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Divulgação
Novo Centro Administrativo da Duas Rodas Industrial. A empresa lidera no segmento para alimentos

Mantida a lei sobre

comércio de JS
Por nove votos contra e oito

a favor a Câmara 'de Vereado
res de Jaraguá do Sul rejeitou a

emenda que alterava a lei que
permite a abertura do comércio
aos domingos e feriados.

PÁGINA 3

Passeata e debates no
Dia de Combate àAids
o Gapa-Já, de Jaraguá do

Sul, promove, a partir das 9 ho

ras de hoje, uma passeata nas

ruas centrais da cidade para
marcar o Dia Mundial de Com
bate à Aids, comemorado hoje.

PÁGINA 7

Grupo Aprika Cooperativa de Arte encenou a peça "A última apre
sentação" para os alunos da Escola Max Schubert. PÁGINA 7

Incêndio destrói
casa no Rio Cerro I
A residência de Leonel Ko

lakowiski, 42 anos, localizada
na Rua 853, no Bairro Rio Cer
ro I, foi totalmente destruída
devido ao incêndio ocorrido na

manhã de quinta-feira.
PÁGINA 10

,A Duas Rodas Industrial es
tá completando hoje o 76° ani

versário. Em pouco mais de sete

décadas, a empresa jaraguaen
se consolidou posição de lide

rança no segmento de ingredi
entes para indústrias de ali

mentos e está em expansão,
com investimentos em várias

regiões no Pais e no exterior.

Em j�eiro, inicia a instalação
de uma unidade de produção
em Sergipe, onde vai fabricar

matéria-prima para sorvetes. A

empresa gera 950 empregos e

tem doismil itens em produtos.
PÁGINA 9

FQ�;�:��fs. nos l
Angeloni, Vitória e i

lenzi e colabore
com a campanha
"Natal Carente" do

CORREIODOPOVO.
Dê mais alegria a

crianças necessitadas 1_�d,!_�uá do Sul.
_j

Fotos: Edson Junkes/CP

Juiz de Direito da Comarca não gostol1 do atendimento e determinou
a prisão de monitora do Cartão Jaraguá, na quarta-feira.

I

PÁGINA 9
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Em defesa dos
nossos direitos

CARUTO MERSS'-- Deputadofedera! (PT-se)
As mudanças naCLT propostas pelo governo Fernando Henrique

sobrepõem o acordo trabalhista à lei. Quer dizer, abrem a

possibilidade para a perda de direitos conquistados com sacrifício e

muita luta, afetando questões como férias, 13°, repouso semanal,
licença-maternidade e até o FGTS (quando a negociação pode reduzir
a alíquota de contribuição). O 13° salário, por exemplo, poderia ser

fragmentado em inúmeras parcelas, reduzindo o seu valor; as férias

poderiam igualmente ser atingidas na remuneração k no período; até
a irredutibilidade salarial pode ser banida. Da mesma forma,
adicionais noturnos, insalubridade, periculosidade e penosidade
ficariam para urna�egociação entre partes extremamentes desiguais:
o patrão é o trabalhador.

Estranho é que o governo pediu urgência constitucional para a

votação do projeto, mas diante da possibilidade de perder, tem
feito o jogo, através de sua base parlamentar, de evitar o quórurn nas

sessões da Câmara. Ou seja, o problema é a urgência não de votar,
mas de aprovar o projeto de qualquer forma. A democracia, para
os governistas, parece só valer para quando eles têm maioria.

No último dia 27 ,de Santa Catarina, votaramcontra a proposta
de alteração na CLT os seguintes deputados: Carlito Merss (P1),
Edinho Bez (pMDB), Edison Andrino (PMDB), Fernando Coruja
(PD1),loão Matos (PMDB), Luci Choinacki (P1), Renato Vianna

(pMDB) e Serafim Venzon (pD1).Já o PSDB,Pfl, e PPB obstruíram
a votação, não registrando presença em plenário. Aliás, é bom que o

eleitor fique atento a quem em sua base tem urn discurso de defesa
do trabalhador e na Câmara faz justamente o contrário.

Para conseguir apoio, o governo usamais urna vez sua verdadeira
moeda forte: recursos do Orçamento (emendas individuais) para os

parlamentares. De acordo com o jornalista janio de Freitas, na Folha
.

de São Paulo do dia 29, já foram prometidos nada menos do que
R$ 4,6 bilhões "para deputados levarem às áreas do seu eleitorado
desde que passarem a apoiar o projeto". Este valor, para você ter

urna idéia, émaior do que tudo o que foi liberado para investimentos
no País, do Orçamento deste ano (R$ 3,3 bilhões até agora). E depois
ainda tem a cara-de-pau de falar em "custo Brasil". O verdadeiro
custo Brasil é o pagamento de R$ 80,7 bilhões do serviço da dívida
interna eR$ 25,5 bilhões da dívida interna, conforme está proposto
paraoOrçamento de 2002. O que custa ao País é as elites priorizarem
o pagamento de juros e deixar de lado as questões sociais.

Se o governo quer fortalecer as relações entre trabalhadores e

patrões, deveria aprovar a Convenção 87 da OIT (Organização
Internacionaldo Trabalho), que garante a autonomia sindical.Mas o que
ele quer, de fato, é favorecer os sindicatos que fazem a política patronal.

A dita "flexibilização" não vai, como defende o governo,
combater o desemprego e a economia informal. Flexibilização é o

que mais se viu nestes dois mandatos do presidente 'Fernando
Henrique. E o que tivemos? Desemprego e aumento da economia
informal! Para o desenvolvimento do país precisamos combater a
fome e amiséria, realizarmos e reforma agrária e a reforma tributátia,
enfim, distribuirmos renda e riqueza. Tem muita coisa que poderia
ajudar o povo, que está na pauta da Câmara e não é votada porque
simplesmente tudo �stá trancado desde o início de novembro em

furição dessa maldita alteração na CLT. Que se vote logo a correção
da tabela do Imposto de Renda, a renegociação da divida dos

pequenos agricultores e um salário mínimo decente! Isso sim é fazer

algo pelo Brasil. Pergunte aos representantes do governo por que
eles não querem discutir e votar estas questões? Cobre, é urn direito

seu, como eleitor. Um direito que, como tantos outros, é preciso
defender dos ataques daqueles que só pensam em você na hora de

pedir seu voto.

•

NataI sem fome
r'
Em Jaraguâ do Sul as

campanhas de
solidariedade também vão

beneficiara comunidade
indígena que vive em uma

reserva no vizinho

Município deAraquar�
época em que o comércio faz

apelos irresistíveis ao consumo

indiscriminado e fica difícil

fazer de conta que a injustiça
social não existe, que milhares

de crianças passam fome e ain

da morrem antes de 1 ano de
idade vitimadas por doenças
que, teoricamente, são fáceis de
serem evitadas.

Se considerarmos o número

de campanha que atualmente

está sendo realizado no Brasil

todo, pode-se até imaginar que
neste Natal, pela primeira vez

desde que Jesus nasceu, todos

os pobres do Brasil terão uma

ceia digna, roupas limpas e

alguns brinquedos para entre

ter a garotada. Toneladas de

mantimentos serão recolhidas
e entregues às. entidades as

sistenciais que, por sua vez, vai

se encarregar de fazer a divisão

do que foi coletado entre as'

farrúlias carentes.

Em Jaraguá do Sul as cam

panhas de solidariedade tam

bém vão beneficiar a comuni

dade indigena que vive em uma
.

reserva no vizinho Município
de Araquari, numa prova con

tundente da boa vontade de

pessoas simples que, de uma

forma ou de outra, sentem

necessidade de ajudar seus

semelhantes.

Todas as formas de ajuda
são válidas e bem recebidas,
especialmente pelos neces

sitádos. O que não se pode ad

mitir, muitos menos confor

mar-se, é com o descaso da so

ciedade constituída com as

.

causas da miséria, da pobreza
e do desemprego. Campanhas
são válidas e-necessárias, mas
não devem se transformar na

única alternativa para quem
tem e o que oferecer e muito

menos para aqueles que espe
ram pela ajuda alheia. Também
seria importante a realização de

uma campanha nacional contra
o desemprego e em favor do

acesso à educação de todo o

povo brasileiro. Dar o peixe é

importante, mas ensinar a pes
car é muito mais digno.

Com a proximidade do

Natal pipocam as campanhas
de solidariedade. Todos os

segmentos da .sociedade cons

tituída se mobilizam na ten

tativa de demonstrar e provar
.

a si mesmos a preocupação
social com os menos favore

cidos. A preocupação é válida

e tem razão de ser. Afinal de

contas, nunca antes a miséria,
a pobreza e o desemprego
estiveram tão próximos de

todos os que ainda podem se

considerar privilegiados.
A mobilização da sociedade

em favor dos desempregados,
por exemplo - que não têm

condições de oferecer a si mes

mo ou a sua farrúlia um final de

ano tranqüilo -, é um sinal da

solidariedade, necessária para
que haja uma modificação nos

padrões e nos valoresmorais da

atualidade, que privilegia
aqueles que acumulam riquezas
materiais em detrimento das

riquezas do espírito.
Como a solidariedade faz

parte das riquezas espirituais, é
.natural que o ser humano se

mobilize em torno dos merios

favorecidos, especialmente no

período de festas natalinas,
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Representantes dos diretórios do PT dos 13 municí

pios da Microrregião Norte e Nordeste estiveram

reunidos na noite da última quinta-feira, na sede do

partido, em Barra Velha, para discutir o calendário de

atividades para o próximo ano - prévias, plenárias e

reuniões regionais - e questões relativas às eleições
do próximo ano.

O coordenadormicrorregional, Dionei da Silva, virtual
candidato a deputado estadual pela Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale do.Itapocu), infor
mou que a prévia para a escolha do candidato ao

governo será realizada em fevereiro, "caso não haja
consenso interno". Disputam a indicação os prefeitos
de Chapecó,José Fritsch, e de Blumenau, Décio Lima.
As plenárias discutirão formação e estrutura da co

ordenação microrregional.

PESQUISA I
O Jornal CORREIO DO
POVO teve acesso ao re

sultado de uma pesquisa
de intenção de votos a

deputado estadual nas

eleições de 2002. Rea

lizada no final de setem

bro, a enquête não incluiu
o nome do pré-can
didato do PPS, Gildo
Alves. A candidata der
rotada a prefeito no ano

passado Cecília Konell

(pMDB) lidera a corrida
à Assembléia Legislativa
com mais de 23%.

'

PESQUISA II
O vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB), o depu
tado estadual Ivo Konell

(pMDB) e o coordena

dor microrregional do
PT,Dionei da Silva, estão
empatados tecnicamen

te, na casa dos 12%. Os

demais nomes incluidos
na pesquisa, possíveis
candidatos do PSDB,
PFL, PPB, PT e PTB,
receberam entre 0,31 a

5,63% das intenções de

votos dos eleitores jara
guaenses.

REPÚDIO
A vereadora Maristela Menel (PFL) solicitou envio

de ofício ao presidente Fernando Henrique (PSDB)
repudiando as declarações de que professor é

improdutivo e profissão exercida por quem não se

acertou na vida.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

� ADD/Makler D
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de Seguros
e Gerencia�entos de Riscos.

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

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

I EMBATE: CÂMARA REJEITA EMENDA QUE ALTERA LEI SOBRE A ABERTURA DO COMÉRCIO AOS DOMINGOS

Comerciários lotam plenário
para acompanhar a votação

]ARAGUA DO ,SUL - Por

nove votos contra e oito a

favor a Câmara de Verea

dores rejeitou a emenda à

LeiMuniciPal2.397/97, que
permite a abertura do co

mércio aos domingos e fe

riados. A proposta, de au

toria do vereador Marcos

Scarpato (PT), limitava o

funcionamento do comér

cio em 13 domingos por
ano. Desde a implantação
da lei, dezembro de 1997,
CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) e Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio

travamuma "guerra" particular.
Cerca de 120 comerciá

rios acompanharam a ses

são, para "pressionar" os ve

readores a votar f�vorável
à emenda. A presidente do

sindicato, Ana Maria Roe

der, diz que os comerciários
não agüentam mais traba

lhar aos domingos e feria

dos. Ela garante que, ao con
trário do prometido, a medi
da não gerou empregos.
Carione Pavanello (PFL)
defendeu a manutenção da

lei afirmando que a família,'

Arquivo/CP: Edson Junkes

Scarpato entrou com a emenda a pedido do sindicato

proprietária de restaurante,
trabalha nos domingos e

feriados. ''Não é imposição,
abre quem quer", completou

Jean Leutprecht (PTB)
alertou para a possibilidade
da votação não ter nenhum
efeito prático, já que tramita "

no Congresso projeto alte

rando o Artigo 618 da CLT

(Consolidação das Leis do

Trabalho), que deve mudar

todas as relações de trabalho.

Petras Konell (pMDB) disse
que a questão é municipal e
os vereadores deveriam ter

consciência da importância,
do projeto. ''A lei afasta os

pais dos filhos nos domin

gos e feriados. Precisamos I

pensar neles, já que não tra

balhamos nessedias",discursou
Scarpato lamentou a

derrota, creditando os votos
contrários à emenda à in

sensibilidade. "Para nós, é

muito cômodo decidir con

trários aos interesses dos

comerciários,porque não sin
tiremos os feitos da lei", cri
ticou. O projeto foi arqui
vado. (MAURíLIO DE CARVALHO)

* Maristela ,Menel (PFL) deixou a sessão antes da votação da emenda

FAVORÁVEIS À
EMENDA

Petras Konell (P11DB)
Marcos Scarpato (PT)
José Pendiuck dos Santos (P1)
Jean Leutprecht (PTB)
Roque Bachmann (PSDB)
Adernar Winter (PSDB)
Lorita Karsten (PMDB)
Pedro Garcia (P11DB)

CONTRÁRIOS
À EMENDA

Vitório Lazzaris (pMDB)
Sílvio Celeste Bard (PSDB)
Carione Pavanello (PFL)
Augusto Müller (PFL)
José de Ávila (PFL)
Eugênio Garcia (PSDB)
Rudolfo Guesser (PPB)
Gilberto Gonçalves (PPB)
Paulo Floriani (PPB)

política, as estratégias e

candidaturas às eleições do
próximo ano estiveram no

centro das discussões.
A presidente do dietório

local, Niura dos Santos,
gerente de Indústria, Co
mércio, Turismo e Serviços
da Prefeitura, justificou a

informalidade à proximida
de da convenção do par
tido, marcada para o dia 16,
na Assembléia Legislativa.

"Estamos nos confrater

nizando. Entretanto, como
não podia deixar de ser num
encontro de políticos,'princi
palmente em ano pré-eleito
ral, as questões eleitorais sur
gem naturalmente. Mas es

tamos tratando os assuntos

informalmente", reforçou.
Mesmo com o clima de

confraternização, os tucanos
aproveitaram a reunião para
uma avaliação dos trabalhos

PSDB reúne .lideranças estaduais em Jaraguá do Sul
desenvolvidos durante o

ano. "Aproveitamos para
iniciar a discussão sobre a

programação para 2002".,
revelou, informando que, no

próximo ano, o PSDB vai
intensificar sua política no

Estado para "concretizar

objetivos e interesses". "Evi
dentemente, sevocê está com
a máquina na mão vai usar

todos os recursos para impul
sionaropartidd',defendeu (MC)

]ARAGuA DO SUL - Tu

canos de todo o Estado
estiveram reurlidos na noite
de ontem, no salão de festas

da IgrejaSão Sebastião, para
uma reunião festiva. O que
deveria ser apenas uma

confraternização, conforme
anunciou os organizadores,
transformou-se numa reu

nião estadual do PSDB.

Apesar de não terem de

finido nenhuma posição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I OPOSiÇÃO: VEREADORES DO PMDB INTENSIFICARÃO A FISCALIZAÇÃO AO GOVERNO MUNICIPAL EM 2002

Atuação na Câmara será mais
diz o líder da bancada

• • •

mcisrva,
GUARAMIRIM - Os

vereadores do PMDB terão

postura mais crítica em

2002, cobrando realizações
do governo municipal. A
posição é anunciada pelo.
líder da bancada, Francisco
Luiz de Souza, o Chiquinho.
"No primeiro ano de le

'gislatura as cobranças em

relação ao desempenho do

governo da coligaçãp Acer
ta Guaramirim (PFL/PPB)
não foi tão intensa, mas no
ano que vem será diferente."

Para Souza, a adminis

tração municipal está dei

xando a desejar em alguns
aspectos, principalmente na
execução de obras e realiza

ções prometidas durante a

campanha eleitoral do ano

passado, mas não concreti

zadas. "Eles cobraram
muito da definição de mão

, única para o funcionamento
do tráfego de veículos no

Centro, mas ainda não

fizeram nada nesse sentido",
lembra.

Outra frustração, con-

Líder do PMOB, Francisco Luiz de Souza

forme Souza, é cotn o

atraso do funcionamento da

ampliação do sistema de

abastecimento de água da

cidade. "O Bairro Corti

ceira vai passar um verão

terrível", lamenta o verea

dor. Souza desconfla de que
o "atraso seja manobra

política para entregar o

serviço pronto só no ano

que vem, quando o gover
nador Esperidião Amin

(PPB) vai tentar a reeleição".

Ele indaga também sobre as

unidades avançadas da Se

cretaria de Obras que se

riam instaladas nas localida
des de Rio Branco e Gua

miranga, para descentralizar
o serviço,

Outra reclamação é com

relação às solicitações de

serviços feitas pelos verea

dores da oposição. "Só al

gumas foram atendidas",
diz. Cohforme o vereador,
o acordo entre .os partidos

Associação de municípios realizará curso
p

.

sobre incremento de arrecadação pública
GUARAMIRIM - Inicia

nesta segunda-feira o

curso sobre incremento de

arrecadação municipal dos
municípios, que será pro
movido pela Amvali (As
sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu). O

curso vai acontecer na

Câmara de Vereadores e

irá até quinta-feira, tota
lizando 32 horas de ativi

dades. Na abertura será

tratado sobre aspectos da

Administração- Tributária,

370-0816

com destaque para os

problemas de administra

ção tributária que interfe
.

rem na arrecadação. Ainda
na abertura, será feita aná

lise do desempenho da

receita dos municípios.
Em seguida, o curso

terá cinco módulos de

atividades, versando sobre
o Sistema Tributário Na

cional, Normas Gerais de

Direito Tributário Segun
do o Código Tributário

Nacional, Impostos Mu-

nicipais, Taxas e Contribui

ção de Melhoria e Admi

nistração da Dívida Ativa.

Assuntos que serão ex

postos durante o curso:

Princípio Federativo e o

Sistema Tributário Na-
.

cional; Legislação Tributá

ria, Obrigação Tributária e

Crédito Tributário. E ainda,
Imposto Sobre a Proprie
dade Predial e Territorial

Urbana"ITBI e ISS. Taxas

e Contribuição de Melhoria
e os aspectos daDívidaAtiva.

1237

do PMDB e PT, envolven
do a indicação de nomes

para a Presidência da Câma
ra de Vereadores, deve pros
seguir. O vereador Evaldo

João Junckes (PT) permac
nece na direção da Casa até

o final do ano que vem, ou

final do próximo semestre.

ELEIÇÕES - Francisco

Luiz de Souza entende que
o partido deve participar
ativamente das eleições do

ano que vem, fortalecendo

se para 2004. "O PMDB

cresce muito em Guarami

rim quando está na oposi
ção", diz. Acredito que po
deremos retomar o gover
no municipal se ftcarmos

unidos e organizados",
acrescenta. Souza apoiará a

candidatura do deputado
estadual Ivo Konell (p.MDB)
em 2002, apesar das notí

cias sobre inviabilização da

candidatura do deputado.
"Estão falando isto há anos

e o deputado sempre está

cumprindo mandato e atu

ando". (MILTON RAASCH)

NATAL I NATAL II

Fiscalização empreendida pela Celesc constatou a

existência de várias ligações residenciais clandestinas

em Guaramirim. Pelo menos dez destas ligações
foram localizadas durante incursão realizada esta

semana. Fiscais da empresa que vieram de Flo

rianópolis participaram da ftscalização. Conforme o

gerente da Celesc no Município, Adilson André

Araújo, diante dos problemas constatados, a operação
de buscas será repetida nos próximos dias. As ligações
clandestinas, além de represef!.tar evasão de receita

para a empresa, oferece sério risco para quem as

utiliza.

A Prefeitura de Schroe

der, em parceria com a

Acias (Associação Co

mercial, Industrial e Agrí
cola de Schroeder), es

tarão realizando o Con

curso Natal Feliz, com a

ftnalidade de incentivar

a população na ornamen

tação de residências e

estabelecimentos co

merciais (vitrines) e in

dustriais. Os proprie
tários de residências ou

empresários interessados
em participar, deverão
fazer inscrições até o dia

13 de dezembro. A ava

liação dos trabalhos será

feita no dia 14 e a

premiação acontece dia

20.

A decoração especial da
cidade para o Natal foi

inaugurada ontem à

noite, em Guaramirim.

O ato deveria acontecer

inicialmente junto com a

inauguração das me

lhorias feitas na Praça
Cantalício Flores, mas

acabou transferido para
o pátio da Prefeitura. A

instalação do sistema de

iluminação especial é

iniciativa da Aciag (As
sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

, Guaramirim), com

apoio da Prefeitura, e

tem o objetivo de pro

porcionar um ambiente

alegre ao Município, no
período.

o Vereador é do Poder

Legislativo, onde épreservada
a Independência Funcional.

As atribuições do cargo de vereador, nãopodem, naturalmente, e em
nenhuma hipótese, ser negociadas, desconsideradas, nem, de qualquer
forma, diminuídas ou restringidas.

Por. esse motivo, o vereador não pode ocupar, simultaneamente,
cargo no Executivo e no Legislativo. Assim, evita-se a hierarquização
doExecutivo sobre o Legislativo ou seusmembros.

No Legislativo, existe a independênciafuncional, ou seja, o vereador
é livre para adotar esta ou aquela posição sobre um determinado

assunto, enquanto no Executivo, terá, que estar subordinado
obrigatoriamente às determinações do Prefeito, e acatar tudo que por
elefordeterminado. (.

"

.,

1

CRepúbQiCo ge,dekotwo do cgt'(m�i.Q
2�tado de gaHia CaraftUto.

. CÔlll(lft(l vUUltlCiI)(lQ de Jawguá do .QüQ
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RME

./ Na oportunidade, a
empresária joinvilense
Carmen Leye assumiu a

Presidência do Conselho

Estadual da Mulher

Empresária.

./ADiretiva Consultoria

realizahoje, apartir das 9
horas, no auditório do

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, a entrega dos
certificados daprimeira etapa
de Formação eTreinamento

do Projeto Qualidade
Necessária, para empresas de
serviços contábeis.

./ ApresidmtedaAcijs
(�Comerciale
IndusIriaI deJaraguádo Sul),
OnistianeHufenüssler, foi
empossadaontem navíee-,
presidênciadaFacisc
(FerleI:a;OOda<;�
Comerciais e Industriais de
Santa Catarina), em
cerimônia realizadano
GrandeHotel Blwnenau,
durante a U5a Plenária da
entidade.

Pelo sétimo ano conse

cutivo a Metalúrgica Mene
gotti promove a Mostra de

CCQ (Círculo de Controle
de Qualidade). O evento

será realizado no próximo
sábado, dia 8, na recreativa
da empresa, e contará com

exposição de trabalhos das
indústrias parceiras, além
dos desenvolvidos pelos 12

grupos de CCQ da Me

negotti. A mostra faz parte
das festividades da 7' Semana

da Qualidade Menegotti,
"para chamar a atenção para
os aspectos da qualidade no
processo produtivo".

O superintendente da

Metalúrgica Menegotti,
Eduardo Horn, lembrou

que o CCQ é parte do

programa de qualidade
desenvolvido pela empresa
anualmente. "É um mo

vimento forte no Estado

que está conseguindo inserir

novos aspectos e uma p�eo
cupação com a qualidade",
informou, acrescentando
que a Menegotti venceu a

etapa municipal do prêmio
de qualidade em 1999 e

2000, ficando em segundo
lugar na disputa este ano.
I

Dentre os trabalhos

expostos, três serão esco

lhidos para para reptTesentar
aMenegotti no Prêmio CNI
(Confederação Nacional da

Indústria) de Incentivo à

Qualidade e Produtividade,
no ano que vem.

ENCONTRO - No dia

27 de outubro, o Município
sediouo 3°Encontro Estadual

de CCQ. O evento, que reu

niu empresas de todo o Es

tado, na. recreativa da Weg,
teve como objetivo compar
tilhar as ações criativas en

contradas pelos funcionários

paramelhorar a qualidade das
empresas.

Estas crianças têm muitos motivos para estarem assim felizes. Elas têm
um lar confortável e seguro. Elas têm o que comer todos os dias.

E, ainda, têm muitos brinquedos para alegrar o Natal.

IPROJETO: SINDICALISTAS DIZEM QUE ALTERAÇÃO NA CLTTRARÁ PERDAS

]ARAGuA DO SUL - En

quando governo e oposição
se digladiam em torno do

projeto que altera a CLT

(Consolidação das Leis do

Trabalho), patrões e em

pregados travam uma outra

batalha paralela. De lados

opostos, têm visões diver

gentes sobre as corise

qüências da substituição da

lei trabalhista pela livre ne

gociação. O projeto, de au

toria do governo federal,
está na Câmara dos Depu
tados desde a semana pas
sada, sem conseguir ser

votado.
A presidente da Acijs

(Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul),
Christiane Hufenüssler; é

favorável à prosposta go
vernamental, mas defende
uma ampla discussão das

relações de trabalho, e não a

dois pontos. Na opinião
dela, a lei trabalhista precisa
ser "modernizada, para
atender às exigências do

mercado". Christiane acre

dita que o projeto regula- _

menta as relações de tra

balho, sem perdas para os

trabalhadores. "Muitas coi

sas já estão acontecendopor
exigência do mercado",
apontou.

Christiane recorreu à

recente negociação entre a

Volkswagen e os funcio

nários para fundamentar a

tese da livre negociação.
"Esse é o melhor exemplo

Edson Junkes/CP'

Petry: "Volta ao regime de
escravidão do trabalhador"

de como as relações de

trabalho devem ser con

duzidas para que as partes
não sejam prejudicadas",
frisou, afirmando que não

é possível manter as dis

cussões com radicalismo.

"Os dois lados precisam
estar abertos para negociar
e dispostos a ceder para se

chegar a um meio-termo

que atenda a todos", propôs.
- É imprescindível

uma nova relação de tra-
'

balho que garanta o equi
líbrio entre patrões e em

pregados. Os empresários
querem estender o termo

parceria também aos fun

cionários, além dos fome

cedores e clientes. A flexi

bilização é importantemas,
mais ainda é ampliar a

discussão da legislação
trabalhista com os todos

setores da sociedade, in

cluindo ainda novos pon
tos, completou.

CONTRAPONTO - O

presidente do Sindicato da

Arquivo/CP: Edson Junkes

Christiane: "Leis antigas e devem
sermodernizadas"

.Construção Civil e do Mo

biliário, Riolando Petry,
diverge totalmente de Chris
tiane. Na opinião dele, a

alteração na CLT é o pri
meiro passo para pôr fim às

conquistas trabalhistas. "O

que está por trás é a tentativa

de tornar o acordado supe
rior ao legislado, o que na

.prática põe fim aos direitos
.

trabalhistas", afirmou, apos
tando que os maiores preju
dicados serão os trabalhado

res não organizados em sin

dicato ou sem sindicato forte.

Petry classificou de en

ganação o discurso do go
verno sobre a manutenção
dos direitos trabalhistas,
porque o projeto não altera

a Constituição. "A Constitui

ção assegura o cumprimento
dos direitos trabalhistas,
como férias, 13° salário, sa
lário mínimo entre outros,
mas é a CLT que fixa prazos,
valores e define as formas e

as regras", explicou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Cantro • JaraguIÍ do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

MetalúrgicaMenegotti
promove mostra de CCQ Presidente, da Acijs defende

]ARAGuA DO SUL - ao ambiente de trabalho ' . .

'novas' relações de trabalho'

GráficaCP
370-7919

SEU FUTURO MER-::CE O ,MELHOR. @
VISITE-NOS NO-PLANTA0 DE MATRICULAS POSITIUO

04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320.em .larazuá do Sul (47) 4220848

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IALERTA: GAPA-JÁ PROMOVE PASSE�TA NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL, HOJE

Somente este ano três milhões
-,

de pessoas vão morrerde aids
JARAGuA DO SUL - DST/Aids da Secretaria de Dos 284 Casos de HN com HN foram atendidas

Uma passeata pelas princi- Saúde, a situação emJaraguá positivos confirmados na pelo programa. A média de

pais ruas da cidade, a partir do SuJ e região pode ser região, 177 são heteros- idade dos HN positivos é

das 9 horas de hoje, marca considerada estável, embora sexuais, 61 são usuários de de 32 anos.

o Dia Internacional da Luta tenha aumentado o número drogas injetáveis, 24 são Hoje, ao meio-dia, a

contra aAids emJaraguá do de casos entre heterosse- homossexuais, dez são casos coordenação do programa
Sul. A iniciativa do evento é xuais. Segundo os dados de transmissão de mãe para DST/Aids estará promo-
do Gapa-J á. Segundo o apresentados pela coorde- filho, dez são bissexuais e dois .vendo um debate na rádio

presidente da entidade, nação do programa, de 31 adquiriram a doença através Jaraguá, com a participação
Márcio Alexandre Endress, exames HN realizados na de transfusão de sangue. Do da comunidade. A intenção,
o objetivo, é chamar a aten- região, um deles tem resul- total geral 189 são homens e segundo a gerente de Saúde
ção da população jara- tado positivo. 95 sãomulheres. da Prefeitura, Nanci Zim-
guaense para esta pandemia Atualmente 284 pessoas Ainda de acordo com os mermartn, é prestar o má-

e distribuir material educa- têm aids em Jaraguá do Sul dados apresentados pela ximo de informações pos-
tivo e preventivo. e região, sendo que somente coordenação do programa síveis à comunidade, tirando
A concentração da pas- aqui noMunicípio o núme- DST/Aids somente no mês as dúvidas e esclarecendo

seata é na Praça Ângelo ro é de 178 doentes. O mu- de novembro foram rea- sobre os métodos de pre-
Piazera, seguindo pelas Ruas nicípio com o menor núme- lizados 125 exames. Des- venção doença, que atinge 40
Reinaldo Rau, Domingos ro de pessoas infectadas é de o início do program�, milhões de pessoas nomundo
da 'Nova, 'Marechal Deo- São João do Itaperiú, com em 1991, foram realizados todo, sendo que a metade
doro da Fonseca, Quintino um caso confirmado.Depois 8807 exames. Até agora 69 delas vive naÁfiica. De acor-
Bocaiúva e novamente Praça temos Schroeder eMassaran- pacientes �om aids já mor- da com dados da Organi-
Ângelo Piazera. duba, com dez casos, seguido reram, 97 estão doentes e zação Mundial de Saúde, a,

De acordo com o mé- de Corupá, com 18; Barra 118 são considerados so- estimativa é de que 3 milhões
dica Sebastião Rezende Fi- Velha, 30, eGuaramirim com ropositivos sadios. Desde .

de-pessoas morram no mun-

lho, que dirige o programa 33 casos confirmados. 1991,16 mulheres grávidas do, este ano,vitimadas pela aids.

um espetáculo de rua.

De acordo com Marisa,
o espetáculo foi c�ado para
ser encenado em espaços
não convencionais, como
escolas, rua, praças e parques.
Esta foi a sexta apresentação
do espetáculo, que trata com
muito bom humor do ego
dos artistas e das dificul

dades de relacionamento.
Também na manhã de

ontem os jaraguaenses pu
deram assistir ao espetáculo
''Lamú é do Caramba", en
cenado às l1h30 no Calça
dão, pelo grupo Ensemble

Pn:xluçCesAttístia!s,deCamh.uiú.

SÁBADO, 1 de dezembro de 2001

ABERTAS

Edson Junkes/CP

Malabarismo e humor na peça "Lamú é do Caramba"
�

Espetáculos em escolas e rua
marcam o Festival de Teatro

]ARAGuA DO SUL - Os

alunos da EscolaMunicipal
de Ensino Fundamental
Max Schubert tiveram opor
tunidade de assistir, na ma
nhã de ontem, a peça ''A

Última Apresentação", en
cenada pelo grupo Aprika
Cooperativa de Arte, de

Florianópolis. O espetáculo
é dirigido pela atriz Marisa

Naspolini e marca a estréia

de Pedro Hilgenfritz como

dramaturgo. "A última

apresentação" conta a his
tória de três mendigos -

Bucco, Dono e Palito - que

ganham a vida apresentando

ENSINO MÉDIO

Após esta data as matrículas continuarão sendo feitas em Joinville

Melhor equipe de profes$ores
Transporte JaraguálJoinville, incluído

.

Sala de Assistência em Jaraguá
Ambiente moderno e adequado

Material atualizado

.... I,

NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO NA SALA DE ASSISTENCIA EM JARAGUA
RUA MARECHAL DEODORO, DA FONSECA, 320'- FONE: (47)275-0992

.JOINVILLE

(47) 0848

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agência

BIKE paro todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

BIKE TRILHA o (aso dos bicicletas!
s,

! remos: esteiras, bj�j�letas ersométricas, ,

, aaesivos, acessórios"e pe�as de reposi�ão.
.

Fazemos também o manutenção e consertos no suo bicicleta.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara uá do Sul

•Pátina lixada. italiana
e picotada
.Mosaico. Colméia

.Decapé crespo.Texturas

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!

•

I NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

PARCIMÓVEIS:
Quarta-feira, às 12h_
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Não fechamos p.ara almOfO 3 70 0417I--Ru-a-C-el.-P-ro-co"':'"p'-;o-G-om-e"";'s-de-O-l-;ve-;r-a,-B-3- II -
-

MÓVEIS1
(CIoI i aparlamlnlol ;' (há<afll/lrrtenOl

Vende-se terreno, com
540m2, de esquina, no
loteamento Souza. R$
4.500,00 só esta semana.

Tratar: 9104-4588.

Vende-se terreno com
690m2 (todo plano e

pronto para construir), na
Ilha da Figueira, Rua426.
R$ 8.500,00 à vista ou

R$ 5.000,00 de entrada
mais parcelas.
Tratar: 9104-4588.

avestruz, faisão,
plantação, trilha moradia,
em Santa Luzia -Jguá.
'Tratar: (47) 453-1023 ou

3025-4549 .

Vende-se terreno com

52.300m2, Ilha da

Figueira. Tratar: 370-
5780 ou 9962-2040,
com Delma.

Vende-se terreno próximo
do Centro, com aprox.
1.500m2• R$ 25:000,00,
super negociáveis. Tratar:
372-0074 ou 9112-

4711, com Eleio.

Vende-se na Vila Rau, um
terreno de 500m, próximo
de escola, ponto de

.

ônibus. R$ 6.800,00.
Tratar pessoalmente na

Rua dos Escoteiros, 114
ao lado Posto Marcoll.a.

Vende-se terreno
20.000m2, BR 280,
próximo Nereu Ramos
R$ 10.000,00. Tratar:
9952-6889.

Vende-se terreno com

casa de 2 qtos, sala,
cozinho, bwc. São
Francisco do Sul, Vila da

Glória, fundos pi baia.
Terreno com 700m2•
R$ 19.500,00. Tratar:
379-1559, com Tito.

Vende-se um terreno

350m2, Jardim São

Francisco, na rua principal
do loteamento.
Tratar: 371-8116.

Seleciona para
admissão imediata

Ci�
..!!I!I

O 2° grau completo; ii

O Experiência mínima de 2 anos como Gerente no i
nosso ramo. &.

li
Os interessados devem entregar currículo ou

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

Vende-se terreno no centro

de Jguá, com 622m2, com
galpão de 135m2, todo
murado. Valor à combinar.
Tratar: 371-9157, com
Fabio ou Nilson.

Compre agora um lindo
terreno com 4.350m2 em

Santa Luzia, Jguá, com
água luz, sossego total para
fins de semana numa linda
chácara. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

VENDE-SE
REVESTARIA E PAPELARIA

,

no centro, bem montada. Tratar:
370-1185, em horário comercial

Salão comI. , vestiários, campo de futebol,
quadra poliesportiva e demais depends., à 13.
Joinville sln (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

regul. pI conta do comprador. Valor mínimo
de venda R$ 750.000,00
Consulte imóveis em outros Estados.

.

PABX: (11)3272.9300 FAX: (11) 3277.6725
Visite slte com FOTOS e Condições de Venda:

wwvv.zukerman.com.br

Aplique seu 130 num
ótimo investimento,
terreno com 101.000m2,
com nascente de água,
luz, pássaros, árvores,
sossegado ideal para
chácara, açúde,
pastagens, criação de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

CI
· I

�: .�?��!?�?�?Y� , assim
•

Intermediária

Vende: Alvenaria 3 quartos, terreno
900 m2. R: Antonio C. Ferreira,

1560. Preço: R$ 65.000,00

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

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

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 área 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114 (Ana Paula)
Preço: R$ 25.000,00

I'

<'

TERRENOSÀ VENDA

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

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria, cfárea 70 m2, em
terreno 720 m2. Rua: Marcelo Barbi

-lote 44 (Tifa Martins)
Preço: R$ 33.000,00

V:ENDE

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 150 m2,
em terreno de 720 m2.

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

,

Chácara contendo: 2 casas de madeira, 3
lagoas de peixe, campo de futebol,

pastagem, galpão pi festas cl cancha de
bocha e sala de inverno cl lareira.

Terreno cl área 140.000 m2. Rio Molha

(Distante 6 Km do Centro).
Preço: R$ 130.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: interimoveis@netu.no.com.br CRECI0914-J -.lIA_- 371-2117www.imoveis-sc.com.br. _

-+ 555m2. Ilha da Figueira (Próx. Metalnox) Preço: R$13.000,00
-+ 419 m2. Centenário (Próx. WEG II) Preço: R$14.000,00

-+ 312 m2. Jaraguá Esquerdo (Próx. ARGI) Preço: R$15.000,00

-+ 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja) Preço: R$15.000,00

-+ 600 m2. São Luis (Próx. Arroz Urbano) Preço: R$16.500,00
-+ 2 terrenos c/450 m2. Centro (Próx. Extimbrás)

Preço: R$ 20.000,00 (cada lote)

-+ 412 m2. Centro (Próx. Canguru) Preço: R$ 45.000,00

1'-+ 910 m2. Baependi (Próx. Clube) Preço: R$ 60.000,00

11-+ 1.375 m2. Barra (Práx. Pinguim) Preço: R$ 60.000,00

302.500 m2. Barra (Próx. Curtume Schmit) "Ideal pi chácara"

Preço: R$ 60.000,00 (Aceita trocapi casa ou carro)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�(OMPRA • VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
1..1

Atendimento: 8h30 às 12h * 13h30 às 18h30

madeiro, 90m2, 3 dorm., solo estar/jantar,
cozinho, bwc e demais dep· RS 17.000,00

mCl;s 18x de RS 150,00

3092 - ESTRADA NOVA - R. 1025,
.
Urubici - lte. Vorgos de Oliveiro .

Terreno 341m2 - RS 10.500,00
'

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

lDOI-VllA
NOVA· R. Pedro
Gonzaga· Ed. Ano
Cristina· Apto c/
óreo totolll Om2, 1

suite, 2 dorm., 1
.

hwr, sooxIo, churmsq.
individual,
bicidetório, 2

".
. portões eletr. centrol
de gás e garagem.
EntTDdCl
RS25.000,OO+
19x 16CUB

Jenssen- coso madeiro 110m', 3 dorm, solo, copo,
cozinho, garagem + edícula, 3 dorm., bwc, cozinho.
Terreno 14x30 = 420m'· RS 26.600,00

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

construção 70,00m2

2207 - SÃO LUIS· R. 328 (no fundos do loja
Jomor) Sobrado olv. 202,50m'. Sup.: 3 dorm.,
solo, copz, cozinho, jantar, 2 bwc, lovond., desp.,
socodo.lnf.: 3 vogas garagem, 1 dorrn, copo!

cozinho, lovond· R$IIO.OOO,OO

Rei: 2209-JgUD Esquerdo- R: João Carlos
Stein, 1430· coso olv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, solo
copo/coz., lovond.Terreno 1144m'· RS 45.000,00

1002. -ILHA DA FIGUEIRA· Ed. Hilomor· R.
José Povonello, opto c/ óreo 108,34m', 1 suite, 2

dorm., churrosq. privotivo, 1 vogo garagem, 1
socado. EntrClJDRS 16.000,00 + 41x RS

660,00 (1,20 CUB's)

10 13 . AMIZADE· Cond. Amizade· opto c/2
dorm., garagem e demais dep.. RS 31.000,00.

Pode ser l;nClnc;ClJo

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



CI
.,. ,.

; .Ç<?��Q!!Q]�QY!! •• � •••••••••••••••••••••••••�........... asslmovels ��.��.�?!.� .�: ?e.z;.n;?!? �;.��?�

Além da qualidade
mais confort
esegurança
Produzindo fidelidade cem um pancadão
de quaUdade em 110m automotlvo,
a Inout SOUnd Syatems agDra

também conta com a venda e instalação
de ala.rmeli, vldroli e travas el6tric:as
garantindo o conforto e .8 segurança

que você merece. Venha come"rl

João januãrto ,Ayroso, 1 726 - Jaraguâ Esquerdo Ligue: 370-9005

Rua WQlter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime Vende-se terreno na Rua

cJlont#o�t!o
I!!LUGARPRÊMIOMASTER 2001 EM QUALIDADE

Vende suas estações com tudo o que é de melhor.
Nome patenteado. Se destaco hoje sendo uma dos melhores pizzarias do

- região, capacidade público sentado com 180 lugares.
Serve hoje aproximadamente 1 00 almoços por dia.

Aceito-se proposto.
Tratar: 275-2825 ou 9952-2530

Falar com Osair.

Fone: (47)
370-8622

WOlKSWAGEIII
Gol LO. MI, 2p Bordá
Gol 1.0. Plus Prelo
Poroli Cl 1.8 Bordá
Gol 1.0. Plus PraIa
Fusco 1.60.0.l Bege
Fusco 1.50.0.l Bronco

CHEVROlET
Corso Sedon 1.0., 4p, comp!. Verde
S 10.,2.2 + or/dir. PraIa
Corso 1.0. 2_p Vermelho
Corso 1.0., 2p Bronco
Vedro CD Aulomólico Azul
Monza Sl/E 4p, comp!. Azul
Chevette Dl 1.6/S Verm
Monza Sl/E 2p Iria (g) Azul

fORO
Vermelho
Vermelho
Bronco
Ouro.

flAT
Bronco
Prelo
Azul
Verde
Bronco
Bronco
Verde
Verm
Cinzo

OUTROS
COp'olo Fibra D-20. Verm
Doage Dokolo Sporl CE Vermelho
Peugeol 504 diesel Bronco
F- 1000 S diesel Bronco
Goiolo-Cross 1600 loronio
Goiolo-Cross 1600. Amarelo
Moverick Super Cinzo

MOTOS
Nx 490. Folcon Vermelho 00
DR Blg 800S Prelo 98

98
95
95
95
81
70

00
97
96
95
95
92
91
89

Ko. 1 . O zeleclrocon
Fieslo 1.0� 4p
Pompa b 1.6
BelinoL 1.6

00
98
96
87

Polio.EX 2p
Bravo ELX + couro
Uno EP 4p' + ar
Fiorino Pick'up 1.0
Fiorino Furgão 1.0 IE
Fiorino Fur_g99 �.O IE
Uno Mille ELX, 4p
UnoMille4p
Prêmio CS 1.5 IE

01
00
96
95
95
94
94
94
93

'00
99
95
94
80
79 .

75

Vende-se terreno no

centro de Jaraguá, com
622m2, com galpão de
135m2, todo murado.
Valor a combinar. Tratar:
371-9157.

Vende-se terreno com

12.414m2, frente
Expoville. Valor R$
150.000,00, negociável.
Tratar: (47) 435-1272 ou

3026-6573.

Vende-se na Vila Lenzi,
um ótimo terreno de
500m todo murado, com
rua de asfalto. Valor
R$ 20.000,00. Tratar: R.
dos Escoteiros, 114, próx.
Posto Marcolla.

Vende-se terreno de 14m
de frente, por 34,5m de
fundo, com 1 casa de
alvenaria de 42m2, em
Santa L�zia.
Valor R$ 8.000,00 +

R$ 45,00 mensais.
Tratar: 9903-2110.

8iLU II- �AP"U
,
Sua Melhor oP9ão de prazer

v4t�>i��tb 2.4 ,eo"�$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
l11assasens eróticas

F'ElNE: (471 9991"S668
Jhony

HenriqueMarquardt, com
casa em alvenaria; R$
18.000,00. Tratar:
9991-0744.

Vendo ou troco por casa
em Jaraguá do Sul, dois
terrenos em Rio Negrinho,
ótima localização, ou como
parte de pagamento,
aceito carro e o restante
parcelado. Tratar: (47)
9906-9311.

Alugo casa na praia de
enseodo. Tratar: 371-
3708 ou 372-2772,
comZeca.

Aluga-se quarto para
moça, próximo a Caraguá.
Tratar: 9122-9867.

Vende-se casa em
Guaramirim, com 110m2,
terreno com 400m2 - R$
20.000,00. Aceita carro

até 50% do valor, restante
parcelado. Tratar:
9975-2889.

Vende-se no centro, nas

proximidades da caixa
econômica, uma casa de
alvenaria, de laje, com 3

quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia e

garagem para 2 carros.
Valor R$ 35.000,00,
aceita carro e

financiamento. Tratar:
371-6069.

Alugo 1 casa na praia de

penha, com 3 quartos,
150m do mar. Tratar:

9952-3282.

Vende-se casa alvenaria,
medindo 120m2, toda
mobiliada,com 3 quartos,
garagem para 3 carros,
área churrasqueira, toda
murada. Localizada Rua
Rio do Sul, ao lado Av.
Armação, por apenas
R$ 26.000,00. Tratar: .

. 379- 1119 ou 9979-

3000, com Dirley.

Procuro casa para alugar
nas proximidades da
Seara, com 3 qtos,
alvenaria ou madeira.
Tratar: 370-0368.

Vende-se no centro, 1
casa alvenaria, com 3

qtos, garagem e demais
dep. R$ 35.000,00,
aceita carro até
R$ 12.000,00. Tratar:
371-6069.

Vende-se na Marechal,
defronte para calçadão, 1
sala comercial de 60m,
toda legalizada R$
2.500,00 entrada + 17x

R$ 1.000,00. Tratar:
9963-9445.

Vendo casa com 140m2,
construção nova, no
loteamento Versalhes, com
suíte, 2 quartos e demais
dependências, com
garagem para 2 carros e

churrasqueira. Tratar:
9975-4135.

Vende-se casa no
Loteamento SantoAntônio,
Bairro Três Rios do Norte.

- Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br

Terreno com 400m2, casa
com 3 quartos de alvenaria
por R$ 17.500,00 (aceita
se carro e parcela-se
diferença). Tratar: 9102-
6772 ou 370-9772.

lÜ�;!J tlM � a l.11
Vende-se apartamento em
Joinville e São Francisco
do Sul. Tratar: (47)
4351- 1272 ou

3026-6573.

Vende-se próximo
Caraguá Veículos no
bairro Baependi, um
excelente apartamento,
todo em massa corrida,
mais 1 suíte, 2 quartos
com bwc social, sala,
copa, cozinha, área
serviço, interfone, .

garagem com portão
eletrônico.
Valor R$ 41.500,00
quitado, aceita carro e

financiamento. Tratar:
9102-6925, com Clayton.

"!VERSOS I
Sr. l.uiz se oferece para
trabalhar como autônomo,
como serviços gerais.
Tratar: 9118-2825.

Gestante solicita doação de
./

.

um dormitório. Tratar:
275-3609.

Vende-se carrinho para
bebe, cor verde, em bom
estado. R$ 75,00. Tratar:
275-2656, com Solange.

Vende-se Celular Star Tac,
de R$ 600,00 por R$
400,00. Tratar: 371-
7390 ou 275-3576.

Vende-se excelente ponto
comercial em Joirwille,
defronte o Supermercado
Vitória. Tratar: (47) 453-
1023 ou (47) 3025-4549.

Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9 - Jaraguá do Sul- se

Fone/Fax: 371-4724

4!i
.

L:::!t�
371-2447

o melhor atendimento da cidade

Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá cio Sul - SC

DALTERRA LIMPA FOSSA
Orfamento sem' compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS; 111111114.111

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

Vendo loja de móveis ou o

estoque a preço de custo
em Joinville. Tratar:

(47) 453-1023 ou (47)
3025-4549.

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).

Ruo Urubici, 1027 - Loteral do José Picolli - Lote 31 - Estrado Novo· Joroguó do Sul

FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4713

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

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

Saint Sebastian
Residence
Apartamentos
duplex com 1

dormitório, suíte

completa com

banheira de hidro
massagem, uma

vaga de garagem

Novo conceito de moradia
Governançia , café da manhã, lavanderia, administração própria lOOL de LOCAÇÃO, salas de

reuniões, auditório, central telefônica, fax, internet, coffee shop, bar e restaurante, piscina, sala d
ginastica, sauna, spá e repouso

Residencial'Catarina Ersching
* 8 andares com 4 apartamentos por andar
* 2 elevadores - garagem - bicidetário - salão de festas - piscina -_salão de jogos - play
ground
* Apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte
* Banheiro social - sala em dois ambientes - copa cozinha - ar condicionado embutido
* Localização privilegiada (CENTRO)

* Localizafão
privilegiada
(V.Nova)
* 12 andares 4

aptos por andar
* 2 elevadores
* Piscina
* Área de festas
* Sacada com

churrasqueira
* Interfone e vídeo

porteiro
* Janelas com

vidros temperados
* Antena parabólica
coletiva

Apartamentos com 2 ou 3 quartos com suíte, copa, cozinha, sala, banheiro
sodol, área de serviço, teto rebaixado em gesso, piso laminado de madeira,

1 ou 2 vagas de garagem

EDIFíCIO
GONZAGA

Financiamento c/ireto com a construtora

localização privilegiado integrando-se com o UNERJ, o futuro Centro Politécnico e o SENAC.

o edifício compreende:
12 andares, 4
apartamentos por
andar com O 1 e 02
dormitórios, sala em

dois ambientes,
cozinha, sacada e vaga
de garagem.
Todos os
apartamentos
possuem sacada
voltada para a rua dos

imigrantes.

o edifício:
* Lojas
* Recepfão ,

* Hall de entrada
* Sala de espera
* Salão de festas
* Churrasqueira
*

Vagas de garagem

Financiamento direto com a construtora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

CI·
, ·

�. � .�?���P.�!.���.............................................. asslmovels
, �����?:.: .�: .��:��.b.r.o. ?:.�?�:

ir 275-3108
L.a".
Im6veis

CASAALV.
3dorm.
(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

CASA ALV. 3 dorm,
(Estrada Nova)

Entr. R$ 20.000,00 +

R$ 500,00 por mês

CASAALV.3
dorm. (após
Malwee). Entr.
R$ 15.000,00 +

R$ 470,00 por
mês

VENDAS
• CASA ALV, (nova) - 3 dorrn. - Estrada Nova - Entr, + parcelas (direto)
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Amizade - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - 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$ 11.0()0,00

APARTAMENTÓS
• EDIF. ALÉSSIO BERRI - 3 dorms. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 -

R$ 140.000,00 ou (Entr. + parcelas pelo Cub).
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - R$ 190.000,00
• EDIF. MORADA DO SOL - (Cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
• EDIF. GONZAGA - 3 dorms. - Vila Nova - R$ 85.000,00 (Entr. + parcelas
pelo CUB)
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul

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)
'Fo.e

VENDE-SE SALÃO
DEBELEZA
COMPLETO,

com telefone. Clientela
formado à 8 anos.

Ruo Mal. Deodoro.
Trotar: 371-4851.

wC,LE.
110 APTO - CENTRO - R.
PROCOPIO GOMES DE
OLIVEIRA - o I SUíTE, 02
QUARTOS, 02 SALAS,
SACADA, COZINHA,
LAVANDERIA, BWC,
DISPENÇA, GARAGEM. Área
do terreno 0.00 m2 Área
Benfeitorias 128.00 m2

Preço: 70,000.00

7 TERRENO - VILA RAU - R.
CARLOS ZENKE - ÁREA DE

328,80 M2 ( 12,00 M X 27,35 M )
RESIDENCIAL HELENA - LOTE
16 - Área do terreno 328.80 m2

Preço:, 12,500.00

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

www.wolttmovets.hpç.com.br -e-maíl: roberson@netuno.com.br

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

93 TERRENO - CORUPA - ESQUINA
ACESSO CORUPA E BR 280 - FRENTE

12,90 M, ).ADO ESQUERDO 89,90 M,
LADO DIREITO PARA BR 280 EM

93,40 M. FUNDOS 45,60M.
Área do terreno 2,483.00m2

Preço: 182,000.00

58 CASANA PRAIA - ITAGUAÇÚ ISC -

R. TÚNIS, 561 - 03 QUARTOS, SAlA,
02 BWC, COZINHA. LAVANDERIA,
GARAGEM,VARANDA JANELACOM
GRADES, CASAMURADA Área do
terreno 300.00m2Área Benfeitorias
110.00 m2 Preço: 50,000.00

LOCALIDADE
Centro
Czerniewicz
Vila Lenzi
Centro
Vila Rau
Vila Lalau

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro
Centro

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Ed. Dianthus Cobertura el acabamento de la
Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. el garagem
Ed. Reviera Centro: 2 dorm. el garagem
Ed. Maximu Center (novo)Centro: suíte + 2 dorm., el garagem
Ed. Teresinha Vila Lalau: 2 dorm., el garagem
Ed. Tribess Centro: 2 dorm. si garagem

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Casa Comercial - R. João Picolli
Casa em Alv. el 3 dorm. el garagem
Casa alvo 3 suítes el piscina
Casa madeira el 3 dorm. el garagem
Casa alvo el 4 dorm. el garagens
Casa mista el 3 dorm. el garagem

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇAO DO IMÓVEL

Sala el 60m2 - Centro Odontológíeo
Sala el 32m2 - Prédio do antigo Senae
Sala el 62m2 - Ed. Schiodine
Sala e/85m2 - (ao lado museu)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA
APARTAMENTOS

- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer el 170m2 - suíte + 2 qtos, dep. empregada, 2 bwe, 2 vagas de
garagem - R$ 75.000,00 -

- CENTRO - Ed. Florença el 70m2 - 1 quarto, el garagem - R$ 39.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho el 135m2 - suíte + 2 qtos e7 dep. - R$ 80.000,00 (neg)
- CENTRO - Ed. Barão el 130m2 - suíte + 2 dorjn, el dep. - R$ 55.000,00

CASAS
- Vila Lalau - ótima casa em alvo el 70m2, 2 dorm + dep. - R$ 40.000,00
- Czemiewicz - casa em alvo el 130m2,3 dorm + dep. - R$ 55.000,00
- São Luis Gonzaga - casa em alvo el 150m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 50.000,00
- Vila Lalau - casa alvo el 180m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 65.000,00

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 330,00
R$ 300,00
R$ 600,00
R$ 250,00
R$ 250,00

Imobiliária .Jardlm
Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

.OFERTA DA SEMANA

,

. GUARAMIRIM (Corticeira)
Otima área para zona industrial com 115m de frente para SR 280 -

contendo uma área total de 56.000m2, com nascente de água -

Valor R$120.000,00 (negociáveis). Obs.: aceita imóvel em Jguá.

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 450,00
R$ 1.150,00
R$ 400,00
R$ 370,00
R$ 250,00

VALOR
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 230,00
R$ 550,00

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breithau t)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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4217 - CENTRO
R. Proc. Gomes
de Oliveira,
1320 - Edif.
Isabella - síte +

2 dorm., sala cl
sacada, cozinha
cl armários, piso
madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

�d�:�; '
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"
.• "
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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$ 81.000,00

1521 - CENTRAL - Terreno
residencial e comercial cl
2.500m2, próximo Duas

Rodas - R. Rudolfo
Hufenuessler - R$ 350.000,00

5003 - BARRA - R. Elizabeth Rabock,
21 - Sobrado - cl 163m2 - térreo cl 2
salas, coz., cl armários emb., 2 dorm., 1

suíte, 2 bwc, chur. cl lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00

4263 - CZERNIEWICZ - Ed. Veneza -

Cobertura cl 199,80m2, sala estar/
ian-tar cl sacada, cl piso porcelanato

mas-sa corrida, acabamento em

gesso - cozo cl armários emb.
(Berlim), suíte + 2 donm., bwc social,
desp. e lavand. cl ar-mários, salão
festas, terraço pI piscina e garagem.
R$ 85.000,00 parcela em até 24x

5021 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt - Casa alv., cl 93m2 - 4

dorm., 1 BWC, sala, COZ., lavand., gar.
Terreno cl 532m2 - R$ 42.000,00

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

5005 - CZERNIEWICZ - R. Doetrich
Borches, 131 - Casa a lv. cl 162,55m2,
4 dorm., 2 salas, 2 bwc, copa/cozinha,
lavanderia garagem pi 3 carros +

quitinete c! 1 dorm., sala, coz., bwc,
terreno cl 710m2 - R$ 80.000,00

�
- EN R-R. r c Mielke,

80 - sobrado cl 420m2, 5 suítes
cl-ôrmários ejnb., cozo cl móveis,

sala estar/jantar, gar. pi 3
automóveis, sacadas.· Terreno

.

500m2, próximo Verdureira

·Ra9uel, aceita 2 aptos menores -

5013 - JOINVILLE - R. Rio Doce, 431
- Casa alv. cl 157,50m2, 3 donm., 1

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

Schoping Americanas - R$ 38.000,00
---�o:c--_ ..� 4226 - EDIF.

ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,50m2 -

c,1 4 suítes, 1
apto pi andar, 2
vagas garagem -

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

financia-

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

Centro, apto cf
235,40m2, semi
mobiliado, 1 suíte cf
closet cf hidro, m. dupla
+ 3 dorm., sala estar e

TV, c/ sacada, COZo cf
armários emb., 2 vagas
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cf
9.350m2 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ed SCHIOCHET - 1

SUíTE .; 2 QUARTOS,
SALA COM. SACADA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÀO DE

FESTAS. RS 85.000,00

Ed. ISABELA - com

132,l1m2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, sacada, cozinha,
lavanderia, garagem,
sala, piscina e salão de
festas.
RS 79.000,00.

* VILA LENII- casa em alv. c/
* ILHA'DA FIGUEIRA- * VILA NOVA - Edf. Marangon

* NOVA BRASILlA -Casa loteamento Dona Julio, com com 2 quartos, sala, cozinha,
com 134m2 e terreno com

134m2, com 3 qtos, sala, coz., terreno de 334m2• RS 16.000,00 BWC, lavanderia RS52.000,0

375m2• RS64.000,00.
garagem, com sacada e lavan-

deria - RS 64.000,00
VILA RAU-Casa

* CENTRO - Casa Rua
* BAIRRO ÁGUA VERDE-

com 2 quartos + 1

bwc, cozinha,
Florianópolis com piscina Casa na Rua Jorge Buhr, com garagem para 2

próx ao posto Marechal área de 70,OOm2• Valor de carros e 1 dispensa.
RS 130.000,00 RS 20.000,00. Terreno com 145m2•

RS 55.000,00

* CHICO DE PAULA- Casa de *AMIZADE-Terrenos no loteamento
alvenaria (Próx. posto Versalles com área de450m2 nos valores

* ESTRADA NOVA - casa com
* TRÊS RIOS DO NORTE-

Marcollal RS 90.000,00 deRS24.000,00. 80m2, 3 quartos, sala, copa, coz., Casa de alvenaria com 1 suíte

lavanderia, garagem e bwc -

.

+ 2 quartos sala, cozinha,
lavanderia e demais dependên-

* VILA LENII- Terreno com
* ÁGUAS CLARAS - Terreno com RS 25.000,00 cios. RS 13.000,00

450 fli2 RS 17.000,00 967,50 m2 valor de RS 10.000,00 * JARAGUA ESQUERDO - * JGUÁ ESQUERDO -Sobrado

* ILHA DA FIGUEIRA .;
* CENTRO - Rua Amazonas com

Condomínio Azaléia, terreno com com 504m2 - 2 salas comerciais
720,OOm2• RS 32.000,00. em baixo - RS 212.000,00

Terreno com área de 534m2 próx área de 600 m2 próx. Edf.
CoI. Homago, RS 27.000,00 Amarantus RS 60.000,00. VILA NOVA - Residencial ou

comercial com 3 quartos
Casa de alvenaria - Jaraguá )010: Rua 25 de Julho com

localizado na rua Domingos
esquerdo (São Luís) frente

rua João Franzner 2 banheiro e Brugnago nº 611 .:

quartos, demais
"

dependências.
estacionamento. Valor venda: RS 120,000,00

RS290,00. RS 230,00. Valor locafão: 490,00 mensal

Residencial Bartel - Apto cl
1 suíte + 2 quartos,
demais dependências.

Rua Fritz Bartel
Bloco 4 - 4� andar.

Próximo a rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

de40,00.
* 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.

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de 'empregada,
. lavanderia, bwc social no valor de RS 65.000,00

. Casa de alvenaria,
Jaraguá esquerdo (São
Luís) frente rua João

Franzner, com 1 quarto
demais dependências.

RS 180,00.

TRÊS RIOS DO
NORTE - Casa de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
cozinha. Terreno com

450 m2•

RS16.000,OO

* VILA NOVA - Apto de
RS 54.000,00 - 2 quartos,
sala, cOZ., lavanderia e gar.,
próxima Rainha da Paz, com
área da festa e iscina.

- pta. Itana

Régia, c/ RS 18.000,00 de
entrada e assumir o restante

junto a caixa.
'

* ILHA DA FIGUEIRA - Casa

mista + casa peq. ell) alv. c/
515m2 de área total e 190m2

área consto RS 60.000,00.

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 emêrkcs.Ierreno com área de

aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2•

PREÇO: ci vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita-se tudo em RUAJOSÉ EMMENOOERfER

veículos, com valores a combinar
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Ref. 19 - AMIZADE - Novos, c/ suíte + 2 qtos, c/
sacada, garagem, R. Jorge Czerniewicz - R$

55.000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161,00m2, suíte + 2 qtos +

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 c/ área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergamo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinoldo Rau

Ref. 334 -

COMERCIAL - cl
1.577AOm2 -

frente c/42,00m
p/João Januário
Ayroso-
R$ 100.000,00
- entre e pare.

Ref. 298 - CENTRO ,- COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/ 510,00m2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

L T DA. Telefone de plantão: 9973-9093

1000 - CENTRO - Rua Leopoldo
A. Gerent - 220m2, suíte + 2 qtos,
bwc social, escritório, sala cl
sacada, copa, cozinha, lavanderia
e garagem. R$140.0.00,OO

1325 - VILA LENZI - 60m2 cl
2 qtos. Terreno cl 570m2.

R$ 32.000,00

1993 - SCHROEDER - após a

Marisol - 108,OOm2, 3 qtos, 2
bwc', R$ 50.000,00 - aceita

terreno em Jguá

2296 - VILA LALAU - Rua
f
Major J. Ferreira esq. CI Rua

Prof. Heirich Geffert -

!
5.746,67m2. R$ 210:000,00 -

entrada + parcelamento
I

.

3313 - RES. ILHA DOS

AÇORES - apto novo cl suíte +

1 qto, R$45.000,OO entrada
+ financ. cf consto

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

carros. Semi-mobiliada.
R$140.000,00

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

mobiliada, área de festas cl
churrasqueira e garagem pI 2

carros. R$ 125.000,00

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

garagem pi 2 carros.

R$-78.000,00

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

financiamento cl proprietário.

1052 - AGUA VERDE - 135m2,
cl 4 qtos + 2 bwc's. Terreno cl

450,OOm2. R$59.000,00

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

garagem. R$ 92.000,00

1036 - CENTRO - Rua Arthur
Muller - casa antiga medindo

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

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

14x25,50. R$ 150.000,00

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

qtos R$ 48.000,00 - aceita casa

no Amizade ou Czernlewlcz

3046 - ED. ARNO REICHOW -

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

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

1225 - JGUÁ ESQUERDO -

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

'

3029 - ED. AGATA - suíte + 2

qtos, garagem, piscina + salão
de festas. R$78.000,OO.

3356 - ED. MORADA 09 SOL -

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

3352 - RES. AMARILYS - suite
+ 1 qtos, sacada cl

churrasqueira, garagem.
R$ 54.000,00 aceita pare.

3037 - ED. SILVIO PRADI -

suíte + 2 qtos, sala TV, escritório,
cozinha mobiliada, garagem pi 2
carros. R$ 110.000,00 aceita
troca cl casa.

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

152,12m2. R$'100.000,00

3047 - RES. AMARANTHUS - 60
andar - sol da manhã - suíte + 2

qtos, dep. empregada, lavabo, 2

vgs garagem. R$ 145.000,00 +
acabamentos finais

1124 - BARRA - Rua Walter

Marquardt - cf 150m2, cl suite
+ 2 qtos. Terreno cl 609,45m2

R$ 67.000,00

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

Terreno cl 456m2.
R$ 75.000,00

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

R$ 62.000,00

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

aceita pare.

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

lavanderia e garagem.
R$ 42.000,00

3050 - ED. ROYAL BARG

Novo, cl suíte + 2 qtos, garagem
Prédio cl piscina, salão de festa:
e jogos. R$ 100.000,00
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APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

Jt

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cf
1 qto e demais

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

Edifício Tower Center - Rua João Marcalto.
esquina com Clemente Baralto

ED. ASTER ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle,
78. Apto cf suíte + 1 qto e demais

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

R$ 70.000,00

PLANTÃO DE VENDA
SÁBADOS

8h30 às 12 horas

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00;
acabado.
- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
- Apto. nO 904/1003 c/ suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

.

Parcelamento direto com a PROMA

I, Frutuoso, peta
Angeloni. Apto.
cf 2 qtos, 2 bwc,
demaisdep.
R$ 57.000,00
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CADERNO PARCIMÓVEIS
- IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - IMOBILIÁRIA BARRA SUL - IMOBILIÁRIA
cn
m
>
'0
�

i,�,Ref. I II - Alvenaria c/ 3S0m2 e terreno de

336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais
h dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção

em faze de acabamento).
laraiauá 99
Ref. 02 - Em Alvenaria c/ 2S4m2 e terreno

com 308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial

(com Bar Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's.
Piso Superior - .03 dormitórios e demais

dependências. Possui Cancha de Bocha, Valor R$
60.000',00 (Excelente ponto comercial.
Estamos abertos à negociação)
Sitio:
Ref. 170 - Com área de 45.000m2 com 02 casas

em Alvenaria sendo: Uma cl 100m2 (02
dormitórios e demais dependências); Outra cf
64m2 (02 dormitórios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) c/ 48m2• Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas .

Valor R$ 7S.000,OO
Nereu, Ramos - Ref. 16 - Com área de
30.000m2 toda fechada com arame, sendo:
02 casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe,
pastagem. Valor R$ 90.000,00
-Temos outras opções, confira.
-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:
aquisição, construção ou reforma.
·Temos casas em construção e também
construímos.
·Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

................................... Ç����.I� J?� r9.�9...
.:

TEODORO CORRETORDE IMÓVEIS / creci8054•

E-mail: teodorocorretor@terra.com.br

Fone: Rua Maria Umbelina da Silva, 680 - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jaraguá do Sul

650m2 - R$ 53.000,00 !""--
--, ·�-terren0-de�31,?Om2 - R$ 12�.OOO,0�.�S00r12,:�dc:."B::�a!�go

- �$ 10.000,00
527 - Estrada Nova - Casa a v. o/=1'3zm2�529�Czer�le ICZ - Apto (20 a[1dar) EtI. 1�6 - R. Joao rlamnschek + ou -

- 3 q. +.
sobrado - fundos cl 70j'mZ1 Terr.eno

Dâmaris cor rn>, 1 suíte + q�1!l"ffi:I��'L·. -i5m"2";"''t'erl. nOI el
25m de frente -

el 400m2 - R$ 45.000,00 I bwc soeial'leo déria e lLOOO,�O,.'
520 - Ouro Verde - Casa

alven�.. ·. ehurrasque!ra R$ 43.00, � NovalBJ"FISllla - Terreno el
114m2 - 03 quartos, terreno e� 1'6" \30 - Águ; V de - área co rci�1 em 2. Pró*'1 �tademia Jaraguá Life
Rua Elisa Wolkmann - R$ 2 oqo, '

'''':'':i!fV�Iil\'pra' G,O
.

380m2.

Terr�notom 0.000, O I
524 - Rau - Casa de madei el�00m2 .- 491m2. RU� He

..
nrique Nagel, :Jl63 - R$ .Mf' ;1Hl�é:�rdim erizi - Terreno e/450m2.

03 quartos, terreno el . �ua LUfs"-S5':00'07()'O' I <Ru6"Mareelo ar I - R$ 20.000,00
Pieolli (el asfalto) 2p.000,00 - _ .1 �-��,

e i-Terrenoe/480m2
Negociável h-l" "TE'I�;J3;E'!'N;C>��A VENDA": dina Junkes, (rua

�1)15�':'-Vmr[ei'izí do el 25532 -� 108 -'A'lnizade - Terreno el 557, 00,00
e� sala corfif Rú!:r RLfa"'rVÓ*'Batista Ru-dolf - R Terreno el

S1500,00 versalh%�. (asfalta-do) - R$ 33.0 . m. roxo Pont� eilr�().���,�.r:",.:",_",,,,
b�ado el 438m2 - 1 133 - �hico Paula - Terren ótimo terreno - R$ll

.

�,�,J.Q9,__,���,,,_,,,

alf.os,
el sala comI. 546,84m2. (14x39).Próximo

127 - Rio Cerro -

Ti�errfno
el

750.
m2 +

rr 3 automóveis e Mareolla 'iR$ 25.000,00 área de domínio. R' C 416, antes

ias.,. Rua Olívio D. 134 - Ba�.•
a - Terreno el 844, Nanete Malhas - R Of{/írmiSO!

220.000,00 ;\ 124 - Rio Cetro I lli 780 m2" " ,

asa alvenaria e/97 de esquina. - L9t Alzira

r&,;ç& 473m2. Rua Hardet - R$ 14.500,
$ 48·.bQQ�00 135 - São Luís -

;!��������""'"I.!-!---__'�=��-::=-l523 - Figueira - Casa alvenaria el - Casa �I\}efle:ia el (12x37,60) - E '

132m2 - 04 quartos, terreno el 375 q os, m2 nos fundos�()m - R$ 15 :"Q&!'
m2. Rua 913, Loteam. Divinópolis - Terreno cf 567m2 - 'R;�. 132�Y;i1iLalau - li

• R$ 45.00?,00 "cI,,,'" 900m2 - R$ 65
511 - Chico �aula - Sobrado el

, ,\t;,$l:i62 - Vila Nova - Terreno el 17x38 =

• 215m2 - 1 suíte + 2,quartos, Rua 'CASAS AVENDA": jI' 646 m2. Rua Waldemar Rabello, lateral
Francisco Paulo, 1194,5--'-'="R$--'503',",Cêb.tr6 - Casa de madeira el 100m2 Rua 25 de Julho - R$ 27.000,00
88.000,00 I.

- 3 qua�í1>s, Iterreno cf 396m2. Centro - * Terreno - Próximo Alberto Bauer, com
521 - Chico Paula - <tasp ,�venaria d\Jh., it''ºte Un med - R$ 40.000 O 300m2 - R$ 21.000,00
el 105m2 - 3 quartds, telet�O �����J r , qtos,! � "'_" "'''''''''''''',,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �

I r""'-'--'''''''-''� I I

Terrenos:
I !' f:t�f: O� - ET tlv�lnaria �f .112 e terreno de 4! 612,

São Luiz:
. li �.. sendo�;O! 'sutteA02!dormltonos e demais dependep?\as.

loteamento Mariano - Com área a ra7irngi�;'" ::renlJ:QÓs.trJçã� n�s fundos com dormitório, eozinpll e
325m2, próximo Colégio Jonas Alves1 va.l.or a .bW,C ...valor... R.�.!1.. 701.000,00partir de R$ 9.000,00, sendo entr�dal mais Ilha da Figueira: •

parcelamento até 60 vezes I ''','--Ref;@'Ó'r.'%'ÊrrtAI�enaria cl I I Sm2 e terreno c'om
R'7f. 09 - Com área de 32Sm2, locàli 3_dormltónos e d��p��_
Loteamento Mariano. Valor R$ 9.000,00 (Casa semmoJa) _.

:; Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, local i I I
loteamento Imperador. Valor R$ 16.000,00. Ref. 169 - Duas casas

, ,t!aoeil1a d� ". i.!Vieras: 860m2, sendo: uma casa cf 0�tr1i . � .. f'Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua dependências e a outra c/ 03 d�rrJ'i
.

.

,!i�
.

"

Edmundo Emmenderfer esqui�� c?m a Rua 618. dependências. Valor R$ 38.000, O l ....
/

.. "'.".' '. '."""<'/.
'Iii,

""'1":.. _

.'"
Valor R$ 2S.000,OO (Negoclavels) ",.,,,,�,,,,���'®,._%,,,,,,,,,,,,,,,,':!.._,, !

- Ref. 40 - Em Alvenaria cl 72m2, sendo:
Vila Rau; 03�orritórios e demais dependências. Valor R$
Ref. 08 - Com área de 427m2, localizado na Rua 00,00
Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin. Rau - Ref. 96 - Em Madeira c/ 100m2, sendo:
Valor R$ 18.000,00. ormitórios e demais dependências. Valor R$

• Barra do Rio Molha: 17.000,00'
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na Tifa Martins (loteamento Firenzi) Ref. 41 - Em

Rua Frederico G. Sehmitz, próximo Loja de Mat. alvenaria cl 72m2, sendo: O I dormitório, O I suíte e

de Construções Winter, Valo'r R$ 23.00Ó,OO demais dependências. Valor R$ 40.000,00
Casas:
Vila lalau:

�IIL1......•. \'::: . 1,1." ,1
ouo

. .

-

•

•

Vila lalau - Ref. 03 - Em Alvenaria cf 150m2
e terreno de 420m2, sendo: 03 dormitórios e

demais dependências. Valor R$ 6S.000,OO.
ReI. SS - Em Alvenaria cl 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

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

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

Três Rios do Norte:
Ref. II - Em Alvenaria c/ 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

Czerniewicz
Ref. 12 - Em Alvenaria cl 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$
SO.OOO,OO

o
O
:D
O
o
O
:D
:D
m

b
:D

O
m

�
O,
<
m

(jj
'il180lf\J1 - SI3i\Qlf\J1 OH:JN\ll:I - SI3i\Qlf\J1 30 l:I013l:1l:10:J NOSlli\ -

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

dependências. Valor R$ 60.000,00

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

4S0m2, sendo·02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ I 1.000,00

•

•

•
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• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

fiirassol
IMÓVEIS
371-7931irPABX CRECI 1741-J

i"
I E-mail-imoveis@netuno.com.br

Cód 105 I - 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$ 230.000,00

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

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

(Prestação a partir de R$ 70,00)

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

ARAGUÁ ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

Cód 1114 CZERNIEWICZ _ Casa de
AI�: 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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Amanhã, faz show no Curupira Rock Club a

banda finlandesa "Riistetyt", considerada uma
das melhores e mais importantes bandas do
gênero hardcore, do planeta. Eles se

apresentam a partir das 16 horas e vão dividir o

palco com a Sick Terror, de São Paulo, e as

catarinenses Euthanásia, de São

José, e Os Carademarte, de
Joinville. A coordenação do

evento é da Abrigo Nuclear

Records, e, segundo o

proprietário da Abrigo, Edson
de Souza, a expectativa é de

lotar o Curupira. "É uma

oportunidade única de ver tanta

gente boa reunida", avaliza
Edson, um dos principais
incentivadores damúsica

considerada alternativa em

Jaraguá do Sul e região.
A banda finlandesa está no

Brasil para lançar o álbum
"K':lka Valehtelee?", que em
Português significa
"Quem estámentindo?", que
estará à venda no show pelo
preço de R$ 12,00, considerado
o mais acessível possível. Uma
das grandes qualidades dessa.
banda é o fato de cantar na

própria língua de origem,
contrariando a tendência .

mundial da dominação cultural
americana. Mesmo para quem

SEMPRE pra cima
Voltar às novelas está sendo muito mais tranqüilo

, do que Regina Casé, a Rosalva de "As Filhas daMãe",
1 imaginava. Ela conta que sente-se de férias no Havaí.
I

não gosta de hardcore, vale a pena conferir a

sonoridade da música e da língua falada na

Finlândia.

A "Riistetyt" surgiu em 1981, na primeira leva
das bandas ha�dcore/punk da Finlândia. Com
um som cru e rápido tem conquistado público

e críticos do mundo todo. De
acordo com Edson dos

Santos, o som deles é

influenciado pelas bandas
Varukers, Discharge e

Disorder, contando com uma

das mais marcantes linhas

vocais da cena punk.
Liderada por Lazze, a banda
atualmente é completada por
Nappi, no baixo (ex - Kaaos,

outra lenda do punk), além de

Perttu, na bateria, e o
excelente guitarrista Vege.
Com mais de dez discos

lançados, essa banda realizou
uma turnê pelaAlemanha, em

maio deste ano, além de

participação em festivais no

país de origem.
No show deste domingo eles

vão apresentar músicas antigas
(folk finlandês em ritmo punk)

e obras recentes.

Ingressos ao preço único de

R$ 10,00. O Curupira Rock

Club fica na RuaJoão Sotter
Capa do último CD da banda finlandesa "Riistetyt", que sobe amanhã no palco do Curupira Corrêa, 523, .em Guaramirim.

til
- -

SABADO, 1 de dezembro de 2001
PÁGINA SE

QUEM�stá
mentindo?

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSPacholas

III
I
I

Buenas amigo velho! O grupo musical "Os Pacholas" quer contar a você um pouco ela história e da

qualidade do serviço que dispomos e apresentamos por esseBrasil a fora.
Somos um grupo que surgiuno ano de 1998, com apenas dois componentes e se apre-sentavam como

a duplaMarcio Pedro e Eloi, e que se restringia a fazer somente apresentações em eventos menores,mas

sempre apresentando qualidade e alegriapor onde passava.
Bem, o tempo foi passando, os eventos que eram pequenos foram crescendo, as. propostas foram

melhorando e, jáno ano de 1999, surgiana cidade de São Bento do Sul (sq o grupoOS 'pACHOLAS, agora
com seis componentesecoaiumaótimaagendadecontratos fiamo respectivoano.

Seguindosempreoobjetivode fazer,e fàzersempreomdhor,ogrupoveiocrescendodiaapósdia,enãoparoumais,
Hoje, apenas dois anos depois, Os Pacholas já possuein seu nome registrado no "Registro Nacional

de Empresas", c�ntando com ônibus próprio para transporte, equipamento de som e luzes para

qualquer evento, e o seumaior trunfo: o primeiro trabalho em CD, que traz por título "Campereadas",
um trabalho que vemmostrar a todo o público brasileiro a autêntica música do Sul, já com sucessos que
tocam em várias rádios do Brasil, como: ''No galope daVaneira", "Dia de Rodeio" e "Bugio Pachola".
Enfim, com tudo isso se tornando uma das promessas da nova geração da música gaúcha.

Para que você possanos conhecerum poucomais, queremos lhe apresentar anossaequipe de trabalho:
Músicos

Motorista#Marcio José Pedro - Acordeão (gerente Admin.)
# Elcio Bueno Franco# Eloi Ocirino Pedro - Voz solo (sub-gerente)

# PauloRobertoFuchs-Acordeão
+ equipe técnica de som e luzes.

# Ivenson Corrêa- Guitarra

# Ricardo Teixeira - Bateria
# Adriano Vendlin Kolb - Baixo

Com essa equipe de trabalho é que iremos até a su(,- cidade e apresentaremos em seu rodeio, baile,
festa ou eventos em geral, o melhor repertório de músicas autenticamente gaúchas, com muita

alegria e animação durante as apresentações, além de uma ótima qualidade musical e de sonorização.
Para concluir, quisemos, através desta, trazer até você amigo um pouco de informações sobre o

nosso grupo, e lhe dar toda a garantia de um excelente trabalho em seu evento, firmando, assim, o
compromisso que temos com a qualidade em nosso serviço e a satisfação de todos que requisitarem
o grupo "Os Pacholas". Agradecemos a sua atenção, um forte abraço e até breve. Telefone para
contato: OXX47 633-6028, comMareio, Endereça: Rua Paulo Rommer, 46, fundos, Bairro Schramm
- São Bento do Sul (sq. Ingressos antecipados naDemarchi Carnes, Casa Campeira, Despachante
Cilo e Gauchita ao pr�ço de R$ 7,00, e, no baile, R$10,00.

Cibeli e Maike,
professores de dança da
Academia Mércosul, que
estarão promovendo
neste final de semana

baile com o grupo Os

Pacholas, no CTG Do
Trote ao Galope

OFERTASDEMAR(HI CARNES

CABlVES

�
FONE' (47) 371-4547 FAX' (47) 275-0524 -JARAGuA DO SUL - se

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

FLASHES DO GRANDE FANDANGO COM CHIQUITO & BORDONEIO

Sucesso total no grande fandango com Chiquito & Bordoneio, onde mais de

1,5 mil pessoas dançaram e se divertiram até o sol raiar.

O CTG Laço ]araguaense agradece a todos que, no decorrer do ano,

participaram de nossas promoções.
Prometemos, desde já, que 2002 será melhor ainda.

Um forte quebra-costelas a todos, e muito obrigado. A patronagem.

Belas prendas estiveram

presentes, na fõto: AI iciane,
Juliane, Marina, Susam e.

Josiane

Fabricio e Adriana, par constante
nos eventos tradicionalistas de

Jaraguá do Sul e região

GAÚCHOS E GAÚCHAS DE IDADE NOVA

30/11 - Renilda Xavier
1/12 - Elisa Canabarro
2/11 Soimar Mesch
2/11 Eliane .C. Ramos

3/11 Marcia V. Steilein

5/11 - Jaime Franzner
5/11 - S inézio Lenke
6/11 - Gerson Boger
7/11 - Ivone Correa
7/11 - Charles M. Pelense

I N

REFLEXAO

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

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

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS·
E ARTIGOS DE COURO

ELÃEMGERAL

"O único lugar
onde o sucesso

vem antes do que
o trabalho é no

dicionário."

J

Lombo bovino (acém) RS-2,75
Ovelha inteira R$ 6,50
Língua bovina R$ 1,99
Costela ponta R$ 3,19
Filé simples RS 4,99
Rabada bovina R$ 2,79
Dobradinha (bucho) R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO. 1 de dezembro de 2001 SOCIAL CORREIODOPOVO 3E

/

FORMATURA
Hoje, às 19h30, na Sociedade Ban

deirantes, em São Bento do Sul, acon
tece a formatura em Teologia do

jovem pastor Ivanildo Laube.
O CORREIO DO POVO cumprimen
ta-o e a todos os familiares.

IMPULSO
"Evolução da Atividade Física". Este
é o evento que a Academia Impulso
agendou para o dia 5 de dezembro,
às 20 horas, no teatro da Scar. O

evento reserva apresentações de street

dance, bocfy combat, bocfypump, bocfy step
e telão com flashes da academia.

Imperdível...

NATAL CARENTE
OJornal CORREIO DO POVO está ar

recadando brinquedos, roupas e ali

mentos não perecíveis para doar às

crianças e famílias carentes deJaraguá
do Sul. Traga a sua contribuição à

redação do jornal ou ligue 370-7919.
É tão fácil ser Papai Noel... Colabore!

SALÃO DO DESIGN '

O 10 Salão doDesign aconteceno dia 4
de dezembro, às 19 horas, no auditório
do ShoppingCenterBreithauptA par
tir das 20 horas haverá um happy hour
que seguirá até às 22 horas. O evento

será organizado pelaJHB Eventos.

IDADE NOVA
Aniversariou no último dia 23 a em

presária Fabiane Pasold. Além de co

mandar o PasoldLab Laboratórios,
Fabiane também dedica seu tempo
com trabalhos comunitários. Um
exemplo de vida.

NOVA DIRETORIA DA AEAJS
O engenheiro Paulo Rubens Obe

naus, 43 anos, sócio-fundador da Pro

ma Construções e Planejamento
Ltda., foi eleito terça-feira à noite, no
CPL (Centro Integrado de Profis

sionais Liberais), presidente daAea]s
(Associação dos Engenheiros e Ar

quitetos de Jaraguá do Sul), para um
mandato de um ano, com direito a

reeleição por mais um ano, em subs

tituição ao engenheiro civil Luís

Fernando Marcolla. A posse da nova

diretoria está marcada para dia 7 de

dezembro, às 20 horas, na AABB

(AssociaçãoAtlética do Banco do Bra
sil), durante um jantar dançante, ani
mado pela bandaJuízo Final.

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Durante a inauguração do Museu H istórico de Jaraguá do Sul, no dia
19 de novembro, o jornalista e historiador Eugênio Victor Schmõckel
recebeu homenagens do governador Esperidião Amin, por ter sido o

10 vice-prefeito e prefeito interino da cidade no período 1970/1973

o troféu das mãos do

prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira

o casal de médicos
Hérberto e Cleusa Meldau

recepcionou familiares em

sua residência em recente

almoço. Da esquerda: a
filha, Dulce Helena, a
anfitriã, a mãe, Helena,
Herberto, a irmã, Gilka, o

irmão, Guilherme, e a

mulher; Mery

Dalma Salai
<Imobiliária Séculus)
com o casal Paulo e

Sheila Obenaus
(Prema). Ele recebeu o

Troféu Emílio

Baumgart, premiado
pelo Edifício Residenciàl
Amaranthus

o assessor comercial

das empresas Amvale
Têxtil e Marejak,

Sergio Scherer, com
a mulher, Marisa. Ele
aniversaria hoje, com

grande estilo, na
Associação Recreativa

Breithaupt

Dr. Luiz
Carlos Bianchi

com a mulher,
Neila Bianchi,
no Baependi

No último dia 14,
a Jaraguá Turismo
levou um grupo
de 2 O pessoas
para Porto Seguro -

BA.A
viagem foi um
sucesso! A agência.
promete repeti r a
dose. Informe-se!

Novos ESTI LISTAS DA CIDAD E!
As formandas da terceira turma do curso Técnico de

Estilismo Industrial, do Centro de Educação e Tecnologia
de Jaraguá do Sul, que farão um desfile de encerramento

do curso no Clube Atlético Baependi, às 19h30.

.'� Floricultura
Florisa

371 8146
37 -0515

Dr. Antonio E. Menna
. ....................................................•.•.•....•...................................................................•.............•........................................................_ .

OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00
.._.......1 .•.

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netun0.com.br

'.,
�

Rua Bernardo Dornbusch, 2433

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A mamãe, Lú, o papai, Dú, junto
de toda a família desejam à
fofinha Maria Isabely, que

completa 3 aninhos dia 3 de

dezembro, parabéns

Completa 3 aninhas no dia 8

de dezembro o sapeca

Miguel Albano Stefani. Os

avós e toda a família

desejam os parabéns!

Aniversariou no dia 29 de
novembro Gustavo Silveira
Willemann. Os pais, Solange e

Nilo, desejam os parabéns. A
festinha será na residência

A gatinha Patricia
Lewerenz aniversaria
amanhã (2). O papai,

Renato, a mamãe, Marize,
e o irmão, Leandro,

desejam muitas alegrias

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------� "

{\

O gatinho Anderson Wiliam

Delmonego, de ,2 aninhas e 7 meses,
filho de Álvaro e Adriana

Delmonego, enfeitando nossa coluna

Hoje (1), completa 13

anos Patricia Rita, e

no dia 12 de dezembro
Alessandra Rita

completa 10 anos. Os

pais, Ivete e

Claudionor, e atia
Lucimar desejam
felicidades às garotas!

ASCIMENTOS
14/11- Bruna Voltolini

14/11- Gabriel Henryque Buttendorf

14/11-Valmor Nicocelli Neto

14/11- Amanda Carolina Stoinski

14/11- Ellen das Neves

15/11- Fel ippe Fernandes da Silva

15/11- Laura Ferreira dá Silva

16/11- Samuel Bernardo, da Silva

16/11- Thiago Monteiro

16/11-Amanda Gabriely Denk

16/11- Diego Tissi

16/11- Diogo Tissi

16/11-Anthonny Patrick Cezario

16/11- Maria Regina Herrmann

17/11- Maria Eduarda Carvalho

18/11- Luan Schotten Raitz

18/11- Yves Javier Heidemann

19/11-Giane Mariano

19/11-William Fernando Lourenço
19/11- Abigail Rodrigues
20/11-l<ethlin Cristini Tiago
21/11- Érick Melchioretto

21/11- Eduardo Sanson Fernandes dos Santos

A vencedora da
nossa promoção,
CORREIO DO POVO,
Oikids e colinho

Baby, do mês de
novembro foram:
a gatinha da foto,
Rafaela Denise
dos Santos, e o

recém-nascido é
Gabriel Lucas

Eleutério (17/10)
Papais, entrem em

contato através do
telefone 372-0533,

com Melani.

Clínica Santa Cecília ,

CONVÊNIOS:
Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau
Weg, Malwee, Sindicato Pediatra

da Alimentação

Rua Walter Marquardt. 284 • 3710101 .3710611

Confecções Nicolodelli ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: niéolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 2 AS/12

NOVA CASA

(RECORD, DOM, 22:30 H)
Milton Neves estréia na Record, após
apresentar o "Supertécnico" na Band.
Ele vai comandar o "Terceiro Tempo",
com debate esportivo e os gols da

DIA DE FESTA

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
O "Gente Inocente", comandado por
Márcio Garcia, comemora sua

centésima edição. Por isso, a dupla
Sandy e Júnior é a convidada especial
do quadro "Tá no Papo". Além do

bate-papo com os irmãos famosos, o
elenco mirim também homenageia a

dupla. Os outros convidados que
passaram pelo programa também
serão lembrados.

VOZ POTENTE

(REDE BRASIL, DOM, 14 H)
Cássia Eller solta a voz no "Bem

Brasil", produzido no palco do Sesc

Interlagos em São Paulo. Ela apresenta
o show que deu origem ao CD

"Acústico MTV", seu oitavo trabalho.
Dentre os sucessos, destacam-se

"Malandragem", "Por Enquanto" e

"Segundo Sol". O show conta também

com as participações do rapper Xis, na
faixa "De Esquina", e 'da banda Nação
Zumbi. A apresentação está a cargo de

Wandi Doratiotto.

GUERRA DOS SEXOS

(SBT, DOM, 14:15 H)
O programa "Qual é a Música?",
comandado por Silvio/Santos, terá o

time masculino formado pela dupla
sertaneja Bruno e Marrone e pelo ator

Giovanni Delgado, que interpreta o

Julinho de "Pícara Sonhadora". Eles
enfrentam o time feminino formado

pela cantora Carla Visi e pelas atrizes
Mariana Du Bois e Danielly Tinti,
também de "Pícara".

NA BERLINDA

(SBT, DOM, 20:30 H)
Silvio Santos mostra os bastidores da
"Casa do.Artistas" e comanda a

votação que escolhe o próximo
eliminado. Os concorrentes são

Matheus Carrieri, Alexandre Frota,
Taiguara, Supla, Mary Alexandre,
Bárbara Paz e a cantora Patrícia Coelho.

Eles estão há mais de um mês na "Casa
dosArtistas". O senador Eduardo

Suplicy e a prefeita de São Paulo, Marta
Suplicy, mandam mensagens de apoio
ao filho Supla.

rodada. Além de receber técnicos de
,diversos times brasileiros para um bafe

papo, o público também participa da

produção através de e-mail e telefone.
No final de cada edição, Milton Neves

reprisa o gol mais bonito da semana

através de uma votação conduzida pela
assistente de palco, Daniela Freitas.

CADA UM POR SI

(GLOBO, DOM, 22:50 H)
Zeca Camargo comanda mais uma

etapa do "No Limite - 3". Desta vez

não há mais duas equipes e se aproxima
a hora da disputa individual. Os
participantes que forem eliminados

permanecem na Ilha de Marajó, local
chamado "Vale dos Exilados",
aguardando a "repescagem" para a final

da competição. O vencedor leva R$
300 mil.

TRAMA MELOSA

(GLOBO, SEG A SEX, 14:20 H)
"História de Amor", de Manoel Carlos,
é a próxima reprise do "Vale a Pena

Ver de Novo". Na trama, o médico

Carlos vivido por José Mayer decide
casar-se com a mimada Paulà, papel de
Carolina Ferraz, depois de terminar um

antigo romance com Sheila, Lília
Cabral. Mas a caminho da igreja, Carlos
socorre Joyce, vivida por Carla Marins,
e se apaixona por Helena, papel de
Regina Duarte. Ainda no elenco Eva

Wilma, José de Abreu, Bia Nunes,
Christine Fernandes, Nuno Leal Maia,
entre outros.

DINAMISMO
(Band, seg a sex, 18 H)
Roberto Cabrini comanda o "Brasil

Urgente" a partir de segunda-feira. No
programa, o jornalista c

omenta os principais fatos do dia e

também exibe reportagens
investigativas, Ainda no "Brasil

Urgente", Cabrini fará links com

diversas capitais brasileiras e dedica

parte do programa à prestação de

serviços. O programa é exibido direto

da nova central de jornalismo da

emissora.

BEM SEXY

(MTV, SEG, 23 H)
O músico pernambucano Otto e a

sensual Lady Lu são os convidados de

João Gordo no "Gordo a Go-go".
Otto mostra seu último CD, "Condom

Black", e Lady Lu faz a dança dos sete

véus.

-EM FOCO: REGINA CASÉ POR MARIANA MEIRELES

POpTEVÊ

A REDESCOBERTA
do pras

DO

Voltar a fazer novela após 15

anos está sendo muito mais

tranqüilo do que Regina Casé

imaginava. Na verdade, a

intérpretedaRosalvade "As Filhas
da Mãe" só havia feito uma até

então: "Cambalacho", também
de Sílvio de Abreu, em que
interpretou a memorável Tina

Pepper. Direta na maneira de

falar, a atriz confessa que sentiu

medo quando aceitou o convite.

Achou que não ia se adequar
novamente à rotina de gtavação
de uma novela. "Não é que não

quisesse, do tipo 'sou estrela enão
vou me misturar'. Mas estava

acostumada com outras coisas",
justifica.

Com outras coisas quer dizer
andar no meio do mato, entrar

na casadepessoas desconhecidas,
attavessar rios de canoa, ou seja,
situações que enfrentava quando
fazia o "Programa Legal", ''Brasil
Legal" e "Na Geral", ao longo
de dez anos. "Não sabia mais o

que era fazerxixi sentada.Quando
tinha um posto de gasolina era

luxo. Esse universo de glamour
da novela é o oposto disso tudo",
constata a atriz, que sempre
declarou detestar fazer cabelo e

maquiagem, algo impossível de
se escapar em uma novela, por
mais simples que seja a perso

nagem.
AgoraReginapercebe que foi

bobagem ter medo de voltar a

atuar. "Está sendo uma ótima

estréia", brinca. A convivência
com atores que não conhecia era

um dos pontos que a assustava.

Isso porque se acostumou a

trabalhar com praticamente a

mesma equipe durante os dez
anos em que apresentou progta
mas.Conta que se entrosou bem
com todos, principalmente com
Tuca Andrada, que vive o

boxeador Nicolau. Os jovens
PriscilaFantin,BrunoGagIiasso e
Pedro Garcia, que interpretam
seus filhos na trama, também se

tomaram íntimos da atriz. 'Já os
considero meus filhos mesmo.

Dou conselhos para a vida esco

lar, sentimental, sexual...", diz,
rindo.

Em um dos papéis de maior
destaque em "As Filhas daMãe",
Regina gtava inúmer_as cenas por

Pedro Paul� Figueiredo/CZN

Regina Casé, a Rosalva de "As Filhas da Mãe"

dia. Assume que pensou que ia achar esse dia-a-dia chato

e cansativo. E novamente se surpreendeu "Isso não é

nadapertoda responsabilidadeque tinha antes.Participava
. de tudo nos programas. Me sinto de férias no Havat;
exagera. Além da novela, a atriz apresenta "Um Pé de • !
Quê?", no Canal Futura, da Globosat O programa fala I;

Iii..sobre árvores, assunto pelo qual conta que sempre se

interessou No momento também está gravando "Que
História é Essa?", que aborda fatos que não obtiveram I
destaque naHistória. O programa vai substituir "Um Pé i I
de Quê?" no mês de dezembro e, se agradar, continua
nagtade do Futura no ano que vem. "Estou com a vida

tranqüila, mas sem tempo para nada. Adoro fazer

ginástica, andar na praia, análise. Foi tudo para o brejo",
diverte-se.

Regina parece mesmo gostar da vida que leva. Diz

com convicção que tudo o que fez profissionalmente
até hoje foi válido. Como o malsucedido "Muvuca'',
pelo qual demonstra orgulho. "Não tenho dúvidas de

que eramuito bom. Só fico frusttada com a injustiça de
todos e atéminha de ter assistido ao programa pensando
no 'Brasil Legal"', justifica.

A mesma postura se estende para "As Filhas da

Mãe", que mesmo com um elenco de estrelas, mantém
a baixa média de 27 pontos de audiência para o horário.
A atriz acredita que a linguagem diferente - pontuada
por raps - e o estilo moderninho da trama são os

responsáveis pelo retomo inferior ao esperado pela
Globo. "Prefiro participar de um projeto assim do que
deum que dê rios de audiência enão sejabacana", garante.

Avidapessoal, segundoRegina, tambémvai bem.
Demonstta totalentusiasmo ao falar domarido, o diretor
Estevão Ciavata, de 33 anos, 14 a menos que a atriz.
Casados há dois anos, trabalham juntos no canal Futura.
"Não pensava que ia dar tão certo por ele ser muito
mais novo que euMinhavidade casada estáum sonho",
derrete-se.
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POR CAROLINA MARQUES
mmPOpI.Ev.Ê

SÍNDROME de Sansão
Nenhum ator sofreu mais

transformações que Luigi Baricelli
em "A Padroeira". Para viver Va

lentim, o herói romântico da trama
de Walcyr Carrasco, ele ganhou
cabelos compridos graças, a um

megahair, mas os cortou logo que
a história ganhou ares mais leves.
Os cabelos foram parar na altura
do pescoço, porém não por mui
to tempo. Com a descoberta das
minas de ouro e o enriquecimento
de Valentim, Luigi teve de cortar

as madeixas e aderir a um visual
mais limpo. Cabelos bem curtos e

arrepiados. "Mudo com facilidade.
Estou sempre pronto para tudo",
conforma-se o ator de 30 anos.

Não só o visual de Luigi mu
dou. Com as alterações feitas por
Roberto Talma, o diretor da nove
la, o personagem também não é
mais o mesmo. Luigi já não prota
goniza as "românticas" cenas de
amor com Cecília, personagem de
Deborah Secco, e agora vive ator

mentado com a descoberta de sua

mãe verdadeira, a fogosaDorotéia,
interpretada por Suzana Vieira.

Luigi, no entanto, continua tão em
polgado com o trabalho que cada
frase sobre sua atuação é acompa
nhada de um sorriso franco e um

olhar cheio de satisfação. Sem sa

ber dos novos rumos que a trama

reserva para seu personagem, Luigi
procura não pensar no futuro. "Se

penso nisso acabo tomando uma

postura crítica.Não tenho interesse
se o personagem vai terminar assim
ou assado", acredita.

Um tanto diferente de quando
fez enorme sucesso como o doce
Fred de "Laços de Família". Na

época, Luigi adorava sair e escutar
do público as opiniões sobre o

romance entre o personagem e

Capitu, a garota de programa feita

por Giovanna Antonelli. "Tenho
saído pouco. Mas acho que as

pessoas também torcem para que
oValentim fique com aBlanca,mas
ela teria de mudar sua conduta",
conta referindo-se à vilã interpre
tada por Patrícia França.

.

Na verdade, Luigi não tem saído
de casa porque prefere reservar todo
o tempo disponível para curtir a

família, que há um mês ganhou urn
novo membro: o filho Vicenzo.
"Troco qualquer coisa por uma
manhã na cama com minhamulher
emeus filhos e curto cadaminutinho
de convivência", justifica.

.

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Luigi Ban'celli, o Valentim de "A Padroeira", da Globo

P - Apesar de "A Padroeira" ter sido esticada até fevereiro,
você já acha possível fazer uma análise desse trabalho?

R - Que p.ada,. estamos apenas começando! Várias mudanças
aconteceram, mas o que dá para dizer é que foi urn trabalho de muito

aprendizado. Cada cena, cada composição foi importante. Quando
estou atuando, não fico pensando no que vai acontecer com o

personagem. Estou ali para fazer o melhor que posso. O elenco é
maravilhoso e estou tendo oportunidade de trabalhar com uma equipe
muito boa.

P - Como você reagiu a tantas mudanças nos últimos meses?
R - Quando você começa uma novela, tem de estar preparado para

tudo. Este é o profissional do futuro, e me considero um deles. Por isso
estou sempre pronto para que as pessoas possam contar comigo. Sou
extremamente dedicado. Não fico pensando se meu papel é de

protagonista ou não. Para mim não existe papel maior ou menor. Trato
cada cena com o mesmo cuidado. Se uma ponta for bem-feita, pode
ser tão boa quanto a do personagem central. As mudanças do Valentim
foram muito mais visuais do que emocionais: Ele manteve a mesma

postura. Embora a novela tenha ficado com mais humor, mais engraçada,
o Valentim não está ali para fazer comédia. A carga dramática dele foi
mantida e acho isso fundamental.

P - Que lugar oValentim ocupa em sua galeria de personagens?
R - Sinceramente, não separo os meus personagens. Não tem urna

ordem de preferência ou importância. O mais importante é aquele que
estou fazendo no momento. Nós trabalhamos numa indústria de
entretenimento. Qualquer personagem vem para somar, e não para
subtrair. Não me deixo trair por uma vaidade. Todos os trabalhos que
fiz foram igualmente importantes e tiveram o mesmo peso na minha
carreira. Servem para me dizer que estou no caminho certo.

"Sou romântico. Já
mandei flores e não
acho careta. "SUPLA,

integrante da "Casa dos

Artistas", do S BT.

"Ninguém me ouvia na Banel. Estava me sentindo um merda. "

AMAURY J R., apresentador do "Flash", da Record, sobre o fato de
ter cansado de avisar a Band de que a inconstância de horário
estava afugentando anunciantes e prejudicando a audiência. Na

Band, o programa de Amaury resgistrava um ponto no Ibope, e

na Record, está dando cinco.

"Esse tal assédio dos homens eu nunca vi. Me olham e só. Ninguém
chega/ me rodeia e canta. // LUANA PIOVANI, que viverá a Marquesa
de Santos na minissérie "O Quinto dos Infernos", da Globo.

"Meu casamento deve ser uma aberração da natureza. Todos falam
dele." FERNANDA MONTENEGRO, a Lulu de Luxemburgo de "As Filhas
da Mãe", da Globo, ao ser perguntada sobre qual o st!gredo da

bem-sucedida união com o ator Fernando Torres, que dura 50 anos ..

"Vocês nem precisam adivinhar o meu pedido. Claro que é um na

morado': ELIANA, apresentadora do "Eliana & Alegria", da Record,
na hora de fazer um pedido para cortar o bolo em sua festa de

aniversário. A loira está solteira há seis meses.

"Sempre fui muito séria e nunca gostei de agito. Mas agora me

sinto uma verdadeira adolescente." CLÁUDIA OHANA, a Aurora de
"As Filhas da Mãe", da G lobo, revelando que está vivendo uma

fase teenager aos 37 anos.

"Não acho justo o paulista ser aceito de imediato/ enquanto/ se
você chega com sotaque nordestino/ metem logo uma crítica no

jornal." PATRÍCIA FRANÇA, a Blanca de "A Padroeira", contando

que se sentiu vítima de preconceito na carreira por ser nordestina.
Acha que quando fez a curitibana Cláudia na novela "Sonho Meu",
em 1993, foi detonada pela imprensa.

"Não me acho tão bom assim. Tenho muito o que aprel1fJer." J UCA

,

DE OLIVEIRA, o Albieri de "O Clone", dizendo que não faria um

clone de si mesmo.

"Trabalhei durante toda a infância e depois parei. Foi ptrsnte,
não recomendo a nenhuma criança.

"

Selton Mello, ator.

"Fiquei30 horas barganhando com o vendedor. Ele queria cobrar
2100 dirhans (moeda msrroqulns) pelos souvenirs, e acabei

pagando apenas 200." ANTONIO CALLONI, o Mohamed de "O Clone",
sobre uma compra no mercado de Fês que o ajudou a compor o

personagem, que é comerciante. Calloni se surpreendeu com o

fato de, se o comprador aceitar o preço inicial, o comerciante

muçulmano fica danado, já que o maior prazer deles é negociar.

"O meu potencial não está sendo explorado. Sou capaz de fazer
coisas muito melhores." SABRINA PARLATORE, apresentadora 'do

"Superpositivo", da Band, mostrando sua insatisfação com a emissora.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

(SESSÃO ÚNICA)

SALA FILME/HORÁRIO

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

14h30 - 17h30 - 20h30 SEG A QUI

2 HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
13h15 - 16h15 - 19h15 - 22h15 SEX A DOM

15h - lsh - 21h SEG A QUI

3 ANIMAL
14h - 16h30 - 19h - 21h30

PERSEGUIÇÃO
20h45

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

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

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FIlME/HORÁRIO

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

14h30 - 17h30 - 20h30 SEG A QUI

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

15h - lSh - 21h SEG A QUI

3
.... , .

ANIMAL
13h4S - lSh30 - 17hlS - 19h - 21h

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

Os OUTROS4
13hSO - lShSO - 17hSO - 19h5O - 21hsO

5
LEGALMENTE LOIRA
14h - 16h - 17hSS - 20hOS - 22h

PÊRSEGU'IÇAO'
.

13h30 - lSh30 - 17h30 - 19h30

OS OUTROS
21h30 (SESSÃO ÚNICA DE SESG. A QUI.)

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

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

SAlA FIlME/HORÁRIO

1
HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL

13h30 - 16h30 - 19h30 - 22h30 SEX A DOM A
14h30 - 17h30 - 20h30 SEG A QUI
. . ...... ".

2 O XANGO DE BAKER STREET C
14h - 16h30 - 19h - 21h

3
LEGALMENTE LOIRA C
13h4S - 16h - lSh - 20h - 22

A - AVENTURAi C - COMÉDIA / O - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

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

Jornal

CORREIODOPOVO
Anuncie: 370-8649

POR CINTIA LOPES
II RETRATO FALADO: PIºRO GA,=R=CI=-=-A __!_.P�op:.J_T�EVÊ
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A

C

s
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A
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NOME - Pedro Garcia Neto.

NASCIMENTO - 7 de janei ro de 1978 em

Caraguatatuba, São Paulo.
PAPEL INESQUECÍVEL - Tornrny, da peça
"Trainspotting".
PERSONAGEM DE COBIÇA - Um mau-caráter.
NA TEVÊ - "Adoro assistir novelas".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Programas
sensacional istas".
NAS HORAS LIVRES - Gosto de fazer "coo

per" na Lagoa.
No CINEMA - "Réquiem para um Sonho",
de Darren Arofonsky.
LIVRO - "Anjo Pornográfico", de Rui

Castro.
MÚSICA - "Chega de Saudade", de João
Gilberto.

COLEÇÃO - "Tenho uma coleção de

miniaturas de sapos".
PRATO PREDILETO - Churrasco .

BEBIDA - Caipirinha:
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA -Jeans e

camiseta.
MULHER BONITA - Luma de Oliveira.
HOMEM BONITO - Fábio Assunção.
CANTOR - Gilberto Gil.
CANTORA - Cássia E Iler.
ATOR - Raul Cortez.
ATRIZ - Eva Wilma.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - Um fi Ihote de fox

paulistinha.
CARRO - Golf.
PERFUME - Davidoff.
TIME DE FUTEBOL - Palmeiras.
ARMA DE SEDUÇÃO - "Um olhar no momento

certo".
PROGRAMA DE ÍNDIO � "Boate lotada".
MELHOR VIAGEM - "O Revéillon do ano

passado na Bahia".
SONHO DE CONSUMO - "Qualquer modelo da

Jaguar".
FILOSOFIA DE VIDA - "O amor está sempre
acima de tudo".
MANIA·- "De comer chocolate".
MELHOR NOTÍCIA - "Geralmente são

relacionadas a trabalho".
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Ser autêntico e

ter personalidade.
MELHOR COMPRA - "Ainda não fiz".
INVEJA - "Procuro não ter".
LUXÚRIA - "É segredo".
GULA - "Com um bom prato de comida.

Sou guloso mesmo".

COBIÇA - "Ser bem-sucedido na

profissão". _- .

IRA - "Quando alguém me falta com o

respeito"
PREGUIÇA - "De fazer exercícios".
VAIDADE - "Gosto de cuidar dos cabelos".

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Pedro Garcia, o Pedro de "As Filhas da Mãe"

Não há como negar que o novato Pedro Garcia, que
interpreta o personagem também chamado Pedro em "As

Filhas da Mãe", recebeu um incentivo e tanto para ingressar na
carreira artística. Afinal, não é sempre que se pode contar com

um ator já consagrado na família. O tio famoso de Pedro é,
no caso, ninguém menos que Édson Celulari. E a estréia não

poderia ter sido melhor. Pedro conta que, entrar em "As Filhas

da Mãe" como "filho do tio" foi uma experiência maravilhosa.

"Pena que foi só uma cena. Se não fosse apenas uma

participação dele, poderia ter aproveitado mais", diz Pedro.

Édson apareceu rapidamente como Edmilson, o marido de

Rosalva, papel de Regina Casé. Mas, agora o ator torce para
contracenar com a tia Cláudia Raia, que interpreta o transexual

Ramona. "Agora que o Pedro vai trabalhar no resort, quem
sabe? Só depende do Sílvio", torce.
Mesmo com a torcida dos tios famosos, Pedro faz questão de

esclarecer que "ralou" bastante até conseguir o papel na trama

das sete. A escolha pela profissão, porém, aconteceu por
acaso. Antes de trocar a cidade de Bauru pelo Rio de Janeiro,
onde mora há cinco anos, Pedro decidiu se matricular numa

escola de teatro. "Era muito tímido, queria me relacionar

melhor com as pessoas. Não tinha pretensão de ser ator",
garante o ator, de 23 anos. Mas o interesse acabou sendo
maior. "Descobri que era isso que eu queria", lembra. Já no

Rio se formou na tradicional CAL, Casa de Artes de

Laranjeiras, e após vários testes conseguiu um papel na novela
infantil "Caça Talentos", com Angélica. "Tenho consciência de

que a profissão é muito competitiva. Por isso estou sempre
investindo em mim", diz. Foi, inclusive, graças a .boa atuação
na peça "Trainspotting", de Luiz Furlameto, em que vivia

Jimmy, um jovem drogado, que surgiu o convite para a

novela. "Estou curtindo uma fase muito boa", diz O ator, que
está sem namorada.
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FRAGMENTOSDE
um diário inexistente (1)

Copacabana,
Rio de Janeiro:
Eu e minha mulher a

encontramos na esquina da Rua

Constante Ramos, em
Copacabana, Tinha
aproximadamente 60 anos, estava

numa cadeira de rodas, perdida
nomeio da multidão. Minha
mulher

ofereceu-se para ajudá-la: ela
aceitou, pedindo que a levássemos
até a Rua Santa Clara.

Alguns sacos plásticos pendiam da

cadeira de rodas. No caminho,
nos contou que aqueles eram

todos os seus pertences; dormia
sob as marquises, e vivia da
caridade alheia.

Chegamos ao lugar indicado; ali
estavam reunidos outros

mendigos. A mulher tirou de um
dos sacos plásticos dois pacotes
de leite longa-vida, e distribuiu
para o grupo.
- Fazem caridade comigo, preciso
fazer caridade com os outros -,

foi seu comentário.

Hakone, Japão:
Consigo que meu editor, Masao Masuda,
finalmente me convide para tradicional

cerimonia do chá. Ele acha que não vou

entender direito: "Não acontece nada

especial", repete várias vezes.

Vamos para uma montanha perto de

Hakone, entramos num pequeno quarto, e
sua irmã, vestida ritualmente -em quimono,
nos serve chá. Só isso: mas tudo é feito
com tanta seriedade e protocolo, que uma

.

prática cotidiana transforma-se num

momento de comunhão- corri. o Universo.
O mestre do chá,
Okakusa Kasuko, explica o que acontece:

"A cerimônia é a adoração do belo. Todo
seu esforço concentra-se na tentativa de

atingir o pe;:feito através dos. gestos
imperfeitos da vida cotidiana. Toda 'a sua

beleza consiste em respeitar as coisas
simples que fazemos, pois elas podem nos

transportar até Deus."
Se um mero encontro para beber chá

pode nos transportar até
Deus, o que dizer das outras

oportunidades que acontecem todo dia - e

não nos damos conta.

Desfrute melhor
os seus

momentos íntimos
f14mor é poesia. Poesia se alimenta da

inspiração que um agradável momento pode
proporcionar",

KalahariMotel, dando-lhe todos os

motivos P01'{l amar e desfrutar de conforto,
privacidade e sátisfaçõo.

Atendendo 24 horas com as suas belas suítes e um variado cardápio.

Rua Horácio Rubini, 1 000 � Barra do Rio Cerro
Fone 376-0105 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

Topetes Nacionais e Importados
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• Imobiliária Menegotti Ltda .

http://www.immÉmegotti.hpg.com.br e-mail: immenegotti@netuno.com.br

(47) 371-0031
IMOBILIARIA

MENEGOTTI

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIt;NTES CADASTRADOS.

I

I
I

5255 CASA - TRES RIOS DO SUL'#'. EF.JOS
1665 - CASA ALVENARIA COM I 63,OOM2(3 QUARTOS,

SALA, COPNCOZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM) E
SALA COMERClAL COM I 08,OOM2 .. TERRENO:

11.000,OOM2 (FTE 95,50M, FDOS 87,50M, L.D.113,OOM E

LE.145,50M). Área do terreno 11,000.00 m2 Área
Benfeitorias 163.00 m2 Preço: 200,000.00

5256 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.AUGUSTO
DEMARCHI S/N - TERRENO 12,OOM X 27,OOM- CASA
MISTA COM 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, MURADA. Área do terreno n4.00 m2 Área

Benfeitorias 80.00 m2 Preço: 16,000.00

5241 PRE .�,. V

R.GUILHE�t:'1I� ". !;1�,I,.II)')A.l-E�ZI- APTOS COM 70,0
CADA UM«'-�}?:rA:r2.1?��':1�)J gOM,2 QUARTOS, SALA,

CO�INHA, j'NC, t:A.V,A;fI;IDERI.A:, G.A:R.A:GE;M. Areado terreno 350.00
m2 Area Benfeitori

- .J 70,000.00 .

5254 SOBRADO - AMIZADE - R.JOAO BATISTA RUDOLF,
SOO - PARTE SUPERIOR: I SUíTE, 3 QUARTOS, SALA DE

ESTAR, COPA, COZINHA, WC, LAVANDERIA, SACADA,
DEPOSITO. PARTE TÉRREA: SALA COMERCIAL, WC, •

DEPOSITO, GARAGEM P/2 CARROS. Área do terreno 708.00
m2 Área Benfeitorias 380.00 m2 Preço: 150,000.00

5253 SOBRADO - VILA RAU - R.N° 965 LOTE 38 -REISDENCIAL
HELENA - PARTE TÉRREA: 2 QUARTOS,COZINHA, WC,
LAVANDERIA E GARAGEM - PARTE SUPERIOR: 2 QUARTOS,
COZINHA, WC, LAVANDERIA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 1.14.00 m2 Preço: 31,000.00

• •.. ' ..
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• Barra

Sobrado com 760,OOm2, sendo
térreo apto. c/dois quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem •

parte superior e fundos do terren :
outra casa com 720,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua Elisa '

V. Mass, lote n º 743, lot.Ouro
Verde, Barra - R$ 50.000,00 -

•

aceita carro, terreno, como parte
de pagamento.

•

•

•

Piske, Servidão S- 726, na

Barra - R$ 28.000,00

•

OIS carros, mes ,.!nO com

s cada, todas esqlJadrias em

��eirq de can�J�' murada�
locl/zada, na RI.�l'1 892 - Erv!n

Da,ege s/nº nq'BARRA - R$
1% IM

80.61\9,'
0,00 ac

...

�
....

ita carro como

parte PSigamento. ,

li! .

Casa mista c/
728,OOm2 e mais
um galpão em

alvenaria ,com

48,OOm2, terreno

c/ 7.320,OOm2
(33,OOx40,OO),
toda murada,

eege n º 3567, Barra -

BAIXOU PARA

-

�-_II1IIiI®:�'m�, I r''''''''%''' .. .-"w,w,"""""'-'l I

F�����57Rua: Cei. Procópio í0"1eS'Qe�!!t!'!!��2!Ej· faraguá do Sul/ SC

!

I "vilsoncotré}or@nefuno.com.hr

,
,

t�

I

- alvenaria com 73,OOm2, 3
dorm., sala, coz., bwc. Terreno
com 497,00. Rua Bertha Weege,

1645 - R$ 37.000,00

•

106 - TIFA MARTINS - 2 qtos,
sala, coz., bwc. Sala comercial
Terreno 308,OOm2 - Rua Afonso
B. Barbi - Cohajas R$ 27.000,00

+ financiamento

115 - JARAGUA ESQUERDO
- casa alvenaria com 100m2•
Terreno com 518m2, próximo

ao supermercado Pradi.
R$ 40.000,00 •

118 - SANTA LUZIA -

2 aptos com 90m2 cada,
2 salas comerciais, casa mista
com 161m2. Terreno com

2.500,OOm2 (100x25) ,

R$ 65.000,00

CHÁCARA - Totalmente plana com
20,OOO,OOm2, casa em alv., c/40m2, c/ laje,

toda cercada c'! tela. Possui 5lagoas
grandes c,! toda infra-estrutura, criando
peixes p/venda em se, PR e Sf", Com

assistência da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Localizada em Santa Luzia. R$ 90.000,00

aceita troca p/casa ou terreno

:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'CHãve CHãve

•

Residêncial

, A

EDIFICIO MONACOvOCÊFODE 'lERUMABELAVISTA

com 1.500m2, próx. Weg I, "'3.
Venâncio da Silva Porte

esquina. Aceita carro;

R� .. 1��.·�.��'��· ...1

Ref.: 1104 Centenário: -18,-..
Henrique A. Lessmann, :próx.
antigo Cepron. Caséf.-em
alvenaria, com 3 qtos, sala, bwc, '

copa, coz., lavand., garagem�pf
1 carro e churrasq., edícula pi
salão de beleza. R$ 50.000,00.

Ref.: 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.

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de
garagem
- Salão de festas
- Playground

!
- 7 Pavimentos c/

,�

elevador.······l'-�
- Finonciomento
direto pel� �

(f B�nco ou f?ela

�2j
e .: 7 enzi - Casa

alv., R Germ,ano 8to11, próx. Bar
do Valentim - terreno 1.475m2 e

casa cl 93',00 - 2 qtos, sala,
copa, coz., lavand., 1 lugar pi

carro. R$ 31,000,00.

Ref.: 402 Jaraguá 99 - R. B, lot.

Miranda, terréno cl 380,00 e casa cl
92,07m2• Casà\em alv., c/3 qtos, sala,
coz., bwc e Ihvand. - R$ 34.500,00

'j\>

i • l r rlj!�t'::9� HCentro
s.

>.,<L,., dorniitórios� Op bwcs,
Ref.: 3301 Santa Luzia - fL"••""." ••Jlillâ9JLQl�R(�º2 \Carros, 02

Carlos Frederico Ranthum, edículas, s�fl df estar, 01
18.055 - terreno cl 6,240�'QO�lav �;1'sala de jantar, ....

R$ 50.000,00 ===,. dispensa. �
��
��.

Sala comi. Rua: Reinoldo 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 Training
Sala Comi. Rua: Reinoldo Rau,
Ed. Market Place TERREA
Sala Comi. Rua: Ant? Carlos
Ferreira, Prox. Arte Laje
Sala Comi. Rua: Padre Pedro
Franklin, prox. TERMINAL R$
370,00
SALA COMERCIAL Rua: Angelo
Schiochet, 400m2 CENTRO

Ref.:3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO
Com 01 e 02
dormitórios,
sacada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

alvenaria cl 03 quartos, sala,
.

sala de estar, copa, cozinha,
02 bwc, lavanderia garagem e

edícula. Valor nego

Ref.: 710 - Vila Lenzi -

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

lavanderia, garagem,
escritório e churrasqueira.

R$ 65.000,00 Neg.

Ref.: 604 - Nova Brasilia - 01 suíte,
02 quartos, e demais dep., Rua: Egidio
Vicente de S9,uza R$ 75.000,00 Neg.

Ret.:

.Ney�FrancQ::�693,
Atlético Baependi - ter

879,90. R$ 45,000,00 nego

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

Apto. Rua: Tuffi Mafhudt, 86 cl
02 quartos CENTRO

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

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

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

YENDE
Casa Alvenaria Rua:
Herberto'Enke, 3 qtos,
sala, bwc, COZ., copa,
lavand. eJgaragem. R$
30.000,OQ cf portão
eletr., toda' murada e

linha telefônica.

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

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

BÇltQes Vjgirª3,����
Casa Madeira 03 quartos, 02 salas
murada', Rua: Jorge Lacerda, 166
CENTRO
Casa Alvenaria 03 quartos, sala, Rua:
Bahia, s/nr Jguá Esquerdo
Casa Comercial Rua: Procopio Gomes
de Oliveira, CENTRO
Sobrado Loteamento Papp cl Piscina
Casa Alvenaria Rua: José Emmendorfer,
188 02 quartos Nova Brasilia
Casa Alvenaria Rua: Padre Oracio,
VILA LENZI

CHãve CHãve
• , .'

•
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RANC,HO
IMOVEIS

Cad. 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.

Cad. 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.'21373-0283
•

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.

•

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81m2 - 01 quartos
Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.

Cód. 868 - Terreno com 270.111m2 - Estrada Sereneta
R$300.000,00.

rtos -

suíte - Terreno com 560m2 -Iímpio
José Borges - Bairro Avaí

-l
aramirim - R$40.000,00.

Cód. 967 - Casa em alvena. com 115m2 - 03 quartos -

Terreno com F�m2c-f'lu�,_rofesSOrJoséMota Pires -

Centro -

Guaía1rim - 11$50.0iJO,o .

-,
Cód. 960 - .erreno com. 808,50m2 na�Rua João Bona -

Infra - estru;a completa - Escritulo - R$23.000,00.

Cód. 968 - Ca!a em alvenaria com 56m2 - 02 quartos -

Terreno com 3p6,05m2 - Rua A �oteamento Jardim
Santa

Rità'\:,..

-

..

R

.....

$11.700,00 /Financiamento.

,---...._______,

ód. 963 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02
os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vifa •

a - R$38.000,OO.

r-GUiRilil-R;j, -IMIGRANTES. t:.íl"ÜS\',,1 I
Cé - t-êlSa.em alv�J1a ia com 224m2 - 06 quartos -

Te.:.rr ,.' orn 8.000m2 -

RUIROdOlfO
Tepasse-

R$120.000,OO. JL� .��::S; 'I

GUARAMIRIM - OVA ESPERANÇA
aria com 120m2 - 02 quartos -

ua 28 de Agosto - R$80.000,OO.

•• . . - • • . .. •

;,'.11,' : H.I •
"

enn ria

•

.,
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* Área de playground
* Garagem para visitantes

.qgdar, * Porteiro eleito
.

Q para garagens.h.

* Elevador
* Esquadrias de ínio anodizado bronzQI

�

�==��� -===�� ����� ������ �� �0

.

* Prédio com 7 (sete) andares
* Localização privilegiada
.;;. 2 (dois) apartament
*�Ra(famento de zel
�* Vídeo porteiro

, .

ovels ��.��.��: d.e. �������� .�� .���:.: .:?����?�?�?��: .��

Itotae
!�9191370
pzaz.com.brcken,253

DIFíCI.ERIAl
o CONDOMÍNIO
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12 - CORREIO DO POVO Classimóveis
....•......................

-

; .

poro atuarem no área comercial, no mínimo 2º grau
completo, de 18 o 25 anos. Interessados

comparecer munidos de documentos no terço-feiro,
4 de dezembro, no horário dos 9 horas às 12 horas.
Endereço R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83.

Tratar: 370-0417.

PORTOCRED SELECIONA MOCAS
,

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 - creei 1873-J

I Lar Imóveisr'�
275-2010 I 9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro daPenseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Erschlng) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
78.000,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís, cl churrasqueira na sacada e salão de festas.
Montamos o plano de financ. conforme suas condições.
Aproveite.
- Sala comerciai, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cl 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 cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.
Terreno cl 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão Indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão «aberto) cl
105m2, garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2
- suíte + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzl.
- Apto. 1 suíte cl sacada + 2 qtos e sacada na sala cl
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

III
1'1
N
III

tl
...
II:
U

�alt.�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

localizada na Estrada Garibaldi, com
área de 4.770m2, 45x106,

totalmente plana com ótima lagoa,
energia elétrica, podendo também
servir para construção de residência,

galpão industrial ou comercial.
Prefo: RS 19.000,00

I!VERSOS I
quebrado) e ajude ao comercial: 372 - 4402

Vende-se Esteira mais necessitado a ter

Elétrica. Valor um natal digno. Vende-se apartamento
R$ 350,00. Tratar: 372-1371 ou mobiliado de um quarto
Tratar: 9118-5820. 371-3216.' em Barra Velha, praia do

tabuleiro, avenida beira
Vende-se video- Vendo excelente Ponto Vendo geladeira usada. mar asfaltada, prédio de
locadora, com grande Comercial em Joinville, R$ 100,00. Tratar: 370- frente para o mar.

acervo de fitas. Vila defronte o 7577 ou 9905-3398. Valor R$. 19.000,00
Lenzi. Aceita-se carro de Supermercado Vitória. aceita-se veículo como
menor valor. Tratar: (47) 453-1023 Vendo berço e cadeira parte do pagamento ou

R$ 20.000,00. ou 3025-4549. para carro semi-novo, estuda-se proposta.
Tratar: 371 �6967. negociável. Tratar: 370- Tratar Fone 372-1610.

Vendo loja de móveis ou 7577 ou 9905-3398.
Vende-se impressora o estoque a preço de Vende-se filhote de gato
Serigráfica a vácuo, com custo, em Joinville. Vende-se fábrica de persa com hemalaia.
rodo dirigível, área Tratar: (47) 453-1023 fralda descarlável. Tratar: 372-2231.
90cm x l,25m, ou 3025-4549. Tratar: 372-3164.
seminova e 1 Vende-se video-qcrne
impressora orbital, Rua Vende-se aparelho de Vende-se linha Dream-cast, zero, novo
200, nova. Valor som para carro, com telefônica 370. na caixa, com 23 CDs,
R$ 2.100,00 e 1 ploter magazine de 10 CDs, Valor R$ 300,00. com moden, memory
de recorte Joline marca Sony, semi-novo. Tratar: 9975-3155. card e controle. Valor 3X

Classic, com 61 cm larg , Valor.a combinar. R$ 120,00 (s/ juros) ou
com software. Valor a Tratar: 275-2656. Vende-se aparelho bina R$ 360,00 à vista.
combinar. Trotor: (identificador de Tratar: 371-0528 ou

370-8416 Vende-se mesa com 6 chamadas). R$ 50,00. 275-0405, com Mauro.

(das 10 às 13hs, cadeiras, mogno. Tratar: Tratar: 9975-3155.
com Raquel). 370-4980. Vende-se berço em ótimo

Vende-se Casa de estado. R$ 80,00.
Vende-se linha Precisa-se de sacoleiras, Alvenária Tratar: 371-7761, com
telefônica para o para vender confecções, com 160m2, com 4 Marlene.
centro. Valor negociável. saias oxford, todos os quartos, sala, copa,
Tratar: 371-9739, com tamanhos, longas e cozinha/garagem com

VIAGEM PARA
Tassiane. secretária. Preço R$ 60m2, etc. Próximo ao APARECIDA DO

11,00. Blusa de seda PAMA. Valor R$
NORTE,Vende-se filhotes de cão manga curta e longa R$ 75.000,00 negociáveis.

pastor alemão. 12,00. Motivo: Fone para contato
Rio de Janeiro e

Tratar: 379-2037 ou fechamento da loja. 371-2408 (Após as Campos do Jordão.

9992-2924. Tratar: 371 -8116, com 15:30) ou 9122-1869. Saída: 25/12/2001
Marlene. às 22 horas, com

Vende-se caçamba em Vendo bateria marca retorno no dia 30/
ótimo estado. Faça sua contagem de Dolphin azul piscina 12/2001.
Tratar: 9985-2025 ou seu tempo de serviço 7peças ferragem Interessados ligar
374- 1724. para efeito de sua cromada, semi nova com para 372-3156, com

aponsentadoria com 3 meses de uso ... D. Bárbara ou pelo
Vende-se aparelho de apenas 1 kg de Preço a combinar. endereço: Rua Irmão
celular star taco mercadoria não Tratar com Sérgio: tel. Leandro, próximo ao

Tratar: 9965-9400, peressível ou um residencial: 372 - 1308 viaduto, Vila Lenzi.
com Fernanda. brinquedo usado (não (após às 18:00hs) ou

VENDE - Terreno com 690m2,
Ruo 426 - Ilho do Figueira
Preço RS 9.000,00 (Parcelaveis)

VENDE - Casa mista com 120m2, em terreno de
700m2, Rua Alberto Baumle - Corupá - R$ 20.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com area 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 - 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

VENDE - Apartamento com _.

110m2, dois quartos, solo,
copo, cozinho, bwc e

lavaDderia - Ed. Picolli - Centro ,

- Preço RS 45.000,00

VENDE - Coso de alvenaria com

120m2, mais coso de madeiro nos

fundos, Iof. Jomar.
Preço: RS 20.000,00Fone/Fax: 375-0163 - CeI. 9975-1168

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED

SOLUCÁO PARA VOCÊ
Simples, rápido e sem burocracia

Venha conferir
a menor taxa de iuro!

Ilttl,"rA
Basta apresentar:
Carteira de identidade· Comprovante de residência· Comprovante de renda . Talão de Cheques

• ,,11110 sujeita ti apt'Ovafio

Rua Reinoldo RaUl 60 (Morket Plocel 6� andor, solo 601 . Fone: 371-8464

�\[H\11 m rtrAt1iJ I
Empreendimentos Imobiliários
a. �
� li Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
ii � nO 119 • Próximo a Caixa Econômica Federal

372-1499
371-3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA'

Chiodini ':E COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV,MAL,DEOD°cf�E�N����EC",I<I38.SALA04 FONE: 275-0172

214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 º andar - 1 suíte, 1 qto e demais

dependências + área anexa de 27,00m2 - 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$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor).
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
1 08,00m2 - Terreno com 450,00m2• Aceita auomóvel como
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. empregada,
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.

1

1
TERRENOS

1'

• Terreno com 535/00m2, esquina, no loteamento
Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,OOm2 (13x34), sito no
loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

1• 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), no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1Cristovão. 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.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

1
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua

1 José Ncrloch, no Ana 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, loteamento Ouro

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

.

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlí�IO FECHADO

-FLAMBOYANT

Informativo
Imobiliário AIJS

LINDA ÁREA SEM BENFEITORIA CI 4.400,00m2,
livre de enchente, ideal para indústria, depósito
de materiais, etc. Localizada no início da Ruá

(473) - José Picolli, bairro Estrada Nova.
Valor RS 150.000,00 Negociáveis

CRECIlS4H VENDE:

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul ... se

OCEIC-SC promoveu no dia

l6/11/01, o Grand Prix
da Construcão e do

,

Mercado Imobiliário

em Florianópolis/Se..
O Residencial AMARANTHUS

recebeu o troféu Emílio

Baumgartna catego�ia
lancamento Imobiliório

,

Destaque 2001.
AIJS parabeniza os

proprietórios do Prédio

e a Construtora Proma

pelo mérito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TERRENO -

Estrada Geral
Tifo Aurora
,

Area
13.512/85m 2

Valor
R$ 70.000/00

CASA
AIt\lENARIA ..:

Rua Paulina K.
Lewscovicks,
lote 67.
Loteamento
Miranda + ou "

92,OOm'2
3 dorm. e demais

dep. Valor
.. ,.

R$' 30.000 ;6�::,

CASA
ALVENARIA -

Rua Gustavo .

Hagerdon, 42 -

Vila Lenzi - 3
suíte + 3 dorm. +
sala + copa + cozo

+ área servo + bwc
+ piscina +

churrasq.+
garagem.

TER'r�ENO -

Rua Walmor
Zonta, lote 191 -

Centenário.
Área 350,QOm 2.;
Valor R$
16.50,0,00

SOBRADO
ALVENARIA -

Rua José Menegotti,
234. Área

'

337,68m 2, consto
420 ,OOm 2

- 2 suítes
+ 4 dorm. + 3 salas
"+ 3 bwc + área servo
+ garagem pi 4
carros.

R$ 170.000,,00
=-� �"

CASA AL.VENARIA
- Rua César
Francesc,78 -

,

Nereu Ramos. Arec
420,OOm 2, const.:
140,OOm2.
2 dorm - '3 salas,
bwc, cozo completa,
área de serviço,
garagem.
R$ 32.0Q.Q,oo�a��_,;.;, ��

\

Área + ou -

300,OOm2
Valor à
combinar

TERRENO -

Terre�'b com
BenfeiTorias - Rua
Reinolâo Rau, 220-
Centro

Área:'.f�50 ,OOm 2

15x55
Valor à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Você néio está esperando um livro destes, está?

Então faça a Revisão de Férias na .Caraguá.

441TENS DO SEU CARRO CHECADOS
por quem realmente entende de Volkswagen,

TUDO PORAPENAS R$ 29,90.
E você ainda ganha uma lavação grátis.

Não esquente a cabeça nessas férias, passe antes na Caraguó.

CARAGUÁ
.

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

I

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOÇÃO OA SEMAHA
Lazanha - R$ 7,00

Pizza Gigante com

Mini brinde - R$ 18,90
Pizza Grande com '

Prazer em
Mini brinde - R$14,90

atender bem. Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90

forno a \enhO Calzone - ru 15,90
Por�ão da Casa
(Alcatra, picanha. calabtesa, peito e

cO(a�o de (rlllgo e aipílll (fito) R$ 15,00

Entregamos em Guaramirim

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

IVE COGUMELOS
,:.-

IMPRB8.NDI.MIINcrO.
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de 30m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

.

,

S 130,00 o Kg.'

75-6211

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO' PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DE

TRABALHO. FACA CURSOS NO SENAI
,

Estaremos com inscrifões abertas para Cursos Técnicos nas
,

áreas deMeta/mecânica, E/etroe/etrônica e Conlecfão eModa

no'período de 03/12/2001 o 15/01/20010

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone
370 - 7722 I pelo Site: www.sc.sena;.br,

e-mail: jaragua@sena;-sc.ind.br ou ligue gratuitamente
poro SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

'\li'

,

CEDRO MOVEIS
*Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itejara) - Jaraguá do Sui - sc

BETO CARRERO
RS 50,00 por pessoa
(ingresso + transporte)

Fone
(47) 275.0203Fax 371·8351

DESTA

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
.e departamento próprio de arte·final,resinagem e montagem
Ternos ótimos preços !

Atendemos em dois endereços:
* Rua BethaWeege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 písó LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO .17?��!:P�" �.�! .�"'T.�'� .d.'. �.��� C aSSlmovelS ..

I�PA�R�C�E�LA�M�O�S_:E=M�1=--=6�V�E�Z�ES�(---;1+=1=5�X)�sc •Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se 372-0002

.

PLANE"E SUA ·COZINHA E

SEU DORMITÓRIO EM: .

""

ACELERE ESTA PROMOÇAO
Biz
R$ 320,00
de entrada
+ 36 vezes fixas

CG 125
R$ 350,00
de entrada
+36 vezes fixas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�o� o-o Ç����!�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 ...C Iassi
I ..

oveis :����?:. :.�: .�:::I�l.b.l'.o. ?:.:?�:

- Malharia
- Tecido Plano
- Infantil

- Lingerie
- Linha Praia
- Assistência Técnica

- Treinamento
- Análise de Produto
- Cursos

fREE LANCE Ou l'ERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
Ruo Uruguai, 63 - Centro - Jarguó do Sul

0500 789 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

�til
o 'Ditik IJf#OI"mnçjjes que est: no rncrr-ado desde

1 995, micia sua expansáo para O Brasil na gnu'}(le Curitiba. Estado
do Paraná, Atende diariarnenre 24 110r�l$ por diu c seu obj.!iivü (:

auxiliar o ("')H�\lmidnr a encontrar as empresas. os produtos (': os

serviços de seu interesse. Veja o.1guns exemplos Informüficu, telefonia.
venda c H�si�lt'nr.iü de i?jt�tr(}�fh.úrônicos. fr':t\l.fiurantcs, lanchonetes,
hotr.:;s. c \'hlg:(:,\S, reparos d(:m&\3a(::'(}�..

, prediais t� Industrinis , hml�e2a.e
eouservaçàe. yu'(!ir'i::lgt�l't: e pais ...\gl'5nlO, produtos e presentes nacionats

f t.n).p\"Irtndo�, médicob, engenheiros, denustas e outros produtos c

serviços do �W1.1 (il�l. -a-din.
Nosso serviço e rWi'mJkdi;:itdo, FI()�:-H.<imo� um '(p,ti;<3h) eh'

protlssioriais i:lJtarn('"nl�' tiU;�\�Ec;_Hi0'5 para �llem:l(.'r plrn,',nlt-!n:� �t:a.\"

n('{:t!s1\idadr.:.'s.
NuMOO '789 590.0 ver-é ot)!C!H tndn..<� .u, in!,.')rmn('r),':"S· ,';th'"

G�;�:il��: s:.�r:�!�j;��?1�1t:���(:Tl\'I,�t�:1r:,:�:��'���;��: ��I!:;�l���,rd(�;:!=k:�:�? ���:�r\:;:::'(';'
pr()f:6:s�<)l1tlis- hberui«. ""k:n de HI)me P"�1f,r. {' E-In.lül se possurrcm.

Vocé tarnbrrn pudc-r n sr-hcirar pelo nome do produto OI> �{·r\'H,��. que
passnrr-mos \'r.1r"itB opcões p�lra sua �l(':':..'ql.il:-:a.

Pü5,SlJHTiOS iambém um baur-o clt dados nr! nucrnct. que ::':O!,L�'m

mformscoes exclusivas de nossos cuenu-s bl!thit)-s e- pode �!.'"� ;j('t?'s::;üdo

pelo enderece www.crnbrantfo.r-otn.br. üf,dr:' von' 1�;H.'(H;�r.:t tamt-em

produtos r sc'n'irús t,:m pn.HI·;ü(.'Ôl:S,. basta ac,':;.;:wr (,! link -Clr.$�dic.\d(:,s
Promocionais".

Subc püt' qué o Lh��k tntormarões é diferente'(
t sunples! Por ser um serviço com {'..!-.tnH'H"li"l\!h..�1b"> d�.· uttbd�\,:k i/!bti<.�:;1.,
não V"ÜHl h.JCl"\1 corr; ,<l�:": liga�,/l(>� I'Ô�(':bfdns, pois t(�rn t-orne

fat-ilitnr H vida da ci)nH.lnid;)d,�'> apro.\{:1mHT",d�j quem quer
quem quer comprar,

(_) custo de ;;'l��{:bSÜ é df' RS O,Ti (i- minuto , pulsu nurrimo .:kfitüdo

p<:\ra HHHHnenç,fto do serviço c qUI> (� l.útalHktHC r�!J{h> pda Embratel.

empresa c(.'ss-:c.:ilíaI"1::t c•.Mlwtnisl radora d» sístcms.
Portanto não esqueça: Pror-u rur %1.1.H�L"O msds .. Ll,ti,ul;,0.300 789 S9lU)

Antes de eonrpral" Produtos
e servlc:os consulte-nos!

IVERSOS

Vendo barraca para 5

pessoas, por R$ 250,00
negociável.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413, com Genilso.

Vende-se bicicleta BMX

I infantil. R$ 50,00.
Tratar: 276-0190.

Vende-se bicicleta adulto
masco R$ 50,00. Tratar:
276-0190.

Vende-se filhote de Pinther
n? 1, com 1 mês e 20 dias,
preto. Valor a combinar.
Tratar: 373-3787, com
Noeli ou Amarildo.

Vendo banheira de

hidromassagem, nova, sem
uso. R$ 580,00. Tratar:
(47) 9906-9311.

Vende-se um carrinho de
bebê, em bom estado, azul
marinho. Valor R$ 30,00. E
um andador branco, com
azul marinho. R$ 40,00.
Tratar: 276-0021, com

Eliane.

RUA EXP_ ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vende-se máquina de
costura singer, com
gabinete elétriccj'cornpleto
(nova). Valor R$ 300,00.
Tratar: 9979-1576, com
Gilmar.

Vende-se vídeo game
playstation, + 2 controles

analógicos, 1 memory
Card, 38 CDs de jogos e 4
meses de garantia. À vista
R$ 350,00. Tratar: 9975-
1517, com Benício.

Vende-se 1 scanner de
mão, marca Genius Color
SE. À vista R$ 70,00.
Tratar: 9975-1517, com
Benicio.

Vende-se 1 kit completo
(curso) para memorização
megamemory. À vista R$
80,00. Tratar: 9975-
1517, com Beníico.

Vende-se 1 telefone
motorola digital (primeiro
modelo digitallançac;lo), +
1 duplo carregador de
boteric, 2 baterias 24
horas, 1 alimentador de
bateria para carro. À vista
R$ 60,00_ Tratar: 9975-
151 7, com Benício.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tobelia Designado do Comorca

de Jaragua do Sul, Estado de Santo Catorina, no formo do Lei, etc.
Foz saber o todos quanto este edilal, virem que se acham neste

Tabelionato poro protesto de Titulos contra:

ADRIANA CRISTINA BUENO MOREIRA- RUA LEOPOLDO JANSEN 37

APTO 01 - NESTA;
ALESSANDRA MEDEIROS LOPES DA SILVA - LEOPOLDO MALHEIRO

15 APTO 306 - NESTA;
AMAURI ROSÁ - 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;
ClCERO 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

-OOW�
.

DANIEL EDUARDO J - AV GETULIO VARGAS 268 LJ 203 - NESTA;
ELIANE LANG PINTO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
FREEDON 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 CARLOS 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 FONSECA 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;
MARAGUTO COM. E IND. LTDA - RUA ERMINIO NICOLlNI, 80
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 - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1067

APTO 1 - NESTA;
METALURGICA JR LTDA - RUA RUDI VOIGT 125 - NESTA;
METALURGICA 1S. 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- RUA JOSE EMENDORFER 1772 - NESTA;
RAULINO TRANSPORTES LTDA- RUA JOSE EMENDORFER 1772 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESJA;
ROSEMERI MALACARNE - RUA MONSENHOR GERCINO 1179 -

JOINVILLE;
TECNITALlA IND.COM EQUIPAMENTOS LTDA - RUA ERWINO

MENEGOTIl- NESTA;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LTDA - RUA HENRIQUE MARQUARDT, 57 -

NESTA;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LTDA - RUA HENRIQUE MARQUARDT 57 -

NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusarom

o aceitar o devido intimação, foz por intermédio do presente Edital,
poro que os mesmos compareçam neste Tabelionato no Ruo Arthur

Muller, n? 78, no prazo do Lei, o fim de liquidar o seu debito, ou

então, dor razão por que não o foz, sob o peno de serem os

referidos protestados no formo do Lei, etc.

Jaraguó do Sul, 28 de novembro de 2001

IIton Hoffmann.
Tabelião Substituto

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório
exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habili
tarem para casar os sequintes:

EDITAL nº 23.552 de 21-11-2001

Cópia recebida do cartório de Marechal Candido
,

Rondon,Paraná
LUIS NADIR SCHNEIDER E FABIANE JANICEMÜLLER

Ele, brasileiro, solteiro, metalurgico, natural de Marechal
Candido Rondon, Paraná, domiciliado e residente na

.

Rua Nossa Senhora Aparecida, 170, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Decio Rudi Schneider e Edi

Schneider.
.

Ela, brasileira, solteira, do comércio, natural de Marechal
Candido Rondon, Paraná, domiciliada e residente na

Rua Men de Sá, 2.360, Marechal Candido Rondon,
Paraná, filha.de Edmar Roberto Müller e Erica Müller.

EDITAL nº 23.553 de 21-11-2001
AGENOR RECHIMBOK E

LUCINEIDE GARIBALDI QUINTINO

Ele, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de São

Lourenço do Oeste, neste Estado, domiciliado e

residente na Avenida Waldemar Grubba, 3771, nesta
cidade, filho de Ouintino Rechimbok e Maria Edilia de

Lima.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada e residente na Avenida
Waldemar Grubba, 3771, nesta, cidade, filha de Ivo
Garibaldi Ouintino e Maria de Lurdes da Silva Garibaldi
Ouintino.

EDITAL nº 23563 de 27-11-2001

Cópia recebida do cartório de Dionisio Cerqueira,
neste Estado

DEOCLECIO DE ALMEIDA FORTES E JOSÉLlA
APARECIDAGODOI DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico têxtil, natural de

Barracão, Paraná, domiciliado e residente na Rua
Francisco Hruschka, lote 51, Ana Paula III, Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filho de José Ari Wiland Fortes
e lIair de Almeida Fortes.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Barracão,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Francisco

Hruschka, lote 51, Ana Paula III, Jaraguá Esquerdo, nesta
cidade, filha de Amado Godoi da Silva e Terezinha Silveira
da Silva.

EDITAL nº 23.564 de 27-11-2001

Cópia recebida do cartório de Tuparendi,
Rio Grande do Sul

CICERO PIVETIA E ALINE TAIS ROVER

Ele, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
natural de Tuparendi, Rio Grande do Sul, domiciliada e

residente nesta cidade, filho de Waldemar Luiz Pivetta e

Jurema Denardin Pivetta.

Ela, brasileira, solteira, técnica segurança do trabalho,
natural de Tuparendi, Rio Grande do Sul, domiciliada e

residente nesta cidade, filha de Cama rio Royer e

Catarina isabela Hoyer,

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESCULTURAS
A Escola de Educação Básica Alfredo Zimmermann,
de Guaramirim, está realizando exposição de esculturas
e talhas no segundo piso do ShoppingCenterBreithaupt.
Os trabalhos são dos alunos da T' série (esculturas) e da
8a série (talhas) coordenados pela professora de artes

Maria Sueli Teixeira da Fonseca.A exposição permanece
à disposição do público até o dia 10 de dezembro.

HORÁRIO DE NATAL
Nos dias 2, 9, 16 e 23 de dezembro (domingos) o

ShoppingCenterBreithaupt estará atendendo em horário

especial, das 14 às 20 horas. As opções de lazer,
entretenimento e praça de alimentação funcionarão

normalmente, ou seja, das 10 às 22 horas. Já o

atendimento do hipermercado será das 9 às 20 horas.
No dia 24 de dezembro (segunda-feira) as lojas e

operações de serviços funcionarão das 10 às 15 horas;
as operações de lazer, entretenimento e alimentação das
10 às 16 horas e o hipermercado das 8 às 16 horas. No
dia 25 de dezembro o Shopping estará fechado.

CONCERTO DE NATAL
Neste domingo, a partir das 20h30, na Scar, acontece o

Grande Concerto de Natal com apresentação da

Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul. A Camerata
da Scar e o Coral da Scar também se apresentam como

convidados especiais. O Grande Concerto de Natal
encerra as apresentações do 12° Festival Catarinense de

Teatro, que teve início do dia 27 de novembro.

INFORMATIVO PAROQ"UlA!_- 1 e 2/12/2001

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz

19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - S. Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

. Estamos atentos e preparados!
A chegada de Jesus deve ser vista como sinal de

esperança de libertação. É errado interpretá-Ia como

ameaça. Isaías conclama todo o povo a caminhar à

luz do Senhor ao encontro da verdadeira paz. Ao nos

prepararmos para a alegre festa do Natal, vamos

proclamar de novo nossa fé

Apoio: na primeira vinda de Jesus,
�--------------�

que. continua a se repeti r ao
longo de nossa H istória. E

alegremo-nos com a

esperança de que será Jesus
TAFAC - TAVARES quem virá fechar a história
F. F. COML. LTDA. humana no final dos

tempos. Desde já, que
remos ficar atentos, agindo
como discípulos fiéis do

Senhor.

Assessoria Comercial

AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-19'10 e 275-3125

IINTEGRAÇÃO: PROJETO DE SOCIALIZAÇÃO ENVOLVE COMUNIDADE ESTUDANTIL

AlunosdaMaxSchubertaprendem
a trocar conhecimentos e cultura

]ARAGuA DO SUL -- A

segurança e a preservação
do meio ambiente foram
os assuntos que a turma da

segunda série da Escola

Municipal Max Schubert

escolheu para apresentar
durante o 5° Projeto de

Socialização, ocorrido na

última quinta-feira. O

evento, que acontece anual
mente envolve todo a co

munidade escolar e repre
senta o resultado do tra

balho didático pedagógico
realizado durante todo o

ano letivo por alunos e

professores.
De acordo com a pro

fessora Rosane Teixeira

Purnhagein, a idéia de

explorar o meio ambiente
e a segurança deu-se de

vido às dificuldades que as

crianças encontram em

dirigir-se à escola em fun

ção da' falta' de a co s-

Edson Junkes/CP

Estudantes da 2a série fizeram um jardim com ervas medicinais

tamento na rua. Também poeira e a erosão do mor

foi levado em conta a ro que fica nos fundos da

unidade de ensino. Para
conscientizar a comuni
dade a professora e seus

alunos fizeram um jardim
com figuras em formas

geométrica, com flores de

diversos tipo, incluindo
uma bromélia. Para evitar

a erosão do morro eles

plantaram sempre vivas,
flores indicadas para con

ter o processo de erosão.

Além do jardim, fizeram
também uma horta de

ervas medicinais, como
boldo e hortelã. "Quando
alguém sente alguma dor

de cabeça a gente usa chá

como remédio", explica a

professora. Aprender a

cuidar da escola, da natu

reza e das flores foi o reca

do que a criançada deixou

para todos que foram até

a escola acompanhar os

trabalhos apresentados.
(MARIA HELENA DE MORAES)

CORREIODOPOVO faz campanhapara comunidade carente
]ARAGuADO SUL -- Pelo de proporcionar a si mes- e Lenzi da cidade pedindo no Bairro São Luiz.

segundo ano consecutivo, a mo e a suas famílias um a colaboração dos clientes e Além disso, quem

direção e funcionários do Natal sem fome e com um consumidores. quiser colaborar pode en-

Jornal CORREIO DO POVO pouco de esperança no A iniciativa do CP tem tregar as doações nos se-

decidem pela realização de futuro. como aliada a funcionária . guintes pontos de coleta:
uma campanha deNatal em A campanha para a pública Geni Fogaça Silva, residência do casal Olinda

prol dos menos favoreci- coleta de donativos será rea- 58 anos. Ela é moradora e Marina Debas - na Rua

dos. A intenção do CP é lizada neste sábado, 1 de do Bairro São Luiz e há Guilherme Hruschka, sem

angariar alimentos, roupas, dezembro, e também nos muitos anos realiza cam- número, Bairro São Luiz.

calçados e brinquedos para dias 8 e 15 de dezembro. panha de ajuda às pessoas redação do CP, na Walter

serem entregues a pessoas Nestas datas, os funcio- carentes. Ela ressalta que as Marquardt, 1180, e escritório
carentes de Jaraguá do Sul, nários do CORREIO DO doações também podem da Brasil Aero Cargo, lo-
que, por um motivo ou POVO estarão nos super- ser feitas nos fundos da calizada na Rua Procópio
outro, estão sem condições mercados Vitória, ·Angeloni empresa DaWa, localizada Gomes de Oliveira.

SHOPPING DE FÁBRICAS
,

A oportunidade da sua empresa vender diretamente aos turistas em Balneário (amboriú
Rodovia 8RJ,Ol km 137- Parque da SANTUR - Espaços a 'lenda em Jaraguá do S.ulr- •..Rosani Ey:e

Promo�46:�PeroniJo(nalisJri

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, "Falta bom senso em

serviço", avalia o promo
tor, ressaltando que com "um

poucomais de boa vontade,
grande parte dos atritos en

tremonitoras e proprietários
de veículos, estarão sana

dos." Lenzi atua há 14 anos

em_Jaraguá do Sul e con

sidera estes acontecimentos

uma situação "lamentável".

Ele lembrou que existe uma

Aç�o Civil Pública que está

sendo preparada no Minis

tério Público da Comarca,
contestado aspectos do
sistema de estacionamento.

SÁBADO, 1 de dezembro de 2001

CENTRO: DESCONTENTE COM O ATENDIMENTO, JUIZ PRENDE MONITORA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO'

Magistrado vê abusos contra a

cidadania no Cartão Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL -

Descontente com o aten

dimento que recebeu quar-
, ta-feira pela manhã, quan
do estacionou o carro na

Rua Domingos da Nova,
para comprar revistas, o

juiz de Direito Hélio Da
vid Vieira Figueira dos San

tos, realizou a prisão da

monitora Adriana Maria

Maestri, funcionária da em

presa Cartão Jaraguá Co

mércio e Serviços, respon
sável pelo funcionamento

do estacionamento contro

lado, a chamada Zona Azul.
Santos diz ter sido tra

tado de modo desrespei-
.

toso pela monitora, que
aplicou-lhe multa mesmo

tendo ele comprado car

tões dela, para regularízar
a situação do veículo, que
estava na faixa de esta

cionamento pago, em

frente à revistaria Sebus. Se

gundo o magistrado, a

moni'tora incorreu em

abuso de autoridade, agin
do daquela forma, porque
s�bia que ele (que havia en
trado no estabelecimento

para pagar as revistas, de
pois de ter adquirido os

cartões) já providenciava a

regularização da situação.
O juiz diz, que adotou

a medida "não pela prisão
da monitota, pessoa que

busca seu sustento, mas pa
ra que o fato delituoso fi

casse registrado." Esta é a

agressão à cidadania", in
compatível �om o "estado

de democracia da popula
ção". A insatisfação com

o sistema é latente na co- .

munidade, constata o juiz.
Na opinião dele,' as lide

ranças do setor público
, .

precisam rever o serviço e

corrigir as deficiências,
começando pela Câmara

de Vereadores, que autori
zou o serviço. "Recla

mam, reclamam, mas nin
guém toma providências",
conclui. (MILTON RAASCH)

Cesar Junkes/CP

Santos se manifesta "em defesa da cidadania e boa-fé"

segunda vez que o ma

gistrado, que residia em

Florianópolis e transferiu

se há um ano para Jaraguá
do' Sul, atraído pela quali
dade de vida da cidade,
reage. Em setembro, ele
havia determinado que outra
monitora fosse também

detida, por razões seme
lhantes. Naquela ocasião, a
monitora Karen Melissa
Klitzke multou-o, quando
ele estava com o çarro em

frente da garagem de uma

panificadora.
'

Santos diz estar cansa
do de se sen& "vítima",
toda vez qUy sai de casa

pela manhã para ir ao,

Centro. E que se manifesta
como cidadão, nesse caso,
"em defesa da cidadania e

da boa-fé das pessoas".
Para ele, o funcionamento
do estacionamento pago
na cidade, hoje, "é uma

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2.678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCAD'O GLOBALIZADO
-, FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Gerente diz que as funcionárias

estão "agindo dentro da lei"
A gerente da Cartão Jaraguá Comércio e Serviços,

Miriam Bernadete Kupas, disse ontem que a funcionária

Adriana, detida esta semana, por ordem do juiz Santos,
estava trabalhando dentro da lei. Segundo ela, a legislação

I que regula o sistema de estacionamento da cidade,
aprovada pelo Legislativo,. é explícita em dizer que o

cartão deve estar raspado e colocado no painel do
veículo.

Segundo ela, é muito difícil "medir bom senso" para
atender a um sistema de estacionamento em uma cidade

com mais de cem mil habitantes. "O bom senso está na

cabeça de cada um", diz a gerente, argumentando que,'
se asmonitoras não agrrem sistematicamente, dificilmente
o serviço funcionará conforme é necessário. De acordo

com a gerente, o incidente envolvendo a prisão da

monitora já foi comunicado aos advogados da empresa,.
que estão vendo o que vão fazer no caso.

O diretor-administrativo,Jair Eugênio de Souza, não
estava na cidade, ontem, para se manifestar sobre o

acontecido. O contrato da Cartão Jaraguá com a Pre

feitura expira em fevereiro do ano que vem. A empresa
já procurou o Executivo para tratar do assunto. (MR)

Promotor recebe muitas

reclamações da população
JARAGU� DO SUL - O

promotor .público Aristeu

Xenofontes Lenzi, Cura
dor' da Moralidade .Ad

ministrativa, está solidário
com a manifestação do juiz
Hélio David Vieira Figueira
dos Santos. ''As monitoras
são extremamente mal pre
paradas", opina o promo
tor, que chegou a cumpri
mentar Santos, pela iniciati
va. Lenzi conta que recebeu

uma centena de reclamações
da comuni-dade, contra a

forma com que o estaciona

mento está sendo conduzido.

Edson Junkes/CP

As agências dos Correios e casas lotéricas de Jaraguá do Sul
ficaram lotadas ontem, último dia para a entrega da declaração do

imposto de renda de isentos - quem recebe menos de R$ 900,00
mensais. Como sempre, o brasileiro deixou para a última hora o

acerto de contas com a Receita Federal. O prazo para entrega da

declaração de isentos começou em agosto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL· se
Secretaria do Desenvolvimento Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Edital de Concorrência N!! 130/2001

CU'uliA4"g"""''''.''''''''.SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com,br

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr - CRM 8879

A .Preleitura Municipal de Jaraguá do Sul inlorma que
procedeu as seguintes alterafões/inclusões no Edital

publicado em 29/11/2001, a saber:
REGIMENTO: (Inclusão) lei Federal 8.666/93 e demais
alterações posterieres.
PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: (Alteracão)
até às 09:00 horas do dia 31 de dezembro de 2001.
ABERTURA DOS ENVELOPES: (Alteração) 09:15 horas do
mesmo dia.
�/NFORMAÇÕES: (Inclusão) A integru do Edital e anexos

poderá ser obtida no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt,
ng 1.111, ou esclarecimentos pelq fone (47) 372-8000.

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 2001.

Irineu Pasold
Prefeito Municipal

Afendemos comuNas arfopédica e fraumafologica; imobilizações genodas,
punções arficulares, curofivos, ele. (47) 373-2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial P�ulo Donini - Guaramirim/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ENQUÊTE I COMEMORAÇÃO: DUAS RODAS INDUSTRIAL COMPLETA HOJE O 76° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Empresa expande negócios
com novos investimentos

N ERI Lou RENÇO PINTO,
33 ANOS, DO ALMOXARIFADO

"Aqui estamos juntos
como uma só família,
trabalhando por um
objetivo maior."

Direção da empre,sa reafirma

compromisso com a evolução
o superintendente, Leonardo Zipf, prefere avaliar o

futuro da empresa a partir das bases assentadas durante
os 76 anos que já passaram. Do trabalho já realizado,
assinala o superintendente, a empresa soube extrair as

diretrizes para alicerçar o que virá no futuro: a busca pela
inovação, atenção com o cliente e com os colaboradores,
esforço pela busca do desenvolvimento tecnológico e

investimentos permanentes na busca de resultados.

Conforme o superintendente, a Duas Rodas Industrial

tem feito da inovação o grande diferencial competitivo,
apostando cada vez mais na criatividade.

Mônika Conrads, também superintendente, diz que "a

Duas Rodas de hoje é jovem aos 76 anos, por ter se

preparado para o futuro". Ao longo desse período,
destaca Mônika, a empresa soube posicionar-se para
enfrentar os desafios trazidos pela globalização e a busca

de novos mercados. Ela destaca também a participação
dos colaboradores, quase mil pessoas, para o sucesso da

caminhada cheia de desafios, empreendida pela empresa.
O diretor-industrial, Paulo Demo, entende que a Duas

Rodas está até em condições de privilégio, resultado
de conquistas obtidas com trabalho e esforço, que são

o mercado amplo, qualidade nos produtos e tecnologia
competitiva. Ele destacou a importância da chegada
da nova geração de administradores, que estão

conduzindo a empresa com "firmeza, solidez e com- .

petência".

também com duas filiais de

produção, uma em Santia

go, capital do Chile, e outra
em Buenos Aires, na Ar

gentina. Além disso, está em
curso a instalação de outra

unidade de produção em

Sergipe.
A empresa já firmou

protocolo de intenção com
o governo daquele Estado.
A mais nova unidade da

Duas Rodas, que começará
a ser construída em janeiro
e tem previsão de entrar

em funcionamento em

agosto, produzirá matéria

prima para sorvetes, acres
centando depois também
a produção de flocos de

frutas. Esta já é a terceira

geração de administra

dores que está no coman

do da empresa, expandin
do as oportunidades surgi
das com o trabalho dos

pioneiros. (MILTON RAASCH)

]ARAGuA DO SUL - A

Duas Rodas Industrial

completa hoje o 760 ani

versário de fundação. Du
rante toda a semana, a

direção e funcionários co

memoraram a passagem
de mais um aniversário da

empresa, que entrou no

novo milênio, com sólidas

bases lançadas para cres

cimento e expansão. A
Duas Rodas Industrial

emprega hoje 950 funcio

nários e fornece cerca de

dois mil itens em ingre
dientes para indústrias de

alimentos.
Além do parque indus

trial construído ao longo
de pouco mais de sete

décadas de trabalho, em

Jaraguá do Sul, possui três
filiais para distribuição de

produtos: em Rosário (Ar
gentina), Recife (PE) e

Contagem (MG). Conta

CAROLINA IÚnZI<E,
21 ANOS, DA ÁREA DE

RELAÇÕES HUMANAS

':4 organização melhorou
muito em todos os

setores. Só podemos
parabenizar a empresa."

Andréia Teixeira
20 anos, estagiária
"A grande diversidade
de produtos, certamente
é um fator importante
no crescimento da

empresa."

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
Téma: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"

'a

2002 � Lista Telef6nlca

_,o�Gula Fácil
_ .. _��"tRl

1!I;g.
��

Regulamento:
10 - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

60 - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand

montado no Shopping Center Breithaupt no perlodo 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,

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição,
Cultura, Paisagens". O trabalho deverá ser inédito e original. É
vedada a reprodução total ou parcial de obras já existentes.

.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(SOcm na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção é de livre escolha.
7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na
sede do jornal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 2460u informações noGuiaFacil: (47) 2221900.

4° -. 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.

8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicaçãodo desenho na edição2002 do GuiaFácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do
autorda obra.
c) Prêmio de R$ 500,00

5° - Todos os trabalhos passarão por umaprévia seleção através
deuma comissão avaliadora, nomeadapeloGuia Fácil.
Rullzaç_o: Apolo:

•
CORREIO 00 POVO

IID Sh.,.pa... C.nt.r
IH.l BREITHAUPT

CONVITE t

Convidamos nossos .amigos e clientes a conhecer nossas mod
e conferir as novidad-es em [élcs, relógios a artigos de pra
coloco,.mos a sua disposição uma ·comp_leta tinha cb:l 6·0.01

O· té�'�� to
.;�lQloqrl. e é)pnQ
".Av, tIIIo:ililCbol D.,Q

!.do t,tdQ. ..

'

Q FQ!'Ilililoa, 44�. $alo 04 • <tentrQ - Fone 1047) 371·1562

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTA ESPORTIVA-'

POLÍCIA/EsPORTE SÁBADO, 1 de dezembro de- 2001

FUTSAL NOS JABS .

A equipeMalwee deJa
raguá do Sul é a base da

seleção catarinense nos

Jabs Gagos Abertos Bra

sileiros) que estão sendo

disputados desde segunda
feira, na cidade de Brus

que, e prosseguem até dia

amanhã. Boa parte do

time principal jaragua
ense também está integrada
à seleção brasileira de futsal

que vai disputar o Mun

dialito, em Cingapura, até 4

de dezembro. A base da

equipe catarinense é for

mada pelo time bicampeão
estadual dos Jogos Abertos
de Santa Catarina.

..

""'"

//
..-/

�--v--ã r i o s C o n nos

D e s c o n t o Pi o

P a r t i c u I a r, e s e

Paciente SUS

Ü�id'�d'�'I"""""""""""";;"""" ···················"U�·id�d�··i"i"·
.. ·· .. ·········· ······ ..

""'Ru� Guilherme We�ge;--.50 RuaPastor Sadreczki, 148
,

(C��dõmínioC�ntro Médico - Hospital Evangélico e

Odontológico de Maternidade /.
Jaraguá do Sul), 3° andar, A� Carlos Renaux _/

•

salas nO 303, 304, 305 e 306 Centro�y�_que - SC --..-..-/
Centro - Jaraguá do Sul- SC Fone/Fax: (47) 396-7T44
Fone/fax: (47) 372-2651

IAPOIO: FAMfLlA DE KOLAKOWISKI CONTA COM A SOLIDARIEDADE DAS PESSOAS

Casa de madeira é destruída
por incêndio na quinta-feira

]ARAGuA DO SUL - À
residência de madeira, de
aproximadamente 80 me

tros quadrados, de Leonel
Kolakowiski, 42 anos,

localizada na Rua 853, na
Comunidade Willy Güin

ther, no Bairro Rio Cerro
.

I - nas proximidades da

empresa Na�ete Malhas

-, foi totalmente destruí

da devido ao incêndio ocor- .

rido na manhã de quinta
feira, por voltadas 10h45.

O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do

Sul foi acionado para

prestar atendimento. No
momento do incidente,
apenas as duas filhas do

casal, uma de 8 e <;mtra de

5 anos, estavam na casa.

Elas conseguiram sair da

casa em tempo, foram en

caminhadas para o Pron

to-socorro do Hospital e
MaternidadeJaraguá e pas
sam bem. "Elas estavam

apenas assustadas com o

fogo", diz um bombeiro.

De acordo com infor

mações dos bombeiros,
quando eles chegaram'no
local, a residência já estava
praticamente destruída

pelo fogo. Eles utilizaram

cerca de seis mil litros de

água para conter as cha

mas. Os pais das meninas

estavam trabalhando no

momento do incêndio e

acreditam que o fato acon-

teceu devido à fiação elétri

ca, que estava em péssimas
condições de uso. "O do

no da casa afirmou que ele

mesmo havia feito a fiação
da residência, isso não po
de acontecer assim. É pre
ciso contratar um eletricista,
um profissional que real

mente entenda desse serviço
e, desta forma, evitar pro
blemas graves nesse senti

do", orienta o bombeiro.

A família, de baixo po
der aquisitivo, perdeu todos
os pertences e conta com o

apoio e solidariedade da co

munidade em geral. As pes
soas interessadas em ajudar
a famíliapodem telefonarpara
376-0227. (FABIANE RIBAS)

Horst Baümle

Corpo de Bombeiros utilizou cerca de seis mil litros de água para conter o fogo

Arrombadores levam cerca de R$ 30 mil

da Real Vidros, na Ilha da Figueira
]ARAGuA DO SUL - A

empresa Real Vidros,
localizada na Rua Carlos

Oechsler, no Bairro Ilha da

Figueira, foi arrombada na
madrugada de quarta
feira, por volta da lh30.

De acordo com um dos

funcionários do local, os

arrombadores quebraram
o sistema de alarme e

entraram no estabeleci
mento. "Eles arrebentaram

todas as trancas de portas,
até chegar na sala onde

localiza-se o cofre", diz. Os

assaltantes levaram mon

tate de aproximadamente
R$ 30 mil e fugiram em

seguida.
O registro foi feito na

Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul, que inves

tiga o caso.

Carreta sem freios bate num

caminhão ederrubacontêiner
.

CORupA - A carreta caminhão de Esser estava

Fiat, placa AAU-1903, de
ltajaí, conduzida pelo mo
toristaAluirEsser, 29 anos,
colidiu na traseira do cami

nhãoMercedes-Benz placa
AFI-8761 ,de Genaral Car
neiro, Paraná, conduzido por
]oão Laureei de Souza, 32
anos. O acidente aconteceu

nanoite terça-feira, porvolta
das 23h50, na BR-280, Km
84,8, próximo ao início da

Serra de São Bento do Sul.

Segundo informações
do Corpo de Bombeiros

Voluntários de Corupá, o

sem freios, omotorista aca
bou perdendo o controle

do veículo e, entre bater

no barranco e entrar na

pista contrária, optou por
bater na traseira do cami

nhão que estava à frente.

Com a colisão, o contêiner,
carregado de madeira,
acabou caindo de lado na

pista, onde ficou por

algumas horas, obstruin
do a rodovia. Os moto

ristas nada sofreram, além
de escoriações leves pelo
corpo. (FR)

I .Dra.Xdriãrra .. -: Lisb
/"

CRM 8250- C """,
.

,

Comprar máquinas e ferramentas
pelo internet é hiper.

BIREITHAUPT IITradlflo em Qualidade :.:..1...
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•B�HA: PRIMEIRA COLOCAÇÃO ReOU COM SuPER RAu

Denan/Rabelo é campeã do

Campeonato dos ComerciáriOs

NOTAS -

ABERTO DE FUTSAL
Hoje e amanhã tem rodada decisiva do Campeonato
Aberto de Futsal. O Eletropol entra em campo contra
a Verdureira Dimar, na Chave E, KLC joga com 2000

Auto Center, no Grupo F. As partidas de hoje serão

disputadas noArthurMüller, reunindo Kiferro x KLC,
às 15h30, e Independentes x Verdureira Dimar, às

16h30.

Cinco jogadores estão empatados em sete gols na brig�
pela artilharia do CampeonatoAberto de Futsal: Daniel
de Almeida, Valdenir da Cruz, Edemilson Frediano

(os três da Verdureira Dirnar), Gilliardi Fiamoncini
(Acaraí/Móveis Kagenor) e Elói Basegio (Eletropol).

}ARAGuA DO SUL-A

equipe Denan/Rabelo
sagrou-se campeã do 5°

Campeonato de Futsal

dos Comerciários, promo
vido pelo Sesc, com iní

cio no dia 6 de novembro

e finalizado na noite de

quinta-feira, na Arsepum
(Associação Recreativa

dos Servidores Públicos

Municipais). O time en

trou em quadra contra o

Super Frontal e garantiu
a vitória, goleando o ad

versário, por 5 a O. Na de

cisão de terceiro e quarto
lugares, quem conseguiu
a vantagem foi o Posto

Marechal, que venceu o

Hiper Guará, por 6 a 1.

Na opinião de um dos

coordenadores do campe
onato, Ademar Antônio

Saganski, as competições
envolviam mais equipes
em anos anteriores.

''Acho que o que atrapa
lhou um pouco foi a data,
o mês de novembro é

muito corrido para as pes
soas do comércio", acre
dita, acrescentando que
também faltou um pou
co mais de divulgação.

Para o' próximo ano

existe a idéia de elaborar,
a cada mês, uma compe
tição diferente, com mo

dalidades distintas, sem

pre com a intenção de

promover a integração
entre esses trabalhadores.

(FABIANE RIBAS)

DIVISÃO DE AMADORES
A equipe masculina de atletismo da Escola Municipal
Machado de Assis sagrou-se campeã da modalidade
no Festival Escolar Pré-mirim, organizado pela
Fundação Municipal de Esportes, no Clube Atlético

Baependi, no dia 27. Os atletas que se destacaram
foram: Ricardo, Anderson, Eder, I<iko, Alan, Odair,
Dejair e Sandro. O grupo é coordenado pelo soldado
da PM Donizeti Gonçalves, que nas horas de folga .

desenvolve trabalhos voluntários na comunidade. Na

equipe feminina, a atleta Alexia foi o destaque,
conquistando o terceiro lugar no salto em altura.

Hoje acontece o confronto entreVitória eJoão Pessoa,
válido pela partida de volta do Campeonato Sênior A

Gazeta, a partir das 16 horas, no estádio do Vitória.

Na preliminar, às 14 horas, será realizado o jogo entre

entre Ponte Preta x Vitória.

Amanhã, acontece a segunda rodada da semifinal entre
Vitória x Aliança, e Cruz de Malta entra em campo
para enfrentar o Alvorada. No estádio do Vitória,
enfrentam-se Ponte Preta x Vitória e Cruz de Malta x

Tupy.

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)

Secretaria de Estado
da Fazenda

www.sc.çov.br

NOTAS EXPLICATIVASOutubro/2001 Acumulado/2001 Outubro/2001 Acumulado/2001
PAGAMENTOS

. RECEITAS
1 • ICMS· Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

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

50%.
3· ITCMD • Imposto de Transmissão 'Causa Mortis' e Doações.
4· TAXAS· Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5· OUTROS· Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

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

6· FUNDEF • Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério· Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado.

7 • DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS· Levantamento de valores depositados judicialmente em

conta poupança por contribuintes diversos.
8· FADESC / BADESC • Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.

Refere·se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na

sua forma atual ou como FUN.DESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.
9· RENTABILIDADE DE APLlCAÇAO FINANCEIRA· Resultado de aplicação financeira no mês.
10· F. P. E.' Fundo de Participação dos Estados· Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1 % ao PASEP.
11·1. P. I .• Imposto sobre Produtos lndustrializadosv Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 15% ao FUNDEF.
12· SALÁIIID EDUCAçA0 • Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com aplicação

dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.
13· LEI KANDIR • A Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as

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

14 • IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE· Valor retidó na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes.

15 • OPERAÇOES DE CRÉDITO· Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16· IPESC· Instituto de Previdência do Estado de Santa catanna- Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC.

24'· OUTROS· Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização de ingressos recebidos
no FADESC para ICMS.

26 • RECOLHIMENTO SALDO EXERClclO • Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/
2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n· 426/99.

DESPESAS
17· FOLHA DE PESSOAL·PODER EXECUTIVO· Valor da folha liquida mais encargos de Pessoal

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e
Serventuários da Justiça inativos.

18· FOLHA DE PESSDAL·EMPRESAS DEFICITÁRIAS· Valor üquído mais encargos.
19 • REPASSE AOS PODERES· Valor Repassado aos Poderes· Montante destinado a pessoal e

outros.
'

20 • RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000 . Valores pagos relativos a dividas efetuadas em
exercfcios anteriores a 2000.

21 . REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES·PODER EXECUTIVO / ENCARGQS GERAIS DO ESTADO
E TGE • Valores repassados para manutenção / investimentos de Orgãos e Entidades do
Pçder Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

22· DIVIDA FL.UTUANTE • Valor referente a pagamento de divida de curto prazo.
23· DIVIDA PUBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Divida Pública vencivel em

outubro de 2001 o montante de R$ 35.150.647,09. .

25 • SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO A�TERIOR PAGOS NESTE PERlooo • Ativos R$ 0,00,
lnativos H� 0,00.

27 . DEVOLUÇAO SALDO EXERClclO • Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia
30/12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n- 426/99.

28 . RESTOS A PAGAR DE 2000 . Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exercicio de
2000.

Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado
neste balancete.

29 . PRECATÓRIOS· Valores pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado e Procuradoria Geral do
Estado, relativo aos anos de 1996 e 199.1.

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1171
.. 128,594.001,28

1,225,770.896,86
ATNO 91.706.789,66
INATNO 36.887.211,62
13' Salário , .

FOLHA DE PESSOAL· EMPRESAS DEFICITARIAS 1111

103.763.848,81
8'AGRI. .

CID,llS; .

SIWTlR .

ICEPA .

REPASSE AOS PODERES 1191
.

Ministério Público """""".""""." .. " .

Folha de Pessoal .

Regulariza�o de Imposto de Renda .

R�ularjz?ção do IPESe .

13·Salano .

outros ...........•...•..•.•..........................................

Tribunal de Justi,a ." " "."",,,

Folha de Pessoal Uquida ..

Regulariza�o de Imposto de Renda .

R�ularização do IPESe ..

13 Salário .

outros .

Tribunal de Contas "".".".""" "." .

Folha de Pessoal .

Regulariza�o de Imposto de Renda .

R�ularização do IPESe ..

13 Salário .

outros .

Assembléia Legislativa ............•. " •.. " .

Folha de Pessoal .

Regulariza�o de Imposto de Renda .

R�ularização do IPESe .

13 Salário .

outros .

UDESC ""."."",;""" .. """""""""""."

Folha de Pessoal ..

Regulariza�o de Imposto de Renda .

R�UlarizaçãO do IPESe ..

13 Salário .

outros ...............................•....•.•...••..•••.•..•......••.

�m��tRr���...�����I.���� .. � .. �.U..U.�I'�I.::::::::
�m2M rf�fsRA8gl����·IGOiiERNÕ·············
mm�RA��G8M��T� r�r��D�ol��ii""""'"
UECUTIVO I EGE E TGE 1111

.

DIVIDA FlUTUANTE 1"1
.

DIVIDA PUBLICA 1"1
.

Dívida Inlema .

Dívida Extema .. , .

Saldo inicial " "

Saldo de Provisão do 13' Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira "

SALDO_EM C/C· RECOLHIMENTO SALDO
EXERCICI02000 " " ".""""

1.993.363,34
32.102.191,72
47.648.817 ,86

9,614.223,46
859.970.735,40
318.509.605,80
47.290.555:66

11.487.316,82

80.697.690,09

7.101.420,88 62.185.068,39
3.835.881,45 35.891.318,53
208.720,24 2.129.959,72
341.294,25 3.557.502,17

37.424.901,08 386.198.208,52
6.207.303,12 62.984.898,10

4.465.548,52 42.248.735,45
1.035.260,00 8.881.657,55
287.919,42 3.381.168,03

418.575,18 8.473.337,07
14,512,417,64 151,587,19054413.941.506,96 129.658.59 ,15

1.471.970,41 12.646.871,68
539.154,03 5.830.460,10

ç .440.213,76� 3.451.263,51
2. 65.851,2 30,&51.968,63

2.485.483,34 23.519.995,52
252.928,90 2.099.830,95
102.623,41 3.094.704,65

\275.184,36l 2.137:437,51
9.2 6.007,6 91.411.459,91

6.618.500,96 57.520.949,18
851.641,87 6.661.824,51
282.789,14 2.705.066,66

2.429.408,27
1.463.075,67 22.094.211,29

4,923,321,39 49.362.6911443.233.587,16 27.461.15 ,53
276.025,41 2.309.162,00
171.942,93 1.662.981,68

1.241.765,89 17.929.390,23
4,817.404,78 26.105.021,17
3.514.600,46 6.542,152,54
462.494,13 38.334.369,11

109.383.313,42

46,978.056,76 406.370.302,26
. 667.306,16 9.802.154,34
35.150.647,09 326.322.137,91

29.348.863,91 267.499.061,41
5.801.783,18 58.823.076,50

73. 9 71. 931, 91
269.096. 728,56

33.329.661,12 33.329.661,12
52.695.866,86 52.695,866,86
1.845.915,19 1.845.915,19

20.711.880,31 51.474,423,13

RECEITAS PRÓPRIAS " " "".""" 221.017.674,372.154,988,542,51
l.e.M.sl1ll.e.M.S.111 173.314.817,47 1.712.784.086,36
I.P.V.A.121... . 11.529.853,53 85.060.910,41
l.T:e.M.D.131... 813.575,66 6.850.863,68
TAXAS 1'1........... 306.769,36 3.013.263,32
OUTROSI51 1.185.526,58 7.750.843,80
FUNQEFI61...... . . 31.190.086,42 321.91,6.008,30
DEPOSITOSJUDICIAIS·ICMSI7J ...

FADESC I BADESC 181...................................................... 1.075.296,36 4.598.927,66
Rentabilidade de Aplicação FinanceiraI91... 1.601.748,99 13.013.638;98

RECEITAS DETRANSFER�NCIA "".""." .. 44.382.931,24 475.585.605,00
EP.E.I1DI.......................................... 14.463.598,08 148.379.200,16
I.P.I.I111 . m...... . 9.606.388,30 98.388.440,96
Salário Educação 1121 2.656.732,67 61.950.326,06
Lei Kandir· Desoneração do I.C.M.S.I13I.... 6.833.045,61 68.330.456,10
ImpostodeRendal"I... 10.823.166,58 98.537.181,72

RECEITAS VINCULADAS """""".. 9.823.253,20 79.549.778,96

OPERA�ÕES DE CRÉDITOSI15I....................... 600.000,00 4.332.553,49
IPESC I 61 ,....................................................... 2.076.616,67 21.542.863,49
OUTROSI"I 7.146.636,53 52.312.752,62
Recolhimento Saldo Exercício 20001261.... 1.361.609,36

TOTAL " .. ".",,,,, ... ,,,,,.,,.,,,,,, .... ,,,, .. 275.223.858,812,710.123.926,47

DEMONSTRATIVO
DOS PAGAMENTOS

Acumulado
na Gestão

Acumulado no
ano até o mês

Valor
do Mês

Pessoal 176.098.200,56
13, Salário ..

Divida Pública / Flutuante 35.817.953,25
Custeio dos Poderes 1.408.018,62
Encargos Gerais e. Manutenção
do Poder Executivo 46.978.056,76
Restos a Pagar Anteriores a 1999 4.817.404,78
Restos a Pagar 462.494,13
SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO
307.337.894,93
Devolução Saldo Exercicio 2000 .

Precatórios· TJ.. 3.514.600,46

4.891.359.613,40
227.291.731,62
997.342.505,90
161.400.642,88

1.611.927.350,65
49.719.963,93
336.124.292,25
54.085.639,61

406.370.302,26
26.105.021,17
'38.334.369,11

1.079.718.949,10
68.507.158,69
68.767.409,22

109.383.313,42

102.787.775,22
6.542.152,54

73.971.931,91
6.542.152,54

TOTAL : 269.096.728,56 7.911.055.833,502.712.564.336,85

Devoluçao Saldo Exerclclo 2000 1lIi
m

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL AcumuladoValor do Mês TOTAL , .. : , , ,

2.712,564.336,85I.C.M.S ..

I.P.I
.•.....•.............................•......•..............•.

Lei Kandir ..

i.P.V.A ...•..... ,. ........•...........................•..........
FUNDEF

.

654.365.311,93
32.796.147,01
22.776.818,70
85.576.925,90
216.215.204,91

67.966.567,83
3.202.129,43
2.2.77.681,87
11.529.827,10
20.948.852,35

Provlsao do Declmo terceiro "."" ... " ........
Saldo em CIC .... " .. ".""" ... "" .. "" ...... " ....

Provlsao 13' • Necessidade de oroVlSao para
pagamento da 2' parcela do 131 salário
até o mês de outubro/2001. " ... "" .... " ......

TOTAL .•...••..•..............•.......•......... 1.011.730.408,45105.925.058,58

Alcioneu Otília da Silva Filho Acioli Vieira Filho
Gerente de Tesouraria Diretor de Con!. Geral- Contador CRC 5.339

Roberto Henrique Lichtenlelz
Gerente de Programação Financeíra

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Rnanceira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I RECONHECIMENTO: ATLETAS DA NATAÇÃO JARAGUAENSE SÃO DESTAQUES NO RANKING BRASILEIRO

Equipe de natação de JS vai

competir no Circuito Pró-Swin
]ARAGuA DO SUL - A

Ajinc/Urbano/FME vai

participar da fase final do
Circuito Catarinense de

Natação Pró-Swin, neste
final de semana, na cidade
de Lages. Sob o comando
do técnico Ronaldo Fruc

tuozo, a equipe jaraguaense
compete com 14 nadado

res: Emily Franzner, Flávia
de Masi, Henrique Fruc

tuozo, RaquelMayer,Aline
Franzner, Camila Schmitz,
Janos F. da Silva, Jordana
Cipriani, RodrigoDemarchi,
Thiago Baur,WillianMaul,
Dise Borba, Dimas Pe

reira e Daiane Borba.
Dois nadadores de Ja

raguá do Sul estão entre os

25 melhores do Brasil no

ranking das categoriasMi
rim e Petiz em piscina longa

Grupo de atletas da Ajinc/Urbano/FME que vai participar do circuito Fotos: Divulgação

(25 metros), divulgado re
centemente pela CBDA

(Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos).
Ambos com 12 anos (petiz
2), Bárbara Hermann está

em: 15° nos 100 metros

livre e 25° nos 400 metros

livre, enquanto queEduardo
Junkesocupaa 18"posiçãonos
100metros costas.

- Ter atletas nestas po
sições é um grande privilé
gio, uma vez que partici-

param neste ranking mais
de cinco mil nadadores fe
derados de todas as regiões do
Brasil, principalmente por
que os dois não treinam enão
têm experiênciaempiscinade
50metros-, diz o técnico.

FME promove encontro dos pólos de voleibol
]ARAGuA DO SUL -

Nos dias 11 e 12 de dezem

bro será realizado encontro
dos pólos de voleibol, no
Ginásio de Esportes arthur
Müller. O evento será pro
movido pela FME (Funda
ção Muncipal de Esportes)

e está previsto. o envolvi

mento de aproximada
mente 400 crianças, com
idade entre 9 e 15 anos que

freqüentam os dez pólos de
vôlei mantidos pela FME,
em parceria com aMarisol.

f,'

De acordo com o co-

ordenador de vôlei daPME,
BenhurSperotto, o encontro
tem como objetivo promo
ver a confraternização entre
os atletas; os quais também
terão a oportunidade de

mostrar seu potencial para
integrar as equipes de rendi-

menta. Estão previstos 253
jogos disputados em três

categorias masculinas e fe

mininas. Haverá medalhas

para as equipes classificadas
até o quarto lugar em cada

categoria no masculino e

feminino.

A equipe organizadora da 10a e última etapa do

Campeonato Catarinense de Automobilismo, reali
zada no fim de semana passado, arrecadou cerca

de 700 quilos de alimentos não perecíveis. Os
donativos foram entregues para a Rede Feminina
de Combate ao Câncer, na manhã de quinta-feira.
Na foto, à esquerda, os pilotos Raulino I<reis Junior

.

e Dirceu Rausis, a presidente da entidade, Raquel
Garcia, e o médico voluntária, Luiz Carlos
Scaramello.

FESTIVAL DE JUDÔ
O FestivalJaraguaense deJudô, realizado no sábado

passado, no ginásio de esportes do Colégio Divina
Providência, reuniu 300 atletas entre 4 a 17 anos, re

presentando equipes deJaraguá do Sul,Joinville, São
Francisco do Sul e São Bento do Sul. O técnico

desportivo de judô da FME, Cláudio Marcelo de

Almeida, informa que o evento teve como objetivo
a socialização e confraternização entre os judocas,
concedendo medalha e camiseta alusiva ao festival a

todos os participantes. ClubeAtlético Baependi e Co
légio Divina Providência promoveram o evento, que
contou com o apoio da Fundação Municipal de Es
portes, EstofadosMannes, Deja Imóveis,JG Cons

truções e Fael Confecções.

FUTSAL INFANTO
O primeiro turno do quadrangular final do
Campeonato Estadual de Futsal Infanto teve inicio

ontem e prossegue hoje, em Chapecó, enquanto que
o returno está marcado para os dias 14 e 15 de

dezembro, emJaraguá do Sul. A equipe daMalwee/
FME obteve o direito de sediar a decisão do título

porque terminou a fase classificatória em primeiro
lugar, somando 78 pontos nos 26 jogos que disputou
'no campeonato. Foram 23 vitórias, três derrotas, 192

gols marcados e 37 sofridos, sendo a defesa menos

vazada da competição.
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