 aceita

ca,\amo pa,t'! pagamento.

Piske, Servidão S· 126, na

Borrc> R$ 28.000,00
•

localizada à Rua Bert
R$ 60.000,00 (O PRE

R$ 50.000,00)

Casa mista c/
128,00m2 e mais
um galpão em

alvenaria com

48,00m2, terreno

c/ 1.320,00m2
(33,00x40,OO),
toda murada,

.

eege n º 3561, Barra .

BAIXOU PARA

•
..

•
..

- PARCIMÓVEIS - PARCIMÓVEIS - PARCIMÓVEIS - PARCIMÓVEIS -

•
..

•

10� _lJO*O"'PES"Sc)� -13 dorm., s�la,
cozinhbrbwc:-rer _, 700m2• Rua Arthur

GonçalM!!$�d�� .1>..601. R$ 20.000,00

com 73,00m2, 3 dorm., sala, coz., bwc.
Terreno com 497,00.

Rua BerthaWeege, 1645 - R$ 37.000,00.

•

118 - SANTA LUZIA - 2 aptos com 90m2
cada, 2 salas comerciais, casa mista com

I

161m2. Terreno com 2.500,00m2 (100x25)
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TEODORO CORRETORDE.IMÓVE.IS / creci8054•

Rua Maria Umbelina ela Silva, 680 - Bairro Água Vereie, próximo Igreja São luelas Taeleu - laraguá elo Sul

• MA�IMAR
IMOVEIS

I
� I! ITerrenos: e . O - E Alrenaria cl 150m2 e terreno ,e 16.000,00 + parcelamen

São Luiz: 420m1.; sen : 3 dormitórios e demais dependênaas. de R$ 4.000,00)
Loteamento Mariano - Com área a artlr ..de:.........Yalo�6 .rilIO,pO. 'Centenário: r- ,ij <I,i"i!�" 1� � �"'r'1 �

325m2, próximo Colégio Jonas Alves. V lar a Ref. 06 - Em Alvenaria cf 112 e terreno de 416m2, Ref. 166 - Em Alvenari:'j cf � 250m2 e te_rreno de

partir de R$ 9.000,00, sendo entr1d
mais �endo: OI sUít;Íl02',dormitórlos e demais dependências. 450m2, sendo: 03 dormitório�e demai_� dependências.

parcelamento até 60 vezes em construção nos fundos com dormitório, cozintla e POSSUi piscina. Valor R$ �O.OOO,OO.
Ref. 09· Com área de 325m2, localizado .no bwc, Y";! "01000,00 "l .. -:--r
Loteamento Mariano. Valor R$ 9.000,00 Ilha da FI

.

el r-;:_ -

: Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, localizado no- Ref.··97A...·EI11" 220m2 e

loteamento Imperador. Valor R$ 16.000,00.

Vieras:
Ref. 13 • Com área de 600m2, localizado na Rua

, Edmundo Em;"enderfer esquina com a Rua 618.'
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)

Ref. 04 • Em Alvenaria cl
300m2, sendo 03 dormitórios e df
Valor R$ 40.000,00 (Casa sernm

ef. I I I - Alvenaria cl 350m2 e terreno de

336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais

dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção
Jm faze de acabamento),

IlaragaUá 99

�'
ef. 02 • Em Alvenaria cl 254m2 e terreno

om 308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial
om Bar Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's.

ri,Riso Superior - 03 dormitórios' e demais

dependências. Possui Cancha de Bocha. Valor R$
'" 60.000,00 (Excelente ponto comercial.

Estamos abertos à negociação)

o Vila Rauj
II Ref. 08 • Com área de 427m2, localizado na Rua
• Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin.

Valor R$ 18.000,00.

Barra do Rio Molha:

Ref. 169 - Duas casas em Madeira cf f-ernm'
860m2, sendo: uma casa cl 02 dormitórtos"'é�cle
dependências e a outra cf 0'3 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00

niewicz

Ilha da Figueira:
Ref. 168 - Em consto Mista cl 40m2 e terreno

com 450m2, sendo 02 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ I 1.000,00

Barra do Rio Molha:
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na

Rua Frederico G. Schmitz, próximo Loja de Mat.
o de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00

Barra do Rio Cerro:

Ref. 12· Em Alvenaria cf 70m2 e terreno de 469m2,
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Existe
mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$
50·000,00

Sitio:
Ref. 170 - Com área de 45.000m2 com 02 casas

em Alvenaria sendo: Uma cl 100m2 (02
dormitórios e demais dependências); Outra cl
64m2 (02 dormitórios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) cl 48m2. Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00

Casas:
Vila Lalau:

: Ref. 55· Em Alvenaria c/'80m2 e terreno de

329m2, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências, Sobrado em Alvenaria cl 110m2,
sendo 03 dormitórios e demais dependências,

• Valor R$ 60.000,00

Apartamentos:
Baependi:
Ref. 600 - No Edifício Mariane Cristine com 127m2
de área construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências, Valor R$ 60.000,00
*Temos outras opções, confira.

Ref. 102 - Em Alvenaria cl 120m2 e terreno de

970m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências,
Valor R$ 18.000,00

·Temos Carta de Crédito Imobiliário" para:
aquisição, construção ou reforma.

Três Rios do Norte:

Ref. II - Em Alvenaria cf 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha 'e bwc, Valor R$

*Temos casas em construção e também

construímos.

.

·Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I ó',I.�.�?��?P'?:.�Y� CADERNO PARCIM VEIS ��.���?: �:.n.��:�.b.r.o.?e.�9.�:
•

•
•

. 963 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02

os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila •

- R$38.000,00.
I""'"��,�.. __;�_._-_._ -

. : ... ,. ,. .

RANCHO
IMOVEIS

Cod. 971 -'Casa mista com 106m2 - 03 quartos
Terreno com 450m2 - Rua Nova Esperança - R$

20.000,00.

Cód. 374 - Casa em madeira com 98m2 - 4 quartos -

Terreno com 2.500m2 - Rua João Sotter Corrêa - R$
40.000,00.

Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Expedicionário Olimpio José
Borges - R$ 14.500,00.

Cod. 972 - Casa mista com 168m2 - 05 quartos -

Terreno com 897m2 - Rua Expedicionário Olimpio
Jose Borges - R$32.000,00

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno

com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00 Cód. 883 - Casa em alvenaria - 02 quartos - Terreno com

1.620m2 - Estrada Poço Grande - R$ 13.000,00.
.

Umaparceria correta.
CRECI820·J

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

CENTRAL DE VENDAS Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte + 02

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.-373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC
GUARAMIRIM - CENTRO Cód. 867 - Terreno com 312.500m2 - Estrada Poço

Grande - Casa madeira com 98m2 - R$ 350.000,00.
Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2-
5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõering -

Czerniewicz - JARAGUA
DO SUL - R$ 80.000,00.

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos -

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.

Cód. 868 - Terreno com 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

R$300.000,00 .

_Alvenaria com�110m' - 2

quartos - Terre�o�cm
.

2B����iVjil�IMiiirramosKI'd�H"" -

�.l 'UARAMIRIM _

'

80.000,00

Cód. 965 - Casa em alvena

suíte - Terreno com 560m2 -

José Borges - Bairro Avaí -

Cód. 960 - eno com 808,50m2 n

completa - Escritura

• .' c
,

' ,
Cod. 968 - Casa. em alvenaria cOITl;;;;6m2 - 02 quartos-
Terreno com 366,05m2 - Rua A loteamento Jardim

500ta

R;I'\$11
.700,00 .fi"o';,meoto.

enaria com 120m2 - 02 quartos -

Rua 28 de Agosto - R$gO.OOO,OO.

, CíraS5()1 \ ..

Cóf. .- Casa etTralVe�ana com 224m2 - 06 quartos -

TeF om 8.000m2 -

'

a Rodolfo Tepasse -

R$� 20.000,00.

c()m 11 §m2 - 03 quartos -

Terreno com �78fn2..;_8ua_P.LQte.ss:i:!LJQ�é Mota Pires -

Cen�ro - Guarrmrim - R$50.000,00. I
• . ..

I

I
I • EM PIÇ ..... RRAS

I
Apto. cf 17b�2,íe� co' ltrução.- suíte.+ 2

��OSI ,sala �s�.a�fJ���tar,. �!WC
social, c?zlnhaf

-Gt:ll�rrasquell; :s�c�dal re� �e serviço,
.I.:�� .' va , r.�'-' Prédio c/quadra
.�all portlvs 1-0e-·: e festa - Rua Nereu

:��mos.
I .

rrtrada 33.300,00 + parcelas
1.580,00 mensais a partir de nov/01

- corrigidas pelo CUBo

-

PLANTA0 DE VENDA

9973-8335

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371-8814 - imobiliariaseculus@netuno.com.br
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•
•
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•

•

•

•
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I, zez.com.br,
cken,253

tora e Imobiliária

Engetec

, '7

EOIFICIO IMPERIAL
-

.

.

,. .

o CONDOMÍNIO

'* Prédio com 7 (sete) andares * Área de playground
'" localização privilegiada * Garagem para visitantes
* 2 (dois) apartamentos por andar * Porteiro eletrônico para garagens'
* Apartamento de zeladoria * Elevador

,

*Video porteiro * EsQ4adrias de alyrnioio aooQizqdo bronz '

.�".w=-"
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Empréstimo Pessoal
J FÁCILCRED

Venha conferir
a menor taxa de juro!

li�WH;J
SOLUÇÃO PARA VOCÊ

'I Simples, rápido e sem burocracia .

Basta apresentar: '

Carteiro de identidade - Comprovante de residência - Comprovante de rendo - Talão de Cheques
• ol"'a f�.lta fi flptovarão

Ruo Reinoldo Rau, 60 (Market Place) 6R andor, solo 601 - Fone: 371-8464

''lH\11 mMét1iJ I
I Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
9
�
� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESID.ENCIAL ROCHEDO'

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPEND:!mCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA
-,

LOCASLI'ZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH w. SONNENHOHL; S/N

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS VENDE; COII/IPRA
AV MAL OEOOO��E�N�:t.�ECA, 1438·SALA04 FONE: 275-0172

214 - Apto .. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte,.1 qto e demais
dependências + área anexa de 27,00ni2 - R$ 58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e 3 quar
tos através de sistema de condomínio.
- Consulte-nos.
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana-Zacko (LateralWalter

Marquardt) - R$ 62.000,00
319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00 ,

317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404 - Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann
- Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,()0 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de .

I 1 08,00m2 - Terreno com 450,00m2. Aceita auomóvelcomo
parte do pagamento - R$ 15.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique
Sohn - área de 210,00m2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1
suíte, 2 quartos, bwc, copa, cozinha, dep. ernpreqada,
escritório, lavanderia ampla, sala e churrasqueira - R$
106.000,00 .

"
Aluguel: Apartamento central com suíte cf hidromassagem,
2 qtos, dep. empregada, churrasqueira e demais
dependências. '

'

'.

IS ��.��.�?� .�� .�: .n.o.���.b.�.o. 9:. �?O.l

I
. TERRENOS,

I• Terreno com 535,OOm2, esquina, no loteamento
Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,OO_m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini-

I
Lenzi. Valor R$ 16.000,00. ,

I• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

,
Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto. Valor R$ 20.000,00.

, • Dois terrenos com 420,OOm2 (cada), np
loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00. .

I.
Terreno com 405m2, esquina,

LO,teamento
São

ICristovão. Valor R$12.000,OO.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30,000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.

I.
Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

I
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua
José Narloch, noAna Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14,000,00

.

• 1/2 (meia) Água de madeira, lotecmento Ouro

I
Verde. Valor R$ 12.000,00

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, ÇOM UMA

.

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

.

CONDOMlíNIO FECHADO

. -FLAMBOYANT

Vl

0,

Vl
OI
°

Aceita-se permuta por imóvel menor valor.

CRECII541-J

Informativo
Imobiliário AIJS

O CEI C-'SC promoveu no dia

16/111/01, o Grand Prix
da Conslrucão e do

,

Mercado Imobiliário

em Florianópolis/Se.
O Residencial AMARANTHUS

recebeu o troféu Emílio

Baumgartna categoria
Lancamento Imobiliário

,

Destaque 2001. )

AIJS perobenize os

proprietários do Prédio

e a Construtora Proma
I pelo mérito.

" -VENDE:
r=:

LOTE com 315,00m2, totalmente plano, pronto para construir. Localizado na Rua 902, Loteamento
Primavera, Bairro Estrada Nova. Valor R$ 7.000,00 + financiamento.

.

CASA MISTA cf 96,00m2, contendo 4 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem. Terreno cl 364,00m2,
todo murado. Localizado na Rua José Pomianowski, Bairro Chico de Paula. Valor R$ 26.000,00.

LOTE DE ESQUINA cf 464,00m2 (16x29), pronto para construir. Looalizado na Rua 695, loteamento
Jomar, Bairro Estrada Nova. Valor R$ 12.000,00. Aceita-se financiamento.

. I

Rua João PI�ninscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Casa de Alvenária
com 160m2, com 4 quartos, sala,

copa, cozinha, garagem com 60m2,
etc.Próximo ao PAMA.

Valor R$ 75.000,00 neqociéveis.
Fone para contato 371-2408

(Após as 15:30) ou 9122-1869.

Vendo bateria marca Dolphin azul

piscina 7peças ferragem cromada,
semi nova com 3 meses de uso ...

Preço a combinar.
Tratar com S'érgio:' tel. residencial:

372 - 1308 (após às 18:00hs)
comercial: 372 - 4402

Vende-se apartamento mobiliado de um quarto em

Borro Velho, praia do tabuleiro, avenida beiro mor

asfaltado, prédio de frente poro o mor.

Valor RS.' 19.000,00 aceito-se veículo como porte
do pagamento ou estudo-se proposto.

Tratar Fone 372-1610.
i

-

EXCURSAO275-3108
ClJnsúiii.;níi?'sobl'�

-

r "�.
as opçoes.,.�

""

Excursão 00 Rio de Janeiro, Niterói, Campos de Jordão, 2 pernoites no Hotel
em Apare.cida e visito aos pontos turísticos de São Paulo.

Saído: dia 27/12/2001 - 18 horos / Retorno: dia 30/12/2001
Maiores informações: 370"'9582, com a guia Rosinha.

COMPAREÇAM!!!

Laan.
Im6veis

3 dorm.

(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

II
I

IN'C »LE ir (0**47) II
372-2903 I

9973-3623

CASA ALV. 3
dorm. (após
Malwee). Entr.
R$ 15.000,00 +.

R$ 470,00 por
mês

CASA ALV. 3 dorm.
(Estrada Nova)

Entr. R$ 20.000,00 +

R$ 500,00 por mês
109 CASA
ALVENARIA -

CZERNIEWICZ - R. JULIUS
VERCH, 315 - 03
QUARTOS, SALA, COPA!
COZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM, SACADA.
Área do terreno 675.00
m2 Área Benfeitorias
11 0.00 m2

Preço: 40,000.00

VENDAS
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada Nova - Entr. + parcelas (direto)
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Amizade - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorrn. - Vila Lalau (Weg) " R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Após Malwee 3km - R$ 34.000,00
• CASA ALV. - 3 dorm. - Amizade - próx. Blumengarten - R$ 35.000,00

TERRENOS
• Área 365m2 - Vila Nova - R$ 18.000,00
• Área 325m2 - Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + financ.
• Área 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00

APARTAMENTOS
• EDIF. ALÉSSIO BERRI - 3 dorms. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 -

R$ 140.000,00 (Entr. + parcelas pelo Cub).
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00
.• EDIF. ROYAL I;3ARG - 3 dorms. - Centro - R$ 190.000,00
• EDIFe

, MORADA DO SOL - (Cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
• EDIF. GONZAGA - 3 dorms. - Vila Nova - R$ 85.000,00 (Entr. + parcelas
pelo CUB)

'I

99 CASA MISTA - TRES RIOS 00 NORTE· R. B77 , N.32B - 02 ii! IIIQUARTOS, 02 SAlAS, COPA/COZINHA, lAVANDERIA, BWC, GARAGEM
Cf CHURRASQUEIRA. TERRENO 13,36 M X 27,00 M. ACEITA-SE RS
12.000,00 E SALDO PARCElADO OU CARRO. Área do terreno 360.72
m2 Área Benfeitorias I 00.00 m2 Preço: 16,500.00

98 CASA MISTA -

AMIZADE - R. ORESTES
TEClLA, LOTE 37 - 02

QUARTOS, SALA, COPA!
COZINHA, LAVANDERIA E

GARAGEM. TERRENO
12,50 M X 30,]0 M. Área

do terreno 3B3.75 m2
Área Benfeitorias 8B.00
m2 Preço: 25,000.00

105
TERRENO -

NOVA
BRASIlIA -

.

R.
LEOPOLDO
JANSSEN -

12,00 M X
56,00 M.

Área do terreno 672.00 m2 Preço: 40,000.00

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

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.brAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

�alte�
co
PI
N
III

tl
w
�
U

Corretor de Imóveis
E-mail: grotewold@netuno.com.br !VENDE - Terreno com

í:1.02om:!, edificado com 1. sala
comerciai de 'aprox. 180m.2
com estrutura para possivel
ampliação + 1 casa de
madeira com 60m2, Rua Vldal
Ramos - Centro - Corupá -

R$ 60.000,00. Aceita proposta
VENDE - Casa mista com 120m2, em terreno de 700m2, Rua
Alberto Baumle - Corupá - R$ 19.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com área de 318m2• Rua 15 de
Novembro, 225 - Corupá - Centro - R$ 100.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 16.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Ed. Isabella - suíte + 2 qtos, salas conj. cf sacada,
coz., área serviço, 2 bwcs, garagem - R. Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 1320 - Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE - Terreno com 25.000m2 - Rua Alberto Darius - Corupá
- R$ 54.000,00
VENDE - Chácara com 112.500m2, casa mista com 90m2,
água em abundância, Corupá - R$ 55.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 230,00
ALUGA - Sala comercial - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
- R$ 550,00

Te.: 372-3922/ 9122-4198 VENDE - MINI-CHÁCARA com

área de 3.000m2, com casa de
alv. com 70m2, rua 427 - Ilha
da Figueira (4km do centro).
Preço: R$ 60.000,00 (heg.) ou

à vista R$ 50.000,00

CASA
* CASA alvenaria 70m2, Lot. Santo Antônio, 3
quartos, saia, cozinha, bwc, semi-acabada com

laje + fundamento nos fundos para garagem,
lavanderia, etc .. Em terreno de 360m2, todo
murado com escritura - R$ 17.000,00

VENDE - CASA
DE ALVENARIA com 75m2,
em terreno de 312m2• Rua

da Abolição - Vila Rau -

R$ 30.000,00 (permuta
por outra casa)

TERRENO J

* TERRENO - Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2
- R$ 15.000,00
* TERRENO � 634m2, próximo Giardini Lenzi
14x45 - R$ 18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE
- Apto, Centro (Edif. Catarina Ersching) cf suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cf churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
7,8.000,00 negociáveis, pronto para morar.

- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim

São Luís, cf churrasqueira na. sacada e salão de festas.

Montamos o plano de financ. conforme suas condições.
Aproveite.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cf 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão

Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00·e assumir

1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cf 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.
Terreno cf 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. cf 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cf 105m2,
garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cf 215m2 - suíte
+ 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 1 suíte cf sacada + 2 qtos e sacada na sala ct
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

I,

DALTERRA LIMPA FOSSA
Orfamento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS,' _.'.'__1t.�«�W>i':��

.DESENTUPIMENTO DE'CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).

i I
III
I

I FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4713

Ruo Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli - Lote 31. - Estrmfô Nova - Jaroguó do Sul

Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VENDO CHÁCARA
Área de 20.000m2, com todo
infraestrutura, chõo pronto

poro construir, local
próximo do centro, um dos

lugares mais lindo do
regiõo agoro em suas mõos.
Aceito corro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

Vende-se uma ótima casa a 800m da lagoa, em Barra do
Sul, ou troca-se por uma em Jaraguá ou Guaramirim.

Tratar: cf D. Adelina - 9992-7533

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

RS 17.400,00
Parcelo ... RS 125,00 poro

comprar, reformar, construir.
Temos créditos até RS 64.000,00.

Auf. BACEN, informações
com Paulo 9981-3627.

Divulgaçõo dias
06,08, 10 e 13/11/2001.

Dr. 'D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br
Av.Mal. Deodoro do Fonseca, 776 solo 9 - Joroguá doSul- se

Fone/Fax: 371-4724

\
Sua melhor op�ão de prazer

04h"",�i�.....m"� 1.4 ,�T'AiJ
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteil"o,
massagens el"óti�as

FONE: (47J 9991-B66B
Jaraguá do Sul e região Jhony

lrnoblllárla Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIN"572-J

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL
sa. Dianthus Cobertura cf acabamento de 1 a

Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. cf garagem
Ed. Chiodine Centro: suíte + 2 dorm. cf gar\lgem
Ed. Reviera Centro: 2 dorm. cf garagem
Ed. Maximu Center (novo)Centro: suíte + 2 dorm., cf garagem
Ed. Teresinha Vila Lalau: 2 dorm., cl garagem
Ed. Santa Teresinha Centro: 2 dorm. + dep. cf garagem

CASAS
DESCRIÇÃO DOiMOVEL

Casa Comercial - R. João Picolli
Casa em Alv. c/ 3 dorm. cf garagem
Casa alvo 3 suítes cf piscina
Casa madeira cf 3 dorrri. cf garagem
Casa alvo cf 4 dorm. cf garagens -

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Sala cf 60m2 -.Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA
APARTAMENTOS

- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + 2 qtos, dep. empregada, 2 bwc, 2 vagas de

garagem - R$ 75.000,00 '

- CENTRO - Ed. Florença cf 70m2 - 1 quarto, cf garagem - R$ 39.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos c/ dep. - R$ 80.000,00 (neg)
- CENTRO - Ed. Barão cf 130m2 -: suíte + 2 dorm. cf dep. - R$ 55.000,00

CASAS
- Vila Lalau - ótima casa em alvo cf 70m2, 2 dorm + dep. - R$ 40.000,00
- Czerniewicz - casa em alvo cf 130m2, 3 dorm + dep. - R$ 55.000,00
- São Luis Gonzaga - casa em alvo cf 150m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 50.000,00
- Vila Lalau - casa alvo cf 180m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 65.000,00

OFERTA DA SEMANA

GUARAMIRIM (Corticeira)
Ótima área para zona industrial com 115m de frente para BR

280 - contendo uma área total de 56.000m2, com nascente de

água - Valor R$ 120.000,00

LOCALIDADE
Centro
Czerniewicz
Vila Lenzi
Centro
Vila Rau

J,.OCALIDADE
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 330,00
R$ 340,00
R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 250,00
R$ 300,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 450,00
R$ 1.150,00
R$ 400,00
R$ 370,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00

OTlMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DACIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,00m2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breithaupt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-CORREIO DO povo· .

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

VENDE�SE
Terreno com 493m2, na Rua Amábile T.
Pradi, próx, ao Cond. Azaléias -

R$ 16.000,00.
Tratar: 9973-8335 ou 371-8814

Imobiliária Séculus - creci 1873-J

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2,

térreo, 02 quartos, garagem, coberta,
no Jardim das Mercedes, Vila Nova

.
,

Rua Osvaldo Glats, 40.
À vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

CASA PRÓPRIA
Cása - Reforma' - Construção
CRÉDITOS'

PARCELAS A
PARTIR DE

R$ 17.281,00 R$125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

(47) 222-1152:" ,

Produ.�lndo f1delld�d� com um pancadão
de qualidade em som automctlvo,
a Inout Sound Systems agora

também conta com a venda e instalação
de alarmes, vidro.! e travas elétricas

garantindo o conforto e a segurança

que você' merece. Venha conferir!

Além da qualidade
mais confort
esegurança

João januárto Ayrosó, 1726 - Jaraguá Esquerdo Ugue: 370..9005

Fone: (47)
370-8622

Saveiro CL, 1.6
WOLKSWAGeN

Verde 97
Parati CL 1.8 Bordô 95
Goll.O Plus Prata 95
Fusca 1.600L Bege 81
Fusca 1.500L Branco 70

CHeVROLeT
Gorsa Sedan' 1.0, 4p, COIl'lPI. Verde 00
Corsa SuÚer 4p . Branco 97
Corsa 1. 21. Vermelho 96
Corsa 1.0 p Branco 95
Monza SLE 4�, 1.8' Azul 92
Monza SL/E p trio (g) Azul 89

FORO
Ka 1.0 zetec/rocan Vermelho 00
Ka 1.0 endura Cinza 98
Escarl SW GL 1.8, c/ ar Verde 98
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 98
Pampa L 1.6 Branca 96

FIAT
Palio EX 2p

. Branco 01
Fiorino Furgão 1.5, térmica Branca 96
Fiorino Furgão 1.0 IE Branca 95
Fiorino Furgão 1.0 IE Branca 94

.

Prêmio CS 1.5 IE Cinza 93
Piá Up City 1.5 Vermelho 88

IMPORTAOOS
Dodge Dakota V6 CE Vermelha 99
Dóawoo espero Roxo 95

OleSH
Peugeot 504 diesel Branca 95

Peuseot 504 diesel Bordô 95
F- 1 00 S diesel Branca 94
F- 1000 SS diesel Prata 93
F- 1 000 Cob. Du�la, diesel Prata 86
Capota Fibra D- O Vermelha 00

MOTOS-
Nx 400 Falcon Vermelha 00

Rua. Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

MÓVEIS
COlaI/ aparl11mel/tos / cbácaral/lemBO!

Vende-se terreno na

praia do Erwino,
600m da praia. Valor
R$ 1.000,00. Tratar:
273-0651, com

Marlon.

Aplique seu 13 salário
num ótimo
investimento.
Terreno com

1 01.000m2 com

nascente de água, luz,
pássaros, árvores,
sossego. Ideal para
chácara, açude,
pastagens, criação de
avestruz, faisão,
plantação, recreativa,
trilha ou moradia, em

Santa Luzia - Jaraguá
do Sul. Fone:

(47) 453-1093 I
3025-4549.

Vende-se terreno com

600m2 no bairro São

Luis, na rua

Guilherme Hruska.
Valor R$ 15.000,00.
Tratar: 376-2229.

Vende-se terreno de
400m2 próximo ao

salão 25 de Julho na

Barra do Rio Cerro,
legalizado com

escritura no valor de

R$ 8.800,00. Trotor:
371-6069.

Vende-se ou troca-se
terreno na Vila Lenzi

por casa de alvenaria
até R$ 35.000,00.
Paga-se diferença.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se terreno

residencial Versailles
30x30 (900m2).
Valor R$ 38.000,00.
Aceita-se carro.

.

Tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

Vende-se terreno

Ribeirão Grande, com

1350m de fundo,
110m de frente,
equipado com casa,

rancho, e área com

arroizeira plantada',
em frente a igreja
Nossa Senhora

Aparecida. Valor
R$ 70.000,00, .

negociável.
Tratar: 371-4332 ou

9103-8111.

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

� Henrique Marquardt,
perto do,Gruta
Perpétua do Socorro,
com 40.000,OOm,
com 2 correntes de

água, 1 pastagem de
.

5.000m. Valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 371 �4332 ou

9103-8111.

QUER GANHAR NA LOTERIA?

Agora está mais fácil
- Um programa de compuladormaderno que vai ludlttar suas apostas.

Se você gosta das leterias da CAIXA (Mega Sena, Dupla Sena, Quina, lotoMania, loteria Esportiva e loteria

Federal), enlão adquira o "Papa Sorte". Através de uma interface baslante amigavel com o usuário (rada em
Windows 9S ou superior) você lerá lI!uilo mais �o que uma loteria em sua própria casa.

CONFIRA O QUE O PROGRAMA FARA PRAVOCE. .

· Atualização dos resultados automática via internet (sem precisar incluir os resultados manualmente)
· Você fará seus bolões sozinho e sem lrabalho algum: combinações para Mega Sena, Dupla Sena, Quina e
loto Mania.
· Emile os volantes direto em sua impressora sem que seja preciso a sua morcoção manual. É só imprimir e
levar direlamenle para a lotérico.
· Cadaslra lodos os seus jogos semanais para posterior conferênda. ludo fica no arquivo, lodos os resultados,
com data dos sorteios, ordem das dezenas sorteadas, desde o concurso número 01 de qualquer loleria.
· Estatístícos complelas baseados em todos os concursos anleriores. Aqui vIKê fica sobenda quantas vezes cada
dezena foi sorteada e o atraso de cada dezena: por quanlos sorteios a dezena não é sorteada.
• Se você quiser na hora o programa elimina aulomaticamente seus jogos com menos probabilidade de acerto.
· Configure você mesmo (atraves de seus próprios paromelros) seus eliminadores de jogos.
· ludo calorido cam gráficos 3D de freqüência e airoso das dezenas.
· Analise dos duqués e ternos mais sorteados.
· lodos os resultados daSTõierias atualizados até a presente data.
· Você não precisará fícar fazendo somas ou conlos de quanlo vai cuslar cada cartão ou bolão. O programa Papa
Sorte faz a sama automalicamente a cada dezena que você incluir no bolão,.é aUlomá!ico, na hora.

E tem muito mais.

Seja um craque na hora de apostar, apostando com base em estatísticas ou facilitando suas

apostas, sem qualquer trabalho.

TUDO ISSO POR APENAS R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) é
INACREDITÁ VEL.

Solicite o CD Room do PAAP SORTE hoje mesmo, através do e-mail:
rudi@netuno.com.br ou qualquer informafão adicional.

Você {eceberá no enderefo que preferir sem qualquer custo adicional.

Vende-se terreno com

casa' de 2- quartos,
sala, cozinha e

banheiro, em São
Francisco do Sul,
Rua Vila da Glória -

Fundos para baia.
Terreno com

700m2•
Válor R$ 18.000,00.
Tratar: 379-1159,
com Tito.

. Vende-se casa de

bangalô de
alvenaria, localizada
na Vila Lenzi,
contendo 3 qtos, 2

bwc, sala, cozinha,
I,

garageI'D, lovcnderio
grande, com

churrosqueiro. Área
do lote de 468m2, e

a área da casa de
118m2• Tendo
também no mesmo

terreno uma meia

água com 3 peças de
alvenaria.
R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou

na rua Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se ou troca-se

uma ótima casa em

Barra do Sul, à 800m
da lagoa, ou troca

por uma em Jaraguá
ou Guaramirim.
Tratar: 9992-7533,
com Sr. Augusto

Vende-se ou trocá-se
uma casa de 144m2,
com terreno de
300m2, na Vila Rau,
Cohab, no valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 9952-5945 ou

9994-34l0.

Preciso alugar uma

casa na Ilha da

Figueira. R$ 180,00 à

Vende-se salão
de beleza
completo,

com telefone.
Clientela formado o

8 anos. Ruo Mal.
Deodoro. Trator:
371-4851.

200,00. Tratar: 370-
1809, com Irení ou

371-1977, com u

Verônica, no período
da tarde.

Vendo casa em i

alvenaria, com 96m2,.
bairro Amizade.
R$ 42.000,00.
Tratar: 371-5303.

1

Vende-se casa alv., .

Vila Lenzi, com
199m2, terreno de

533m2, contendo 5

quartos, 3 bwcs, i
demais dependências I
como: cozinha, copa, Ilavanderia, dividido

para 2 famílias,
garagem para 2
carros com

churrasqueira. I
Preço: R$ 75.000,00. ITratar: 371-3159.

IVende-se casa no

bairro Santo Antônio,
com 120m2, toda
murada, garagem pi
2 carros, 3 quartos,
sala, cozinha, 2 bwcs e

lavanderia. Aceito
troca por F- 1000.
Tratar: 276-0070.

Vende-se a 500m da

praia de Itaguaçu, 1
- casa de alvenaria, ·1'com 4qtos, 2 bwc com

h
. I

C urrosquerro e

garagem com demais'
dependências. Valor .l

R$ 25.-000,00. Aceita
.se proposta de 1
terreno em Jaraguá
do Sul; Rua do
Escoteiro, 114,
próximo Marcolla.

Vende-se sobrado em
;

Barra Velha, com 3

qtos, 2 bwc, sala,
cozinha e garagem
completa. Aceita-se
veículo ou imóvel no

negócio. Valor
R$ 57.000,00.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

I
I

I
I

Vende-se ou troca-se
casa em Blumenau de

,R$ so.ooo.oo e apto.
R$ 18.000,00 por
terreno, casa, carro

.' em Schroeder,
Jaraguá do Sul e

reqiõo, Tratar:
374-0497 ou 9962-
3718 após 18hs.

i:
II
I

I
II
\
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, PROMOÇÃO OA SEMAHA
lazanha - R$ 7,00

Pizza Gisante COM

'Mini brinde - R$18,90
\

Piua Grande COM

Prazer em '

Mini brinde - R$14,90
'

y ofender bem. Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parMesiana - R$ 14,90

forno o \ennO Cabone - R$ 15,90
Por9ão da Casa
(Alatra, pianhl, alabres,- peito.

RJI. 'JS00(lOfapo de frango e aipílll frlto) ."

Entregamos em Guaramiritn

1
'

,

.....
�'

IVE COGUMELOS
_MJI,ItIIlNDIMIIN'-O.
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

,Se você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de' 3.0m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico,

e comercialização Apoio Sun Produrts do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

75-6271

Fone
(47) 275.0203Fax '371-8351 BETO 'CARRERO

RS 50,00 por pessoa
(ingresso + transporte)

Transporte para trabalho, faculdade e festas.

Tratar: 9113-1646 ou 372-1479

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722 ,

pelo Site: www.sc.senai.br ou ligue gratuitamente para
SENAI On-line no 0800 - 481212.

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA ATENDER
AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO, FAÇA

.

CURSOS NO SENAI

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

• MOPE (Treinamento' Específico para Condutores de Veículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.

Inscrições até 22/11/2001.

• Análise do Tecido de Malha - 40h.

Inscrições até 16/11/2001

Obs. Em dezembro estaremos com inscrições abertas para
Cursos Técnicos nas áreas de Eletroeletrônica,

Metalmecânica. e Confecção e Moda.

aI10wa.80��O
rLUGARPRÊMIOMASTER200 I EM QUALIDADE

Vende suas estações com tudo o que é de melhor.
Nome patenteado; Se destaca hoje sendo uma das melhores pizzarias da

regiõo, capacidade público sentado com 180 lugares.
Serve hoje aproximadamente J 00 almoços por dia.

Aceita-se proposta.
'

Trotar: 275-2825 ou 9952-2530
Falar com Osair•.

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte·final,reslnagem e montagem
Temos ótimos preços!

! \\�b .::
: I www.destaquebrindes.com.br
t: Rua: Joio Januárlo A i'oso,268, Jara uá Es uerdo· Jara uá do Sul· se

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd, Maass.
,* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso LUX - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANEdE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

g 37'2'-0002 IEndereço: Rua Venâncio da Silva Porto" 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se _

PARCELAMOS EM 16", 'VEZES (1 +15X)

, 'I I
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275-3609, com

Glaucia.
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Vende-se mercearia
do Léo, à 500m pra
dentro da Rua da

gruta, antiga Tifo dos

Pereira, com estoque
-, completo.

�---------------- R$ 15.000,00.
Tratar: 371-4332.

COMUNICADO
A Assocenter - Associacão de Moradores do Centro de

Guaramirim, SC, vem peio presente comunicar que haverá
reunião extraordinário no próximo dia 28 de novembro de

.

2001 às 19:30hs no Restaura�te Avenida, sito à ,Ruo Antonio
Zimmermann, em Buernmirim, Se.

.

No ocasião serão tratados os seguintes assuntos:
1 -Eleição de Novo Diretoria Biênio 2002/2004.
2 � Planos e metas para o biênio 2002/2004.

3 - Assuntos diversos.
( ,

A Associação aguorda o presença de todos os associados.

Osnildo Bortel /

Presidente

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de JaragUá do Sul
1º Varo

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 Dias

FAZ SABER Réu: PARKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES !TDA., o
qual se encontro em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado no Ruo

I Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Novo, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-Se,
tramito o Ação de sob n' 036.96.000712-7, aforado por Banco Itaú S/A, em desfavor
de PARKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES !TpA e outro. Assim fico
o mésmo CITADO poro entregar o coisa, depositá·la em juízo, consignar-lhe o equivalente

" em dinheiro, ou oferecer resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do transcurso do
prazo deste edital (art. 902,CPC), ADVERTÊNCIA: Não sendo constestada o ação no

prazo marcado, presumir-se-ão uceitós como verdadeiros os fotos articulados pelo autor
no petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do (PC). SíNTESE DA INICIAL: em doto de 21/
12/1995, os requeridos afirmaram um contrato de emp'restimo garantindo por alienação
fiduciário, com o instituição fina�ceira autora, no valor de RS 21.000,00, o qual recebeu
o número 974.611033371-3. Ocorre que os requeridos não pagaram o prestação do
financiamento concedido estándo em moro desde janeiro do corrente ano. No doto de
14/02/1997, foi requerido, pelo porte autora, o conversqo do presente Ação de'Busca
e Apreensão em Ação de Depósito, que foi deferido pelo MM. Juiz e convertido no dota
de 12/03/1997. E, paro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e terceiros eu

Claucimar Popp de Motos, o digitei, e eu, Cláudio Jenichen Janssen, Escriyã(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

Vende-se galpão pré
moldado industriol,
pronto cl-200m2,
bairro Rio Hern, em
Schroeder.
Valor R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

Compra-se casinha de
boneca. Tratar:
372-2982.

Vende-se telefone

para Barra.
Tratar: 9992-5253.

Vende-sé mesa para

facção com 4,20 x

2,Om, com 90cm alt,
com 10 banquetas.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se loja para
sair ou ficar no local,
no centro de
Guaramirim, no ramo

-,

de presentes,
brinquedos e

decoroções: com

clientelo formada.
Parcela-se o valor e

,

CEDRO MOVEI'S

Orçamento sem compromisso
I

Fone:(047)376-0679

* Cozinhas
Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* IDormitórios·
,

,

\

*Artigosde
Decorações.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

�
I'
l

aceita-se troca. Tratar:

(47) 379-1342.

, Compra-se casa para
tirar do local. Tratar:

(47t 375-2190.

Vende-se mesa de

jantar cf 6 cadeiras,
em pátina marfim.
R$ 250,00.
Tratar� 372-2201, em

horário matutino.

peços.Râ 300,00.
Trator: 374-1808.

Vendo vídeo' .Vendo aparelhagem
locadora, com grande' de som completo
acervo de fitas. Vila para banda e salão.
Lenzi. Aceita-se carro Valor negociável,
de menor valor. aceito carro no

R$ 20..000,00. negócio. Tratar:
Tratar: 371-6967. 370-4461, com

'Anselmo ou 371-
Vende-se vídeogame, 7473, com Matilde.
marca dream cast,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IIA vitória· se alcanca com muita sabedoria e trabalho. '

.

A Construtora Beta se orgulha de ter participado desse empreendimento. ·

,

P�rabéns, Jomar por mais essa conquista"
.>:

LOJA JOMAR e CONSTRUTORA BETA

Uma parceria que deu certo!

Rua João Januário Ayroso, 531 - Sala 2
Início do Jaraguá Esquerdo

11 311-6600 '

I

I
. I
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. Assistência Técnico • (ursos

fREE LANCE ou PERfoOO
Modelista e estilista 10 anos experiência

CeI.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
lIa!j1!1·JII

. "

:

,j&",

OSDII. 'ISD 51/11111
Economize Tempo e Dinheiro!

EtÍliiiiii!
o D/sIc IJt#ormIlÇÕeS que está no mercado desde

1995, inicia. sua. expansêo Pata" Btlisil na grande Curitiba, Estado
do Paraná. A�nde diariamente 24 horas por dia. e seu obi"tívo ê
aux.iliár o tOlx$umidor a encontrar as empresas, as produtoé e os

serviços de seu interesse. V�ja "Lgun� exemplos Informátlce, telefonia,
venda e IIssistêm:ia de eletro-elétrõnícos, restaurantes, lanchonetes,
hotéis e 'vlllgl::us, reparos domésticos, prediais e industriais, lilnpeza e

conservaçãc, jardinagem e paisagismo, prcdutos é presentes nacionais
c ímpormdos, !!J.\dim,"" eugeuheírcs, dentistas e outros produtos e

serviços do seu. dia "s .. día,
Nosso serviço ê pCT&unatl:::ado, possuímos um quadro de

profissionais altamente qu&.lificaÓos Bara atender pkn4ftlltl\te &,1<%

necessídndes. .
.

No 1,)5:00 "BII 5900 v"ce obrem to.:lrul as inrorrrw,ç""" 'l,tlO
pre<i$!1 para fazer o melhor negócio; fiOftle, te1elí.me, ('nder.�.o,
horário de al:.;,ndinlento de empresQs, prestadores de serviçoa e

poofisskmais líberaís, além de Home I'<igc e E·mui] se possuírem ..

Você também poderA $o!idl"'.r pelo nome do produto ou serviço, que
passaremos lIárias opções para sua. pesquisa.

Possuhnos também um banco de rJados fi" internet, que eontérn
ínfcrmaçôcs exclusivas de nossos, clientes I1U!ld(}.� e PQde ser acessadc
pelo endereço www.emlua.nfo.ool\l.br. onde \'0«'; encontra hmbem
produtos c serviços em promoções, bosta acessar Q Unl' 'C!i,ssiÍicMos
Promocinnaís" ,

S!\\)e por que o Dínk Infcrmações é diferent.e?
Ê simples! Por ser um serviço "011'[ caractertsucas de utilidade públk'a.
não visa lucro com ,)$ ligpç�s recebidas, pois tem corno ptopns[ro,
facilitar a vida <Ia comunidade, aproximando quem quer vender de

quem quer comprar. \
O custo de acesso ti de R$ 0.27 (I nnnuto , pulso mínimo ddilúdu

para manutenção do scrvíco e que <' totalmente retidü pela Embratel,
empresa çessionárla e administradora do sístema.

'.. .

Portanto não esqucç": Procurar rrunca n"tÍll,LígueOSOd "BII BOO

Allees de comprO,. Produtos
e se",',;os ·eo"sul�"'"O.'

VENDE-SE ESCORT SW
Ano 97, 4 portas, completo. Valor
RS 17.000,00, aceito troca por

carro de menor valor.
Tratar: 370-0581 ou 9102-1413.

\ .

VENDE-SE
Corsa Wind 1.0, 4 portas, ano

20m, cor branca, com
19.000km rodados, assumir 24
parcelas de R$ 327,52 +

R$9.000,00
(aceita-se carro de menor valor,
emplacado até novembro/02.
Tratar: 9102-6772 ou

370-9772

FUJA DO
ALUGUEL

Adquira seu imóvel com
parcelas a partir de

RS 299,40 por mês.
Tratar: {47} 336-6339

ou 222-0788, com Antônio

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.

DEVEDOR

ALUGUEL
DE

�.l TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado d� Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus do
cumentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

EDITAL nQ 23.544 de 19-11-2001

Cópia recebida do cartório deArmazém, nesteEstado
.

OOILAR JOSÉ TISSI E MARIA PEREIRA
MARCIANO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Francisco Gretter, nesta cidade, filho de Osmar José
Tissi e de Inês Mria Tissi.

Ela, brasileira, solteira, orientadora educacional,
natural de Armazém, neste Estado, filha de Saul
Antônio Marciano e de Verônica Pereira Marciano.

"fECNOCAD

COMUNICAÇÃO VISUAL

ADMITE
VENDEDORES EXTERNOS

para o ramo publicitário.
Tratar: 910 1-8863 ou

370-8833, com Fábio

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FAlENCIA, fac� saber ao responsavel
pelos Titulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos

para serem PROTESTADOS no prazo da lei se nao forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao ,

apresentar declaracao de resposta por escrito.

ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR
LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA 84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA'

N 05/10 26/06/2001 5.656,30 O MESMO
LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA 84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 06/10 26/07/2001 5.656,30 O MESMO
LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA 84.429.844/0001-42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 07/10 26/08/2001 5.656,30 O MESMO
LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA 84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 08/10 26/09/2001 5.656,30 O MESMO
LUIZ KIENEN ,BEBIDAS LTDA 84.429.844/0001-42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 09/10 26/10/2001 5.656,30 O MESMO

No formo do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45· Art. 10, e Provimento
1 6/93 do CGJSC.

Jaragua do sul, 21 de Novembro de 2001

DOCUMENTO CREDOR

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADRIANA GRISTINABUENOMOREIRA- RUA LEOPOLDO JANSEN 37
APTO 01 - NESTA;
ALESSANDRA MEDEIROSlOPES DA SilVA - LEOPOLDO MALHEIRO
15 APTO 306 - NESTA;
AMAURI ROSA- R HARI BROHMANN - NESTA;
ANDERSON LOPES SCHMOELLER - NESTA;
ANDERSON LOPES SCHMOELLER - NESTA;
ANDREIA BAPTISTA - R LUIZ BOSSE 198 - CORUPÁ;
ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS - RUA CARLOS FREDERICO
RANTHUM S/NR - NESTA;
CICERO GUERRA - R JOAO JANUARIO AYROSO 442 - NESTA;
CLAUDIO GILVAN PINHEIRO - RUA ROBERTO ZIEMANN 813 -

NESTA;
COM DE AREIA E BRITA IRMAOS HANEMANN - ROD BR 280 KM 84

-CORUPÁ;
DANIEL EDUARDO J - AV GETULIO VARGAS 268 U 203 - NESTA;
ELIANE LANG PINTO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
FRÉEDON ESTOFADOS LTDA - R FRANCISCO HRUSKA 276- NESTA; ,

GERACI CLAUDIO SANTOS PEREIRA - RUA DOMINGOS ANACLETO
GARCIA SNR - NESTA;
JEFERSON MARCOS VENEGAS QUEIROZ - RUA 258 LATERAL

GUILHERME TONELI CAIXA DA - GUARAMIRIM;
JOIS CAR(OS PERITTO - RUA CARLOS MAY 23 - NESTA;
LIBERAL MODAS LTDA - RUA MAL DEODORO DA FONSECA 1082-

NESTA;
LIBERAL MODAS LTDA - RUA MAL DEODORO DA FONSECA 1082-

NESTA;
LIBERAL MODAS LTDA - RUA MAL DEODORO DA FbNSECA 1082 -

NESTA;
LUCILA APARECIDA DE ARAUJO ZIP - RUA VICTOR WITCKOSKI -

NESTA;
LUIZ CARLOS PETERS - RUA ANGELO RUBINI 1213 RIO CERRO -

NESTA;
MARAGUTO COM. E IND. LTDA. - RUA ERMINIO NICOLlNI, 80 -

NESTA; II

MARAGUTO COM. E IND. LTDA, - RUA ERMINIO NICOLlNI, 80 - II

NESTA;
MARAGUTO COM. IND. LTDA. - RUA ERMINIO NICOLlNI, 80
NESTA;
MARCEANE MARCELINO - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA

1523 - NESTA;
MARIA LUCIA BUSSARELLO - RUA HERMANN SCHULZ 169 - NESTA;
MARLlSE KREHNkE -AyMARECHAL DEODORO DA FONSECA 1067

APTO 1 - NESTA;
METALURGICA JR LTDA - RUA RUDI VOIGT 125 - NESTA;
METALURGICA IS. LTDA - RUA 403, 180 - NESTA;
NEUSELI WATZKO - R RIO DE JANEIRO 87 - NESTA;
OREANO DISTRIBUIDORA LTDA ME - RUA CEL PROCOPIO GOMES
DE OLIVEIRA 1272 - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA� RUA LOURENCIO KANZLER 467 .

VILA LENZI - NESTA;
R.MAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - WALTER MARQUARDT 131

SALA 03 - VILA NOVA - NESTA;
RAJ LATOARIA E PINTURA LTDA- RUA JOSE TEODORO RIBEIRO S/NR
-NESTA;
RAULlNO TRANSPORTES LTDA- RUAJOSE EMENDORFER 1772 - NESTA;
RAULlNO TRANSPORTES LTDA- RUA JOSE EMENDORFER 1772 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQ!JIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178� NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - RALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - RALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - RALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS II>lDUSTRIAIS - RALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
ROSEMERI MALACARNE - RUA MONSENHOR GERCINO 1179 -

JOINVILLE;
1ECNITALlA INO.COM EQUIPAMENTOS LTDA - RUA ERWINO
MENEGOTTI- NÉSTA;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LTDA- RUA HENRIQUE MARQUARDT, 57-
NESTA;

,

TOP TOOLS INDUSTRIAL LTDA - RUA HENRIQUE MARQUARDT 57 - I'

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontradas ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur

Muller, nO 78, no prazo da Lei, a fim 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.

Jaraguó do Sul, 21 de novembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IINTEGRAÇÃO: COMUNIDADE ESCOLAR EXPÕE TRABALHOS REALIZADOS DOOANTE O ANO

Mostrade 'Irabalhos emEducação
proporciona troca de experiências

}ARAGuA DO SUL -

Incentivar o hábito de leitura
entre os alunos foi o objetivo
do trabalho desenvolvido

pela auxiliar de biblioteca

Lina Arent Fachi. Ela tra

balha na Escola de Ensino

Fundametal
.

Guilherme

Hanemann e participou da
5- Mostra de Trabalhos em

Educação, que aconteceu

durante todo o dia de on

tem no Centro de Atenção
Integral àCriança e aoAdo

lescente Hans Gerhard

Mayer, localizado no Bairro
São Luís.

Junto com as profes
soras das disciplinas de Por
tuguês e Artes, Lina incen

tivou os .alunos de 6- a 8-

séries a transformarem os

textos lidos em maquetes,
dramatizações ou desenhos.
A atividade foi denominada
de Festa na Biblioteca, por
que culminou com uma

confraternização e apresenta
ção dos trabalhos realizados

pelos alunos. Nesta oficina

'realizada, o que mais cha

mou a atenção foi ''A casa

sinistra", uma maquete ba-
/

seada em livro de mesmo

nome feita pelo aluno da 8-

série Alexandre Famaroni

Flores e que despertou a cu

riosidade de todos.

Estudante leila Marquardt explica sobre doença osteoporose

Alunos de enfermagem
ensinam a prevenir doenças

}ARAGuA DO SUL -

Encerrou ontem à tarde o

trabalho de conscientização
sobre as doenças que mais

atingem os idosos e que
estava sendo desenvolvido
pelo Sesc, através do curso

de Enfermagem do Senac.
O trabalho começou na

quarta-feira, no salão da

IgrejaMatriz São Sebastião.
O objetivo, segundo a alu

na do segundo ano do cur
so de Enfermagem Leila

Marquardt, é orientar os

idosos sobre as doenças
.

mais comuns entre o pes
soal da terceira idade.

De acordo com Leíla,
a intenção era incluir no

projeto a realização de exa
mes, mas por falta de ma

teriais somente puderam
ser feitas a verificação de

pressão arterial. Mesmo
sem a possibilidade de exa

mes, foram oferecidas in

formações detalhadas so

bre doenças cardiovascu

lares, diabetes, osteoporo
se, câncer de próstata e ain
da sobre hábitos alimentares.

Com o auxílio de um

coração feito de plástico, a
estudante de enfermagem
explicou com detalhes o

funcionamento do cora

ção, que pode ser compa
rado a uma bomba. Para

explicar o que é a osteo

porose, Leila contou com

a ajuda de uma amostra de
ossos atingidos pela doen
ça e ossos considerados sau

dáveis e ainda de um fo

lheto, informando o que é

a osteoporose e como ela

pode ser evitada. (MHM)

Fotos: Edson Junkes/CP

"A casa sinistra" foi um dos trabalhos que mais chamou a atenção durante o evento

A Mostra de Trabalhos tros de educação infantil. A As oficinas foram de-

em Educação é uma ativi- professora Kátia Pinheiro, senvolvidas por diretores,
dade promovida pela Secre- do Centro de Educação ln- especialistas, professores,
taria de Educação com o fantil Rosa Maria Donine, auxiliares de bibliotecas e

objetivo de oportunizar os optou em explorar a litera- secretárias das escolas e

educadores da rede munici- tura de Monteiro Lobato, centros de Educação ln-

pal de ensino espaço para a em especial o Sítio doPica- fantil. ''Todos os funcioná-

socialização de suas produ- PauAmarelo, com destaque rios interessados podem
ções. De acordo com a di- para a boneca Emília. ''As participar das oficinas com

retora de administração pe- crianças, depois de terem seus projetos", explica Eu-

dagógica da Secretaria de conhecimento da história, nice. A Oficina número 12,
Educação,Eunice Prüsse, 17 confeccionaram uma bone- por exemplo, foi elaborada
oficinas foram apresentadas ca em tamanho natural", pelo serventeJairDolginski
durante aMostra, envolven- explica a professora. Segun- e pela merendeira Maria de

do aproximadamente 60 do ela, esse tipo de ativida- Lurdes Cipriani. Eles apre
trabalhos. de facilita o aprendizado e sentaram um trabalho de

Participaram da mostra faz com que as crianças de- incentivo ao plantio de ver-

todas as escolas da rede senvolvam o espírito de tra- duras sem agrotóxicos.
municipal de ensino e cen- balho em grupo. (MARIA HELENA DE MORAES)

INFORMATIVO PAROQUIAl - 24 e 25/11 120m

Sábado
lShOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - S. Cristóvão
08h30 - Molha

CORREIODOPOVO faz campanhapara comunidade carente
}ARAGuA DO SUL -- de Jaraguá do Sul, que, por· São Luís e há muitos anos mercados da cidade. Além

Pelo segundo ano conse- ummotivo ou outro, estão realiza campanha de ajuda disso, quem quiser colabo-
cutivo a direção e funcio- sem condições de propor- às pessoas carentes através rar. pode entregar as doa-
nários doJornal CORREIO cionar a simesmo e as suas da Igreja Adventista. Ela ções nos seguintes pontos
DO POVO decidem pela famílias um Natal sem fo- ressalta que as doações tam- de coleta: residência do ca-

realização de uma campa- me e com um pouço de bém podem-ser feitas nos sal Olinda eMarina Debas
nha de Natal em prol dos esperança no futuro. fundos da empresa Dalila, - na Rua Guilherme Hru-
menos favorecidos. A in- A iniciativa do COR- localizada no Bairro São Luiz schka, sin",Bairro São Luiz.

tenção do CP é angariar REIO DO POVO tem como No dia 15 de dezern- Redação do CP, na Walter

alimentos, roupas, calçados aliada a funcionária pública bro, os funcionários do CP Marquardt, e escritório da
e alimentos para serem en- Geni Fogaça Silva, 58 anos. estarão recolhendo doa- Brasil Aero Cargo, na Rua

tregues às pessoas carentes Ela é moradora do Bairro ções nos principais super- Epitácio Pessoa. (MHM)

NOSSA MENSAGEM

"Senhor, lembra-te de mim, quando
entrares no teu reinado!"

Neste último Domingo do Tempo Comum, professemos
nesta Eucaristia a nossa fé em Cristo Jesus como Rei do
Universo. Participa do reinado de Jesus quem se deixa guiar

pelo Espírito Santo e acolhe

o seu Projeto de Vida. "Ele
tinha a condição divina, mas
não se apegou a sua igual
dade com Deus. Pelo centrá
rio, esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a condição de

servo e tornando-se seme

lhante aos homens" (FI 2, 6-
7). Homens emulheres de co

ração humilde e desapegado
serão capazes de experimen
tar a novidade do Reino.

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença _1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I FECHADO: SINDICATOS CONCLUEM ACORDO PARA FUNCIONAMENTO DO HORÁRIO ESPECIAL No' COMÉRCIO

Horário de Natal começa a ser

cumprido em 1 de dezembro
}ARAGuA DO SUL - Os

sindicatos dos Empregados
do Comércio e do Comér

cio Varejista concluíram

quarta-feira o acordo cole
tivo para funcionamento do
horário especial deNatal, no
comércio. Na terça-feira
houve aúltima reunião entre

as partes, através dos diri

gentes das duas entidades,
Ana Maria Roeder, repre
sentando os comerciários, e
Bruno Breithaupt, que pre
side a entidadedo Comér

cio Varejista.Nomesmo dia,
os trabalhadores do co

mércio discutiram o, acordo
êm assembléia e, finalmente,
no meio da .semana as al

terações de horário ficaram

confirmadas.
Conforme o acordo, na

semana que irá de 3 a 7 de

dezembro, o comércio

funcionará até às 20 horas;
no dia 8 (sábado) irá até às

17 horas;. dia 9 (domingo),
vai atender das 15 às 20

horas. De 10 a 14 de de-

Edson Junkes/CP

Lojistas vivem expectativa de incremento das vendas

zembro, o hotário irá tam

bém até às 20 horas. No

sábado (15), até 17 horas e,

no domingo (16), o aten

dimento irá das 15 às 20

horas. Na semana compre
endida entre os dias 17 e 21,
o expediente, à noite, será
estendido um pouco mais,
até 22 horas, sendo que, no

sábado (22), vai até 17 horas,
e no domingo (23), das 15

às 20 horas.

Na véspera de Natal, 24
de dezembro, segunda-fei
ra, o comércio funcionará até

às 13 horas. Nos dias 25 e

26 (terça e quarta-feiras) per- .

manecerá fechado, reabrin
do depois normalmente

nos dias 27, 28 e 29, respecti
vamente quinta-feira, sexta
feira e sábado. Nos dias 30

e 31 de dezembro e 1 de

janeiro de 2002, ficará fe

chado. É necessário ressaltar

que aquelas empresas que

optarem pela não pror
rogação do horário na pe
ríodo natalino poderão
manter o horário normal de

funcionamento, devendo, no
entanto, nos dias 25, 26 e 31

de dezembro e 1 de janeiro,
manterem os estabelecimen

tos fechados, com exceção
dos supermercados.

SUPERMERCADOS -

Os supermercados e hiper
mercados têm horário di

ferenciado de funcionamen
to e também nos dias 24 e

31 de dezembro, até às 16

horas. Nos dias 25 e 26 de

dezembro e 1 de janeiro es

tarão fechados. As lojas do
Shopping Breithaupt aten
derão em cumprimento ao

horário diferenciado, nos
dias 2, 9, 16 e 23 de de

zembro das 14 às 20 horas.

Nos dias 24 e 31 de dezem

bro abrirão das 10 às 15

horas, fechando, porém, no
dia 26 de dezembro.
(MILTON RAASCH)

Pasold quer saber da viabihlade do contorno fora de Schroeder
}ARAGuA DO SUL - O

prefeito IrineuPasold esteve
em Florianópolis esta se

mana, onde se reuniu com

técnicos do Ministério dos

Transportes e do Consórcio

Enefer/Prosul, responsável
pela execução do projeto do
contorno ferroviário na re

gião, quando solicitou infor
mações sobre a viabilidade
técnica de construção da

obra, sem atingir (> território
de Schroeder. Pasold passou
a considerar a hipótese des

de que o estudo prevendo
a instalação do desvio no

Bairro Schroeder I passou
a sofrer contestação.

'

Sabe-se que a construção
do contorno dentro dos li-

mites de Jaraguá do Sul e

Guaramirim exigirá a cons

trução de dois túneis, nos
morros doDefuntinho (Gua
ramirim) .e Vieiras (Jaraguá
do Sul), além de elevar o

custo da obra do contorno
em cerca de R$ 10 milhões.
Mas Pasold passou aver esta

possibilidade como o rumo
a ser tomado, definitiva
mente nessa questão, e

encerrar a polêmica que já
estabeleceu discussão do
assunto. O prefeito já ex

ternou esta posição duran
te as duas audiências públi
cas realizadas pelaFatma, em
Jar�guá do Sul e Schroeder,
para debater o relatório de

impacto ambiental de exe-

cução do contorno.

Nas duas oportunidades,
Pasold frisou que não quer
solução que venha a contra

riar a população de Schroe
der e que a saída existe,
embora sejamais cara. Parte
dos recursos destinados pelo
Ministério dos Transportes
para a execução da obra, R$
4,5 milhões, já estão dispo
níveis, informou. O em

penho para liberação da
verba depende da realizaçãQ,
da licitação que, por sua vez,
só poderá ser feita depois
que a Fatma emitir parecer
sobre o estudo de impacto
ambiental já existente; e que
prevê a Instalação do con

torno em Schroeder,

Segundei o prefeito, um
aspecto desconsiderado até

agora, na contestação que se

estabeleceu em tomo do pro

jeto, é que o contorno fer

roviário que será feito para
a duplicação da BR-280

também atingirá a área

territorial de Schroeder. Na
mesma região onde,pelopro
jeto que já existe, deverá
passar a ferrovia. Essa cons

tatação, conforme Pasold,
leva à conclusão óbvia. de

que a futura rodovia ofere

cerámais riscos de acidentes

do que a ferrovia, Motivo
•

pelo qual, entende o pre
feito, "as criticas ao projeto
do contorno não são total

mente procedentes". (MR)

Comércio atenderá aos

domingos, até o Natal
Como se verifica no calendário especial acertado entre

a classe patronal e empregados, o comércio irá funcionar
em três dos cinco domingos que constam do calendário,
em dezembro. Segundo a presidente do sindicato dos
trabalhadores do setor, Ana Maria Roeder, a entidade
não conseguiu estabelecer o acordo de forma diferente,
pois as empresas tinham três domingos pendentes para
serem utilizados, da previsão anual, em conformidade
com a legislação municipal específica, que regula amatétia.

- Infelizmente, não conseguimos alterar isso -,
comentou Ana Maria. Pelo acordo, a empregada do
comércio que for gestante, não estará sujeita ao

cumprimento desse horário especial, sendo-lhe facultativo.
O funcionário do comércio que for estudante só ficará
isento do cumprimento do acordo coletivo desde que
tenha compromisso escolar, que deverá ser comunicado

antecipadamente à empresa, com fornecimento da respectiva
declaração, fornecida pelo estabelecimento de ensino.

Os sindicatos negociaram acordo para horário especial
de Natal também para as outras cidades da região, como
Corupá, Schroeder, Massaranduba e Guararnirim. (MR)

Cidade teráMostradeTeatro
GUARAMIRIM - A ci

dade sediará a 3" Mostra de

Teatro, amanhã. Das 9 às 12

horas acontecerá uma ofici

na de teatro e artes no Colé

gio Estadual Prefeito Lauro
Zimmermann, com entrada

franca, dando oportunida
des para aprender técnicas
de teatro, expressão e jogos

dramáticos.
A partir das 13 horas, na

Igreja Evangélica Luterana,
no Centro, haverá apresen
tações teatrais e contos. Par

ticiparão os grupos Al

quimia, Vaca Amarela, Cul
tural Itinerante, Mexam-se

Paspalhos eCompanhiaTeatral
"Sentido esquerda vou ver'.

,NOTA DE
AGRADECIMENTO

Os familiares enlutados de
ARI CAROLINO FRUIT

consternados por seu
falecimento, agradecem a

todos os que remeteram

flores, coroas, cartões e
acompanharam o extinto à

sua última morada.
Agradece a família enlutada

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO'
. ,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
eou.u ..................... SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá,do Sul- SC - Home Page: WWw.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 24 de novembro de 2001 GERAL CORREio DOPOVO 9

Epagri realiza seminário sobre
oMaldaSigatokanosbananais

GUARAMIRIM - A

Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e Ex

tensão Rural de Santa

Catarina) realiza na pró
xima terça-feira (27) o

Seminário Estadual Sobre
o Mal da Sigatoka e Pes

quisa de Mercados da

Banana, no ClubeÀtlético
Baependi, em Jaraguá do

Sul. O evento servirá para
discutir métodos de pre
venção e riscos que a Siga
toka (doença causada-por
fungos) traz para a bana
nicultura. Palestrantes espe
cialmente convidados da
Costa Rica e órgãos estatais

ligados à extensão e pesquisa,
como Embrapa, Epagri e

Gdasc, falarão sobre o tema.

Conforme o secretário
de Agricultura e Meio

Ambiente de Guaramirim,
Alcibaldo Germann, o

evento é de fundamental
importância para os pro-

dutores de banana, pois
essa atividade agrícola é

praticada por cincomil fa
mílias rurais, em uma área

de 26.288 hectares, produ
zindo até 541 mil toneladas
de frutas, commovimento
financeiro de R$ 100 mi

lhões por ano. O Estado
de Santa Catarina tem po
sição destacada na banani

cultura, sendo responsável
por 45% das exportações
brasileiras de banana e é
também o Estado com

maior média em produti
vidade no País.

COMEMORAÇÃO - Ain

da no dia 27, acontecerá
solenidade alusiva ao 1 O�
aniversário da Epagri,
também no Clube Atlético

Baependi, com início às 18

horas. O presidente da Epa
gri, Dionísio Bressan, e o

gerente regional de Joinville,
Ditmar Alfonso Zimath,
comparecerão ao ato solene.

I CONSUMADO: REDE FERROVIÁRIA FEDERAL CONCLUI VENDA DE IMÓVEL PARA A PREFEITURA

Primeira parcela do pagamento
da Estação foi quitada ontem

GUARAMIRIM - A
Rede Ferroviária Federal

e a Prefeitura concluíram

ontem o negócio envol- .

vendo o imóvel da antiga
Estação Ferroviária, na
-Rua 28 de Agosto, no

Centro. O pagamento da

primeira parcela da com

pra do imóvel, no valor
de R$ 2,7 mil, foi feito
ontem, durante a entre

vista coletiva semanal à

imprensa, pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer

(PFL). Representaram a

estatal no ato o chefe do
Escri tório Regional da

Rede Ferroviária Federal,
Paulo Sidnei Ferraz, e o

chefe da Divisão Admi

nistrativa e Financeira;
Paulo de Lara,

A Prefeitura terá de

fazer o pagamento de

mais outras 23 parcelas
pelo imóvel, totalizando
R$ 66,7 mil de inves

timento. A negociação
iniciou em outubro do

ano passado, sempre
com o incentivo do Con
selho de Desenvolvi

mento Municipal e da

Aciag (As sociação Co

mercial, Industrial. e

Agrícola de Guaramirim).
A administração muni

cipal acabou fazendo
bom negócio, pois no iní
cio o imóvel estava sendo
avaliado em R$ 118 mil,
valor que foi revisto por
solicitação do prefeito
Mário Sérgio Peixer,
obtendo. significativa re

dução de preço.
O Executivo vai con

sultar a Secretaria Muni

cipal de Educação e Cul-

tura e representantes dos

segmentos dos artesãos e

artistas locais para en

caminhar a reforma do

prédio, logo que o Ter

minal Rodoviário saia do

local (o prédio permitia
duplo uso, para o trans

porte rodoviário de pas

sageiros e transporte fer

roviário). A intenção é pre
servar ao máximo pos
sível as características anti

gas do prédio - construí

do em 1919 - e transfor
mar o local em Museu

Histórico do Município e

espaço para fins culturais.
LITORINA - Peixer

aproveitou para reivin

dicar dos representantes
da Estação Ferroviária

Federal a destinação de
uma automotriz, dos

antigos equipamentos da

estatal, que será utilizada

para rot�iros de viagens
de curta distância com

fins turísticos, ligando
Guaramirim com Co

rupá e Joinville, e de um

vagão e peças antigas
para a formação do Mu

seu da Rede Ferroviária

Federal. O transporte fer
roviário está diretamente

ligado à estruturação
econômica e formação
histórica de Guaramirim.

Em outras regiões,
como na ligação ferroviá

ria Curitiba-e-Paranaguá;
em Bento Gonçalves (RS)
e em Rio Negrinho (SC),
o uso da ferrovia para fins
turísticos está trazendo

bons resultados, confir
mam os técnicos da Re

de Ferroviária Federal.
(MILTON RAASCH)

, Concurso
Arte na Lista

2002 � Lista Telefônica Crie o centro da capa.
_0�Gula '''cll T "TRADIÇÃO CULTURA E PAISAGENS"=!� ema:

. ,
.

.

.'

.

�� Regulamento:

.,
G,

�.
=
-
..
fiiiil
..

-IIL,��

10 - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirirn, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição,
Cultura, Paisagens". O trabalho deverá ser inédito e original. É
vedada areprodução total ouparcial de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(SOem na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção é de livre escolha.

40 - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado
será o Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se
amenção do nome ou assinatura do autor.

5" - Todos os trabalhospassarão por uma prévia seleção através
deuma comissão avaliadora, nomeàdapelo Guia Fácil.

Realização:

�Guia\(�� Fácil
listas Tolefônicas

Apolo:

(O
CORREIO DO POVO

1'IIJo!wdn'd...tW 191.i

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand
montado no Shopping Center Breithaupt no período de
13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma urna que será aberta no dia
28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a
decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é
soberana e irrecorrível.

7° - Os trab�lhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001 ,na
sede do jornal Correio do Povo, nama CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 246 ou informações noGuiaFacil: (47) 222 1900.

8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 do Guia Fáci I.

b)Pub1icação no editorial da lista do histórico do
autorda obra.
c) 'Prêmio de R$ 500,00

lIJl Shopping Center

••] BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ção das competições esco

lares, sendo a primeira de-

_

las envolvendo urna análise
dos regulamentos de todos
os torneios, a partir das 8
horas do dia 28 (quarta
feira), no auditório da Liga.
Outros dois encontros

com professores e técnicos
estão previstos na sede da

,

FME para a discussão dos

regulamentos em cada
modalidade esportiva: no
dia 3 de dezembro, aqueles
que atuam com atletismo

(8 horas), basquetebol (10
horas), futsal (1,4 horas) e

handebol (15h30); no dia 4

de dezembro, envolvendo
os profissionais ligados ao

tênis de mesa (8 horas), ao
voleibol (10 horas), à nata

ção ,�14 horas) e ao xadrez

(15h30).

SÁBADO, 24 de novembro de 2001

]ARAGUA DO SUL - O

professor e ambientalista

Emerson Gonçalves com

pareceu naDelegacia de Po
lícia na quarta-feira da se

mana passada para comu

nicar que está sendo alvo de

ameaças. Segundo o profes-.
sor, naquele dia ele estava

dando aulas para alunos do

Programa Integrar, na Es

cola Técnica, no Centro,
quando recebeu ligação no

telefone celular e urna voz

feminina o ameaçou insisten

temente, dizendo que sua

integridade física estaria em
\

risco, por "estar falando de-
mais em Jaraguá do Sul".

Segundo Gonçalves,
mais dois telefonemas amea
çadores foram recebidos,
quando ele ainda se encon

trava em atividade em sala

de aula, quando então ele

NOTAS _

'TORNEIO DE HANDEBOL

A Fundação Municipal de
Esportes promove neste

final de semana, no Ginásio
Arthur Müller, urn torneio

de handebol envolvendo as
!

equipes de Jaraguâ do Sul,
Joinville, Fraiburgo eRio do
Sul em competições nas ca
tegorias Olesc e joguinhos.
O evento inicia às 9 horas

de hoje, com a última par
tida do dia marcada para as

20 horas, 'e encerra no final

da manhã de domingo.

COPA DE FUTSAL
A equipe do InstitutoJanga
da vai participar da primeira
edição da Copa Catarinense
de Futsal, que será realiza

da na cidade de Balneário

Camboriú, amanhã. Ao to

do, as competições vão

contar 12 equipes, divididas
em três chaves de quatro.

,

Classifica-se urn time por
chave, para participar do
Campoenato Sul-Brasileiro
de Futsal, qU,e vai acontecer
no mês de dezembro. Este

evento vai envolver três equi
pes de Santa Catarina, além
doRioGrandedo SuleParaná.

Gonçalves recebeu ligações quando dava aulas

recorreu a um dos alunos

presentes, ao qual entregou
o telefone celular para que
ouvisse as declarações e

testemunhasse o que estava

acontecendo. "Havia voz

masculina também ao fun

do, durante a ligação", disse
Gonçalves, ,que não tem

idéia sobre a origem emoti

vação das ligações.
"Esta não é a primeira

vez que isto acontece. Ou

tras vezes também já recebi
telefonemas com as mesmas

intenções", contou o profes
sor. Além da função de

professor, Gonçalves tam-

IPRESSIONADO: PROFESSOR E AMBIENTALISTA DE JS DIZ ESTAR SENDO ALVO DE AMEAÇAS

Emerson Gonçalves já procurou
a Polícia e registrou ocorrência

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

EXTRATODO TERMODECREDENCIAMENTO N�005/0 1

CREDENCIADOR:MUNiCíPIO DEJARAGUÁ DO SUL (SC), através
do FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE.
CREDENCIADA: HOSPITAL EMATERNIDADEJARAGUÁ.
,OBJETO - Prestação de serviços espedalizados em Exames de Auxílio'
Diagnóstico do GRUPO 1'3 - Radiodiagnóstico, do GRUPO 14 - Ultra

sonografia, e do GRUPO 35 - Tomografia Computadorizada (conforme
Tabela de procedimentos ambulatoriais do SAI!SUS), a pacientes externos
do S.U.S. - Sistema Único de Saúde; e;clusivamente.

-

REMUNERAÇÃO - A remuneração pela prestação de tais serviços'
será efetuada com base na Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do

SIA!SUS.
REFERENCIAMENTO: A CREDENCIADA deverá atender todos os

pacientes referenciados pela rede bÓsica assistencial da Secretaria de

Saúde, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul e pelas Secretarias de Saúde
dos municípios integrantes da AMVALI.
DA VIGÊNCIA: Terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/'
08/01, podendo sofrer renovações por igual período, mediante acordo
entre as partes, desde que revalidadas as documentações apresentadas
no período de credenciamento.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de agosto de 2001.

IRINEU PASOLD
PrefeitoMunicipal

AIRTONLUIZ WEBER SILVA
SecretárioMunicipal de Saúde, Esporte e Lazer

bém é membro do Partido

dos Trabalhadores e res

ponde pela presidência da

Adeajas (Associação de De
fesa e Educação Ambiental
deJaragliá do Sul). Ele tem

25 anos e reside naVilaRau.

No episódio de quarta-feira,
ele recorreu ao auxilio da

PolíciaMilitar, que conseguiu
identificar que as ligações
telefônicas foram feitas de

urn telefone público, na Rua
Epitácio Pessoa.

"Se a intenção dessas pes
soas era me intimar, estão
muito enganadas.Nadavaime
intimidar, muito menos tele

fonemas anônimos", comen
tou. Ele lamentou que pessoas

que defendem idéias e causas

que consideram legítimas
sejam coagidas numa comu

nidade que sabidamente é

democrática. (MILTON RAASCH)

FME avalia eventos

]ARAGuA DO SUL - A

Fundação Municipal de
Esportes prossegue com

as reuniões de avaliação
dos eventos promovidos
pela entidade, com o ob

jetivo de discutir possíveis
adequações de seus regula
mentos para as próximas
edições. Ontem, os organi
zadores do Campeonato
Aberto de FutsaI e repre
sentantes das equipes en

volvidas neste evento

reuniram-se na Liga Jara
guaense de Futebol para
analisar a competição. Os
campeonatos Varzeano e

Futebol Sete Sênior (Co
roa Bom de Bola) já fo

ram avaliados em 7 de

novembro.

Também estão agen
dadas reuniões de avalia-

370-0816

----
,
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Unidade I /

"',

Rua Guilherme We�ge;'50
(Co�dOmínio Centro Médico -

Odontológico de

Jaraguá do Sul), 3° andar,
salas nO 303, 304, 305 e 306
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone/fax: (47) 372-2651

Unidade II
Rua Pastor Sadreczki, 148 '

Hospital Evangélico e

Maternidade /A�I Carlos Renaux '//
CentrÔ!'-Bt:I"I_�9.Ue - S� :__,-",/
Fone/Fax: (47) 396�7i44
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-
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� A seleção catarinense de Bocha Rafa sagrou-se vice

campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções da
modalidade, disputado no fim de semana passado,
emtAraraquara, São Paulo. O grupo de Santa Catarina
foi comandado pelo técnico jaraguaense Carlos
AIDérico. O próximo desafio dos atletas de Jaraguá
do Sul será a última etapa do campeonato estadual,
que vai acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro.

FESTIVAL DE JUDÔ
Hoje vai acontecer o Festival Jaraguaense de Judô,
das 9 às 18 horas, no ginásio de esportes do Colégio
Divina Providência. O evento vai envolver cerca de
300 atletas, de 4 a 17 anos, vindos de Jaraguaé do Sul
e cidades da região. A intenção do evento é a socia

lização dos participantes.

OLIMPíADA COLEGIAL BRASILEIRA
A equipe de basquetebol masculino do Colégio Marista
São Luís está representando Santa Catarina na 1 a

Olimpíada ColegialBrasileira, que teve início quarta-feira
e prossegue até dia 28, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

EXTRATODO TERMODECREDENCIAMENTON!004/0 1

CREDENCIADOR:MUNiCíPIO DEJARAGUÁ DO SUL (SC), através
do FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE.
CREDENCIADA: IMAGEM S/CLTDA.
OBJETO - Prestação de serviços especializados em Exames de Auxílio
Diagnóstico do GRUPO 13 - Radiodiagnóstico, do GRUPO 14 - Ultra
sonografia, e do GRUPO 35 - Tomografia Computadorizada (conforme
Tabela de procedimentos ambulatoriais do SAI/SUS), a pacientes externos
do S.U.S. - Sistema Único de Saúde, exclusivamente.
REMUNERAÇÃO - A remuneração pela prestação de tais serviços
será efetuada com base na Tabela de Procedimentos Ambulatoriais do
SIA/SUS.
REFERENCIAMENTO: A CREDENCIADA deverá atender todos os

pacientes referenciados pela rede básica assistencial da Secretaria de
�aúde, Esporte e lazer de Jaraguá do Sul e pelas Secretarias de Saúde
dos municípios integrantes da AMVAlI. .

DA VIGÊNCIA: Terá duração de 12 (doze}meses; iniciando-se em 29/
08/01, podendo sofrer renovações por igual período, mediante acordo
entre as partes, desde que revalidadas as documentações apresentadas
no período de credenciamento.

Jaraguá do Sul (S(), 29 de agosto de 2001.

IRINEUPASOLD
PrefeitoMunicipal

AIRTONLUIZWEBER SILVA
SecretárioMunicipal de Saúde Esporte e Lazer

ESPORTE CORREIODO POVO 11

• PRESENÇA: RICARDO ZONTA CONFIRMOU PRESENÇA E TARSO MARQUES TAMBÉM É ESPERADO

� '.

Ultima etapa do automobilismo
é neste fim de semana em JS

]ARAGuA DO SUL -

Motores a toda velocida
de no autódromo Jaraguá
Motor Clube durante a re

alização da última etapa do

Campeonato Catarinense
de Automobilismo, que
acontece neste fim de se

mana. O evento vai con

tar com a presença do pi
loto Ricardo Zonta, que
vai.competir pela Catego
ria Stock Caro O piloto da

Minardi Tarso Marques
também está sendo espe
rado neste evento. A equi
pe de reportagem do "Es

porte Espetacular" vai fa
zer cobertura da última

etapa do Cat�rinense e vai

passar flashes ao vivo para
a Rede Globo.

Os treinos livres estão

marcados para iniciar às 13

horas de hoje e, amanhã,
às 9h30, acontece o ali

nhamento dos carros da

Categoria N no grid; às

10h30 tem início soleni

dade de hasteamento da

bandeira - com a presen
ça de representantes políti
co� doMunicípio - e, em

seguida, começam as

provas. O eveto encerra às

16 horas, aproximada-

]ARAGuA DO SUL - A

equipe infanto-juvenil da
Malwee/FME precisa de

apenas uma vitória no

returno da quarta fase do

Campeonato Estadual de

Futsal da categoria - a ser

disputada neste final de

semana, em Lages - para

garantir vaga na etapa final
da competição. Líder da
Chave N com nove pon
tos, o time jaraguaense

o seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Gatari'na.

Organizadores esperam.público em torno de cinco mil pessoas em Nereu Ramos

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é hiper.

SIREITHAUPT IITradlçlo em Qualidade �.:..:...

mente. Os organizadores
do evento estão prevendo
a participação de aproxi
madamente 70 pilotos,
vindos de diversas cidades

de Santa Catarina, e público
de cinco mil pessoas.

Pela primera vez em

um campeonato catarinen

se, antes da corrida vai

acontecer desfile dos pi
lotos sobre seus carros, pa
ra que o público possa co

nhecê-Ios, "Nós vamos

ficar sentados no capô dos

volta a enfrentar os adver

sários que derrotou há

duas semanas, em Jaraguá
do Sul.

Os compromissós da

Malwee/FME no returno

desta fase estão previstos
para as 19h30 de sexta

feira, contra Joaçaba, en-
,

quanto que, no sábado,
enfrenta Palmitos, às 9

horas, e Caça e Tiro /Lages,
às 17 horas. Para levar o

veículos, porque esta é uma

forma de se aproximar
mais das pessoas, de elas

saberem quem somos",
avalia um dos organiza
dores do campeonato e

piloto da Catagoria N

Raulino Kreis Júnior. Ele
vai disputar a vice-colo

cação do campeonato.
Os ingressos estão sen

do comercializados no. va-
.

lor de R$ 8,00 mais um

quilo de alimento não pe
recível e podem ser adqui-

futsal de Jaraguá do Sul a

mais uma final catarinense,
o técnico Augustinho Fer

rari deverá contar com os

atletas André, Gio, Paulo,
Nivaldo, Adria.io, Turan,
Evilásio,Juninho,Jackson,
Kauê, Israel e Célio, além
de Fernando, que é o ar

tilheiro do campeonato
com 44 gols. Até a atual

fase da competição, a

equipe jaraguaense já

Futsal Infanto-juvenil está aumpasso do título do Estadual

ridos na Rádio Studio FM

(que vai fazer tomadas ao

vivo das competições). ou
.

na Caraguá Veículos. As pes
soas que não levarem o ali

mento pagam R$ 9,00. Os

produtos arrecadados serão

entregues para a Rede Femi

nina de Combate ao Câncer.
Kreis Júnior informa ain

da que o autódromo vai
contar com- serviço com

pleto de bar e cozinha, além
de estrutura para camping.
(FABIANE RIBAS)

marcou 175 gols e sofreu

apenas 28.

A competição reunirá

quatro equipes em sua fase

final, jogando em chave

única, sendo campeão o

time que somar o maior

número de pontos em dois

turnos. Nos dias 31 de no

vembro e 1 de dezembro

ocorrerá o turno, sendo

que o returno estámarcado

para 14 e 15 de dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I NOVIDADE: ENTRE AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES NATALINAS DESTE ANO ESTÁ O ESPETÁCULO DAS ÁGUAS DANÇANTES, NO PÁTIO DA EMPRESA

.Decoraçâo daCarinhoso é show.deluzes e cores
surgem do piso, de dez

pontos diferentes. No lo

cal, as pessoas poderão
circular de patins, pati
netes, skates e bicicletas.

Este é o primeiro sistema

de águas dançantes im

plantado no Sul do Bra

sil, conhecido mundial

mente através do Parque
Disney World.

As pessoas poderão
conferir a decoração na

talina da Carinhoso das 20

às 24 horas, de segunda a

quinta-feiras e domingo.
Nas sextas-feiras e sába

dos funciona das 20 até 1

hora. O término da ilumi

nação está previsto para
o dia 6 de janeiro de 2002,
data que comemora-se- o

aniversário. da fundação
da Firma Weege, que

completa 96 anos - em

presa mais antiga de

Jaraguá do Sul.
(FABIANE RIBAS)

Empresa Carinhoso apresenta show de luzes, com 600 mil lâmpadas

}ARAGuA DO SUL -

As luzes de Natal da em

presa Carinhoso serão

inauguradas na noite de

sábado. Esta é a quarta e

última edição de um pro
jeto que já passou por Ja
raguá do Sul, Pomerode
e Blumenau, que seráme

morável no primeiro ano

do século. Preocupada
com a questão do racio

namento de energia elé
trica e o não desperdício\

da luz, principalmente
nesta época, a Malwee
centralizou a decoração
natalina apenas na Cari

nhoso, que vai contar

com gerador próprio para
o fornecimento da ener

gia, especialmente nos

momentos de pico. As
out1;as eJ?1presas.vão re

ceber apenas alguns en

feites alusivos à data.

Os jardins da Cari- Decoração permanece até dia 6 de janeiro, data que a Firma Weege comemora 96 anos

nhoso vão contar com de

coração especial para esta

época do ano, com capela,
nova praça do PapaiNoel,
cascata, presépio com

árvore gigante dos anjos
e bosques das áNores de

luz (cerca de 600 millâm
padas foram instala-

das). Todos os detalhes

necessários para oferecer

espetáculo para a comu

nidade.

Uma das principais
atrações será uma praça

especial, onde as famílias

poderão assistir ao es

petáculo das águas, que

Wandér Weege concentra a decoração no pátio da empresa

AQUI É O SEU LUGARI
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