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Líderes dos partidos discutem os critérios para as eleições da Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do Sul

Vitório Lazzaris presidirá
'_____-�,Câmara de .laraguá do Sul
estofados e colchões

o vereador Vitória Lazzaris (PPB) pre
sidirá a Câmara de Jaraguá do Sul, em 2002.

A eleição aconteceu na quinta-feira. Lazzaris
recebeu 11 votos contra cinco dados a Ade- .

mar Winter (PSDB) e três ao petista José

Pendiuk dos Santos, o Zé Padre.

Eugênio Garcia (PSDB) foi eleito vice

presidente, Maristela Menel (pFL) secretá

ria e Beta Gonçalves (PPB) suplente.
PÁGINA 3

Missa da Coroação será
cantada na versão original

Amanhã, às 9h30, a Scar promove
a segunda apresentação dos Con

certos de Advento, que env:
.

voe a Or

questra de Cordas, Camerata e Coral .

PÁGINA 8

Campeonato dasEscolinhas
encerra na manhã de hoje

As finais do Campeonato das Es

colinhas, promovido pela Liga Jara
guaense de Futebol, serão realizadas

hoje pela manhã, no Juventus.
PÁGINA 11

ConHeça melhor o
Supermercado lenzi, lendo o

Duas Rodas Industrial

conquista o Troféu

Top deMarketing 2001
A Duas Rodas Industrial está en

tre as. dez empresas ganhadoras do
Troféu Top de Marketing 2001,
concedido pela ADVB-SC. A so

lenidade de entrega foi realizada

quinta-feira à noite, em Blume

nau. A empresa jaraguaense está

sendo homenageada pelo segundo
ano consecutivo, pela entidade.

.

PÁGINA 10
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OPNIÃO2 CORREIODOPOVO

Rádio cidadã
JOSÉ THOMAZ BÁRBARA FILHO - Acadêmico de Direito

A propósito de matérias publicadas em jornais oferecendo algumas
críticas às rádios comunitárias, alegando, por exemplo, que não pagam
impostos e outros argumentos mais, gostaria de lembrar que entre

rádio comunitária e rádio comercial, deveria se preferir a primeira e

que é sábio o princípio geral de Direito que sustenta a supremacia do
interesse público 'sobre o privado. Somente a rádio comunitária atente

perfeitamente esse princípio.'
Enquanto as rádios comerciais seguem a proposta ideológica de

seus proprietários, permite a mat;lifestação daqueles que se afinam
com seus donos, valoriza fatos de acordo com a vontade dos seus

sócios, a rádio éomunitária realiza o previsto no Artigo 5° da

Constituição Federal, que prevê direito de livre comunicação e expressão
sem licença prévia. Direito inalienável conquistado a dura penas e

com o sangue de muitos. Infelizmente.imuitos empresários da comu

nicação não permitem que esse preceito constitucional se realize

amplamente e até o restringem.
O segredo do sucesso das rádios comunitárias' está justamente no

fato de virem ao encontro das necessidades do povo, de permitirem
que ele, povo, se..manifeste, faça programas, dê sua opinião. Observe
se que a rádio comunitária não é "feita" por profissionais de comu

nicação e que,'mesmo assim, alcança altos índices de audiência. A
razão é muito simples, a rádio comunitária discute as coisas do dia-a

dia do cidadão e, assim, permite a comunicação na comunidade,
integrando-a. Lembro ainda que em Minas Gerais tem uma rádio
comunitária premiada pela ONU, por ser um programa feito por
crianças; sinal da importância e do reconhecimento de tal atividade.

Em quase' todos os países, há:muito tempo; as rádios comunitárias são

realidade,NoBrasil.enfrentou forte lobbydos empresários de comunicação
e, com dificuldade; estão sendo implantadas. É preciso que se diga que
vieram para ficar, agora regulamentadas, legalizadas e não cabe mais o

velho discurso de que são rádios piratas. Tem finalidade diversa das rádios
comerciais e.certamente, não ocuparão o espaço dessas. No entanto, não

se relegue a segundo plano sua importância A rádio comunitária é um

espaço de realizações da nossa tantas vezes espoliada cidadania, oferecendo
voz aos que não a têm. É também sinal de amadurecimento de nossa .

cidadania, uma vez que democratiza os meios de comunicação de massa.

Deve-se lamentar apenas que seja tão r€strito o seu alcance, deveria se

permitir que atingisse toda uma cidade, e não apenas 'bairros,

.· ••
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Violência e política
r- Aestratégia lhe
confere uma relativa

pertinênciahistórica, se
bem quesempremenos
realdo quesuposta

.J

relação ao presente, precis
refazer sua imagem instituco
nal perante a opinião pública I

a sociedade em geral.
O resultado culmina n

situação que o Estado, toman
do como pretexto o primei!
motivo e como incentivador

segundo, recoloca-se simulo
neamente como árbitro ap
guador do cenário de violên

.

como espécie de agente m

derador utilitarista capaz de

em nome de urna justiça ab

O Estado não é apenas ine
ficiente. Também age seletiva

mente. Sua ação é direcionada
ao atendimento de áreas, insti

tuições, espaços determinados
e fixados como de "relevância".
Os demais estão excluídos.

Entregues à própria sorte ou

armados por si mesmos com

esquemas e fortificações contra
a própria polícia ou outros

invasores de seus territórios.

O Estado não consegue,
por exemplo, interferir na "au
togestão militarizada" de zonas
paupérrimas, favelas, morros,
bairros com alta dose de vio

lência. O fracasso das polícias
Civil e Militar, do Exército, no
combate ao narcotráfico, é o

exemplo mais contundente.
São verdadeiros Estados encra
vados no próprio Estado.

Detêm omonopólio da violên
cia em seu próprio solo, são
estruturas hierarquizadas, con
tam com um suporte social dos

moradores, possuem sistemas de

punição e recompensas próprios
e se autolegitimarri por todos es

ses fatores. São formas primitivas
de Estado, baseadas apenas na

violência pura, na lei oral, não
dispondodecódigojuridimpróprio.

As múltiplas formas de

violência e a violência potencial
como vetor das relações sociais,
em suma, tudo o que trans

forma a vida cotidiana em um

ambiente social de guerra civil,
no qual, em conseqüência, a

produção do medo sem objeto
e as disposições comporta
mentais de defesa ocupam
lugar central- servem de álibi

para o Estado fazer valer sua.

nova forma de legitimação.
Não sobram para tanto

razões confluentes. Por um

lado, a violência é socialmente

encarada de forma iluminista e

ingloriamente pragmática, isto
é, não como componente
insolúvel e imanente às relações
sociais, mas como problema de
segurança pública a ser de

pronto resolvido. Por outro

lado, o Estado, economi
camente falido, impotente na

área social e extemporâneo em

sempre se mostrou como ine

paz - preservar, de fato,
tranqüilidade e bem-esta

públicos ou satisfazer a deman

da social de segurança nos o

sos extremos. A estratégia
confere uma relativa pertinê
cia histórica, se bem que se

pre menos real do que supos
Para otimizar essameta, o Es

ampara sua estratégia no inv

timento de altos recursos

campanhas publicitárias e eJ'

torais, combinando-as com

aplicação, em novas bases

sempre quandooportuna-,
via do aparato policial,
violência legitima, da qual
detém o monopólio.

Projeto de. Lei ·5483/01
alterações na CLT

CASSUU ADVOGADOS AsSOCIADOS s/c

Foi aprovado em 4/12/01, na Câmara dos Deputados Federais,
em Brasília, em primeira fase do processo legislativo (agora será

encaminhado para votação no Senado Federal) o Projeto de Lei que
altera alguns institutos da CLT.

Basicamente, a mudança traz possibilidade de negociação direta
entre empregados e empregadores, formalmente representados, instru
mentalizando o resultado pormeio de Convenção ou Acordo Coletivo.

Embora com restrições legais ao que contrarie a Constituição, a
legislação t�ibutária e previdenciária, a lei do FGTS, a lei do Vale

transporte, a lei do Programa deAlimentaçãodoTrabalhador e as normas
de segurança e saúde, há, ainda, amplo e importante campo negocial.

Itens como férias, horas extras, descanso semanal, redução de salários,
adicionalnoturno, jornada de trabalho, pissarãoa ser palco de negociações,
coisaaté então inédita. Isto significaum importântíssimo passo à tão esperada
flexibilização das relações dó trabalho por parte. da classe empresarial.

Um detalhe interessante a se observar é a vigência prevista nesse

projeto; o qual valerá por apenas dois anos, período em que caberá ao

Legislativo votar nova lei ou alguma forma de continuidade desse avanço.

Os textos e colunas assinlldos são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinliío do JornI
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11 ELEiÇÃO: VITÓRIO LAZZARIS É O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA DE JARAGUÃ DO SUL

Empenho do govemo garantiu
a unidade dos partidos

.

aliados
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou o projeto do
vereador José Pendiuk dos Santos, o Zé Padre (P'!),
que institui no Município o Programa Permanente de

Arborização de Ruas, Praças e Jardins. O vereador

Eugênio Garcia (PSDB) apresentou emenda -

'aprovada pelo plenário - suprimindo o Artigo 5 da

proposta, determinando que 30% das árvores de
veriam ser frutíferas.
- Os frutos, além de causarem sujeira, poderão
causar prejuízos aos proprietários de carros, justificou.
Pelo projeto, o programa será desenvolvido por meio
de palestras, seminários, cursos e panfletos educativos.
"O poder público deverá realizar programações de

plantio de mudas e criar incentivos à participação de

escolas, associações, empresas e população", prevê o

Artigo 3°.

Zé Padre acredita que o programa contribuirá para a

conscientização e preservação ambiental.

]ARAGuA DO SUL - O

vereador Vitório Lazzaris

(PPB) foi eleito na última

quinta-feira presidente da
Câmara Municipal, para o

mandato de um ano. Ele

recebeu 11 votos contra

cinco dados aAdemarWin
ter (PSDB) e três ao petista
José Pendiuk dos Santos, o
Zé Padre. Na disputa pela
vice-presidência, Eugênio
Garcia (PSDB) obteve 12

votos e Lorita Karsten

(PMDB), sete. Maristela

Menel (PFL) foi eleita

secretária com 11 votos con

tra oito de Jean Leutprecht
(PTB). O vereador Beto

Gonçalves (PPB) ficou na

suplência daMesaDiretora.
Apesar da votação ter

sido secreta, os votos dos
vereadores são conhecidos.
Antes mesmo da sessão, já
anunciavam o voto, relegan
do a prerrogativa do sigilo.
Além do mais, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) se

empenhou para manter

unida a bancada governista,
o que contribuiu para con

firmar os votos da base

aliada. Com exceção dos
vereadores Winter - can

didato a presidente -, Lio
Tironi (PSDB) e Leutprecht,
comprometidos com o

bloco que elegeu Tironi, no

que pretende continuar o

trabalho desenvolvido pela
atual Mesa Dire- Jra. ''A

definição das diretrizes será
feita a partir de 1 de janeiro,
quando assumo o cargo",
desconversou, acrescentan
do que fica difícil traçar

qualquer estratégia -

agora,
sem antes se reunir com a

base aliada.Na opinião dele,
o resultado da eleição é

reflexo do acordo firmado

no início do ano, quando da
eleição dos integrantes das

comissões parlamentares.
SUBSTITUIÇÃO - Com

a eleição, Lazzaris deixa as

presidências das comissões
de Finanças e Orçamento e

de Legislação; Justiça e

Redação Final. Pela Lei

Orgânica, o presidente da

Câmara poderá convocar

novas eleições para preen
cher as vagas ou indicar os
membros que, por sua vez;

elegem os respectivos
presidentes. Lazzaris ne

gou que o acordo para a

eleição da Mesa Diretora

incluía a composição das

duas comissões parlamen
tares. O vice-prefeito Moa

cir Bertoldi (PPB) disse

que "isso é secundário e

que os governistas saberão
conduzir o processo".
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PARDAISCOMPROMISSO
'

A Assembléia Legislativa
aprovou projeto que
substitui os radares nas

estradas estaduais por
lombadas eletrônicas.
Caso o governador Es
peridião Amin (PPB)
sancione o projeto, a me
dida entra em vigor em
julho de 2002, quando
serão contratados os ser

viços de fiscalização e

controle do trânsito. Na

opinião dos deputados,
os "pardais" são caça

�queis, que multam e não

educam.

- Por 12 votos contra e cin

co favoráveis, a Câmara

deJaraguá do Sul rejeitou
o projeto do vereador

José Pendiuk dos Santos,
o Zé Padre (P'!), que es

tabelecia a periodicidade
para realização de audi

toria contábil e financeira

nas empresas de trans

porte coletivo - três

anos, no máximo. Zé Pa

dre disse que a rejeição
comprova -o grau de

comprometimento dos

poderes com os interes

ses públicos.

Horst Baümle

Acordo entre partidos aliados garante vitória de Lazzaris

o que provocou reações ira
das dos parlamentares do
bloco de oposição. Ao fim

da eleição, o presidente da

Câmara, Lio Tironi, decla
rou eleita a nova Mesa Di

retora, lembrando que os

membros serão empos
sados no dia 1 de janeiro.

PROJETOS - Lazzaris

prometeu comandar o

Legislativo com indepen
dência emanterum bom re- '

lacionamento com o Exe

cutivo. Sobre os projetos
futuros, limitou-se a dizer

ano passado. O terceiro

voto dado ao PT foi do
vereado-r Petras Konell

(pMDB).
Os cinco votos de Win

ter foram dados por Tironi,
Lorita, Leutprecht e Pedro

Garcia (pMDB), além do

próptioWinter. Os 11 votos

dados a Lazzaris são dos

oito vereadores das banca

das do PPB e do PFL, além
dos tucanos Sílvio Celeste,
Eugênio Garcia e Roque
Bachmann. Este último

mudou o voto esta semana,

COMEMORAÇÃO
A eleição de Vitório Lazzaris (PPB) para presidir a

Câmara de Jaraguá do Sul, em 2002, era tão certa

que a bancada governista programou uma festa para
comemorar a vitória, que aconteceu logo após a

sessão, no quiosque da ADDMakler. Cecília adia para janeiro decisão para suplência ao Senado
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br ]ARAGuA DO SUL -'- A tido, ex-prefeito de Cri- entanto, necessito discutir pesquisa de intenção de vo-

ex-secretária de Bem-Estar ciúma Eduardo PinhoMo- a candidatura com o dire- to à Assembléia Legislativa,
Social e candidata derrota- reira, no início do mês. tório e com a direção es- voltou a dizer que o candi-

, da do PMDB a prefeito Inicialmente, Pinho tadual. É um cargo de dato é o deputado estadual

no ano passado, Cecília Moreira viria aoMunicípio, muita responsabilidade, o Ivo Konell. "É quem está
Konell, adiou para janeiro na semana de 10 a 14 de que exige cautela e com- preparado para isso", repe-
a decisão de aceitar ou não dezembro, para oficializar promisso", discursou. tiu, acreditando que poderá
ser candidata a suplente de o convite, mas Cecíli\a pe- Cecília informou que transferir os votos ao mari-

senador. O convite foi feito diu um tempo para avaliar não pretende candidatar-se do. Eh, porém, revelou que
pessoalmente pelo pro- melhor a situação. "Não a nenhum cargo eletivo em trabalha visando as eleições
vável postulante do par- descarto a possibilidade, no 2002. Sobre a lideránça na municipais de 2004. (MC)

[ ADDlMakler �
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de Seguros
-

e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na sua

segurança e tranqüilidade.
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CONVOCADOS: VEREADORES FARÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, SEGUNDA-FEIRA, PARA VOTAR PROJETOS

Prefeitoestáenviando diversas
matérias para o Legislativo

GUARAMIRIM - Os

vereadores farão reunião ex
traordinária nesra segunda
feira para apreciar e votar

diversas matérias enviadas'
, pelo Executivo. A convoca

ção está sendo feita pelo
prefeitóMário Sérgio Peixer
(PFL), que nos últimos dias
enviou para o Legislativo
vários projetos que precisam
ser votados ainda em. 2001,
para vigorarem no ano que
vem. É possível que os ve

readores tenham de realizar

até duas ou três sessões ex

traordinárias, para decidir

sobre vários assuntos do
interesse dá administração
municipal.

O Executivo pede a

aprovação do Plano de Car
gos e Salários para o Hos

pital Municipal SantoAntô
nio, visando a realização de
concurso público da institui
ção, em janeiro de 2002;
propõe que seja instituída a

Cosip (Contribuição para
Custeio do Serviço de Ilu

rninação Pública); solicita

Edson JunkeS/CP

Vereadores têm folga de 60 dias e sessões extras remuneradas

autorização para praticar a
tabela de preços da Fatma

(Fundação do Meio Am

biente) noMunicípio, visan
do a execução do Progra
ma de Controle Ambiental.

Em outros projetos, pe
de alterações na legislação
complementar referente ao
Código Tributário Munici

pal e propõe a realização de
convênio com a Secretaria

de Segurança Pública, do
governo do Estado, para
delegação de encargos de

'

regulamentação, fiscalização
de trânsito nas vias públicas
municipais e aplicação de

penalidades. Os projetos fo
ram enviados para a Câmara

Municipal, durante a semana.

O recesso do Legislativo.
já iniciou e deverá prolon
gar-se até 15 de fevereiro. A

última sessão ordinária do

ano da Câmara de Verea

dores foi realizada quinta
feira e presidida pelo verea

dorValdemarVital (pl\IDB),
em substituição ao presiden-

PFL realiza encontro regional no Parque
f:>

Municipal de Eventos, em Guaramirim
GUARAMIRIM - Pefe- nização dos pefelistas, entre alguns pefelistas,

list�s de toda a Região do com o encerramento das dava conta de que a con-

Vale do Itapocu estarão atividades do ano. firmação de candidatura

reunidos hoje, no Parque
Municipal de Eventos. A
iniciativa da realização do
encontro é do di1rtfório
do partido, em Gu�r��i-
rim, com a intenção de

oportunizar amplo deba

te sobre as questões po
líticas atuais, como a de

finição das candidaturas

para as eleições do ano

que vem, e a confrater-

370-0816

Entre os convidados

para o encontro estão o

prefeito de Massaran

duba, Dávio Leu, e a ve

readora em Jaraguá do

Sul Maristela Menel, que
disputam, no momento,

a indicação de candida

tura para a Assembléia

Legislativa do Estado.

Informação que circula

va até a semana passada,

aconteceria no transcor

rer desta semana, mas

nenhuma movimentação
ocorreu nesse sentido.

O prefeito Dávio Leu

esteve reunido ontem à

noite com os pefelistas de

Massaranduba, num en

contro convocando pelo'
diretório local, para con

fraternização de encer-
•

ramento do ano. (MR)

1237

Os Vereadores
são Agentes Políticos.

te do Legislativo, Evaldo
João Junckes (PT), que
ausentou-se. A folga dos

vereadores de Guarami

rim, no recesso, será de

60 dias e, nametade do ano,

eles farão outro intervalo

de 30.

O Partido dos Traba

lhadores tentou, em vão,
reduzir a folga, mas a ma

téria não conseguiu apro
vação, sob a alegação de

que a alteração colide com
a legislação federal e é in

constitucional. As sessões

extraordinárias que forem

realizadas no período se"

rão remuneradas. Cada

vereador receberá R$ 250,00
por sessão extra, descon

tado o Imposto de Ren

da. O vereador Salim J0-
sé Dequêch (PFL) propôs
a extinção da remune

ração sobre as sessões ex

traordinárias, mas não

conseguiu apoio suficiente
dos colegas para mudar a

legislação neste aspecto.
(MILTON RAASCH)

O vereador Salim José Dequêch (PFL) faz as

contas e constata que as verbas federais e estaduais,
efetivamente aplicadas em Guaramirim, são mais

expectativas do que números, na ponta da caneta.

O vereador continua insistindo que deputados da

região levam mais divulgação do que merecem

em termos de repasse de recursos, que depois não
se concretizam. Dequêch reclama, com razão,
porque Guaramirim é o 16° colocado em Mo

vimento Econômico no Estado, e, portanto, um
arrecadador de impostos respeitável e que precisa
ser respeitado.

ÁGUAPAVIMENTAÇÃO
A Prefeitura de Massaran

duba está pavimentando a

Rua 11 de Novembro, no

prolongamento a partir do
Ginásio de Esportes. Serão
construídos 400 metros

lineares de pavimentação,
com investimento de R$
105 mil.

Na semana que vem, ini

cia a construção do sis
tema de abastecimento
de água que atenderá a

região de Guarani-Mirim
- Fundos (Massarandu- I

ba). O investimento será

deR$ 54mil, com recursos

do governo federal.

ESGOTO
Uma das frustrações do prefeito Mário Sérgio Peixer
(PFL), conforme confessou ontem, na entrevista

coletiva semanal à imprensa, é não ter iniciado a obra

de implantação do sistema de esgotos em

Guararnirim. A obra é cara e exige muitos recursos.

Peixer acredita que a viabilização do, Consórcio das

Águas na região, como propõe o prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold (PSDB), o Município ficará

em condições de seguir o exemplo que aquela cidade
está dando neste aspecto.

Os vereadores são agentes políticos, investidos em

cargo público com garantia de mandato, são eleitos por
, voto direto e secreto, epossuem atribuições, prerrogativas
egarantiassemelhantes àsdosdeputados.

No exercício do mandato, são invioláveis, isto é,
estão excluídos de punição nas hipóteses de crimes de

difamação e injúria em suas manifestações, tanto na

junção legislativa, quanto n� fiscalizadora ou em

quaisqueroutras.

CRepúbQiCo gedekotitJa do cgkO!�tQ
8�tado de g(ltlta Catakil10

Câll\a�{I vttUlliCip{l� de Ja/!aguá do gu�
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RME
./ o Ministério do

Trabalho e Emprego
promete intensificar a
fiscalização às empresas em

débito com as

contribuições adicionais ao
FGTS (Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço) -

alíquota de 0,5% sobre a

folhamensal de salários e a

multa extra de 10% em cima

do saldo do fundo nas

demissões sem justa causa.

.I Segundo dados dó
ministério, 2,2milempresas
estão inadimplentes com as

contribuições adicionais.
Desse total, 200conseguiram
decisãojudicialpara não
fazer opagamento.

.I Desde outubro, a multa
que as empresas pagam nas

demissões sem justa causa

passou de 40 para 50%,
se'ndo que 10% vai para os

cofres do governo para o

(' pagamento da diferençados planos Collor I e Verão
....:.... janeiro de 1989 emarço
de 1990, respectivamente.

Caixa fecha novembro com

R$ 35 bilhões em poupança
BRASíLIA - A CEF

(Caixa Econômica Federal)
fechou novembro com um

volume de R$ 34,8 bilhões

aplicados em cadernetas de

poupança, um crescimento

superior a 15% em relação
a igual período do ano pas
sado, quando foram regis
trados R$ 29,5 bilhões. Nas
primeiras semanas de de

zembro, foramabertasmais
de 90 mil contas de pou
pança. A diretoria da Caixa
acredita que o número está

relacionado ao pagamento
-

do 13° salário, cuja segunda
parcela deve ser paga até o

dia 20 ..

O número de poupado
res cresceu 28,3% em no

vembro, comparado ao

mesmo mês de 2000. No
ano passado, eram 13,4 mi
lhões de contistas e este ano

passou para 17,4 milhões..
"É um sinal de que muitos

podem estar guardando na

poupança o 13°, pana as

segurar o pagamento das

despesas no início do ano",
prevê a superintendente na
cional de Serviços e Cap
tação da Caixa, Celina Lo

pes, lembrando que o início
do ano temmatrículas, ma
terial escolar e impostos .

A Caixa é líder no mer

cado de poupança no Brasil,
sendo responsávelpor29,8%
dos recursos investidos no

setor. Na opinião de Celina,
as premiações oferecidas

pela Caixa é um dos princi
pais incentivos ao poupador.
''A Caixa já distribuiu mais

de R$ 100 milhões em prê
mios aos poupadores com

saldo igual ou superior a R$
100,00", informou, acres
centando que nos últimos 12

meses houve um aumento

de 3,9 milhões de novas

contas de poupança.

Estas orianças 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.

Conhecemos crianças que
não têm nada disso,

por isso lançamos
mais uma campanha

"Natal Carente". Mais uma

vez, pedimos humildemente
sua ajuda para que
possamos fazer mais

algumas crianças felizes,

Colabore' doando

brinquedos, roupas
ou aUmentos. Traga sua

oontribuição à redação do
CORREIODOPOVO

ou ligue. 370-7919.
É.tão fáêÍl ser'Papài Nôêl...

Colabore!

IOTIMIZAÇÃO: SEMINÁRIO DISCUTE NOVAS TECNOLOGIAS DE FUNDIÇAo

Empresas avaliam processo e

melhoria no controle produtivo
}ARAGuA DO SUL - O

1 ° Seminário de Novas

Tecnologias de Fundição,
realizado ontem no auditó

rio da direção geral do
GrupoWeg, reuniu técnicos
e especialistas do setor para
discutir as novidades e todo

o processo produtivo. Pro- .

movido pela Coinfu (Co
missão Intermunicipal de
Fundições), o evento teve

como objetivo a atualização
,

dos integrantes da comissão
em relação às novas tecno

logias e otimizar os recursos

disponíveis para se buscar
melhorias no controle da

produção.
A Coinfu - fundada

pelo GrupoWeg, Fundição
Tupy e Embraco - preten
dia também incentivar a

troca de experiências, visan
do o desenvolvimento e o

conhecimento entre as em

presas. O seminário contou
com as palestras "Novas

tecnologias para fundição",
''Novas tecnologias demol
dagens em alta pressão em

Edson Junkes/CP

Pierri frisou à otimização do projeto da peça

areia verde, sem caixas, com
enfoque em linhas de par
ticipação vertical" e ''Aplica
ção de refratários monolí

ticos para revestimentos de

fornos tipo cadinho, canal e
panelas de transferência".

O engenheiro Renato

Pierri, diretor da Cerp Re

presentações, que abordou

as novas tecnologias de

moldagens, explicou que a

palestra procurou apresentar

as novas técnicas e equi
pamentos utilizados no pro
cesso de produção e de

co�trole de parâmetros de

fundição. "O. objetivo foi
discutir as novidades do

setor e alertar para a neces-
_

sidade da capacitação do

pessoal da área", resumiu,
lembrando que a otimização
do processo produtivo -
eficiência - implica na redu
ção de recursos energéticos.

Metalúrgicos e patrões próximos do acordo
}ARAGuA DO SUL - O

Sindicato dos Metalúrgicos
e empresários chegaram
praticamente ao acordo
sobre as novas bases salari
ais da categoria. Reunidos
ontem pela manhã, os

patrões concordaram em

elevar o reajuste de salários,
de 8,5 para 9,5%, mas não

aceitaram fixarnenhum per
centual a título de produ-

..
GráficaCP
370-7919

tividade, como os trabalha
dores queriam. Além disso,
o sindicato patronal con
cordou também em pagar
uma gratificação para os

trabalhadores, no valor de

R$ 150,00, em 1 de maio.
Os trabalhadores reivin

dicavam, no início das ne

gociações, 9% de reajuste e

15% de produtividade. De
qualquer forma, os resul-

tados da negociação estão

sendo considerados melho
res do que os obtidos pelos
metalúrgicos em outras re

giões do País, avalia o se

cretário de Finanças do
Sindicato dos Metalúrgi
cos, Vilmar Sizino Garcia.
Os metalúrgicos decidem

hoje se aceitam a proposta
patronal, em assembléia

geral. (MR)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

RIO Ia,. do lio lranm, 637 • Sala Z • c."ro • JaJqluá da Sul· se
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

SEU FUTURO MERECE O MELHOR. �
POSITIUO
JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul
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Feira da aviação proporciona espet
A EXPOSiÇÃO••• A Eacar (Escola de Aviação Civil Asas

Rotativas Ltda.), com apoio das prefeituras de

Mafra e Rio Negro, através do Clube de

Ultra-leves Águias do Planalto, realizou nos

dias 7, 8 e 9 a la Famar (Feira de Aviação de

Mafra e Rio Negro), no Aeroporto Hugo
Werner, em Mafra.

O evento, com cunho filantrópico, foi
montado com base nas aspirações de ambas

as prefeituras em determinar uma data
comemorativa que identificasse a região no

cenário nacional.

A programação começou com o baile da 1 a

Famar, realizado no dia 7 de dezembro, no
Clube Zeppelin, na cidade de Mafra. No dia

8, às 11 horas, iniciou-se a cerimônia oficial

de abertura da feira, noaeroporto, com
lançamento de pára-quedistas em manobras

alusivas à festa. Neste mesmo dia, a Indústria
Malwee Malhas, patrocinadora do evento,
armou uma tenda para exposição de objetos
referentes aos 500 anos do Brasil, onde
recebeu visitantes, amigos e clientes. O

Industrial Wandér Weege expôs também

modelos de carros superpotentes, que se

tornaram mais uma atração durante o evento.

O encerramento da feira aconteceu às 17

horas do dia 9, através de cerimônia

específica, logo após ser cumprida toda a

programação aérea, concluindo com grande
sucesso esta iniciativa .

"Bii.E.

�.
to coordenou a

tine�nte dos SOO anos

. '
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PARA
ANUNCIAR:

371·1919
correiOdo OVO$@netuno.com.br

BIKE poro todos os idades,
pedalando no TRILHA certo.

BIKE TRILHA a casa das bicicletas I

Temos: esteiras, bicicletas ergométricas,
adesivos, acessórios e pe9as de reposi9ão.
Fazemos também o manutençõo e consertos no suo bicicleta.

ir 21 2313
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara uá do Sul

II1II

I

MOVEIS
ClHI I tptlfalllllos I,,_ IIweIos

Vende-se terreno no

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

Vende-se terreno no

Loteamento Versallés
II, na Avenida
principal, asfaltada
com 15x40, 28 de
fundo (604m2), na
Rua João Batista
Rudolf. Valor
R$ 35.000,00,
aceita-se carro.

Tratar: 370-1202.

,

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande, com
1350m de fundo por
110m de frente,
equipado com casa,
rancho e área para
arroizeira plantada,
em frente a Igreja
Nossa Senhora
Aparecida.
Valor R$ 70.000,00.
Negociável.
Tratar: 371-4332 ou

9103-8111.

Vende-se terreno na

antiga Tifo dos
Pereira, ria Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta

Perpétua do Socorro,
com 40.000m com 2
correntes de água, 1

pastagem de 5000m.
R$ 25.00Q,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno na

Rua Henrique
Marquardt, com casa

de alvenaria.
Valor R$ 18.000,00.

III

NEGÓCIOS & OF�RfAS'
sea"nd...f.lrá.'" 1'2h

CLASSIAUT��
,f.rsa·f.lra, às· I�h,

Vende-se terreno

350m2, Jardim São
Francisco, na Rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

.Pátina lixada, italiana
_c:_pj�tada____ .

.Mosaico. Colméia
;iYecaprcrespo •Texturas

PARCllftÓVEIS:
,QVqftg-hirq•.â,lih
CLASSIMÓVEIS:'
Quli'lt••felra� às ''Í2h,

PORTOCRED
Elllpl'éstilllo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Dinheiro 'no tlil, com IS melhores tlxos tio mercltlo.
* Não fechlmos porl I/mofo

I-R-u-az:-P,-oc-óp-/o-G-om-e-s""'de-O-'/v-e�-ra-�8-3- 370-0411

Tratar: 9991-0744.

Vende-se terreno pi
chácara, área

4.300m2, próximo a

usina do Bracinho em

Schroeder, com

nascente para

água, luz, ótimo
investimento.
Tratar: (47)
3025-4549 ou

453- 1023.

Vende-se urgente
terreno na Vila Lenzi
cl 493m2 - R$
11 :500,00.
Tratar: 9979-9970.

Vende-se terreno na

praia do Erwino.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0681,
com Onilde.

Vende-se terreno

próx. Piermann Mat.

Constr., na Vila Lenzi.
1 ótimo terreno de
400m, todo murado
com rua asfaltada -

R$ 20.000,0
negociável.
Tratar: 371-6069.

Vende-se terreno de

esquina, em Piçarras,
com 392m2,
bem localizado,
preço ocasião.
Tratar 370-0670.

no centro,
bem montada.

Tratar: 370-1185,
Vende-se 2 terrenos em horário comercial
na Vila Lenzi, com
429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00
cada ou troca-se por
apartamento pronto e

quitado. Tratar:
372- 1220.

PROCURA-SE

CACHORRODA RAÇA COCKER,
pelo marron, com 4 anos, conhecido
no bairro Czerniewicz. Entrar em
contato pelo telefone 371 -8116,
com Marlime. Rua Ema liemann, 77,
Czerniewicz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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, cfárea 84 m2, em
terreno de 469 m2. Rua Adenor

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

TERRENOSÀ VENDA
-+ 412 m2. Nereu Ramos (Próx. Igreja) Preço: R$15.000,00
-+ 412 m2. Centro (Próx. Canguru) Preço: R$ 45.000,00
-+ 910 m2. Baependi (Próx. Clube) Preço: R$ 60.000,00
-+ 1.375 m2. Barra (Próx. Pinguim) Preço: R$ 60.000,00
-+ 1.600 m2. BR 280 Guaramirim (Ao lado FAMEG). Preço:

R$ 120.000,00
CASASÀ VENDA

Imóveis L tda.

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

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende: Alvenaria, com área aprox.
245 m2. Rua Thomaz
Francisco de Goes

Preço: R$ 135.000,00

VENDE

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

-+ Em alvenaria, c/ área 238 m2, em terreno de 580 m2.
Rua Preso Castelo Branco, 21 (Vila Lenzi) Preço: R$
90.000,00

-+ Em alvenaria, c/ área 70 m2, em terreno de 432 m2. Rua
Gustavo Otto A. Welk (Barra) Preço: R$ 31.000,00

-+ Em alvenaria, c/ área 200 m2, em terreno de 300 m2.
Rua Francisco Hruschka, 1637 (Ana Paula) Preço: R$
95.000,00

APARTAMENTOSNA PRAIA
-+ Itapema -1 suíte + 2 qts. Resid. Carlos Henrique
-+ Balneário Camboriú - 1 suíte + 1 qt. Resid. Chopin
-+ Meia Praia - 1 suíte + 2 qts. Resid. Camberra

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

Rua João Picolli, 104 - eEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J -.lIA.- 371-2117www.imoveis-sc.com.br. _
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A Caraguá Veículos informa, através dos seus diretores que, exclusivamente neste final

de semana, dias 15 e 16 de dezembro, estará disponibilizando mais de 110 veículos

Volkswagen O Km, em diversas cores e modelos, em condições extraordinárias,
concedidas em um acordo realizado à portas fechadas entre a Caraguá e a própria fábrica:

• Juro zero para qualquer modelo;
• Pagamento em até 25 meses;

• Entrada ainda mais facilitada;
• Supervalorização do seu usado (qualquer marca),;
• Estoque com mais de 110 veículos;
• Diversos modelos e diversas cores a pronta entrega.

PLANTÃO CARAGUÁ NESTE FINAL DE SEMANA.
SÁBADO: 8H ÀS 17H - DOMINGO: 15H ÀS 2,OH

�.
Banco Volkswagen �.

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Cons6rcio Nacional Volkswagen

, .
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IL 275�3108
L.an I
Imóveis

CASAALV.
3 dorme

(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

CASAALV. 3 dorme
(Estrada Nova)
R$ 42.000,00

CASÀALV.3
dorme (após
Malwee). Entr.
R$ 15.000,00 +

R$ 470,00 por
mês

VENDAS
• CASA ALV, (nova) - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 43.000,00
• CASA ALV, (nova) - 3 dorrn, - Resid. Versailles - R$ 80.000,00
• CASA ALV, (nova) - 3 dorrn. -, Próx, Weg II - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorrn. - Barra (Malwee) - R$ 35.000,00
• CASA ALV, - 3 dorm. - Amizade - R$ 35.000,00
• CASA ALV, - 1 dorm, (falta terminar) - Santa Luzia - R$ 8.000,00 + 135x R$ 45,00

,
TERRENOS

• Area 375m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00
• Não perca área 325m2 - Estrada Nova

,
Entr. R$ 1.500,00 + R$ 200,00 mensais

• Area 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• �rea 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00
• Area 703m2 - Jguá Esquerdo (próx, Urbano) - R$ 12.800,00

APARTAMENTOS
• EDIF. ALÉSSIO BERRI - 3 dorrns. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 - R$
100.000,00 ou (Entr, + flnanc, direto),
• EDIF, SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00
• EDIF, ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - Entr. + fínanc.
• EDIF. MORADA DO SOL - (Cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
• EDIF, GONZAGA - 3 dorms. - Vila Nova - R$ 75.000,00 (Entr. + parcelas pelo CUB)

"LOTES ESTRADA NOVA - Entr. R$ 1;500,00 + R$ 200,00 mensais"

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

VENDE-SE UMA
LANCHONETENO

CENTRO DAODADE,
com ótima clientela.
Valor R$lS.OOO,OO.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

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

93 TERRENO - CORUPA - ESQUINA
ACESSO CORUPA E BR 280 - FRENTE
12.90M. LADO 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 CASA NA PRAIA -ITAGUAÇÚ /SC -

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

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

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

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
Cobertura c/ acabamento de la
Centro: 3 dorm. c/ garagem
Centro: 2 dorm. c/ garagem
Vila Lalau: 2 dorm., c/ garagem
Centro: 2 dorm. s/ garagem
Amizade:' 3 dorm. c/ garagem

esses
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Casa Comercial - R João Pieolli
Casa em Alv-:'c/ 3 dorm. c/ garagem
Casa alvo 3 suítes c/ piscina
Casa alvo c/ 3 dorm. c/ garagem

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sala c/60m2 - Centro Odontológico
Sala c/32m2 - Prédio do antigo Senae
Sala c/ 62m2 � Ed. Sehiodine
Sala c/85m2 - (ao lado museu)

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Rebelo
Ed. Reviera
Ed. Teresinha
Ed. Tribess
Cond. Amizade

LOCALIDADE
Centro
Czerniewicz
Vila Lenzi
Ilha da Figueira

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 330,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 250,00
R$ 280,00

VALOR
R$ 1.200,00
R$ 390,00
R$ 1.150,00
R$ 200,00

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

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)

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda, CRECIN°572-J

OFERTA DA SEMANA

I 10 APTO - CENTRO - R.
PROCOPIO GOMES DE
OLIVEIRA - OI 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'fCOMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
\.I

Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30
.. Aos sábados: 8h às 12h

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

1033 - CENTRO -

Ed. Jacó
Emmendoerfer, apto
1 suíte c/ hidra +

2 dorm., dep.
empregada, cozinha,

.: lavanderia,
•

1 vaga garagem -

RS 90.000,00

Rei: 2209 - Jguá Esqueráo- R: João Canos
Stein, 1430· casa alv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, sala
copo/coz.,lavond. Terreno 1144m2-RS45.000,00

Helmuth
Janssen . casa madeira 110m', 3 dorm, sala, copa,
cozinha, garagem + edicula, 3 dorm., bwc, cozinha.
Terreno 14x30 = 420m' - RS 26.600,00

2212 - SAO LUIS - R. João Franzner, 91 -

Sobrado novo alv. - Térreo: sala estar, escritório,
bwc, órea serviço, copa/cozinho, varando, fundos
e frentes. 2' Piso: 1 suíte c/ sacado e closet, 2
dorm. c/ sacada, bwc c/ doset, garagem 2 carros.

Terreno 448m' - RS 115.000 00

" "'"

2166· CIERNIEW/(l - R. Paulo Bekendorl,
15· coso alv., i suíte,,2 dorm., sala, varand., copa
cozinha embutida, órea serviço, garagem + edícula 1
suíte, órea serviço, copa/cozinha, órea festa. Terreno

=500m'-RS 156.000,00

3080 - JGUÁ ESQUERDO-
R: Alfredo Schumann -terreno 14.485,5m2

- RS 220.000,00

2185· ÁGUA VERDE - No alto
Casa nov,a alv., 160m2, 1 suite c/

sacada, 2 dorm., bwc, sala estar/jantar,
cozinha, órea serviço, órea festa c/

churrasqueira e bwc, garagem 2 carros.

Terreno 450m2 - RS 86.000,00

2163 -ILHA DA FIGUEIRA· R. Edmundo Georg
- casa alv. 130m', 3 dorm., sala estar/jantar, bwc,
copal,cozinha c/móveis sob medida, órea serviço,
desp., garagem, portão eletrônico, interlone.

Terreno 450m' - RS 65.000,00

2120 • ESTRADA NOVA - R. 695 s/n' -

casa de madeira, 52m', 3 dorm., sala, copa,
cozinha, lavanderia. Terreno 13x29 = 377m'.

RS 15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão: 9973-9093

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

carros. Semi-mobiliada.
R$140.000,00

1036 - CENTRO - Rua Arthur
Muller - casa antiga medindo

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

3356 - ED. MORADA DO SOL -

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

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

Terreno cf 456m2.
R$ 75.000,00

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

mobiliada, área de festas cf
churrasqueira e garagem pf 2

carros. R$ 125.000,00

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

14x25,50. R$ 150.000,00

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

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

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

qtos R$ 48.000,00 - aceita casa

no Amizade ou Czerniewicz

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

garagem pf 2 carros.

R$ 78.000,00
3037 - ED. SILVIO PRADI -

suíte + :2 qtos, sala TV, escritório,
cozinha mobiliada, garagem PI- 2
carros. R$ 110.000,00 aceita
troca cf casa.

3049 - Rua Piçarras esq. cf R.

Canoinhas - 160m2 total, suíte
+- 2 qtos. R$ 75.000,00 -

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

financiamento cf proprietário.

3046 - ED. ARNO REICHOW -

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

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

3045 - ED. FLORENÇA - suíte
+ 2 qtos, salas conj., cf lavabo,
copa, cozinha, dep. Empregada
e garagem. Área Privativa de
152,12m2. R$100.000,00

2296 - VILA LALAU - Rua
Major J. Ferreira esq. Cf Rua

Prof. Heirich Geffert -

S.746,67m2. R$ 210.000,00 -

entrada + parcelamento

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

lavanderia e garagem.
R$ 42.000,00

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

450,OOm2. R$59.000,00
1225 - JGUÁ ESQUERDO -

mista cf 4 qtos, Terreno cf
14x28. R$35.000,00

3047 - RES. AMARANTHUS - 6°
andar - sol da manhã - suíte + 2

qtos, dep. empregada, lavabo, 2

vgs garagem. R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

3313.- RES. ILHA DOS

AÇORES - apto novo cf suíte +

1 qto, R$45.000,00 entrada
+ financ. cl consto

3050 - ED. ROYAL BARG -

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

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

garagem. R$ 92.000,00

3029 - ED. AGATA - suíte + 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SQQ3 - 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$ 16Q.QQQ,QQ

4217 - CENTRO·
R. Proc. Gomes
de Oliveira,
1320 - Edif.
Isabella - síte +

2 dorm., sala cl
sacada, cozinha
cl armários, piso
madeira.
R$ 68.0QQ,QQ
negociáveis

15'21 - CENTRAL - Terreno
residencial e comercial cl
2.500m2, próximo Duas

Rodas . R. Rudolfo
Hufenuessler - R$ 3SQ.QQQ,QQ

1926 - AMIZADE - Casa alv. c/3 dorm,
1 bwc, sala TV, sala estar, coz., copa,
lav., garagem - Terreno cl 544m2• R.
Evaldo Schwarts, s/na - R$ 3Q.QQQ,QQ

1983 - CENTENÁRIO - Casa alv.,
cl 115m2, 3 dorm., 1 bwc, sala
estar, cozinha, lavanderia,

garagem + edícola cl churrasq., 1
dorm, 1 bwc. R. Henrich August
Lessmann, 199 - próx. Cepron -

R$ 49.QQQ,QQ

�r��
c "\ �.""
�0"d"'!::' ��

x

,,�.,

�
_

Y =B'i'

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 dorm., bwc social,
desp. e lavand. cl ar-manos, salao
festas, terraço pi piscina e garagem.
R$ 8S.QQQ,QQ parcela em até 24x

SQ21 - CZERNIEWICZ - R. Henrique
Marquardt - Casa alv., cl 93m2 - 4

dorm., 1 BWC, sala, coz., lavand., gar.
Terreno cl 532m2 - R$ 42.QQQ,QQ

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

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

murada - R$ 38.ººº,ºº

SººS - CZERNIEWICZ - R. Doetrich
Borches 131 - Casa alv. cl 162,55m2,
li dorm.; 2 salas, 2 bwc, copa/cozinha,
lavanderia garagem pI 3 carros +

quitinete c/ 1 dorm., sala, coz., bwc,
terreno cl 710m2 - R$ 8º.ººº,ºº

'.�. _,,J,
1899 - AMIZADE - R. Roberto
Ziemann, 1964 - Terreno
comercial ou resid., cl

19.125,00m2 - R$ 18S.ººº,ºº
192º - CENTRO - R. Vera Fischer, 225
- casa alv. 170m2, 3 dorm., 2 bwc,
copa, coz., sala estar, TV, salão de
festas cl chur., lavanderia, garagem .

.
Terreno cl 392m2 - R$ 78.ººº,ºº

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

Centro, apto cl
235,40m2, semi
mobiliado, 1 suíte cl�
���m.�

. ric Mielke, + 3 dorm., sala estar e
80 - sobrado cl 420m2, 5 suítes TV, � sacada, cozo cl
cf' armários emb., cozo cl móveis, armários emb., 2 vagas

sala estar/jantar, gar. pi 3 gar., salão de festas cl
automóveis, sacadas. Terreno sauna, chur., piscina,
500m2, próximo Verdureira ".'�. elevador, área verde cl

Raquel, aceita 2 aptos menores - .iit.:!!'::'I�19.350m2 -

Valor à combinar
'.

R$ 250.000,00 nego

��..�����������
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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

COD 021 - VILA RAU - casa em alvenaria
medindo I 72,OOm2 - construção moderna - I

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia,
área de festas, 2 banheiros, dispensa -

Valor R$ 75.000.00

COD 157 - VILA NOVA - casa em alvenaria
medindo 191 ,OOm2 - I suite, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, dep. de empregada,
garagem - MOBILIADA - Valor R$ 130.000,00

RO - área e terra comercia

ou residencial, medindo 4.400,OOm2 - galpão -

escritorio - deposito - negocia-se a empresa -

COD 136 - CHICO DE PAULO - Mini chacara - COD 142 - VILA LALAU - casa em alvenaria,
I suite, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, terreno todo murado -

casa nova - Valor R$ 78.000,00

COD 034 - BAEPENDI - Sobrado medindo

350,OOm2 - I suite, 5 quartos e demais dependencias
- proximo a Radio - Valor R$ 160.000,00

casa em alvenaria, 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, garagem, churrasqueira, jardim grande,
terreno todo murado - Valor R$ 70.000,00

COD 181 - VILA NOVA - Sobrado com

exelente localização, arquitetura moderna -

Valor R$ 230.000,00

LA LENZI - I suite, 2 quartos, 2
salas, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, terreno todo

murado - Valor R$ 95.000,00

't:$"'.

COD 176 - ILHA DA FIGUEIRA - mini
chacara - casa em alvenaria medindo 350,OOm2,
I suite, 2 quartos, 2 salas, 2 banheiros, área de
festas com churrasqueira e piscina, terreno todo
murado - Valor R$ 75.000,00

COD 141 - ÁGUA VERDE - I suite, 3 quartos,
2 salas, copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 4
garagens, área de festas - Valor R$ 180.000,00

COO 182 - VILA NOVA - Sobrado, construção
moderna, colocado em terreno duplo, area de festas com
piscina, segurança e privacidade - Valor R$ 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARCERIA DENEGOCIOS IMOBILIARIOS
Jaraguá do Sul .. Sáb�do, 15 de dezembro de 2001 .. E-mail: cortéiodopovo@netuno.com.br
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• EM PIÇARRAS
--;.n;p.t�. cl 170m2, em

�ro.c... t�t:,i:�j�.�t�;��W,�g�;��
!i:�:��cial, cozinhai

clu rasqueira, sacada, áre
�Qe erviço,

fi}, vagas de garagens;
-

'.dio c/q�adra. _ r'%'" '\.011 esportiva, saloes d�#festa - Rua ftereu Ramos.
Entrada 33.300,0�i'"parCelas R$' 11580,00 mensai'

r;
_:.��:�n_�vI� corriqidas pelo

cu,,�.! .�_.---",_,_-".,��
.

.

I ÂPA TAME,���f PRONT�1HUS - t�S?j;u Efnílio umgart na

categoria,biliqrio Destaque 2091 .

� 'i' !
"' ses s

• �

� :>: 1:

ni, 36 - Apto. com 30
�t 2,

com s�íte + 2 q�a�os,
empregad�,�2",gaLag.eJ)'s_LdemqJ.S._�ependeRclas.
e Salã� €le (esto,cnl:1rrasql:.l_eirÇl, '�una, sala de

glnas ice, sa a e n�.s, quadra esp.o.rtlval.q lasque e play-
ground. Preços de: 15 ' ,�Q\ç'l� 11 2.000
acabamento interno (pa !c.1 ! \:Mrt'iVJ;:�'uJ.pr,I=*;411!11��

I I i IIIdf"Ji,"'/';" ,"tiW", I
�%��"E**��:';:'i;wsà'i

Pareimóveis
PARCERIA DE NEGOCIOS

,IMOBILIAR/OS

r------------------i

, CASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais

, dep. - pronto - parte superior em construção - Terreno com 600m',
loto Versailhes - R$ 75.000,00

, • Casa em alvenaria com 207m', terreno com 590m' - R$130.000,00
no renascença R, 755 nO 100.

, • Casa cf 180m', cf suíte + 2 quartos e demáis dep. - Rua Frederico

·1�Shl�a�ás�lúa4��iihe��:��s��'��9Uá Esquerdo - Terreno cf 450m',

---:e<,ffffíCâção 230m' - R$ 99.000,00
• Casa em alvenaria cf 140m', 3 quartos, sala, cozinha, bwc, terreno

'li'. ,. cf 6q!ilm� - Rua luiz Pícolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá

"," do Stjl ou região.
\ ,. ca.:saJem alvenaria cf 247m', semi-acabada - R. Adolfo Antonio

Emrnen::,!oerfer, Rio Molha - R$ 180.000,00
Ó'rf. O�sal em madeira com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
,()

1 serviço. é garagem - Rua Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00
�I-.=êas�, na Rua Guilherme Hasse - loteamento Juventus, com

230JIl' - 99.000,00
�asa 'te + 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00
• StíBrad ialmente acabado - loto Versailhes - R$ 89.000,00
.·�esidenci maryllis, Aptos 304 A, sernl-rnoblliadn, suíte + 2
qu'â'l'tbs. R$ 75. ,00 .

, • Apto, n9"304--§uíte"+'1 qto-_' Ed;-Oatarina Erching - Rua Adolfo
Fiedler, 304 - �$�75�000iOO-��'-"�1" �, • Apto, cA 8<:)jn' - Ed. Prímula - Ru� A, hur Gunz, 475 - Vila Nova

, -R$45.000,Op i , ,

.[ •.. '.' '.
'. 6'fA�!')IOS/fIljIO

,
• Terreno llde:�I:�;,us6 iríâüstriaHi;i' 2;O.OOOm', na Rua Francisco
de Paula - R$ 1:30\000,00. !.

,
• Terreno em \5uarámirim, local nobré pa�a residência. R$ 22.000100
• com

...

4�3nt" na Rua Amábile Tl'radi, próx. ao Cond. Azaleias

,
- R$16,,09Q,OIb_. eseeeseess L
• l�)::ren' com 400,00 m' - Rua Es írtto Santo - Centro - R$

, 25;000,00 .

�w

�'''Terr�no c
_'

- Nereu Ramos - Valor total

A,f'�1 R$12.000,00.
.'

AlitÍf/?'" • 2 terrenos 'í Orn? - Rodovia BR 280, prox.
�. , ao Trevo de Guamiranga - R$ .000,00 (cada) .

ij • Terreno com área de 102.752-IOm' - Rua Walter Marquardt, próx.
, ao Posto Cidade II -r- R$ 250.001,00.
,• Terreno cf 62.500,00m' - ta luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00 <it '

, �e I��mc��P����o�e�iraeepo��;gged��g�;�.Jgõ�o�m alvenaria

__ , �oç�ç;(,07�"j)'f'õ'S"relrS).'l/SALAS• �'S!I,1k !;m:E;d._J·:1aria
.... n.a. 'ris�.in e cjenjais dep. - R$ 390,00

, • Ed:MtIgnó)ti,l apto tOiP8rtO
terminal rodoviário

- R$ 485,00
"

� I
, • Ed. Magnólia 1- a,'P. tp.15q3" ç/ 1 ql'o. ccini, I. ,-

Rua Pedro Francken,
nO 174, perto terrT]inalh l! j (\ ,) III �

, • Ed. Pnmula -'ap€o ·cl:suíte.+:,l qto e de!í11a s dep. - R$ 350,00
• Ed. Denis - ovi Brasília - apto cf 2 qtos � demais dependência

, -R$28000'
. »

• Sala� come
, 200,00
L _

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

Residencial Santos Dumont

Construção e Incor�Ora�ãÓ
_

ctI hPROMA

1
r+-: '-e61f' ô';rní, ia

Apto com suíte + 1 qja .' .'

Sunfl�w�r - Rua José
• .' w 'jm()bili�ria SECUlU !� I

cozinhc/estor/jontor sac a ' }E'1!nmendoerfer
com churrasqueira, �ar�. (p�6xl o Marechal)
Tempo de obra: 18 ni�ses - Apt'lt· lj1 101 e 106, c/

Preço fechado/tbta��-'- l23Q1� -Ísulte + 1 qto. e

R$ 42.750,0 dernais c . Entrada de

Parcelamento direto c

PROMA
Uso do FGTS

arina Frutuoso' - tos c/
2 quartos, c/ área '4 140m2,

sac a c/ churrasqueir#EntradaR$ 3 . 14;00 (pgto nov/2001) +

parco �e R$ 2.202,8; corrigidaspelo ClB. Entrega d�chaves e� 1

'i ano e 8 meses.

\ I

a - Apto. n°,203 A - área de 111.70m2
ais dep., 1 vaga garagem. Rua Pedro Avelino

Fagundes, R$ 53.000,00 � Entrada de R$ 23.000,00
trans. financiamento bancário Caixa de R$ 30.000,00

PRíMULA
Apto. NOVO, cf
1 qto e demais

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

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto,
esquina com Clemente Baratto

Lorenzo: Rua 'Marina
Frutuoso, esq. Leopoldo
Molheira - Apto 2 quartos, 1
suíte + 1 quarto, bwc social,
sala estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, copo/cozinho,
lavanderia, 1 vaga de
garagem. Área c/ 118,51 m2)
- R$ 60.150,00 s/ acab.,
entrega maio/02

ED. AMARYLLlS
Vilo 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

- 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/

I acabamento.
-' Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.

Salas comercial execulivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00 c

c/ 101,40m2 - 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

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

Residêncial

, A

EDIFICIO MONACOVOCÊPODE'IERUMABELAVISTA

- 3 Dormitórios
. 1 oú 2 vaga.s de garagem
. Salão de festas . Playground
7 Pavimentos c/ elevador

- Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.
lUlQUITUn

�H� ti. Pj:IUtll WOLj:

Ref.:3B09: PARTAMENTO
EDIFICIO MÔNACo'
Com 01 e 02

dormitórios, sacada,
churrasqueira coletiva,
play ground, ótima

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

JUIQUITOlI
�H� ti. Pj:lUtIl WOLj:

Ret.: 604 - lova Brasilia - 01 suíte,
.

02 quartos, idemais dep., Rua: Egidio

f_:::�.�:L��OO'oo Neg.

Ref.: 350 Jaraguá Esquerdo - 2 casas
• em alv. construídas separadamente,
OI

podendo ser vendida juntas ou separadas,
•

casas c/ 1 suíte c/ hidro, 2 qtos, sala, copa
• com piso de madeira, COZo c/ porcelanato,
II

escritório, lavanderia, churrasqueira,
• acabamento cf gesso e massa corrida,

aquecimento solar, portão eletrônico. Valor
Ilegociável.

Ret.: 2250 Baependi - R. Ney
Franco, 693, próx. Clube Atlético

Baependi • terreno cl 879,90. R$
45.000,00 nego

Ret.: 1104 Centenário - R. Henrique
A. Lessmann, próx. antigo Cepron.
Casa em alvenaria, com 3 qtos, sala,
bwc, copa, coz., lavand., garagem pi 1
carro e churrasq., edícula pi salão de
beleza. R$ 50.000,00.

Frederico Ranthum, 18.055 . terreno

c/6.240,00. R$ 50.000,00

•

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

PARCIMÓVEIS

liirassol
IMÓVEIS
371-7931irPABX

E-mail -imoveis@netuno.com.br

C��� I�:AI� :Vjõl �2G��:����M_
-

Préx, Gráfitã Guaramirim-·lPreço R$

rI6:000;00''''+='financi,melnto CEF

SABADO, 15 de dezembro de 2001

CRECI 1741-J

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUA JOÃO
PLANINCHECK- nO 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/medida - Preço R$ 68.000,00

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód II 12 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv. c/ I 30 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$ 50.000,00

Cód 3079 JARAGUÁ ESQUERDO -

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

18.500,00 (terreno comercial)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód 1114 CZERNIEWICZ - Casa de
A1v. c/ 120 m2 - 3 quartos - Terreno c/

348m2. Preço R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



! DISPUTA acirrada
! Os chamados "Especiais de Natal" deste ano vêm

! em números expressivos, Eduardo Moscovis revive

! a saga de Jesus no "Brava Gente" do dia 25
"

�II
""_"''''_··S'Ã'BAÕÕ;'�r5"aê'aêzem b'rô'cfê"2ÕõTI�:;;;; ;�",,,,,!if$ílfii!)'"

CURUPIRA ROCIZCLUB FAZ lO ANOS
o templo do rock alternativo de Santa

Catarina comemora 10 anos de estrada

com a realização do Festival 10 anos de

Curupira Rock Club, que começa na

próxima sexta-feira (21), às 21 horas, e

continua no sábado (22), a partir das 15

horas. 'Dezesseis bandas ._ todas de

'Santa Catarina - dividem o palco.
Algumas são bastante conhecidas do

público regional, como a Euthanásia, de
São José, que se apresenta na noite de

sexta-feira e aproveita a oportunidade
para lançar um CD. As bandas

Ambervisions, de Florianópolis, e

Zirighidu, de Jaraguá do Sul, também
lançam CD durante o festival.

De acordo com o proprietário da Abrigo
Nuclear Records, promotor do evento,
Edson de Souza, na sexta-feira

apresentam-se as novatas "Stereotróia",
de Joinville, e "Liris Gee", de Jaraguá do

Sul, formada somente por garotas. Na
mesma noite fazem show a "Sufoco",
também de Jaraguá do Sul, "Euthanásia",
de São José, ''Ambervisions'', de
Florianópolis, e "Os Legais'.', de Joinville.
No sábado, a festa começa às 15 horas

com espaço livre para apresentações de

bandas iniciantes, que terão 25 minutos

para mostrar ao público o trabalho que
desenvolvem. À noite os shows começam

Banda Liris Gee sobe ao palco do Curupira pela primeira vez, na sexta-feira

às 21 horas com as bandas "Daven", de Joinville, "Kill
the Future", de Schroeder, "Bodegueros", de Jaraguá do

Sul, "Cuba Drinker and the hi-fis", de

Blumenau, "Fly-X", de Guaramirim,
"Repulsores", de Schroeder, "Zirighidu", de

Jaraguá do Sul, "Hey Miss", de Blumenau, e

''Assepsia'', de Balneário Camboriú.
A expectativa do coordenador do evento é de

reunir um público de aproximadamente 700

pessoas. Edson explica que o festival deste ano

está substituindo O já tradicional Encontro da

Cultura Underground, que acontece sempre no

primeiro sábado do mês de dezembro. ''Ano que
vem retornamos com as edições do Encontro",
afirma.

Na avaliação de Edson, o Curupira
transformou-se num marco quando se fala em

desenvolvimento da música alternativa na

região. Ele recorda que há 10 anos existiam

no máximo três bandas alternativas na

região e, atualmente, são dezenas. "O que
faltava era um ponto de encontro, de

convergência. E esse espaço foi ocupado
pelo Curupira", analisa.
Entre altos e baixos, o Curupira resiste às

dificuldades e, a cada ano que passa,
reafirma a proposta de ser o elo entre a

cultura underground e. o público. Bandas
famosas, como o Ratos de Porão, do

. .

vocalista João Gordo, elogiam o Curupira e

levam o nome do local para o resto do

Brasil; Financeiramente, segundo Edson, as

dificuldades são as mesmas

de sempre. ''A gente resiste

de teimoso", resume.

Zirighidu e Euthanásia
aproveitam o festival e

lançam seus CDs

e comemora com Festival de Bandas
Aproveite mais uma grande feira da Estofados Krause nos dias 8 e 9 de dezembro, das 8 às 19 horas.
Serão vários modelos a preço de fábrica. Não deixe passar essa chance de ter um estofado novo.

Venha e confire.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 15 de dezembro de 2001

Nei, Luizinho, Juarez e Jean, narradores do Clube dos
Cavaleiros. Eu resolvi falar sobre este assunto porque escuto

muitos narradores falarem a frase: "Somos apenas um

papagaio falante", que discordo. Não tenho nada contra os

papagaios, mas considero o trabalho do narrador muitomais

que ler e transmitir ordens ..
Narrador é, acima de qualquer coisa, um tradicionalista,

gaúcho, conhecedor do regulamento nos. detalhes, inclusive,
as várias formas de interpretação dos textos ali escritos.

Narrador tem que conhecer os valores pessoais, materiais e

espirituais do público, cidade e entidade onde está

trabalhando, para saber quando e como pode fazer uma
brincadeira e/ou critica em benefício do evento. Se não, sem

querer, poderá ofender alguém.
Narradêc tem o poder da comunicação e divulgação na mão

que, às vezes, não quer, mas deve omitir fatos. Em outras

horas, onarrador tem. que ser gaúcho cuera e destemido para
falar verdades amargas G f�rinas de partir o coração, mas, para
o bom andamento dos: trabalhos e _o bem da tradição gaúcha,

: '::.� tem que falar, e saber falai.

Narú� um eventoêitambém transmitir a cultura gaúcha para

toclqs. os OUV!?t�s, e é de fund�mental importância que os

fatos, -, r�gl,Í:f;amefltO,':v()cabulário, valores e costumes sejam
di�uigadó�:;'cl�"�d.irha correta e, mais uma vez, pesa o

conhecimento e maturidade do narrador.
Estes gaúchos, durante o rodeio, abrem mão do tempo de

lazer, do conforto de seu acampamento e/ou residência e

trabalham, pois pesa sobre estes trabalhadores a

responsabilidade de'chamar os competidores na ordem certa,
observar a cancha, divulgar patrocinadores, atender visitas,
citar nomes de autoridades e celebridades presentes, anunciar

a placa do carro mal estacionado, divulgar os próximos
eventos etc" etc., e estar sempre bem humorado e com uma

boa aparência. Não considero remuneração osvalores
monetários recebidos, e sim uma ajuda de custos.

Senhores narradores, admiro, respeito e reconheço a

importância deste trabalho dentro da tradição gaúcha. Saúde
e sucesso a todos estes tauras 90'microfone. (MARCON)

Foto 01: Adenor José
Franzner e Adolar

Oldemburg, presidente e

vice do Clube dos.Cavaleiros
do Norte Catarinense,
cedem tempo, experiência
profissional e capacidade
administrativa para liderar
esta entidade tradicionalista

gaúcha. A seu jeito, com
regulamento próprio e

diferente do MTG-SC, mas
seus bailes, festas e rodeios

jamais foram inferiores, pois
carregam em alto e bom

tom, e fazem cumprir, os
principios básicos do gaúcho
campeiro, hospitaleiro e da família gaúcha. Agradeço o carinho e respeito que sempre
recebo da família·tradicionalista gaúcha "Clube dos Cavaleiros". Quero, em nome da

sociedade gaúcha, agradecer e reconhecer o trabalho do empresário e tradicionalista

Cilo Junkes, durante os oito anos que esteve à frente desta entidade. A diretoria deixa

sua mensagem,Adenor: "Mais um ano vem chegando e com ele mais uma etapa de
nossa jornada. Eu quero, neste momento tão importante, agradecer a todos que, de

uma maneira ououtra, nos ajudaram aatingir os objetivos. Quando o Natal se

aproxima lembràmos das dificuldades que enfrentamos durante o ano e, com a magia
desta data, aflora a certeza de um amanhã melhor. Acreditamos que o ano-novo será

mais feliz, cheio de esperança e repleto de paz. Feliz Natal e um próspero ano-novo".
Adolar: "Agradeço a todos que tanto contribuíram nos rodeios passados, em especial
ao bondoso Deus, que nos iluminou nessa caminhada, e a proteção em todos os dias
da nossa vida, dando oportunidade de muitos encontros para fortalecer nossa união e

tradicionalismo. Desejo um feliz Natal e ano-novo repleto de saúde, esperança, paz e

. sucesso." (MARCON)

úlio Lombardi,
Piquete Guri

Campeiro, sempre
acompanhado da

esposa e dos dois

filhos, é presença
certa nos eventos

gaúchos de nossa

região. Ginete,
laçador e pai exem
plar, Júlio registrou
um dos momentos
de lazer com a

família, onde assava uma

costela à moda bem

campeira. Aproveito para
desejar paz, luz e harmonia
a todas as fanúlias,' feliz
2002. (MARCON)

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARACAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

fone/fax:371-0330 -

- Centro Jara uá do Sul

DEMARCHI
i'

CARNES OFERTAS

CÀBlfES

�
FONE' (47) 371-45.7 FAX' (47) 275-0524 -JARAGUA DO SUL - se

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

Filé americano u·;.........•.. RS 3,99
Lombo bovin� ',;��.� .. � � .. � ..;.... � ..... R.$ '2,75

"Estamos aceitando encomenda de filé duplo
(temperado) para as festas de final de ano"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ÉVILIN ERITzKE
-

CONCERTOS DE ADVENTO
O Coral Evangélico Ja
raguá, juntamente com a

Carnerata e a Orquestra de

Cordas da Scar, levará a

público nos próximos dias

seu já tradicional progra-
I ma de final de ano, os

Concertos de Advento. A

participação de solistas e

músicos, especialmente
convidados, farão parte do

ponto alto das apresen
tações deste ano: a Missa

da Coroação, de Wolfgang
I
Amadeus Mozart (1756-
1791), a mais conhecida

das 17 missas compostas

por Mozart.

Os Concertos de Advento

acontecerão em Jaraguá
do Sul, sempre com entra

da franca, nos seguintes
dias e locais:

Dia 14 de dezembro (sexta
feira), às 20h30, na Igreja
Evangélica Luterana -

Ilha da Figueira;
Dia 16 de dezembro (do
mingo), às 9h30, na Igreja
Evangélica Luterana
Centro;

.

Dia 16 de dezembro (do
mingo), às 20h30, no Cen

tro Cultural de Jariguá do

Sul- Scar.

Grupo especial
Aproximadamente 90 aposentados
da Indústria Duas Rodas

Industrial visitaram o Parque
Zoobotânico de Brusque, no último
dia 28 de novembro. O grupo foi
coordenado por Célia Siqueira
Campos, da Cosmos Turismo.

Parabéns à Duas Rodas pelo apoio
social aos seus ex-funcionários.
(esta foto está no disquete)

O sócio-proprietário da Anti-Doppe, Jaison Tomaselli, o superintendente da

Caraguá, Jurandir Botelho Machado, o presidente do L10ns Clube, Fernando
Moraes Rêgo, a presidente da Apae, Mônica Schünke, e o presidente da

Associação Novo Amanhã, Paulo Schroeder; na Caraguá Veículos

Solidariedade
o Dons Clube (Cidade Industrial) entregou no último dia 11 um

cheque de R$ 10 mil para a Associação Novo Amanhã e um veículo

para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de

Jaraguá do Sul. As doações foram arrecadadas com o resultado da

16a Noite Alemã, que aconteceu no mês de setembro, no Clube

Atlético Baependi.

Udo e Margit
Wagner, Marcelo

Wagner e Isabella,
Sally e Vicente

Caropreso na

apresentação das
novas ampliações à

imprensa, no dia 7

de dezembro

Inauguração
ALivraria ePapelaria Grafipel inaugurou, em grande estilo, as suas novas
instalações. A novidade é o Cyber Café, a Floresta dos Livros e uma sala

especial para reuniões, cursos e lançamentos de livros. Superaconchegante,
vale a pena conferir!

CENTER

•
CD's - DISCOS· FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Floricultura
ir'

Florisa

Eugênio
Schmõckel Filho 'e

Cíntia Chiodini
Schmõckel. Ela
aniversariou no

dia 6 de
dezembro.

Felicidades!

Parabéns!
Nos seus 18 anos de

existência, você só nos

trouxe alegria e

felicidade. Neste dia
tão especial, queremos
lhe dizer o quanto o

amamos. Feliz
aniversário! São os

votos do pai, Renato,
da mãe, Lurdes, do
irmão, André, da irmã,
Patrícia, e do cunhado,
Alexandre

Participaram da confraternização: Imobiliária Girassol, A Chave,'
Séculus, Teodoro, Vilson, Menegotti, Barra Sul, Marimare Rancho
Imóveis

Confraternização
A Parcimóveis, uma parceria entre nove imobiliárias de

Jaraguá do Sul, realizou na última quarta-feira um jantar de
confraternização de final de ano. O encontro aconteceu na'
Chácara Mime, no Bairro Rio Molha. Reuniram-se os

proprietários, familiares e funcionários.

Dr. Antonio E. Menna
·6FTÃiMOLOGfsTÃ��:··�·��;··�·�;;:·�����;;;;;�
...................................................................................................................................................................................................................

ESPECIALIZÁÇÃO: HOSPITAL DE CdNICAS EsTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
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H indlmayer,
filha de

Rosimere,
completa
hoje (15)

2 aninhos.
Amanhã

Enfeitando nossa coluna a fofinha Nicole Berci,
filha de Odimar e Rosangela Vieira

Esta é a estrelinha da família Eger,
Jeniffer Fernanda Eger, que

completou o 10 aninho no dia 11 de
dezembro. Esta é uma .homenagem
de seus pais, avós, padrinhos, tios e

primos. "Parabéns, nossa
estrelinha"

Aniversariou dia 12 de dezembro o

gatinho José Leonardo Rosa Buzzi. Os

pais, Ademar e Ivanir; e as irmãs, Ana
Paula e Fernanda, desejam muitas
felicidades. A festinha aconteceu na resi
dência para amiguinhos e familiares

"No dia 10 de dezembro completei
dois aninhos. Vejam como sou

fofinho. Sou o orgulho do papai,
José Carlos, e da mamãe, Rosimere.
Meu nome é Vinicius Clementino"

Completa 4 anos dia 18 de
dezembro Henrique Steffens. Os

pais, Guilmar e Marlice, e as irmãs,
Fernanda e Eloísa, desejam toda

felicidade

Completa 1 aninho hoje (15) a

bela Esther Gumz da Costa. Os

pais, Custódio e Eliana, e a irmã,
Rebecca, desejam parabéns! Ela

recepciona amiguinhos e

familiares no Restaurante Aurora

Matheus Eduardo Weber
Gessner completa 5 anos

amanhã (16). Os pais, Wilson e

Diviane, e demais familiares

desejam felicidades

NASCIMENTOS
2/12 - Bianca Hefter

3/12 - Thomas Alberto Zipf
4/12 - Brayann Marcilio

4/12 - Joanna Padua Ribeiro de Oliveira

4/12 - Evellyn Luize de Andrade

5/12 - Pâmela Pradi Herbert

5/12 - Gabriel Marcos Ponstein Pereira

5/12 - Greice Carvalho de Goes

6/12 - Rafael Fuzi

6/12 - Nicole Büttner

6/12 - Alberto José Münch

7/12 - Ana Beatriz Lankewicz

7/12 - Maicon Alves de Lima

A fofinha
Thauna

Aparecida
Zatelli

completou 1

mês ontem
(14). Seus

pais desejam
felicidades

, A partir deste mês, o
Colinho Baby, Oikids Roupa de Crian�
c o Jornal CORREIO DO POVO vão
sortear pe�s de roupa entre as

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

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

"
CORREIO DO POVO

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau
Weg,MaIwee, 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 -se - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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ESPECIALCORRErODOPOVO
ESPECIALCORREIODOPOVO

ESPECIALCORREIODOPOVO

ESPECIAlCORREIO DOPOVO

ESPECIAL CORREIODO POVO JARAGuA DO SUL, SÁBADO, IS DE DEZEMBRO DE 2001

HÁ 30 ANOS, A VILA

LENZI NEM DE LONGE
LEMBRAVA O BAIRRO

POPULOSO E DESEN

VOLVIDO QUE É HOJE.
FALTAVA MUITA COISA'
PARA SER UM BAIRRO
COMPLETO E NEM

TODAS AS CARÊNCIAS
PODERIAM SER SANA

DAS DE IM EDIATO. MAS
AO MENOS UM ANSEIO
CONCRETIZOU-SE
NAQU ELE ANO.

o

®
M_rIcll!
.raraoens Lenzi,
pelos 30 anos!

total com o cliente

o desejo de abrir naquela comunidade
um centro de compras, ou ao menos, um

"comércio de secos e molhados" já
existia, mas faltava uma chance. Com a

idéia na cabeça, eis que surge uma

grande oportunidade e assim, o ex

funcionário do Comércio Breithaupt,
Getúlio Lenzi e sua esposa Araci Lenzi,

, ex-funcionária do Comércio de Secos e

Molhados Waldemar Grubba, concreti
zam o sonho de ter o próprio negócio. E

desde que abriu as portas, em dezembro

de 1971 até hoje, o Supermercado Lenzi

vivenciou todas as mudanças da comuni

dade, tornando-se o coração do bairro. A

área física dobrou de tamanho, o

número de funcionários não parou
mais de crescer, assim como a gama
de produtos oferecidos.

Atualmente a empresa é comanda
da por toda a família e mantém o

compromisso com o cI iente de ven

der produtos de qualidade superior a

preços baixos com o atendimento

personalizado que é sua marca

registrada.
Confira neste caderno a história do

"Lenzi", conheça sua estrutura e

informe-se sobre as promoções deste

especial de 30 anos.

Gráfic�p
3707919

rVerão". vão faltar os "amigos aeIé' . I
e mUltolITtetessante", proreuza o ator, -ue lTeULC-COIll a uapr<1-óé-LÇ-=�,'.'m�o� ,

.. _

As demais emissoras também vão dar Luciano, os mais solicitados do ,ano.
--------------------------------------------------------
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A ,I'

TRES DECADAS
de puro dinamismo

� .
�I,

EM 1971 A COMUNIDADE DA VILA LENZI JÁ COMEÇAVA A SENTIR A NECESSIDADE DE TER UM VERDADEIRO CENTRO PARA

ABASTECER A CASA. NASCÍA ALÍ O SUPERMERCADO LENZI, QUE DEZ ANOS DEPOIS PASSAVA POR UMA GRANDE AMPLIAÇÃO

Naquela época, Araci estava grávida do seu quarto filho. O
mais velho, Ivair, tinha apenas sete anos. O casal trabalhava
sozinho no comércio. "Tfnharnos um bom movimento. Tudo

era servido no balcão. Éramos o único comércio deste ramo

no bai rro", comenta Araci.
Aproximadamente sete anosdepois, surgia o Atacado de

Frutas e Verduras Lenzi, que anexo ao comércio, atendia por
atacado outros estabelecimentos da cidade e região. A grande

demanda e o número cada vez

maior de clientes fez surgir a
necessidade de contratar alguns
funcionários.

Quando a empresa completava
dez anos, uma nova estruturafoi
montada. Eram dez funcionários e

a família trabalhando juntos..
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MANTER TRADIÇÃO
de supermercado de bairro

OFERTAS DIÁRIAS DOS l'vWS VARIADOS PRODUTOS EM TODAS AS SEÇÕES JÁ É TRADIÇÃO NO SUPERMERCADO LENZI, QUE
TORNOU-SE O CENTRO DE COMPRAS DOS MORADORES DO BAIRRO

A PREOCUPAÇAO EM ATENDER
BEM E OFERECER OS MELHORES
PRODUTOS SEMPRE FOI O
COMPROMISSO DO SUPERMERCADO
LENZI COM O CLIENTE. Todos os dias
o supermercado promove ofertas

imperdíveis em todas os setores: verdureira,
açougue,.produtos de limpeza, massas,
bebidas, alimentos em geral. Para garantir
a melhor carne e evitar filas, o cliente pode

encomendar carnes antecipadamente por telefone ou no ato da compra.
Tudo para garantir o bom atendimento e a comodidade do consumidor.
Além disso, o supermercado Lenzi também conta com o atendimento

por telefone, em que o cliente pede o que precisa e o supermercado leva
até a sua casa.

PROGRAMA DE QUALIDADE
Pensando em garantir a boa receptividade do cliente, o Supermercado

Lenzi possui uma parceria com a Maxiplan, uma empresa de gestão
empresarial, de Joinville. A empresa está desenvolvendo um programa
de expansão, com modernas técnicas de planejamento estratégico,

DIPROSUL
Rodrigues e Laranjeira Ltda. - Rua Leoberto Leal. 1328, fundos - Barreiros - São José. se - Tel. (48) 246-1866
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FAMILIA UNIDA

garante crescimento
NEGÓCIO

ELFRIDA Zoz VIU A EMPRESA CRESCER, ASSIM COMOWAlDEVINO GUTJAHR E DÁSIO PISKE, QUE TRABALHAM HÁ 20 E 19

ANOS NO SUPERMERCADO, RESPECTIVAMENTE

supermercado. Todos assumem

responsab i I idades que, com o

passar do tempo e o aumento da

demanda, toram sendo necessárias

para ajudar os pais. Ivair, por
exemplo, é responsável pelo
atacado de frutas e verduras.
"Precisamos dividir as tarefas
devido ao crescimento da

empresa", comenta. Os outros

filhos ajudam na administração e

decidem sobre o setor de compras,
de vendas e o setor financeiro.

Nos orgulhamos de ser parte
integrante do progresso desta

grande empresa.
Parabéns "Lenzi" pelas três
décadas de pleno dinamismo.

Ruo Pastor Ferdinondo Schlünzen, 62 - centro
Tel. (47)2750335/3711285
Jaraguó do Sul, se

Vida Mineral e Água San
Catarina dividem a

felicidade de participar
do 30° aniversário do

Supermerc doijenzi.

Rua Thomâs FC6. ele Goes, 501,
Nova Brasília - Jaraguá do Sul
Tel. (47) 372-1363

Qualidade en-.

serviços contábeis

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REIS GUMZ SIC LTDA.
RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 120 "TEL. (47) 371·4747
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Suplemento infantil do

CORREIO DO POVO
N° I - Dezembro/200 I

OI PESSOAL! PRONTOS PARA BRINCAR
DE MONTÃO? NO PRIMEIRO NÚMERO
DO FESTINHA TEM UM MONTÃO DE

PASSATEMPOS E MAIS UMA HISTÓRIA
SUPER LEGAL COM A PATOTA DO

JAIMINHO! TÁ ESPERANDO O QUÊ? A
FESTINHA JÁ VAI COMEÇAR!
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FESTINHA é uma criação de:
CROMOART Criação e Fotolitos (tel. (47) 3700816), elaborada com exclusividade poro
CORREIO DO POVO. Opto Comercial (47) 371-1919.
Artes e argumentos: Dorlon O. Anadeto, com personagens registrados.
A reprodução total ou parcial é proibido. Patota do Jaiminho - direitos autorais reservados.

AGORA QUE VOCÊ ME AJUDOU A CHEGA� A MINHA
1NAVE, ENCAIXE AS FIGURAS QUE ESTAO AQUI

EMBAIXO E ENCAIXE NA CRUZADINHAl É FÁCIL!

�

E

3 AGORA, QUE TAL ENCONTRAR NO CAÇA-
PALAVRAS OS NOVE PLANETAS DO NOSSO

OI PESSOAL! PRONTOS PRA BRINCAR SISTEMA SOLAR? SÃO ESTES: TERRA,
NO ESPAÇO? SATURNO, PLUTÃO, MARTE, MERCÚRIO,

PRA COMEÇAR, VOCÊ PODE ME URANO, VÊNUS, JÚPITER E NETUNO.
AJUDAR A CHEGAR À MINHA NAVE?

A ÃAí SIM, A GENTE PODE COMEÇARl U U U T E N U U U
P L R P T E R P S I P
l T R L O N R U T A S
U Ã E U N E T U N O U
T E T T Ã T A T U N T
U R A R V S U V E N U
R L R P E U R C R Ã R
A A U A N A Ã U P N E
N O I R U C R E M O M
O R A M S ç E ç ç Ã ç
R E R I O M T R R T R
U Ã T E O I I L O U U
L U T Ã U U P P L L U
P T E R ç A U P Ã P P
I E T R A M J J I I
Ã T C T W T J T E R T

NOSSA! VISITEI TANTOS PLANETAS QUE NEM

4
LEMBRO QUAL FOI O ÚLTIMO! PINTANDO CADA
LINHA DE UMA COR A GENTE VAI DESCOBRIR!
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UAU! SÃO ATIVIDADES RECREATIVAS., CULTURAIS., ESPORTIVAS ENVOLVENDO
AS CRIAN�AS NO RESGATE DE BRINCADEIRAS LÚDICAS!

QUE TAL COMEÇARMOS A BRINCAR AGORA? ENCONTRE NO DESENHO ACIMA: DOIS

ABACAXIS, UM PAR DE LUVAS, UM COELHO E TRÊS PASSARINHOS. DEPOIS,
PINTE BEM LEGAL! CAPRICHA, TÁ?!

o ACAMPAMENTO É DIRIGIDO ÀS CRIANÇAS ENTRE 6 A 12 ANOS E ACONTECERÁ
DE 17 A 21 DE DEZEMBRO (PERíODO DE FÉRIAS ESCOLARES).

TEREMOS ATIVIDADES TODOS OS DIAS DA SEMANA. DE 28 A S8 FEIRA. NO PERíODO DA TARDE. DAS 13H30 ÀS 17H30.

SERÁ OFERECIDO LANCHE TODAS AS TARDE E TODAS AS CRIANÇASRECEBERÃO UMA CAMISETA DO EVENTO.

NA 58 FEIRA. DIA 20 DE DEZEMBRO. IREMOS A UM PASSEIONO HOTEL FAZENDA SANTO ANTÔNIO.
SAIREMOS DE MANHÃ E SÓ VOLTAREMOS NO FINAL DA TARDE.

LÁ PASSEAREMOS À CAVALO. IREMOS NA PISCINA E VAMOS BRINCAR DE MONTÃO!

NESTA SEMANA, COM ESTA DIVERSÃO TODA, POR UM CUSTO DE APENAS:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
Conhecendo o passado, compreendendo o presente e construindo o futuro.

'ATORES INTERPRETARAM LEÓNIDAS CABRAL HERBSTER li) E O DR. NEREU RAMOS (2).
EM ALUSÃO A PRESENÇA DOS MESMOS A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO. EM 1941-
PRESENTES O PREFEITO. IRINEU PASSOLD. GOVERNADOR DO ESTADO DE SC.
ESPERIDIÃO AMIM E O VICE-GOVERNADOR. PAULO BAUER

"'-----

INFORME-SE SOBRE O CURSO DE \
CAPACITAÇÃO PARA VISITAÇÃO
MONITORADA ESPECIALMENTE

PARA TODOS OS PROFESSORES. POIS O
MUSEU só RECEBERA SUA ESCOLA

\", COM AGENDAMENTO ANTECIPADO! ,/
�'� "

.,.,----�

. )
I I

( /

,,�-

MANTENHA-SE INFORMADO
DA PROGRAMAÇÃO DO MUSEU!
FAREMOS VÁRIAS EXPOSIÇÓES

DE CURTA DURAÇÃO.

�'--
:> \"--"__,.. - - --

--"---'-'"
/ O MUSEU PODERA '\
f FAZER PARTE DE SEU )\ LAZER. POIS TEREMOS

\SEMPRE NOVIDADES! f
" /
'<,

.

/
-...... "

- -�
�---

PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUA DO SUL
SECRETAR1A MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FlINDACAO ClILTURAL

São os votos da equipe do Museu!

VEJAM SÓ ... DOS 'REGISTROS HISTÓRICOS DE 1941
VIERAM PESSOAS ILUSTRES PARA A INAUGURAÇÃO

DO NOSSO MUSEU. O PREFEITO NOMEADO DA ÉPOCA
LEÓNIDAS CABRAL HERBSTER

E O INTERVENTOR FEDERAL DR. NEREU RAMOS •••

-,\
O QUE SERA ESSE TOTEM NA

IFRENTE AO MUSEU? O QUE ElE

SIGNIFICA? EM BREVE VOLTO

��RA FALAR MAIS SOBRE ElE ••• /'

.c-;

MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
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PENSA QUE A BRINCADEIRA NO

ESPAÇO ACABOU, É? POIS AGORA,
VOCÊ TEM QUE ENCONTRAR QUAIS AS
DUAS NAVES EXATAMENTE IGUAIS.

OLHO VIVO, HEIN?!

1 c d

o o • o

3
OBA! DOIS LIGA-PONTOS EM UM!

DICA: ELAS BRILHAM À NOITE!

� 21
"

....11#
•

10
.

• 39 •

8" • 4

•

6
" .57

•
7

8 .

9
10

•

•

. 11

• 12 ..

13

•

• 2

2
COM APENAS DOIS TRAÇOS, DIVIDA AS ESTRELAS
ABAIXO EM QUATRO GRUPOS, DEIXANDO

QUATRO ESTRELAS EM CADA GRUPO.

• 3

" 4

18 • • 5

•

17 '

16 •

15

14

OLHANDO RAPIDAMENTE PARA AS FIGURAS

ABAIXO, RESPONDA: QUAL MAIS SE

REPETE E QUAL SÓ APARECE UMA VEZ?4
,

'
/

-51;-

5
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RITINHA E REGINALDO EM

IIAU!

POSS
DA UMA
LTINIIA?

VOCÊ É MEU ÚNICO
IRMÃO 1990 SIM! E

NÃO DEIXO!
NANANINANÃO!

PORQUE O TIO GERCINO

JÁ FEZ UM CARRINHO

DESSES PRA VOCÊ! E CADÊ?
VOCÊ ESCANGALHOU ElE

TODINHO!

AHH MAS AQUELE ERA MUITO ,

FRAQUINHO•.• DEIXAJVAL.

EU PROMETO QUE CUIDO

DESSA VEZ! DEIXA VAL.
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NÃO! NÃO E NÃO!
E POR SUA CAUSA QU

EU TÔ AQUI!

ENTÃO COM ESSA CAMA
FEIOSA PRA VOCÊ, BOBAlHONA'

QUE CAMA LEGAL!

DEIXA EU EMPURRAR

VOCÊ. RITINHA?
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3

COME ON EVERYBODY! NÃO SE PREOCUPEM! EU

NÃO XINGUEI NINGUÉM! SÓ FALEI VAMOS LÁ
PESSOAl! TÁ VENDO SÓ COMO APRENDER

INGLÊS É IMPORTANTE. O FESTINHA E O CCAA
VÃO DAR UMA AJUDINHA! VAMOS BRINCAR?

QUER APRENDER EM INGLÊS, O NOME DE ALGUMAS
PARTES DO NOSSO CORPO? É ASSIM: TENTE
PRIMEIRO COLOCAR AS PALAVRAS ABAIXO NA

ORDEM CERTA, DEPOIS, CONFIRA NAS RESPOSTAS

I· NOSE - NECK - MOUTH - ARM - FOOT - LEG - EYE 1

2 LIGUE OS PONTOS E DESCRUBRA O

QUE SIGNIFICA uNAI!.:'!

30 31 33 34
36 40

• ·35 39

28 21
•

•
. • ..

22 23 .

I
• ,

I
3738

, 32
.. "

24 27

• • .

21 2526 16 41

, �1 1�.. • ,

, ..
•

15 14 8·18 17 .,
..

., " • •

20 .. 13 12 9 7
6

19

42

."

o
•

5 4

..

3

COMO É CABElO EM INGLÊS'! PARA
DESCOBRIR, SIGA A PISTA CORRETA!

43

". 1

4
COLOCANDO A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA

NA CASINHA INDICADA, VOCÊ VAI DESCOBRIR

OUTRAS PARTES DO CORPO EM· INGLÊS!

., 2

·.d op sopsp - 5301 :saluap = H!33! 'sopap = S<l39NI:I- (v JOlaqe:l = <l11lH - (E /1l4un = llliN (G/� =

!OO:l :euJad = 931:oól!Jq = f'I<l1i :oóo:>sad = �83N :e:Joq = H1nOf'l :zueu = 3S0N :0410 = 3A3 (I :'dS3<l
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A Caroline

de Toledo gosta
de conferir se os os

gatinhos estão

comendo
tudinho!

Essa é a Maria

Paula Pincegher,
de 5 anos!

, ,
Camila Medeiros

.

Costa, saindo para
um passeio!

da Silva de 6 anos é

mesmo um linguarudo, né
pessoal!

Essa

é a turma da

Escola Municipal
Cristina Marcatto, que
visitou o CORREIO DO

POVO!
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A colecão verão 2001L02
, �

,tJ
�

Q1
70
o
�

�
n
�)
._

I,Q
uma delícia de roupa!

Posto de Vendas
Rua Carlos Blanck, 229

Tel. (47) 371-9441 - Jaraguá do Sul, SC
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jHOLAAMIGOS!l.,QUETAL? �ANJ. fNlOOOOOíAlVAMOS APRENDER O NOME DE ��O:-:.
'4 L_j �

ALGUM�����������DURAS . _ O O O

1
ENCAIXE NA CRUZADINHA 000O t 00AS FRUTAS QUE
APARECEM EM ESPANHOL

O O��toll41\14

Ó eB
�l.l1\\.\.�

6 7 13 16 17

1 2 4" ·8 9 1� • •• 19

41: : l:;'\ J ',,, 1"1 :,:,': ('O' ·
zo

38. 3332 .29.28' r '21

,
37

• •
25 24

39 35 34 •
30

31

2
DESEMBARALHE AS SíLABAS .

E DESCRUBRA A TRADUÇÃO DESTAS
FRUTAS E VERDURAS:

PIMIENTO tãornenpi

lECHUGA cefaal

SANDIA lanrnecia

ZANAHORIA ranouce

MANDARINA genafanri

REMOLACHA teba rrabe

3
LIGA-PONTOS SÃO MESMO LEGAIS!
LIGANDO TODOS OS PONTINHOS VOCÊ
DESCOBRE A TRADUCÃO DE "MAil"!

,

40

18

Precisando de uma força?

•

23
.

22
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CORREIO DO POVO

ESSE �ILME
eu quéro ve�1

ESSES FILMES UITO OUTROS. VOCÊ ENCONTRA NA

Matrix Vide Locadora,
rEJnCO, centro. lei. 275 2058

A, ,�{(Ç)-VA, O�l�f\
DO IMPERADOR

9HREK TAMBÉM É MUITO.
C' MUITO. MUITO

ENGRAÇADO PORQUE
19TURA UM MONTE DE

PER90NAGEN9 DE CONTO
DE-FADA9. COMO 09 TRÊ9

PORQUlNH09.
O LOBO MAU •••• E ELE9

VÃO PARAR
N MUNDO DE 9HREK. UM I ..

OG O VERDOLENGO MUITO I

DO �BUGENTO. QUE CONTA
COM A AJUDA DO

9EU AMIGO
BUR O FALANTE. É MUITO

DIVERTIDO.
ME9MO!

E99E FILME É
MUUUUUlTO

ENGRAÇADO! É A991M:
UM IMPERADOR
MUITO DO CHATO É
EN EITIÇADO E
RAN9FORMADO
NUMA LHAMA PELA
MALVADA
CON9ELHElRA YZMA.
AGORA. O IRRITANTE
DO IMPERADOR TEM
QUE PEDIR AJUDA A
UM CAIPIRA MUITO
BONZINHO PARA
VOLTAR AO NORMAL ••

JÁ FALEI QUE É MUITO

ENGRAÇADO?
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SAtsAUU. 1� de dezembro de 2001

I RlÊNClA
ÇÃODO

Sinônimo e forças na geração de sucesso!

Parabéns ao Supermercado Lenzi pelos 30 anos .

V AKlt.UAU t.'!)l I Y \-vn.J.�J.V JJV J. v , V "'-

FRUTAS E VERDURAS
são vendidas no atacado

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES FRESCOS SÃO GARANTIDOS PELO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS PRÓPRlO, QUE
ALÉM DE ATENDER AO "LENZI" TAMBÉM SUPRE DEMANDA DE DIVERSOS COMÉRCIOS DA CIDADE

,

DEPÓSITO DE BEBIDAS MALTA
Av. Tancredo Neves, sInO - Bom Jesus - ex. p. 34

ltaiópolis. se - Te!. (47) 652-2153 - Fax 652-2480

.

FU NDADO HÁ APROXIMADAM ENTE 22 ANOS, O
ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS LENZI SURGIU DA
NECESSIDADE DE ADQUIRIR PRODUTOS DE

QUALIDADE E SEMPRE FRESQUINHOS.
Numa área de 200 metros quadrados, anexa ao

supermercado, Ivair comanda a compra e venda de mercadorias.
De acordo com Ivai r o atacado abastece desde mercearias até

restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais
de Jaraguá do Sul e região.
O atacado está atendendo, atualmente, com o mesmo horário

do supermercado. De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e

aos sábados das 7h30min às 18 horas, sempre sem fechar para
o almoço. Durante o mês de dezembro haverá horário especial:

�
\3!tl

......
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Atacado da família. Dásio Piske,
ingressou ali em 11 de outubro de
1982. Ele é considerado o braço
direito de Ivair, o responsável pelo
local. \\Gosto daqui; é uma empresa
justa, companheira e que entende os

problemas dos funcionários", diz
Dásio, que já tem o

\\ Lenzi" como seu

segundo lar.

"

HISTORIA DA EMPRESA
é contada pelosfuncionários

movimento e atendia as necessidades de toda a comunidade
daquela região. Tanto tempo em uma única empresa pode sugerir
que ela seja compreensível com seus funcionários.
Valdewino Gutjahr, há 20 anos, iniciou na empresa como

açougueiro. justamente nesta esta época, em 1981, estava sendo
inaugurada a ampliação do supermercado. Ele diz que entre
tantas outras coisas, o Supermercado Lenzi sempre foi lembrado

por oferecer grande variedade de carnes, sempre fresquinhas,
bem cortadas e de indicustível qualidade. Da mesma forma no

_______�_____, f' ELFRlDAZoz VIU A EMPRESA CRESCER, ASSIM COMOWALDEVINO GUTJAHR E DÁSIO PISKE, QUE TRABALHAM HÁ 20 E 19
ANOS NO SUPERMERCADO, RESPECTIVAMENTE

Pio José lappelline
Tifa União, s/no, Rio Cêrro II

[araguá do Sul, SC
(47) 392 3052

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SAtsAUU. l� ae aezemoro ae ZUUl

QUALIDADE·E PREÇO
baixo mantêm público fiel

VARIEDADE DE PRODUTOS É IMENSA E A ESTRUTURA COMPLETA OFERECE VERDUREIRA E AÇOUGUE COM iTENS DE QUALIDA

DE COMPROVADA

TRADICIONAL EM JARAGUÁ
DO SUL, O SUPERMERCADO
LENZI É LEMBRADO PELOS

CLIENTES PELO BOM

ATENDIMENTO, PELAS

PROMOÇÕES REALIZADAS E,
PRINCIPALM ENTE PELA

QUALIDADE E PREÇO BAIXO.

De acordo com a fundadora Araci Lenzi, a empresa sempre
manteve um compromisso com o cliente oferecendo a ele, as
melhores condições de pagamento e os melhores produtos
existentes no mercado.

Atualmente, a gama de produtos é de uma variedade imensa.
São mais de dez mil produtos que atendem perfeitamente a

necessidade de toda uma família. Ainda, há diferencial de
oferecer ao consumidor marcas conhecidas de qualidade
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Grande variedade em produtos
de cama,. mesa e banho

NG mês de dexembrG, atendemos
em horário especial. Aos dGmingos

abrimos das 8h às 12h

Nas compras a vista,' em qualquer
valor, desconto de 50/01

I
II
I

I'
Porobêns SuperrnerccdoLsnzil :

i
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SÁBADO, 15 de dezembro de 2001 VARIEDADES/TV CORREIODO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 12 A 16/12

TALENTO NATO

(GLOBO, DOM, 12:45H)
Boca vai se revelar um ótimo

bailarino no episódio "Nada Será
Como Antes" do programa
"Sandy e Júnior". Apesar do estilo

heavy metal, Júnior vai descobrir
que Boca está fazendo aulas de
balé e guardará a novidade em

segredo, a pedido do amig? Mas,
Alvinho também saberá das aulas
de Boca e vai espalhar a notícia.
No mesmo episódio, Bruno
(Daniel Del Sarto) e Sandy vão
conversar sobre o relacionamento

deles. Ela também recebe notícias
de Gustavo e vai sentir saudades

do ex-namorado.

o VENCEDOR É•••
(SBT, DOM, 20:30 H)
Silvio Santos comanda a votação
que escolhe o grande vencedor do
"Casa dos Artistas". Os finalistas
Alexandre Frota, Supla, Mary
Alexandre, Bárbara paz e a

cantora Patrícia Coelho, que estão

há 45 dias no "Casa dos Artistas",
devem receber a visita dos

familiares para aguardar o'
resultado da votação. O campeão
leva R$ 300 mil e o segundo lugar
ganha R$ 100 mil.

FINALíSSIMA
(GLOBO, DOM, 22:50 H )
Zeca Camargo comanda a última

etapa do "No Limite - 3". O
finalista enfrenta o competidor
vencedor do "Vale dos Exilados".
Cláudia Lúcia, Diuare e Fábio

aguardam a "repescagem" para a

final da competição. O vencedor
do programa embolsa R$ 300 mil.

BEM DANÇANTE
(SBT, sáb, 17 H)
Cuca Lazarotto comanda o

especial "Som ao Sol". O

programa gravado em duas

partes, no Walt DisneyWorld

Resort, nos EUA, e no cruzeiro

Disney Wonder, nas Bahamas.

Além de bate-papo, o programa
mostra shows com Christina

Aguilera, Shaggy, BB Mak,
Dream e Baha Men. Cada um dos
artistas revela a "Lista das Dez

Melhores Coisas Para se Fazer no

Verão".

PRAÇA DA PAZ

(SBT, sAB, 22 H)
Padre Antônio Maria e o bispo Marcelo
Crivela da Igreja Universal se encontram
com Carlos Alberto de Nóbrega no banco
de "A Praça é Nossa". Além de passar
uma mensagem de paz, os religiosos
ainda cantam juntos a música "Luz do
Senhor". O "Bom Velhinho" também
visita o programa.

CONFUSÃO
(GLOBO, sAB, 22 H)
O humorístico "Zorra Total" prepara
uma festa natalina. No quadro "Festa",
Alfredão vivido por Jorge Dória será o

Papai Noel da noite. Mas o "coroa" tem
uma decepção quando se depara com o

filho, Alfredinho, personagem de Lúcio
Mauro Filho. O moço aparece fantasia
do de rena para desespero dopai.

EM FAMíLIA

(SBT, sAB, 23:30 H)
A família Camargo está em peso no
"Sabadão Sertanejo", comandado por
Gugu Liberato. O apresentador recebe
além de Zezé di Camargo e Luciano, a

dupla Cleiton e Camargo, irmãos dos

sertanejos famosos. Wanessa Camargo,
filha de Zezé, também canta as músicas

do novo Cfz

BENEFICENTE
(GLOBO, sAB, 01 :30 H)
Serginho Groisman comanda o especial
natalino do "Altas Horas". O

.

apresentador monta uma árvore de
Natal com objetos pessoais de diversos

atores, como Lima Duarte, Alessandra

Negrini e Cláudia Raia, para serem

leiloados. A renda é revertida: a

Fundação Sou da Paz. Nos musicais

Falamansa, Roberta Miranda e Frank

Aguiar. As garotas do SNZ cantam ao

lado dos pais Baby do Brasil e Pepeu
Gomes. O Papai Noel do programa será

Péricles, do Exaltasamba.

A VOLTA DO REI
(GLOBO, SAB, 23 H)
Com direção de Roberto Talma, o "Rei"

Roberto Carlos relembra alguns de seus

antigos sucessos como "Eu te Amo, Eu
Te Amo", "As Curvas da Estrada de

Santos", "Detalhes" e "Jesus Cristo". O
show gravado nos estúdios do Projac,
no Rio, terá o mesmo repertório do CD

"Acústico", lançado recentemente. Não

vão faltar os "amigos de fé".

.EM FOCO: ESPECIAIS DE NATAL POR MARIANA MEIRELES

POpTEVÊ

Com a proximidade do fim de ano, as

emissoras iniciam uma disputa acirrada. As

armas são os chamados "Especiais de Na

tal". Neste ano, entre o expressivq número
expressivo de produções com a temática

natalina há até algumas inovações - coisa

rara. A Globo, por exemplo, preparou um

verdadeiro pacote natalino. A começar

pelo tradicional show de Roberto Carlos.

Com direção de Roberto Talma, o espe
cial acústico do Rei será exibido dia 22.

Mas a garotada também terá atenção es

pecial. O "Sítio do Pica-Pau Amarelo"

apresenta o episódio '.'Festa da Cuca" no
dia 26. O ator Reynaldo Gianecchini as

sume o papel dele mesmo e será o príncipe
do aniversário de 15 mil anos da Cuca. "

É legal participar de algo que também

marcou minha infância", conta. A TV

Cultura também investe nas crianças com

a exibição na véspera do Natal do "mak

ing of" do "Ilha Rá-tim-bum", que estréia

em março de 2002.

Para os mais crescidinhos, os hu

morísticos "A Grande Família" e "Os

Normais" fazem piadas com algumas
situações típicas em festas de fIm de ano.

Em "A Grande Família", que vai ao ar dia

20, Nenê se empenha em organizar a ceia

natalina, mas uma discussão em pleno
Natal põe tudo a perder. "Como em toda

boa família, é um Natal agitado e nada sai

como planejado", diz Marieta, às garga
lhadas. Confusão também é o que não falta

no episódio "Feliz Nàtal é Normal", de

"Os Normais". Nele, Arlete Salles e Fúlvio

Stefanini incorporam um casal que tenta

organizar uma festa no prédio. Mas Rui e

Vani, respectivamente Luiz Fernando

Guimarães e Fernanda Torres, estão

dispostos a sabotar a idéia. "É um dos mais

engraçados do ano", avisa o diretor José
Alvarenga jr, O episódio vai ao ar dia 21.

Ainda no pacote da Globo, o "Brava
Gente" exibe no dia 25, "O Mistério do

Boi Surubim", com direção de Carlos

Araújo. O episódio revive a saga de Jesus,
interpretado por Eduardo Moscovis. "É
um exercício de atuação na tevê diferente
e muito interessante", profetiza o ator.

As demais emissoras também vão dar

Divulgação

Silvio Santos em "Aluno Nota 10"

suas tacadas nas festas. Além de investir

numa série de shows - com astros

internacionais como Andrea Bocelli e Rick

Martin, entre outros -, a Band aposta no

baiano Caetano Veloso para comandar o

show do "Réveillon da Paz", diretamente do

Farol da Barra, em Salvador, no úlrimo dia

do ano. Os apresentadores Otávio Mesquita
e Astrid FontenelIe narram o Carnaval fora

de época - toda festa na Bahia vira Carnaval

-, que terá também apresentações de

Carlinhos Brown e Banda Beijo. O diretor

de programação da emissora, Rogério Gallo,
acredita que a escolha dos convidados não

poderia ter sido melhor. "Temos uma ligação
forte com a Bahia. Nada melhor que uma

atração festiva para a virada do ano", aposta
Gallo. Na mesma noite, a Globo exibe o

"Show da Virada" com Rita Lee e Jorge
Aragão, entre outros, logo após a festa

"Réveillon Brasil", comandada por Luciano
Huck.

Na noite da virada, a Record investe no

luau do "É Show!", com Adriane Galisteu.

Gravado no Guarujá, litoral de São Paulo,
terá o show da banda de forró Falamansa.

O astro da emissora, Raul Gil, mostra na

véspera de Natal vários duetos com os

calouros que se destacaram neste ano.

"Vamos valorizar os responsáveis pela
enorme audiência do ano: os calouros, a cria

da casa", explica Raul Gil.

Já a emissora de Silvio Santos resolveu

deixar de lado o clima natalino e mostra uma

programação alternativa. Como o especial
"Som ao Sol", comandado por Cuca

Lazarotto na tarde do dia 22. O programa
gravado rio cruzeiro Disney Wonder, nas

Bahamas, traz musicais e entrevistas com

Christina Aguilera, Shaggy e BB Mak, entre
outros. Ainda nesta linha, o homem do baú

apresenta no dia 23 "Aluno Nota 10 - O

Melhor Estudante do Brasil", uma

competição entre os melhores alunos do país.
A RedeTV! também não encontrou

o espírito natalino. Não há especiais previstos
e a programação segue normalmente. É o

caso do "Gabi", com Marília Gabriela. Na
noite de Natal, a jornalista e agora atriz fica
de frente com a dupla Zezé di Camargo e

Luciano, os mais solicitados doano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E CORREIODOPOVO SÁBADO ,15de dezembro de 2001VARIEDADES V

I PERSONAGEM DA SEMANA:_.JUllA.NAPAfS
POR FERNANDO MIRAGAYA

.........................................._ _.... . EºEII:.Y�

GOLPE
I baixo
I

Através de seu papel em "O Clone",
Juliana Paes está inaugurando um novo

tipo demulher aproveitadora. Depois das
"marias-gasolina" e "marias-chuteira" da
.vida, a Karla - com "k", como a persona-

gem gosta de frisar - da novela das oito é
urna espécie de "rnaria-tatame'', Afinal,
lapesar de se dizer apaixonada por Xande
- Marcelo Novaes -, ela não vai pensar
duas vezes em trocar esta semana o

namorado, que sonha em se tornar um
I

.

lutador de vale-tudo, por Vítor Belfort,
um já consagrado competidor de jiu-jítsu.
Não satisfeita,mais tarde ainda vai crescer
o olho na grana de Tavinho, personagem
de Victor Fasano. E em vez de seduzi-lo

Ipara dar o golpe da barriga, prefere roubar
uma amostra do sêmen do empresário e

fazer uma inseminação artificial para
poder chantageá-Io. "A Glória Perez é

polêmica. Acho que ela está fazendo um
alerta e uma baita crítica a esse tipo de

.rnulher", acredita a atriz de 22 anos, que
ficou em evidência no ano passado e

I I conquistou corações ao interpretar a sen
sual Ritinha de "Laços de Família".

i
I Mas esta bela fluminense de Rio Bo-

i I nito e moradora de Niterói acha que a

, I Karla de "O Clone" retrata bem o co-

tidiano. Para Juliana, mulheres que
procuram uma ascensão social através de
relacionamentos amorosos são figuras
bastante comuns. ".A:cho que não está

I apenas retratando uma 'maria-tatame', mas

I mulheres que estão a fim de se dar bem,
: independentemente se o cara é famoso ou

� I não. Isso acontece com empresários, caras
comuns que têm dinheiro", ressalta.

Para retratar isso, Juliana ainda está
construindo gradativamente a

personagem. "Depois que você pega o

texto e assiste a algumas cenas, pode
aparar as arestas e encontrar um tommais

adequado", revela. E depois de achar o
tom de Karla, Juliana vem procurando
imprimir mais "força" à jovem do

I'
subúrbio que sonha em sermodelo e não

I! mede conseqüências para conseguir o

I estrelato, "Ela ama o Xande, mas passa

I· f por.
cima dis.so tudo

por.q
ue � vontade

,
devencer naVIdaacaba sendomaior,Apesar

I de setumaambição negativa, trata-sedeuma

I
pessoa com muita garra", defende.

Cenas mais sensuais e fogosas, como

I
as que Juliana protagonizou em "Laços

II de Família" e no episódio "A Morte da
,

Porta-Estandarte" do "Brava Gente"

II ainda não estão previstas em "O Gone":
Mas quem quiser conferir os invejáveis

[dotes
físicos desta belamorena vai ganhar

�
'verdadeiro presente de Natal, É que

Luiza Dantas/CZN

Jufiana Paes, a Karla de "O Clone", da Globo

na terceira semana de dezembro já vai estar disponível na rede
um ensaio fotográfico de Juliana no site Paparazzo. Depois, em
janeiro, a atriz vai ser entrevistada no palco do "Caldeirão doHuck".
Já na novela, depois deVítor Belfort, Karla vai estar jogando seu

anzol em Tavinho - Victor Fasano. "Ê um personagem rico, que
está na crise dos 40. Acho que deve rolar", especula a atriz.

P - O JaymeMonjardim chamou você para fazer a Karla
de "O Clone" depois que viu sua atuação em "AMorte da

Porta-Estandarte" do "Brava Gente". Como está sendo
trabalhar com um diretor detalhista como é o Jayme?

R - Ê uma outra linguagem, mas estou adorando. Ele é
realmentemuito detalhista. Nas cenas, oJayme puxa pelos detalhes
e principalrriente pelo dose. Ele quer ver o seu olho brilhar. E
realmente nossos olhos dizem tudo da nossa alma.

P - Empoucomais deumanovocêganhou repercussãograças
àRitinha de "Laços de Família".O quemudou de lá para cá?

R - Não mudou nada. Ê como se tivesse pego um emprego
e agora tenho de ralar. Continuo namesma casa, pedindo a opinião
do meu pai para tudo, tenho os mesmos amigos.' Ê óbvio que
conheci outras pessoas e você passa a ver menos a família e os

amigos. Você acaba ficando mais egoísta, mas sempre ligo pedindo
desculpas. Mas, na essência, continuo a mesma.

P - Incomoda o fato de muitas pessoas na rua ainda
chamarem você de Ritinha?

R - Não me preocupa. Pelo contrário, foi um personagem
muito marcante. E ainda não deu tempo das pessoas assimilarem
a Karla. O engraçado é que algumas pessoas que me param na

rua e falam: "Aí Ritinha, agora você está em 'O Clone';'.

"Tenho outros

tsleatos, além das
minhas coxas."

MARISA ORTH, atriz,
demonstrando que

está disposta a se

livrar da Magda do

"Sai de Baixo", este

ano.

"É tudo pelo profissional" FLÁVIA FEOLA, repórter do "Melhor da

Tarde", da Band, antes de passar óleo nas pernas e nas costas do
modelo Tadeu Fracari durante o intervalo de um ensaio fotográfico
que o rapaz estava fazendo para a revista "G Magazine".

Divulgação

"Meupai viveu uma porrada de coisas com a banda/ � porra/ você
tem uma filha e.nso vai querer que ela seja comida aos 14 anospor
um cara que toca no Camisa de Vênu� porrs!" PENÉLOPE NOVA, VJ
da MTV e filha de Marcelo Nova, ex-vocalista do grupo de rock
Camisa de Vênus, justificando a caretice e a rigidez do pai.

"Vamosparardeconversarquea audiênciaestácai,!do."SILVIO SANTOS,
advertindo os participantes do programa "Casa dos Artistas" sobre o

excesso de nhenhenhém sobre o eliminado Taiguara, que estava ao

lado de Silvio, no palco.

"lá dentro vivi uma vilã e despertei meu lado strtz:" Núbia Óllve,
modelo, empresária e atriz, falando sobre a descoberta de sua vocação
durante o "Casa dos Artistas" do SBT. Ela, inclusive, deve ganhar o
papel de uma vilã em "Amor e Ódio", nova novela do SBT.

l'Ligueipara a produção e implorei que me dessem uma ponta. I'

MALU MAOERI atriz, que teve o pedido atendido e acabou gravando.
participação no especial do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", que vai ao
ar nó dia 271 depois de "O Clone".

"PorquesóaRecordpodeentrarnojog4 heinDona Globo?Entã4 cascudo
na Globo tambéml"JORGE CAJURU, apresentador do ''TV Esporte", da Rede

TV!, irritado com o fato de só a equipe da Record ter tido permissão de

captar imagens da partida entre São Caetano e Atlético Mineiro.

"Não quero que fotografemmeubundão!" MARIA PAULAI apresentadora
e humorista, reclamando de fotógrafos que queriam registrar seus

dotes físicos na praia.

"Gosto de andarpelada dentro de casa. Eu chego na casa dos meus
,

amigos e vou logo tirando a roupa. " ANA PAULAARÓSIO, atriz, revelando
uma faceta desinibida.

"Nãoquero ficarconhecidacomoa mulherdo Frota.
I" DANIELA FREITAS,

apresentadora do "Terceiro Tempo", da Record, e namorada de
Alexandre Frota, preocupada que a atual, fama do amado atrapalhe
sua carreira.

"Não comeu ninguém não. Foi o �dradom' que tremeu. "COM ENTÁRIO

DE UMA TRANSEUNTE escorregando no português durante um povo-fala
do programa "A Casa é Sua", da Rede TV!, repercutindo a cenas

protagonizadas entre Alexandre Frota e Patrícia Coelho debaixo dos
famosos edredons da "Casa dos Artistas".

,"Queria saber se e/e aceita candidatas." NEIDAI assessora de Mari

Alexandre, dando uma cantada no senador Eduardo Suplicy, ao

vivo no programa "Superpop", da Rede TV!.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
GfNfIlOSALA 'UME/HORÁRIO

1 MONSTROS S.A.

15h - 17h - 19h - 2lH

DA

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (D)
14h45 - 17h45

2'
.

VID'A 'B;N�I�A'
20h45

3
XUXA E OS DUENDES A
14h30 - 16hl5 - 18h - 19h45 - 2lh30

A

A/C

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DESENHO ANIMAD�
/ F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

2

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (L)
2lh (SEX, SAB, DOM, TER, QUA E QUI)
18h45 (SEG)

,

SALA 'UME/HORÁRIO

1 XUXA E OS DUENDES

13h30 - 15hl5 - 17h - 19h - 2lh

(se"g (17) fi haverá sessão das 2lh)

MONSTROS S.A.
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

(seg (17) fi haverá sessão das 22h)

3 VIDA BANOIDA,
14hl5 - 16h45 - 19h15 -21h45
(no sab (15) seg (17) fi haverá sessão das 2lh45)

4 , HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL (D)
14h30 - 17h30 - 20h30

(seg (l7) fi haverá sessão das 20h30)

5
FECHADO PARA REFORMAS

6
LEGALMENTE LOIRA
14h45 - 16h45 - 18h45

(seg (l7) fi haverá sessão das 20h30)

A

DA

c

A

c

A

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

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

1

14h - 16h - 18h - 20h (SEG)

14h - 16h - 18h - 20 h - 22h (SEX, SAB, DOM, TER, QUA E QUI)

SALA 'UME/HORÁRIO

HARRY POTTE� E A PEDRA FIL9S0FAL
15h - 18h - (SEG)

,l�h.- �8� -. 2 �h . (S.EX1 S�B� O?M� ·T�R,. "Q�A .E ?UI�
2 MONSTROS S.A.

, ;3 .

A

DA

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

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

ENTRETENIMENTOaV

• RETRATO FALADO: DANIEL DEL SARTO
POR CINTIA LOPES

POpTEVÊ

""

BONITA
emergente

Jorge Rcdrtçues Jorge/CZN
Daniel dei 5arto, o Bruno de "5andy e Júnior"

Daniel del Sarto jamais imaginava participar do seriado

dominical "Sandy e Júnior". Ele confessa que antes de integrar o
elenco nem sabia da existência do programa, há três anos no ar.

"Para ser sincero, nunca tinha ouvido falar do seriado", jura o ator

de 27 anos que interpreta Bruno, justamente o namorado de Sandy
no seriado. Na verdade, Daniel, que também é músico, estava em

turnê pelo país como o protagonista de "Cambaio", musical com
repertório de Chico Buarque eEdu Lobo. Foi quando Teresa Falcão,
uma .das autoras do seriado, convidou Daniel para o teste após
as�istir ao espetáculo. "Foi un: contratempo dan�d�,�Não tive nem
tempo para me preparar", lembra. ,; "

Mesmo entrando& sopetão no seriado há dOIS meses,Daniel
conta que a receptividade dos novos companheiros de trabalho

não poderia ter sido melhor. "É uma festa. Nos intervalos o Júnior
e eu sempre tocamos violão", assegura. O encontro com Sandy,
inclusive,', foi em cena, quando o personagem de Daniel apareceu
na escola. "Não havíamos trocado idéias antes. Nesta cena, então, é

que nós "fomos apresentados", recorda. E o entrosamento com a

musa "teen" foi, segundo ele, maravilhoso. "A Sandy é ótima. Ela

está sempre disposta a ajudar nas cenas": elogia. Umas das cenas

mais comentadas foi, sem dúvida, o beijo do casal, logo no segundo
episódio que Daniel participou. "Falei que não sabia beijar na tevê,
mas a Sandy me tranqüilizo� e disse: sóprecisa ter o olho no olho",
recorda. O ator não agradou apenas à direção de seriado, mas às

adolescentes também. Tanto que Daniel se mostra surpreso com o

assédio. "Esse retorno rápido nJo existe n? -teatro, mas está sendo
bem legal": diz ele, que se despede do seriado no início do ano que
vem. Danieljá está escalado-para "Desejo deMulher", novela que
substitui "As Filhas daMãe". j'Estdu radiante �enJ a oportunidade",
conta o ator que será Nicolau, 't,n:n "Dj" motoqueiro.

XUXA E os DUENDES

13h30 - 15hl5 - 17h - 18h45 - 20h30 (SEG) A
13h30 - 15hl5 - 17h - 18h45 - 20h30 - 22hlO

(SEX, SAB, DOM, TER, QUA EQui)

•

NOME - Daniel dei Sarto.
NASCIMENTO - P de setembro de 1974, em
São Paulo.

APELIDO 7 D,any.
",
-,

_j,

NA' TEvÊ '- "A9óro o ",Atitude.com", da Rede
Brasil".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Chapolim
Colorado", do S BT.
NAS HORAS LIVRES - Gosto de visitar meus

pais em Angra dos Reis, no Rio.
No CINEMA - "Moulin Rouge", de Baz

)

Lurhman.
LIVRO - "O Perfume", de Patrick Suskind.
MÚSICA - "Ausente", uma composição minha.
Na geladeira - Coca-cola.
PRATO PREDILETO - Camarão com Catupiry,
BEBIDA - Caipirinha. !l

,O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Uma calça
saia: japonesa bem exótica".
MULHER BONITA - Minha namorada, Luiza.
HOMEM BONITO - Reynaldo Gianecchini.
CANTOR - Lenine.
CANTORA - Cássia Eller.
ATOR - Antônio Fagundes.
ATRIZ - Glória Menezes.

CARRO - "Qualquer um que não dê

problemas".
PERFU ME - "É segredo".
TIME DE FUTEBOL - "Não gosto de futebol".
ARMA DE SEDUÇÃO - "A sinceridade".
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Ficar trancado no

apartamento num dia de sol".
MELHOR VIAGEM - "Com amigos para Cam

pos do Jordão".
SONHO DE CONSUMO - "Uma lancha".
FILOSOFIA DE VIDA - "Persista em seus

objetivos. Um dia, se realizam".
MANIA - "De carregar o violão para todos os lados".
MELHOR NOTÍCIA - Quando passei no teste do
musical "Cambaio".
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA j Ser autêntico.
MELHOR COMPRA - "Meu apartamento no Rio".
INVEJA - "Tento me controlar. É muito
destrutiva".
LUXÚRIA - "Se deu vontade, realizo loqo".
GULA - "Com um prato de feijão com arroz".

COBIÇA - "Quero ser bem-sucedido".
IRA - "Quando tenho que esperar por

alguém. Sou muito pontual".
PREGUIÇA - "De acordar cedo".'
VAIDADE - "Com tudo".
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OELHO

MAGO quermelhorar sempre
(Uma bela história enviada pela leitora Shirlei Massapust)

Há muitos anos, vivia na China um jovem chamado Mago, que ganhava o seu

sustento quebrando pedras. Embora são e forte, o rapaz não estava contente com seu

destino, e queixava-se noite e dia. Tanto blasfemou contra Deus, que seu anjo da

guarda terminou aparecendo.
- Você tem saúde e uma vida pela frente -, disse o anjo. - Todos os jovens começam fazendo algo como

você. Por que vive reclamando?
- Deus foi injusto comigo, e não me deu oportunidade de crescer -, respondeu Mago.
Preocupado, o anjo foi à presença do Senhor, pedindo ajuda para que seu protegido não terminasse perdendo sua alma.

- Seja feita a tua vontade -, disse o Senhor. - Tudo que Mago quiser, lhe será concedido.

No dia seguinte, Mago quebrava pedras quando viu passar uma carruagem levando um nobre, coberto de

jóias. Passando as mãos pelo rosto suarento e sujo, Mago disse com amargura:

: Por que não posso eu ser nobre também? Este é o meu destino!
- Sê-lo-ás! -, murmurou seu anjo, com imensa alegria.
E Mago transformou-se no dono de um palácio suntuoso, muitas terras, cercado de servidores e cavalos.

Costumava sair todos os dias com seu impressionante cortejo, e gostava de ver seus antigos companheiros
alinhados à beira da rua, olhando-o com respeito.

Numa destas tardes, o calor estava insuportável; mesmo debaixo de seu guarda-sol dourado, Mago
transpirava como no tempo em que lascava pedras. Deu-se então conta de que não era tão importante assim:

acima dele havia principes, imperadores, e ainda mais alto que estes estava o sol, que não obedecia a ninguém
- pois era o verdadeiro rei.

- Ah, anjo meu! Por que não posso ser o sol? Este deve ser meu destino! -, lamentou-se Mago.
- Pois sê-lo-ásl. -, exclamou o anjo, escondendo sua tristeza diante de tanta ambição.
E Mago foi sol, como era seu desejo.

Enquanto brilhava no céu, admirado com seu gigantesco poder de amadurecer as colheitas, ou queimá
Ias a seu bel-prazer, um ponto negro começou a avançar ao seu encontro. A mancha escura foi crescendo -

e Mogo reparou que era uma nuvem, estendendo-se a sua volta, e fazendo com que não mais pudesse ver a Terra.
- Anjo! -, gritou Mago. - A nuvem é mais forte do que o sol! Meu destino é ser nuvem!
- Sê-lo-ás! -, respondeu o anjo.
Mago foi transformado em nuvem, e achou que havia realizado o seu sonho.
- Sou poderoso! -, gritava, escurecendo o sol.
- Sou invencível! -, trovejava, perseguindo as ondas.

.

Mas, na costa deserta do oceano erguia-se uma imensa rocha de granito, tão velha como o mundo. Mago
achou que a rocha o desafiava, e desencadeou uma tempestade que o mundo nunca antes vira. As ondas,
enormes e furiosas, golpeavam a rocha, tentando arrancá-Ia do solo e atirá-la no fundo do mar.

Mas, firme e impassível, a rocha continuava no seu lugar.
- Anjo! - soluçava Mago -, a rocha é mais forte que a nuvem! Meu destino é ser uma rocha!

E Mago transformou-se na rocha.
- Quem poderá vencer-me agora? -, perguntava a si mesmo. - Sou o mais poderoso do mundo!

E assim se passaram vários anos, até que, certa manhã, Mago sentiu uma lancetada aguda em suas entranhas de

pedra, seguida de uma dor profunda, como se uma parte de seu corpo de granito estivesse sendo dilacerada. Logo
ouviu golpes surdos, insistentes, e novamente a dor gigantesca.

Louco de espanto gritou: .

- Anjo, alguém está querendo me matar! Ele tem mais poder que eu, eu quero ser como ele!
- E sê-lo-ás! -, exclamou o anjo, chorando.

.

E foi assim que Mogo voltou a lascar pedras.

I

"

os seus
momentos íntimos

'jtmor é poesia. Poesia se alimenta da

iltSpiração que um agradável momento pode
proporcionar".

KalahariMotel, dando-lhe todos os
motivos para amar e de�frutar de conforto,

privacidade e satisfação.

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

1

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br

•

•

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

.MOBILIARIA

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

5157 AP�RTAMENTO CO� S��Ç>Allº��C�IJLl�
R. JOSE EMMENDOERFER,85�PTO 203 - DEI O�
QUARTOS, SALA, COZ(N�A.lL...A;.:VANDE.RIA, B'1C,1_SACADA. ENTRADA DE iU212..oo.ilQ,,±.204J::1ESllS DE

R$314,OO. Área do terreno 6 .46 m2 Área Benfeitorias 6 6
m2 Preço

•

5242 CASA - VILA '

, 10 - CASA DE

ALVENARIA, CO � urrE aros. SALA,
COZINHA, WC, LAVAND , GARAGEM E

CHURRASQUEIRA .. Área do t 0539.00 m2 Área
Benfeitorias 160.00 m2 : 50,000.00

r---·' �_.""-",-,-�.",, .. ,

5229 CASA - jARAGUA ESQUERDO - R.FRANCISCO
• WINTER, 237 - CASA ALVENARIA,COM 03 QUARTOS, 03

WC, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, DISPENSA,
OI GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO E ÁREA DE FESTA..
• Área do terreno 375.00 m2 Área Benfeitorias 200.00 m2

Preço: 75,000.00

• 5255 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.jOSÉ BAUER,
1665 - CASA ALVENARIA COM I 63,OOM2(3 QUARTOS,

SALA, COPNCOZINHA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM) E

SALA COMERCIAL COM I 08,OOM2 .. TERRENO:
11.000,OOM2 (FTE 95,50M, FDOS 87,50M, L.D.I 13,OOM E

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

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF ALBERTO

BALLOCK,84 - VERSALHES. DEP: O I SUíTE, 02 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM.
Área do terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2

Preço: 80,000.00'OI

•

•
..

•
..

•

1,!la"BJ�,ADO - VILA RAU - R.ND 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
174.00 m2 Preço: 31,000.00

.

•

5254 SOBRADO - AMIZADE - R.jOAO BATISTA RUDOLF,
500 - 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 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barra
A imobiliária da Barra

Casa alvenaria c/205,OOm2,
terreno

324,OOm2(13,50x24), 3

qtos, uma suite, copa, duas
salas, coz ./avand., garagem
dois carros, mesanino com

sJJcQdJJ�?das esquadrias
1 aêl Iro de cone/o,

ocalizada, na Rua
I Doege s/no na

B'ARRA - R$�6fJ:ea� 00
car�oCcõmbz:1

o.

•
•

•

•

Fone: (47) 376-001
RUA ANGELO RUBINI, 1

•

•

•

•
..

•

•
..

..

•
..

• •

_ �allnlr�l,lri�1-la357�-------_.. i), �c,) 11 I
Rua: Cei. Procópio �ontes de OJiveirlk 12QJ - Jaraguá do Sul/ SC

•
..

•

•

•
..

- alvenaria com 73,00m2, 3
dorm., sala, coz., bwc. Terreno
com 497,00. Rua Bertha Weege,

1645 - R$ 37.000,00

•

•

501 - CZERNIEWICZ - 1 suíte,
2 dorrn., sala, cozinha, bwc
social, lavanderia, garagem.

.

Rua Adolpho A: A. ,

Zirnerrnarm, 375 R$ 22.000,00
entrada + financiamento

106 - TIFA MARTINS - 2 qtos,
, sala, <coz., bwc. Sala comercial -

Terreno 308,00m2 - Rua Afonso
B. Barbi - Cohajas R$ 27.000,00

+ financiamento

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

ao supermercado Pradi.
R$ 40.000,00

• , - •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TEODORO CORRETORDE.IMÓVE.IS / creci80S4
E-mail: teodorocorretor@terra.com.br

Fone: 371-3724 Rua Maria Umbelina da Silva, 680· Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jaraguá do Sul

I
Terrenos: dependências. alo R$ 40.000,00 (Casa seminovl)
São Luiz: � IJarrã ;ao '� IHoÍha: ILoteamento Mariano - Com área a

Irtir
de Ref. 169 - uis &asas em Madeira c/ terreno e

325m2, próximo Colégio Jonas Alves. Valor'''lí'' "860m2, sendo:�mr casa cl 02 dormitórios e dení�is
partir de R$ 9.000,00, sendo entra a mais dependências El1a outra cf 03 dormitórios e demais
parcelamento até 60 vezes �epenaêneias-�Valo R$ 38.000,OQ
Ref. 09· Com área de 325m2, loca izado [lO

--

•

Loteamento Mariano. Valor R$ 9.000,O�
: Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, localizado'@.

loteamento Imperador. Valor R$ 16.000,00.
Vieras:
Ref. 13· Com área de 600m2, localizadona Rua

• Edmundo Ernmenderfer esquina com a Rua 618.
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)

• Vila Rau:
• Ref. 08 • Com área de 427m2, localizado na Rua
• Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin.
Valor R$ 18.000,00.

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

Rua Frederico G. Schmitz, próximo Loja de Mat,

de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00
Baependi

• Ref. 50 - Com área de 12.300m2, localizado nos

• fundos da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores

• frutíferas; ribeirão que passa pelo terreno; casa e
• rancho de madeirá. Valor R$ 170.000,00

"FOTOS":

•
523 - Figueira - Casa alvenaria cf
132m2 - 04 quartos, terreno cf 375
m2. Rua 913, Loteam. Divinópolis -

•

R$45.000,OO
511 - Chico Paula - Sobrado cf

• 215m2 - 1 suíte + '2 quartos...Rua
Francisco Paulo, 945 - �<$ 88.•000,00
521 - Chico Paula - dasl alvenaria

I I

• cf 105m2 - 3

quart°r 1
o cf

•

•

• MARIMAR
IMÓVEIS

• Casas:
Vila Lalau:
Vila Lalau - Ref. 03 - Em Alvenaria cf 150m2

•
e terreno de 420m2, sendo: 03 dormitórios e

demais dependências. Valor R$ 65.000,00.
Ref. 06 - Em Alvenaria c/ I 12 e terreno de

416m2, sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. Tem construção nos fundos com

• dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00
•

Ilha da Figueira:
Ref. 04 • Em Alvenaria cf 115m2 e terreno

com 300m2, sendo 03 dormitórios e demais

• - ,

--3Fonel
Rua Fritz Barte� 77 - �

uipado), cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso

)pperior - 03 .dormitórios e demais dependências.
ppssui Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00
( xcelente ponto comercial. Estamos abertos
,

negociação)

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

Ref. II I - Alvenaria c/ 350m2 e terreno de
336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais

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

Centenário:
Ref. 166 - Em Alvenaria c/ 250m2 e terreno de

450m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Possui piscina, Valor R$ 70.000,00.

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

em Alvenaria sendo: Uma cl 100m2 (02
dormitórios e demais dependências); Outra cf
64m2 (02 dormitórios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) cf 48m2• Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00
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$ 82.300,00

•

Schroeder I
Ref. O I - Em alvenaria cf 63m2, sendo: 02 dormitórios
e demais dependências. Valor R$ 19.000,00

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

dependências, Valor R$ 60.000,00

o
O
:o
O

o
O
:o
:o
m
-I
O
:o

o
m

�
O,
<
rn

(ii
30 1:l013tH::lOJ NOSllA -

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

450m2, sendo 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ I 1.000,00
laragauá 99
Ref. 02 - Em Alvenaria c/ 254m2 e terreno com

308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar

-Temos outras opções, confira.
-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:
aquisição, construção ou reforma.
-Temos casas em construção e também
construímos.
-FimÚlciamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

Três Rios do Norte:

Ref. II - Em Alvenaria cf 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)

11:l'y'll180VIII - lnS 'V1:l1:l'VS 'VI 1:l'11l I 80VII I - IH083N3V11 'V11:l'y'llISOVIII - SI3AQVIII OHJN'V1:l - SI3AQVIII
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RANCHO
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.

CENTRAL DE VENDAS

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

JARAGUA DO SUL •
I

Umaparceria correta.
CRECI82O-J

CÓd. 973 - Casa em alvenaria com 240m2 - 2 quartos -

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa - R$80.000,00 .

•
I

•

•

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA •

-373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

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

quartos - terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

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 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

R$300.000,00.

AIVéiiaria com 170m

quartos - Terreno im
243m2 - Rua Vict·
Brà�!ikií�

I .M"'�'"

ARAMIRIM-

80.000,00

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

rtos - Terreno com 392m2. Rua Beijamim Girardi - Vila
.

- R$38.000,00.

CUARÃ��-IMIGRANTES
I óf· �§�7 �m;;a:li!flritl com 224m2 - 06 quartos -

i"elife�m"8.000hi2>- 'R]Ja odolfo Tepasse-

R$i20.000,00. I
DVAESPERAN A

•

•
..

Cód. 965 - Casa em alvena
suíte - Terreno com 560m2 -

.

José Borges - Bairro Avaí -

Cad. 379 - Casa em alvena
com 728,50m2; Rua Barra
R$28.000,00. I

._......�-----

•
..

•

II

•

m
•

•

•
..

•
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•

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

55.000,00 - à combinor, aceita financiamento bancário

Ref. 35 - CENTRO - c/ 161,OOm2, 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. 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/51 O,OOm2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Ref. 331 - CENTRO - apto c/ área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergomo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinoldo Rou

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/42,OOm
p/João Januário
Ayroso -

R$ 100.000,00
- entre e porc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SALA COMERCIAL '-
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.,0U: - 3ElO
't-J_..

. 0,0, "

TERRENO - Rua Wplmor Zonta,
lote 1 ..entenáriQ,

,

ep, 350 ,DOm 2
•

lor R$ 16; 1>,Ôd

ALUGA-SE
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Residencial Bartel - Apto cl Casa de alvenaria, TRÊS RIOS DO
1 suíte + 2 quartos, Jaraguá esquerdo -(São NORTE - (asa de
demais dependências.

Luís) frente rua João
alvenaria com 3

Rua Fritz Bartel quartos, 2 bwc,
Bloco 4 - 4! andar. Franzner, com 1 quarto cozinho. Terreno com

Próximo a rodoviária. demais dependências. 450m2•

RS 280,00 + condomínio RS 180,00.
RS 16.000,00

de40,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Ruo Exp. * VILA LALAU • Apto. Vitória * ILHA DA FIGUEIRA - Casa

* VILA NOVA· Apto de
José Ribeiro. (aso com 3 quartos, 1

Régia, cl RS 18.000,00 de mista + casa peq. em alv. cl RS 54.000,00- 2 quartos,
BW(, solo, cozinho, lavanderia, entrada e assumir o restante 515m2 de �rea total e 190m2 sala, coz., lavanderia e gar.,
garagem e estruturo poro dois pisos. próxima Rainha da Paz, com
RS 45.000,00. junto a caixa.

área consto RS 60.000,00. área da festa e piscina.

* VILA LALAU - casa com * VILA LENII· casa em alv. cl * ILHA DA FIGUEIRA - * VILA NOVA - Edf.,

Ed SCHIOCHET - 1
140,OOm2, com casa de madeira 134m2, com 3 qtos, sala, coz., Loteamento Dona Julio, com Marangoni com 2 quartos,
nos fundos - RS 10.000,00. garagem, com sacada e lavan- terreno de 334m2• sala, cozinha, BWC, lavanderia

SUíTE + 2 QUARTOS, Aceita terreno em Schroeder deria - RS 64.000,00 RS 15.000,00 RS52.000,00
SAlA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE * VILA LENII· casa em alv. cl * ESTRADA NOVA· casa com

'" (osa em alvenaria, com 3 qlos, 2
* CENTRO - Casa Rua

134m2, com 3 qtos, sala, coz., 80m2, 3 quartos, sala, copa, coz., solos, cozinho, lavanderia e garagem.
EMPREGADA, COZINHA, Florianópolis com piscina Área de festasc/ 138m2•

lAVANDERIA, GARAGEM próx ao posto Marechal garagem, com sacada e lavan- lavanderia, garagem e bwc - RS 38.000,00 entrado +
deria - RS 64.000,00 RS�25.000,00 assumir caixa

PISCINA E SAlÃO DE

FESTAS. RS 85.000,00 * CHICO DE PAULA- Casa de *AMIZADE-Terrenos no Loteamento * JARAGUA ESQUERDO - * VILA RAU • coso cl 2 qtos +
alvenaria (Próx. posto Versallescom área de450m2 nos valores Condomínio Azaléia, terreno com bwc, cozinho, dispenso, garagem

Marcollal RS 90.000,00 deRS25.000;00. 720,OOm2• RS 32.000,00. pi 2 carros. Terreno cl 145m2•

Sala: Rua 25 de Julho com RS 55.000,00 permuto por coso
* VILA LENII· Terreno com

*ÁGUAS CLARAS- Terreno com banheiro e estacionamento em Guaramirim - Schroeder,e aceito

.,' Ed. ISABELA - com
450m2RS11.000,00 967,50 m2 valor deRSl0.000))0 RS 230,00. corro no valor até RS 10.000,00

1

132,llm2, * CENTRO - Rua Amazonas com VILA NOVA - Residencial ou1 suíte + 2 quartos, 2
* VILA RAU - Casa em
alvenaria, semi-acabada área de 600 m2 próx. Edf. comercial com 3 quartosBwc, sacada, cozinha, RS22.000,00 Amarantus RS 65.000,00. localizado na rua Domingos

lavanderia, garagem, Brugnago n2 611.
sala, piscina e salõo de * VILA NOVA - Casa com

* JGUÁ ESQUERDO· Sobrado Valor venda: RS 120,000,00festas. área de 230,OOm2, 3 qtos, 3 com 504m2 - 2 salas comerciais
Valor locafão: 490,00 mensal

RS 79.000,00. salas, copa, cozinha, lav., em baixo - RS 212.000,00
terraço, 2bwc, garagem pi 3

carros. RS 10.000,00

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadras 3 américas.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,00m2, casa em alvenaria medindo 106m2•
PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita·se __:==-=======��

RUAaosá EMMENDOERFERtudo em veículos, com, valores a combinar CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de empregada,
lavanderia, bwc social no valor de RS 58.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Venha conferir
a menor luxa de juro!

ItlaüQ
. Empréstimo Pessoal

FÁCILCRED
SOLUCÃO PARA VOCÊ

Simple�, rápido e sem burocracia
Basta apresentar:

.

Carteiro de identidade - Comprovante de residência - Comprovante de rendo - Talão de Cheques
'.""" ..,.,. ......

Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Place) 6R andar, sala 601 - Fone: 371-8464

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

�'lij\11 m�ét1iJl
Empreendimentos Imobiliários

� i
§ li Rua Expedidonário Gumercindo da Silva,
li 1 na 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

372-1499
371-3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

f

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS
DEPEND�CIAS
-ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

Chiodini �:�E COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV.MAL.OEODO��E��1':8��EC....,1438-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 1.30d,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

Informativo
Imobiliário AIJS

A AIJS convida a todos os
associados e familiares para
participar do almoço de

encerramento..

Data:Hoie 15/12/2001
Local: Piquete Lembrança do

Velho Pai - Schroeder

(Chácara do Sr. Onésio Garcia)
Horas:A partir das 12 horas

E desde já deseja a todos
clientes e amigos um
FELIZNATAL e um

prósperoANONOVO

VENDE:

LINDO LOTE cl área de 315,OOm2
(15x21), livre de enchente, pronto

para construir. Localizado na

Rua 902, Loteamento Primavera,
Bairro Estrada Nova.

Valor RS 8.500,00
(Aceita-se financiamento)

Rua João Planinscheck, 302 - Jara uá do Sul - se

1
TERRENOS

1• Terreno com 535,OOm2, esquina, no loteamento
Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,00m2 (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$12.000,00.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,00m2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,00m2, Centro.

1
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,00m2, na Rua

1 José Narloch, noAna Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, 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

CONDOMlíNIO FECHADO

. -FLAMBOYANT

'"
o

'"
lO
o

CRECII541-J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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llmRsosl
caloi, R$ 65,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se barraca
Vende-se aparelho para duas pessoas.
de som Panasonic R$ 60,00.
SFAK 78, com kit de Tratar: 370-0464.
5 caixas, acústicas (2
frontais, 2 surround Vende-se mesa de
e 1 central), 3 pimbolim.
amplificadores, 1 R$ 130,00.

I controle, lugar para Tratar: 370-0464.
5 cd's, 4.000W
PMPO. Valor a Vende-se TV por
combinar. Tratar: R$ 110,00.
370-9005. Tratar: 370-0464.

Vende-se vídeogame Vende-se espelho
playstation + 2 para banheiro.
controles analógicos, R$ 12,00. Tratar:
1 memory card, 38 370-0464.
CDs de jogos e 4
meses de garantia. Vende-se disco de
À vista R$ 350,00. música alemã. 3
Tratar: 9975-1517, disco por R$ 6,00.
com Benício. Tratar: 370-0464.

Vende-se 1 scanner Vende-se aparelho
de mão genius color digita,l para medir
SE, à vista R$ 70,00. PH (novo), por
Tratar: 9975;.1517, R$ 220,00.
com Benício. Tratar: 370-0464.

Vende-se 1 kit Vende-se balança
completo (curso)

A •

meccruco para
para memoriza�ão análises em

megamemory. A laboratório
vista R$ 80,00. (importada).
Tratar: 9975- 151 7, R$ 420,00. Tratar:
com Benício. 370-0464.

Vende-se 1 telefone Vende-se banheira
motorola digital de hidromassagem
(primeiro modelo completa, sem uso,

digital lançado) + 1 nova. R$ 1.000,00.
duplo carregador de Tratar: 9102-0356.

I bateria, 2 baterias
24 horas, 1 Vendo televisão 14',
alimentador de controle remoto, em
bateria para carro. bom estado. R$,
À vista R$ 60,00. 200,00. Tratar: (47)
Tratar: 9975-1517, 9114-7963.
com Beníclo.

Vende-se barraca
Vende-se patinete para 5 pessoas. R$

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�lImen'o sem compromisso

.UMPESA DE FOSSAS;
•DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.UGAÇÃO DE REDE HIDRÁUUCA (ESGOTO).
IONE/IAX: {41} 310-0'71
I'WITÃO: {41}" 11-4113

Rua Urubiá, 1027 • Lateral da José Picolli . Lote 31 . Eslrada Nova· Jaraguó do Sul

SÁBADO, 15 de dezembro de 2001
. ••••••••........•••••...•.••..........•••••......... � .....•...

250,00 negociável. em R$ 600,00, mas cavalinho, Nokia. Valor a
Tratar: 370-8271 ou vendo por caminhãozinho). combinar.
9953-0413, com R$ 300,00. Tratar: Tratar: 371-7242 ou Tratar: 9121-2362,
Genilso. 376-2412. RUQ Rudolfo com Joilce.

Hufenuessler, 333.
Aluga-se galpão na Vende-se bicicleta Vende-se lavadoura
Rua Erwino brisa infantil para Vende-se uma continental por
Menegotti, após criança até 7 anos. máquina de lavar, R$ 350,00.
Samae, com 90m2• R$ 45,00. Tratar: marca Müller, de Tratar: 370-7276,
R$ 250,00. 370-9228, com madeira, excelente com Salete.
Tratar: 9992-4682. Rosane. estado. Tratar:

9902-6249. Vende-se jogo de
Compra-se Vende-se vídeo- estofado 2 e 3

impressora Epson locadora com Vende-se 1 loja lugares. R$ 250,00.
Style, com defeito. grande acervo de completa com todos Tratar: 372-3388 ou

Tratar: 276-0602, fitas na Vila Lenzi.
' .

9973-9643.os ocessonos, com

com Alexandre. Aceita-se carro ou telefone, ponto + de
imóvel. Tratar: 7 anos. Valor R$ Vende-se ar-

Procuro galpão para 275-3937. 15.000,00, na Av. condicionado, novo,
alugar, acima Getúlio Vargas, 594, Eugim, 6000btus.
200m2• Tratar: Vende-se vídeo- Centro. Tratar: R$ 450,00.'
372-2316. cassete 4 cabeças. 275-1808, com Isac. Tratar: 372-3388 ou

R$ 200,00. Tratar: 9973-9643.
Vende-se linha (47) 375-0146, Vendo loja de
telefônica 370. com léia. móveis e material Vende-se 2 fogões
Valor R$ 300,00. de construção em (Brastemp, 6 bocas.
Tratar: 9975-3155. Vende-se nintendo Joinville, bairro Bom R$ 150,00) e outro

64, na caixa, em Retiro, ótima R$ 75,00. Tratar:
Vende-se aparelho excelente estado, clientela. Tratar: 372-3388 ou

bina (detector de acompanha 2 (47) 3025-4549 ou 9973-9643.
chamadas). cartuchos e memory 453-1023.
R$ 50,00. Tratar: cardo Preço à vista Vende-se jodo de
9975-3155. R$ 350,00 ou 3x Faço trabalhos de estofados 2 e 3

R$ 380,00. crochê em barbante lugares. R$ 450,00.
Vende-se máquina Tratar: 371-2170 e rafia, jogos de Tratar: 372-3388 ou

de costura singer, com Marcio ou banheiros, tapetes 9973-9643.
com gabinete Marcos. em geral, chapéus
elétrica completa para praia e Vende-se
(nova). R$ 300,00. Vende-se lanchonete piscina. Aceito computador com Kit
Tratar: 9979- 1576, no centro da cidade, encomenda ou multimidia, sem
com Gilmar. com ótima clientela. pronta entrega. Impressora

R$ 15.000,00. Tratar: 37Ó-8416, R$ 1.300,00. Tratar:
Vende-se carrinho de Tratar: 275-0606. com Odete. 370-4617 ou 9903-
bebê, cor verde, em, 0560, com Ricardo.
bom estado. R$ Vende-se mercearia Vende-se esteira
75,00. Tratar: 275- do léo à 500m pi elétrica atletic. IMPERDíVEL - Vende-
2656, com Solange. dentro da rua da Tratar: 371-6707. se loja de festas

gruta, antiga Tifo completa.
Vende-se filhote de dos Pereira, com Vende-se aparelho R$ 25.000,00,
gato himalaia. estoque completo. de abdominal neqocióvel.
Tratar: 9902-5155. . R$ 13.000,00. grande. Tratar: Tratar: 9101-7736.

Tratar: 371-7341. 371-6707.
Vende-se brinquedos Vende-se fábrica de

para lojista a partir Faço artesanato em Vende-se bateria de fralda descartável.
de 1,99, avaliado madeira (mesinhas, celular e carregador Tratar: 372-3164.

·S,,!�!fS
371-2447

O melhor atendimento da ,cidade

,
Sua melhor oP9ão de prazerl

v4t���" 2.4 �tWA•
AtendeMOS Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
, ., MasSlsens er6tioas

::rtDNE': '(47J .9'91 ..e668
r '

Jaraguá do Sul e região' JholJy
�.

Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



menor valor. R$
20.000,00. Tratar:
371-6967.

,
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Vende-se no centro, madeira. Tratar: parcela-se
� nas proximidades da 370-0368. diferença).

MOVEIS caixa econômica, Tratar: 9102-6772 ou

(QlaS I apQrlnmenlos / chDCDIOl í lel1eftOl uma casa de Vende-se no centro, 370-9772.
alvenaria, de laje, 1 casa alvenaria,
com 3 quartos, sala, com 3 qtos, Vende-se casa em

copa, cozinha, garagem e demais Guaramirim, com

Vende-se uma lavanderia e dep. R$ 35.000,00, 110m2, terreno com

casa na praia de garagem para 2 aceita carro até 400m2 - R$
Enseada, contendo carros. Valor R$ 12.000,00. 20.000,00.
3 quartos, 2 bwc, R$ 35.000,00,1 Tratar: 371-6069. Aceita carro até

1 sacada, área de aceita carro e 50% do valor,
churrasqueira, financiamento. Vende-se na restante parcelado.
toda murada e Tratar: 371-6069. Marechal, defronte Tratar: 9975-2889.

demais para calçadão, 1

l�ll.L;MM J:,L'Ildependências. Alugo 1 casa na sala comercial de

Aceito carro ou casa praia de penha, com 60m, toda

em Jaraguá. 3 quartos, 150m do legalizada R$ Vende-se apto com

Tratar: 372-2772 mar. Tratar: 2.500,00 entrada + 134m2, localizado na

ou 371-3708, com 9952-3282. 17x R$ 1.000,00. Rua Bernardo

José Carlos. Tratar: 9963-9445. Dornbusch, 590. Ed.
Vende-se casa Mariona Cristine,

Vende-se uma alvenaria, medindo Vendo casa com com 3 quartos e

casa no bairro' 120m2, toda 140m2, construção demais

Santo Antônio, com mobiliada, com 3 nova, no loteamento dependências. Valor
cerca de 120m2, quartos, garagem Versalhes, com suíte, R$ 55.000,00, aceito

garagem pi 2 para 3 carros, área 2 quartos e demais terreno com entrada

carros, 3 quartos, churrasqueira, toda dependências, com até R$ 20.000,00.

sala, cozinha, murada. Localizada garagem para 2 Tratar: 372-0982.

2 bwc, lavanderia, ,

Rua Rio do Sul, ao carros e

churrasqueira. lado Av. Armação, churrasqueira. Vende-se apto em

Ou troca-se por por apenas Tratar: 9975-4135. construção, com 2

uma camionete. R$ 26.000,00. quartos, garagem,
Tratar: 276-0070, Tratar: 379- 1119 ou Vende-se casa no churrasqueira e

com José. 9979-3000, com Loteamento Santo salão de festas no

Dirley. Antônio, Bairro Três Residencial Jardim

Vende-se casa Rios do Norte. das Mercedes - Vila

em Piçaras e Procuro casa para Terreno com 400m2, Nova. Entrada de

aluga-se uma casa alugar nas casa com 3 quartos R$ 8.000,00 mais

para verão. proximidades da de alvenaria por meio cub por mês.

Tratar: 373-2183, Seara, com 3 qtos, R$ 17.500,00 Tratar: 370-7698,
com Rosilene. alvenaria ou (aceita-se carro e com Vilson.

Fone: (47)
" " 370-8622

Arduíno Fone: 371 -4225
VeíC u los Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nQ 1033

Clio RL 1.0 Azul 2000

Gal Mi 1.0, 4p Azul 1999

Corsa Wind 1.0, 4p Preto 1999

Parati CL 1.6, 2p Bronca 1997

Parati CL 1.8, 2P Bege 1992

Tempra HLX, 2.0, 4P Branco 1997

Uno EP 1.0, 4P Vermelho 1996

Fiesta 1.0, 2P Vermelho 1995

Monza SLIR, 2p Cinza 1990

Uno S 1.3, 2P Vermelho 1990

Chevette SE 1.6 Vermelho 1987

Fusca 1300 Branco 1970

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

WOI.KSWAGEr.I
Gal MI Vermelho
Parati CL 1,8 Bordô
Gol 1.0 Plus Preto
Gol 1.0 Plus Prata
Fusca 1.600L Bege
Fusca 1.500L Branco

CHEVROI.ET
Corsa Sedan 1.0, 4p, comp!. Verde
S-10 2.2 + ar{dir Prata
Corsa Super .04p Branco
Corsa 1.0 2p Vermelho
Corsa 1.0, 2p Branco
Vectra CD Autom6tico Azul
Monza SLE 4p, 1,8 Azul
Chevette DL 1.6/S Vermelho
Monza SL/E 2p trio (g) Azul

FORO
Vermelho
Vermelho
Branca
Azul
Ouro

FIAT
Palio EX 2p Bronco
Brava ElX + couro Preto
Weekend Stile 16V Vermelho

UF.no. EP 4.p, compl + ar Azul
[onno PICK up 1.0 Verde
F!aqno Furgão 1.0 IE Branca
Fiorino Furgão 1.5 Branca
Una Mille 4'P.. Vermelha
Una Mille ElX 4p Verde
Prêmio CS 1.5 IE, VT Cinza

OUTROS
Capota Fibra D-20 Vermelha 00
Nx 400 Falcon Vermelha 00
Suzuki DR 8005 Preta' 98
eeugeat 504 diesel Branca 95
,amaha FZR·1 000 Branca 95

M��e��� ãif�eÓ2 VE G;���� ?�

98
95
95
95
81
70

00
97
97
96
95
95

�
89

Ka 1.0 zetec/rocan
Fiesta 1.0, 4p
PampQ L 1,6
Versailles GL, 4p . ar
Belina L 1.6

�
96
95
87

01
00

��
95
95
94
94
94
93

Rua ,«alter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Vende-se apto no Ed.
Juverli, 69, 3 qtos,
garagem, mais

dependência de

empregada,
churrasqueira, salão
de festas. Rua José
M. Gomes, 69 - em

frente escritório
PROMA, próximo à

antiga APAE.
Tratar: (47)
425-8886, com Nígia.

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.

MOVEIS
IM I�11Hlrm IIemfoI

Vende-se vídeo
locadora, com
grande acervo de
fitas. Vila Lenzi.
Aceito-se carro de

Vende-se impressora
Serigráfica a vácuo,
com rodo dirigível,
área 90cm x 1,25m,
seminova e 1

impressora orbital,
Rua 200, nova. Valor
R$ 2.1 00,00 e 1

ploter de recorte

Joline Classic, com
61 cm larg ,com
software. Valor a
combinar.
Tratar: 370-8416

(das 10 às 13hs,
com Raquel).

Vende-se linha
telefônica para o

centro. Valor

negociável. Tratar:
371-9739, com
Tassiane.

Vende-se filhotes de
cão pastor alemão.
Tratar: 379-2037 ou

9992-2924.
----------------_!
Vende-se caçamba
em ótimo estado.
Tratar: 9985-2025 ou

374-1724.

Vende-se aparelho
de celular star taco
Tratar: 9965-9400,
com Fernanda.

Vendo excelente
Ponto Comercial em
Joinville, defronte o

Supermercado
Vitória. Tratar:

(47) 453-1023 ou

3025-4549..

Ied
'.

-"Me. Cbn
Urológia e M,edidna do Trabalho

Dr. D.MaurícioSpies
E-mail: medclin@netuno.com.br
Av.Moi. Deodoro da Fonseca,77650109 - Jaraguéido Sul ..se

Fone/Fax: 371-4724
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IVE COGUMELOS

AIIM-II.�.IiNDIMIiN"O.
ENCIA TECNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
ma área de 30m2, cultive cogumelos.

. empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
o produto a

S 130,00 o Kg.

75-6271

Prazerem
.. tender bem.

Desejamos a todos
OI clientes e amifos

,),';'1

um Jeliz Natal e
um prospero Ano Novo

Pref WaldemarGnibba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

SE
JARAGUÁ DO SUL

F/ESC

SENA/

SEJA UM PROFISSIONAL PREPARADO PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO.DE

TRABALHO. -FACA CURSOS NO SENAI
,

Estaremos com inscrifões abertas para Cursos Técnicos nas
óreas c/eMeta/mecânica, E/etroe/etrônica e Conlecfão eModfl

no período c/e 03/12/2001 o 15/01/2001.

lnforme-se mais sobre nossos cursos pelo telefone
370 - 7722 , pelo Site: www.sc.senai.br,

e-mail: jaragua@senai-sc.incl.br ou ligue gratuitamente
poro SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de
Decorações.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- 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 ótirnos preços!

\\�� .::. Tronsporte poro trobolho, foculdode e festos.

www.destaquebrindes.com.br Tratar" 9113 1646 o 372 1479Rua: Joio Januárlo A roso,26B, Jara uá Es uerdo· Jara uá do Sul. se
"- U' -

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 " Fundos Jaraguá 99 • Em frenté a Verd. MaasS.
* Rua Angelo Rubini,504 • 20 piso LUX· Barra do Rio Cerro' Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)
B 372-0002

6
,

------------------------------------------------------------------�

PlANEdE SUA COZINHA E

SEU DORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IImRSos I
Vende-se forno elétrico
fischer, usado.
R$ 80,00. Tratar:
372-0663.

Vende-se conj. de
móveis para comércio,
seminovos, juntamente
com toda linha de
roupas masculinas,
femininas, infantis,
moda Intimo e

bijouterias.
Valor a combinar.
Tratar: 370-5518(
com Paulo.

Vende-se geladeira
2801. Tratar: 371-
6707, 2a a e, Cipós
18h30, ou final de
semana.

Vende-se escritório no

centro de Jaragu6 do
Sul, com clientela
formada, serviços de

previdência social,
'previdência saúde e

trabalho. R$
20.000,00, aceitamos
propostas ou troca.

Tratar: 371-3216 ou

372-1371.

Vende-se uma serra

de cortar

carne.Excelente preço.
Tratar: 376--0168,
com Amilton.

Vende-se sala
comercial de 70m,
com divisórias, no
Edif. Schiochet, 2°
andor, defronte
calçadão.'

.

R$ 27.000,00.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se tIOlpão
pré::moldóito,
residencial e
comercial, bairro
Vila lalau, estrutura
para 2 aptos em

cima, anexo oficina
mecânico.
Valor com todo
equipamento
R$ 88.000,00, valor
só do galpão
R$ 78.000,00.
Trator: 371-8878.

Vende-se telefone
376. R$ 300,OÓ.
Tratar: 370-7881,
com leonel.

MODELAGEM
MODELAGEM DE CONFEC.INDUSTRIAL

- Ungerie -Treinamento
� Unha Praia � Análise de Produto
'- Assistênàa Técnica � Cursos

fREE lANCE OU PErHooo
Nadelisto e estilista 10 anos experiênCta

'e/.: "2'''5174 Fone:(47J8i2-3613

,

,

I
- Malharia
- Tecido Plano
- Infantil

ESTADO DE SANTACA�
PODER JUDICIÁRIO
Colllllrca de Jal1lgull do Sul
2'Val1l

EDITAL DEClTAçAo
PRAZO DO EDITAL: 20 di•. :i':

OlA)OoutOr«(�IO Zanlnl FOrilerolll. Julz(a) dê Oiralto,
�'>'):'� �i",,$!<' " ;'�'

F�SABER Réu:�Flavlcii.énzi. oqual seericontnl em IocaIlnCilrtoenIo sabido que,
neste JuIzo de Dlreno, situado • RuaGullhenne CristianoWackemagen, 87, VilaNova,
CEP 89259-300, Jareguá do SUl-SC, tramnaaAçIo Declarat6ria. sob nt 036.01.001 01 E>
O,morada porSigmerGuenther, em deSfavordeOmarAavlo LenzI. AssIm, ficaomesmo
CITADO p8I8 responderhçlo, querendo, no pnlZO de .15 das, contados do·transcurso do
prazo deste editai. ADVEmNCrA: Nlo sendo contestada a açlo no prazomareado,
presumlr-se-lo corno verdadelro8 os fatos articulados pelo autornapellçlo Iniciai (811. 285,
clc ari. 319 doCPC). slNTESlrDA INICIAL: Pretenda o requerido, allavés do protesto de
tftulo cambiai, recebero cnl!ltOdeFI$ 980,00, repni!I8IlIado pelo cI'IIIquesustado n" 500075,
quedeclarou tersido emIIkbéril.3Iln112OOO,mas�ou p8I8pmlestoapenas Q7 dias
8p!Ss aquela data. O referido tituloli cjiI origem desconhecida pareo requerente, umavez
que este nuncamanteve ralaÇeeacoman:lalsoomo requerido, ello poucoerriIIu ou referido
fftuIod8crédito.Ochequen"346918doBencoHSBC(assinadoepreenchldo)eoschaques
nt 500071 até 500078 do Benco Unlbanco (em bnIncoenIo assinados), foram extraviados
noda2911112000pelo requerente, queef� o devidoRegistrode Perda de Documentos
eObjetos naDelegaciadaPoliciaCIvil desta Comarea, em segulde dirigiu-se ao Banco
Unlbanco e efetuou aSusteçIo dos cheques cn&dos, ou seja. pocte.se constatarque, ou o
requeridoou terceiro, emitiu o cheque n" 500075 sem preencheros__ requi&nos legais
de fonnae constnulçlo, umavezque omesmo foi emitido sem aaalnaturaV81dadeira do
ora requerente. Além disso, o requerente nem sequer sabercomô iInconll'ilro requerido,
sendo que conhece-osanei1le pelonome das "rodas sociaIs"dacIdíIde, e�nade deve
e também nuncamanteve raleçl5es oomerc:Ials oom o requerido, P9is nemmesmo sabe o
que este faz da vida, ou seja. qual é a sua fonte de renda. Portanto, emnenhummomentoo

requerido deveria ter levado.protesto um tftulo devidamente sustedoporperdalextravio,
�vezquellrnbénioniqiieIent8nadedeVeao iaquerIdà;seniIo·(IIIé.�d!eCIú8nernmesmo
foi assinado pelo requerente. E, pare que ctregue aO êionheclmtliiõ.•.tódos, pertes e
terceiros, eu, Christlane Kom Alves, o dlgnill, e eu,�dlé Izell deC.-,alho, Escrivl(o)
JudelaI o conferi e subscrevi. éornan:ade Jareguá do Sul (se), 1 ilde setembro de2001.

Juiz de Dlreno

EDITAL n2 23.574 de 10-12-2001

Cópia recebida do cartório deOurinhos,
São Paulo

NESTOR ANTONIO PANAZZOLO PRETO E
ALINE MEDEIROS RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de
São Domingos, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Edmundo Gorgés, 29, nesta
cidade, filho de Delcio Dirceu Panazzolo Preto
e Terezinha Mezomo Preto.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de
Ourinhos, São Paulo, domiciliado e residente na
Rua Zaida Pontara de Souza, 233, Conjunto
Itajubi, Ourinhos, São Paulo, filha de Édson
Rodrigues e Valdelina Medeiros da Silva.

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

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS
! '

DE CASAMENT
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do
Sul, Estado de SantaCatarina, faz saber que
compareceram nesteCartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MElLO, Tabelio Designada do Comarca de
Jora9ua do Sul, Estodo de Sanla Calarino, na forma da Lei, elc.
Foz saber o Iodos quonla este edilol, virem que se acham neste Tabelionalo
para prolesto de Trtulos contro:

ADERBAL AMADEU BUUI - R.MASSARANDUBA 69 - NESTA;
ADRIANA CRISTINA BUENO MOREIRA - RUA LENO NICOLUUI 130 FUNDOS
- NESTA;
ANTONIO DOZOL FLORENO - REINOLDO RAU S/NR - NESTA;
ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS - RUA CARLOS FREDERICO
RANTHUM, S/N - ('lESTA; .

ARTE LAJE JARAGUA lTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA B50 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTOA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA B50 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FEIIREIRA B50 - CENTRO
- NESTA;

.

-

ARTE LAJE JARAGUA LTOA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTOA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA trDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;

.

ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTOA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;

, .

ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTOA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO ,C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 - CENTRO
- NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - RUA EXP ANTONIO C. FERREIRA 850 • CENTRO
- NESTA;
CELlNHO COM MAT DE CONST LTDA - R WALTER MARQUARDT 100-
NESTA; CIA COTA COM DIST ALIMENTOS LTDA - RUA
EXPED ANTONIO PEREIRA 1669 CENTENARIO - NESTA;
CINTIA MARA SCHMUECKER ALONCO - RUA ARQUIMEDES DANTAS 80 -

NESTA; ,

CLAUDIA CONCEICAO - RUA OSVALDO GLATZ S/NR - NESTA;
DANIELI HELOISA NAPOLl - AV GETULIO VARGAS 268 SL 115 - NESTA;
FAVEL COM DE VEICULOS LTDA - RUA VALTER MARQUARDT 259 -

NESTA;
G.F.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RUA ALMA VOGT BAGGENSTOSS
170 - NESTA;
GERALDO ANTONIO DA SILVA E MARLI S. DA SILVA - RUA FRANCISCO
KLEIN 183 - GUARAMIRIM;
GERSON WEBER - RUA FREDERlKE BOHAMANN ENK 64 AMIZADE - NESTA;
GERSON WEBER - RUA FREDERlKE BOHAMANN ENK 64 AMIZADE - NESTA;
GF IND E COM LTDA - RUA ALMA VOGT BAGGENSTOSS 170 - NESTA;
GF IND E COM LTDA - RUA ALMA VOGT BAGGENSTOSS 170 - NESTA;
HERACLES DANIEL CONTE - RUA JOAO PICOLLI 200 - NESTA;
HllARlO LAULE - R cÍARA BORlNELLI 54 - SCHROEDER;
IOLANDA BENTHIEN RIEGEL - RUA ALOISIO BOING 520 - NESTA;
ISNELDO UECKER - ESTRADA GARIBALDI S/NR - NESTA;
JANUARIO SOBERANSKI - RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA S/NR
NESTA;
JOSE MARCOS XAVIER - R VALDEMIRO SCHMIDT 139 - NESTA;
KLAUS DUWE - AV MAL DEODORO DA FONSECA 855 - NESTA;
LEOMAR BATISTA RIBEIRO - R FELIPE SCHMIDT 218 APTO 204 - !'IESTA;
MADEIREIRA CACULA - RUA JOAO JANUARIO AYROSO 620 - NESTA;
MARCIO SASSE - RUA MM WILHELM - NESTA;
MARCOS ROBERTO HUDZINSKI - RUA PASTOR FERDINANDO SCHBEZEN
263 - NESTA;
MERCEARIA KI-DOCE LTDA - CAIXA POSTAL 39 - NESTA;
MICROINFO INFORMATICA LTDA ME - RUA ESTRADA TRES RIOS S/NR -

NESTA; ,

) NATUREZA CENTRAL TRAT DE RESIDUOS - RUA MAL CASTELO BRANCO
6132 - NESTA;
ORACIDES DINIZ - RUA DOM BOSCO 69 VILA LALAU - NESTA;
OSMAR DOS SANTOS - R ANGELO JULIO BARUFI 63 - NESTA;
OSNI BOLDUAN - R.LOT STO ANTONIO L 364 - NESTA;
ROSENEY BRUCK - VALTER MARQUARDT S/NR - NESTA;
ROSENEY BRUCK - VALTER MARQUARDT S/NR - NESTA;
SANDRA CARVALHO FORMIGHIERI - RUA ADELIA FISCHER 1194 - NESTA;
SINARA ADRIANA LEMOS LEAO ME - RUA EDMUNDO ARNOLDO
EMMENDORFER 61 7 - NESTA; ,

SINARA ADRIANA LEMOS LEAO ME - RUA EDMUNDO ARNOLDO
EMMENDORFER 617 - NESTA;
TECPO PINTURAS LTDA - RUA GUILHERME PRIEBL 46 - NESTA;
TETO MADEIRA LTOA - RUA ADOLF TRIBESS 55 - NESTA;
TRANSP WEBER TRANSPORTES LTDA - R FREDERICK BOHMANNKE 64 -

NESTA;
VALERIA MARIA FODI - RUA AFONSO HANEMANN 552 - NESTA;
VALERIA MARIA FODI - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram enconlrodos ou se recusaram a aceilar
o devido in�moção, faz por intermédio do presenle Ed�al, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionoto np Rua Arthur Muller, nO 78, no prazo da Lei, a
fim de liquidor o seu debite, ou então, dor razão por que não o Joz, sob a pena
de serem os referidos protestodos no farma da Lei, elc.

'Joro�u6 dó Sul, 12 de dezembro de 2001

IIIon Hoffmann
Tobelião Substituto
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() 111_' ,;".,..;,.� que. estA no mercado dll$(jc
1995"inlcla sua ex�aão:para (I �WU M 8J'lUlde Curitiba, �$�d?
dó JiiônuNl_ Atende diàiirun!lllte 24 lioraa .por dia e seu objetIVO e

awdllâr o con'UmídQr a,!lIlcontraT as empre$IIS, 08 produtos e os

.lIi:�s de seu fnteresee. Veja alguns exemplos Informática, telefonia.
venda' e asajslinda de eletto-elettónlcolI, restaurante4, l�chollctea,
h'Ot'MtI e viagens, reparo.. �tiOO&.,predlais e írldustriaÚl, 1�mJ?UA e,

conservação, jllf"dinagem � jíai8.118/smo, p�uto� e presentes 1Í8ClO!uúS
e imjjÓrtadoll, mêt.l;ços. engenheIros, denU$tas e outros produtos e

fienriÇí,la do seu dia-a-dia,'.
. i(

. ,
• ,.,,"

NollllO '!tervico ê pçrsonaliwdo, posauúnos. um qulldm' de
profissionais altamente qualiíicados pura atender plenllllleute suas

nec:esslchlde$. ,.
.

"
..
No" ,... ... \'OCê obtem todàs :13 ínfunnaçóes que

, , prêc:ii!Íá Para·, fazer o' melhor .. negl)ció; nome. telefone, en�('reÇ()"
horário enl» em�sas. pr«tadores de BefVIÇ'PS e

�prófiUjo ômi Page e E-l'nlIiI se posslllmm,:>,
,,,.. ,

Você também "pelo nome dll prodU,1» (lU semlf9, flue
�=�:n:!���\l�:a=�6�::; na intmlei.lltl.e �C)tit�
Infortt1ll;ÇÕe8 exclusivas de' nossos cUenttlS ülíados e pode ser acessado

pelo endereço U'ww.emhrainfu.com.bf, onde você encontra I.ambém
prOOutcm e senriçoll em promoçõea, basta aceasarn link "ClassifiClldos
Promocional....

Sabe por quê (I Disk lnf'brmaçOc$ e diferente?
E simples! PQr ser um servíço com caraclcmti!;!ll> de utilidade pú?l�ea,
não YÍ5II lucra com: as lIgaç� recebidas, pais, tem como propo$lto,
facilitar a vida da comunídade, aproximandO qL\em quer vender de
quem quer colÍlpllU'. ,

�

o cuato de ace
pllra manu�o do

,em��8ll?
'{'.e J>Ol18n,to 'nãO �

"

"\ ,< -%:�

.II�•.. '

••e�

.SOOtr••II SIIOÍJ
Economize Tempo e Dinheiro!

.

4fJ;l,

,27 o minuto. pulso minimo deFmido
Ue � totalmente .retido pela Embratel,

do sistema. ..
'. i·,·· '.', ,

.ndnea mai�.Ugl.lr.__ "�'"
"

;t' I
,';

''!' �., "

. _ r 1!',..IIftÍS·
., l1li111.·,.0.'
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ulo inesquecível na cidade de Mafra
ENTRE AMIGOS •••
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8 CORREIODOPOVO GERAL

de Jaraguá do Sul).
Piazera destaca que as

casas foram construídas
pelos trabalhadores bolsis
tas do Programa de Incen
tivo ao Trabalho e Quali
ficação Profissional, que é
coordenado pela Secretaria
de Produção. "O canteiro
de obras serviu como curso

.

prático, onde o pessoal
aprendeu os oficios de pe
dreiro e de carpinteiro"
explica o gerente. Ele acres

centa que outra parceria,
com a Secretaria de Justiça
do Estado, envolvendo os

detentos de Jaraguá do Sul,
também está apresentando
os primeiros resultados.
''Até o final da próxima
semana, os detentos deve
rão incluir 20 kits de casas

pré-fabricadas, as quais se

rão construídas no início do

próximo ano em áreas mu

nicipais destinadas ao Pro

grama Habitacional da Pre

feitura."

SÁBADO, 15 de dezembro de 2001

• MÚSICA: CONCERTOS DE ADVENTO RESGATAM ESprRITO NATALINO EM JARAGUÁ DO SUL

]ARAGuA DO SUL -

Amanhã acontece a segun
da apresentação dos Con
certos de Advento, que se

rá realizada a partir das
9h30 na Igreja Evangélica
Luterana (centro da cida

de) e Centro Cultural de

Jaraguá do Sul. A primeira
apresentação dos Con

certos de Advento acon

teceu ontem à noite, às

20h30, na Igreja Evan

gélica Luterana da Ilha da

Figueira. A entrada é

franca.
Os Concertos de Ad

vento deste ano marcam

também os 55 anos de
existência e de atuação inin
terrupta do Coral Evan

gélico Jaraguá, que atual

mente conta com 40 in

tegrantes e que tem como

regente, há 41 anos, o

maestro Ricardo Feldens,
que também coordena a

, Camerata e aOrquestra de
Cordas da Scar. Os 'Con
certos de Advento reuniu

os três grupos em apre
sentações que encantam o

público, que sempre pres
tigia o evento.

O maestro Ricardo

Feldens é natural da cidade

gaúcha de Dois Irmãos,
mas veio para Jaraguá do
Sul há muitos anos para
assumir o cargo de regente
do Coral Evangélico Ja
raguá. Desde o ano de
1987 que o maestro Ricar-

Maestro Ricardo Feldens coordena

apresentações de final de ano

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

CorarEvangélico Jaraguá comemora 55 anos de atuação em Jaraguá do Sul

do Feldens coordena o já
tradicional programa de
final de ano e as apresen
tações do Coral, Camerata
e Orquestra de Cordas de

Scar.

Este ano, o ponto dos
Concertos de Advento
será a Missa da Coroação,
de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791),
considerada amais conhe
cida das 17 missas com

postas por Mozart. Será

cantada na v.ersão original,
em latim, com a partici
pação das solistas Laisa

Prim Schmitz (soprano),
Liara Roseli Krobot (con
tralto), Wanderli Siewerdt

(tenor) e Leonardo Vieira

(baixo) e tem aproxi
madamente 30 minutos de

duração.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
.

CRM 8879
1

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Or1Dpedla e liaumatologli! ,', .'"

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Para que o público pos
sa acompanhar o texto ori
ginal, o mesmo será in

cluído no programa im

presso, já especialmente
traduzido para o Portu-

guês, pelo padre Alberto

Piazera. Participam como

convidados especiais os

músicos Fernando Tha e

Odacir Mazzarolo, ambos
de Curitiba.

Programa de Habitação
entrega 10 casas populares

]ARAGuA DO ,SUL - o

gerente deHabitação,Mon
so Piazera Neto, informa

que mais dez casas serão

entregues no Loteamento

Itapocuzinho II, no Bairro

João Pessoa. Cada unidade
habitacional possui 36 me

tros quadrados, dois quar
tos, sala, cozinha e banhei
ro e custará ao mutuário R$
9 mil. Este valor será fi
nanciado pela Caixa Eco

nômica Federal num perío
do de até 15 anos, em pres
tações mensais que variam
entre R$100,OO eR$120,OO.

De acordo com o ge
rente, neste valor estão

incluídos os 25% de des
conto'concedidos pela Pre

feitura, pois o custo real é

de R$ 12 mil por imóvel
(construção e terreno),
totalizando um investi
mento de aproximada
mente R$ 86 mil, com
recursos do Frohab (Fun
do Rotativo Habitacional

Sábado
15hOO - Matriz

MISSAS

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão
19hOO - Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

PROGRAMA:

ORQUESTRAS
Happy Holliday - Mede J. Isaac
O Tannenbaum - Tradicional Natalino (Alemanha)
Canção dos Sinos - Tradicional Natalino (Ucrânia)
Com Júbilo Cantai - Canção Alemã - século 14

We Wish Vou a Merry Christmas - Tradicional

. Natalino (Inglaterra)
CORAL EVANGÉUCO ]ARAGuA
O Canto Angelical- Música Natalina

Enquantono campo pastores velavam- MelodiaAusttíaca
Der Heiland ist geboren - Melodia Austríaca
CORAL E OSQUESTRAS
Tochter Zion, freue Dich - G. F. Hãndel
Em Deus a razão de cantar - Música: Wanderson
Paiva. Letra de Valdecir Uma
Missa do Coração - Wolfgang Amadeus Mozart

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Anden Ir - CRM 8879

\\É O próprio Deus que vem para nos salvar" '

Queridos irmãos e irmãs, Advento é tempo de preparar
o coração para acolher o Salvador. A liturgia de hoje
é uma proclamação de fé e de alegria. Quando o

Senhor vier, os campos florirão, os homens cansados
recuperarão as forças, os surdos ouvirão e a língua

do mudo dará gritos de

alegria. O apóstolo Tiago
propõe atitude de vigi- ,

lância porque o Senhor
está para chegar. Estará
preparado e será feliz

TAFAC - TAVARES aquele que acolher Jesus
F. F. COML. LTDA. em sua vida e deixar que
Assessoria Comercial sua Palavra produza frutos
Avenida Marechal Deodoro de i f d rd

.

da Fonseca, 429 _ Sala 105
e JUs Iça e e so I arle-

Ed.F1orença-lOandar dade junto àqueles que
Fones: (047) 371-1910 e 275-3125 I sofrem.

.

A oio:

Alend""os consullas orlopétlica e Iraumalologíca, imobilizações genadas,
punç6es ar/iculares, curalivos, ele. (4n 373-2868
Rua João Butschard� 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Oonini - GuaramirimlSC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretária de Saúde pede
exoneração emMassaranduba

MASSARANDUBA - A

secretária de Saúde, Viviane
Pereira, está solicitando

exoneração do cargo que

ocupa na Prefeitura. Vivia

ne já comunicou a decisão

ao prefeito Dávio Leu e

permanece até o final do

mês na função. Ela alega
compromisso com a ad

ministração das empresas
da família. Viviane e o

marido, Jean Jackson Pe

reira, administram a Cre

difac, a Indutec e a Asa

Motos.

Esta foi a primeira ex

periência de Viviane na

vida pública. Ela é odon

tóloga, profissão que não

exerce há quatro anos, e

ingressou na politica no

ano passado, durante a cam-

panha eleitoral, atendendo
convite do prefeito. Vi
viane negou que o motivo
da exoneração seja pro
blemas na condução da
secretaria ou dificuldades
no relacionamento com o

Executivo.

Entre as principais ta

refas cumpridas está a

instalação do Pronto Aten
dimento no prédio da
Unidade Sanitária, desde
que a Congregação das
Irmãs da Santíssima Trin
dade cedeu o Hospital
Sagrado Coração de Jesus
para a Humana Urgente,
empresa de Jaraguá do Sul,
que atua na prestação de

serviços de saúde e no recru

tamento de recursos huma
nos para empresas. (MR)

Revendedora da Fiat destina
rendade consórcioaohospital

GUARAMIRIM - A

Javel, revendedora dos
veículos Fiat para a região,
está iniciando a comercia

lização de consórcio, com
120 quotas, e previsão de

destinar parte da renda do

grupo para o Hospital
Municipal Santo Antônio.
A promoção foi anunciada
ontem pela manhã, duran-

. te entrevista coletiva sema

nal, no gabinete do pre
feito Mário Sérgio Peixer..

Serão comercializados
carros novos e seminovos,
para pagamento em 60

meses, e com preços. va-

riáveis, conforme o mo

delo, a partir de R$ 195,00.
A promoção já iniciou

e os compradores interes
sados em colaborar no fe

chamento do grupo, bene
ficiando também o hos

pital, poderão procurar os

vendedores diretamente
com aJavel, em Jaraguá do
Sul, ou se dirigir ao hospital
municipal. Mesmo que
toda a meta de venda es

tabelecida não seja atingida,
o hospital terá participação
financeira, embora pro
porcional ao número de

veículos vendidos. (MR)

AERO
Sua carga na hora certa no lugar certol

371-0363 brasll@netuno.com.br

CAR�

I DESTAQUE: DUAS RODAS INDUSTRIAL É Tos DE MARKETING 2001 DA ADVB - SANTA CATARINA

Indústria de JS conquista.o
troféu pelo 2° ano consecutivo

]ARAGuA DO SUL - A

Duas Rodas Industrial está
entre as dez empresas, en
tidades einstituições home
nageadas com o Troféu

Top de Marketing 2001, da
ADVB (Associação dos

Dirigentes de Vendas do

Brasil), divisão de Santa Ca
tarina.A distinção foi conce
dida quinta-feira à noite, no .

Grande Hotel Blumenau,
em Blumenau, em ato que
contou com a presença do

vice-governador do Estado,
Paulo Bauer, de diretores da
ADVB, empresários home
nageados e convidados.

O superintendente, Leo
nardo Zipf, e a diretora de

Marketing, Josiane Satler

Leone, representaram a

Duas Rodas no recebi
mento do troféu. Outras

homenageadas da noite
foram a Acaert (Asso
ciação Càtarinense de
Emissoras de Rádio e Te,

levisão), Anjo Química,
Karsten, Portobello, RBS
TV, Tim Celular, Univali
(Universidade do Vale do

obtenção de matéria-prima
(pagamento financiado com
180 dias de carência) num
período em que o consumo

de sorvetes fica bastante res

trito. O empresário João
Karsten Neto, da Karsten,
falou em nome das em

presas homenageadas e des-
.

tacou o significado da pre
miação, como sendo "uma

das mais respeitadas do

Estado", pelo "critério ri

goroso na seleção das em

presas". (MILTON RAASCH)

distinção foi recebida pela
realização do Projeto Fide

lidade 2001 Selecta/Alge
mix, no fornecimento de

matéria-prima para fabri

cantes de sorvetes. A pro
moção gerou significativo
aumento nas vendas e cres

cimento no número de cli

entes.

CRIATIVIDADE - No

ano passado, a empresa
conquistou o troféu realizan
do a Promoção de Inverno,
que facilitou aos clientes a

Cesar JunkeslCP

Leonardo Zipf (com o braço levantado) e Josiane Leone, da Duas Rodas, recebem o troféu

operativa e debater a atual

conjuntura de mercado pa
ra a nova safra de arroz,

que está iniciando nos me
ses de janeiro e fevereiro
do ano que vem.

A direção da coopera
tiva esteve reunida quinta

.

feira com o presidente,

compras de máquinas e 'ferràrrientas em Santa Catarina.

Itajat), Unisul (Universida
de do Sul) e Vonpar Re
frescos. Esta foi a 16" edição
do evento, organizado pela
ADVB, e o primeiro fora

da capital do Estado.

O Tap de Marketing
premia estratégias bem-su

cedidas das empresas, seja
na colocação de produtos
ou no desenvolvimento de

campanhas e processos para
a conquista de novas opor
tunidades de mercado. No
caso da Duas Rodas, a

Cooperativa Juriti realiza hoje assembléia geral
MASSARANDUBA - A

Cooperativa Juriti realiza
hoje, com início às 8 horas,
na localidade de Guarani

Mirim, assembléia geral
com os associados. A di

reção da entidade deverá
fazer a prestação de contas
da situação geral da co-

Irineu Manke, e o superin
tendente, Silvério Orze

chowski, tratando da pauta
que será cumprida na as

sembléia. A cooperativa
atravessou um período de

significativo incremento

dos negócios nos últimos

dois anos, em razão das

safras agrícolas bem-suce

didas, e que deverá repetir
se com a nova colheita.

Durante a.assernbléia..o
Departamento Técnico da

Cooperativa tambémvai con

ceder premiação para os pro
dutores que se destacaram

.
na qualidade do arroz. (MR)

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

:SBREITHAUPT •TradlçAo em Qualidade f.:U•••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RioBranco,Poroutro lado,
está em execução a refor
ma do Ginásio de Espor
tes Rodolfo Jahn, com
substituição do piso da

quadra e reforma da co

bertura. A reforma está

sendo feita com apoio fi
nanceiro do governo do
Estado. No dia 30 de ja
neiro, a Prefeitura reinau
gura o ginásio.

Em Brasília, Peixer
também firmou dois con

vênios, um com a FNDE,
no valor de R$ 50 mil,
para a compra de um

veículo para o transporte
escolar, e outro com °

Ministério da Integração,
no valor de R$ 48 mil,
para executar obra de

drenagem na Rua Agos
tinho Valentim do Rosá

rio, na comunidade de
Laura de Borba. (MR)

SÁBADO, 15 de dezembro de 2001

I ENCONTRO: JUDICIÁRIO CONVOCA AUDltNCIA PÚBUCA PARA DEBATER SfTUAÇÃO DO RECANTO DA 3A IDADE

Asilo funciona precariamente
e corre risco de ser fechado

. ESTOJO A1Q.E;"iÉUN)'VERSAL ESTOJO MOMENTOS

R$ 3·2',2.5 ·�éoI6oiaM,1m5i!ril+
lJosaoIaj_ c.I6Iiro.H,ht fIv. lIlnII .•
lIioàairt

É'stOJOy(ARPE,·D1EM MUUIER
. .' ._.- '<_" '_'... i'." _, ••

.

.�-_, .' _ v.
• '.�"

MASSARANDUBA/ audiência todas as auto- aparece mars como um soas idosas de várias 10-
GUARAMIRIM - O Judi- ridades e lideranças rnu- problema social do que calidades e também de
ciário realiza audiência nicipais, além de repre- outra situação qualquer," outros municípios-mui-
pública na segunda-fei- sentantes de entidades e relata a juíza Candida, tas delas doentes, aco-
,ra, às 20 horas, na Câ- demais líderes cornuni- destacando que o Judi- metidas de seqü�, doen-
mara de Vereadores, pa- tários. "O objetivo é ciário optou por levar o ças degenerativas e dis-
ra debater com a comu- chamar a população à problema para a comu- túrbios psicológicos. OI

nidade a situação do responsabilidade", diz a nidade, em busca de atendimento ao pessoal do
Asilo Recanto da Tercei- juíza, explicando que as uma solução conjunta e estabelecimento tem sé-

ra Idade. A convocação condições para funcio- duradoura, do que deci- rias limitações. Em pelo
está sendo feita pelos namento, verificadas no dir simplesmente pelo menos dois casos, mu-

juízes Candida Inês Zoel- asilo, "são muito Iimi- fechamento do local. O lheres são mantidas reti-
lnel e Pedro Caetano e tadas". As instalações asilo funciona como das em um cercado, feito
pelo promotor Victor não satisfazem ao que é uma instituição parti- com tábuas e fechado
Emmendôrfer Filho, da necessário para prestar cular, e, além de receber com cadeado, para evi-
Comarca de Guarami- atendimento condigno auxílio financeiro das ta! que elas se afastem do

rim, com a finalidade de aos idosos, além de não famílias que têm paren- local. Fiscalizações feitas

apontar alternativas pa'- existir pessoal suficiente tes instalados, freqüen- pela Secretaria Municipal
ra o funcionamento do e preparado para atender temente depende de de Saúde, constatou, já no
asilo, que funciona em con- no local", cons tata a contribuições da cornu- governo do ex-prefeito
dições bastante precárias. juíza. nidade para a subsistên- Mário Sasse, aprecariedade

Conforme a juíza, "Entretanto, o fun- cia e manutenção. de funcionamento do local.
estão convocadas para a cionamento do asilo O asilo recebe pes- (MILTON RAASCH)

ESTOJO THATY

�Vi GetúliO Vargos, 158 - 275-0583
AViMôl. Oeodoroj 183 - 371-7365
Sh9Pping (enter Breithoupt ..! 372-2678
Gooiafuirim .. 373-1,065

Prefeito aguardaconfirmação
'deverbaparaconstruirginásio

GUARAMIRIM - o

prefeitoMário Sérgio Pei
xer aguardapara a semana
que vem a confirmação
de verba do governo fe

deral, no valor de R$ 100

mil, que será destinada à

construção do ginásio de

esportes na localidade de

Guamiranga. O custo da
obra está calculado em

R$ 160 mil, sendo que

parte desse valor será

concedido pelo Municí

pio. Peixer obteve a con

firmação dessa verba na

viagem que fez a Brasília,
esta semana, no gabinete
cbsenadorJrngeBomhausen

Conforme o prefeito,
o Executivo pretende
também apoiar a comuni
dade na conclusão do

ginásio de esportes do
BairroAvaí e planeja cons
truir outro na localidade de

-.---

""
...

Ressonância Magnética
.....

'Tomografia'CompUtadorizada:
.

,

c,_ijit?���r[� ilii J!.:!�ij i3:i::�Cj_lt;iii!C?
De itº��:t::[iª �� çºrl?ºJ.�:t::�irº

., : "
.

Ultra-son rafia 3D/Colar. Convertcicmal e ..

"""

................'"?". ••••
·

..•••���::F��;F�if;:��������' •.
Color Do pler Bidimensi;onal e 3D

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

Bigitaria Con�e'içliiiiaL______ .

R��a�" ��Dr. Luiz Felipe
Diretor Médico!

,//Drã�·Aariàha-, "'�,
L isb

CRM 8250- C '""

· ..----

·--v-ãrios Conv os Particulares e

D e s c o n t o p/' o P a c i e n t e S U S
.......................................... ' ,... ;.

.

· Unidade I // Unidade II
[""Ruª,Guilherme We�ge;/SO Rua Pastor Sadreczki, 148
·

(Condõiiiíhio'Cêhtro Médicó - Hospital Evangélico e

Odontológico de Maternidade /Jaraguá do Sul), 30 andar, A

sul Carlos Renaux /'salas nO 303, 304, 305 e 306 Centrô> ..BOJ!g�e - S� --"

Centro - Jaraguá do Sul - SC Fone/Fax: (47) 396�ii44
Fone/fax: (47) 372-2651
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JOGOS DO SESI
AMarisol conquistou o título de campeã sul-brasileira
dos Jogos do Sesi de Futebol Sete Feminino. Os jogos
aconteceram entre os dias 7 e 9 de dezembro, na
cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A

classificação para esta competição foi obtida após a

conquista dos títulos das fases anteriores - fase local,
realizada em Jaraguá do Sul; fase regional, realizada
na cidade de Joinville, e fase estadual, realizada na

cidade de Lages, no mês de novembro,
Resultados dos Jogos no Sul-Brasileiro: Marisol 3 x
O Santa Maria (Guarapuava-PR), Mariso15 x O Móveis
Florence (Flores da Cunha-RS) e Marisol 1 x O Tra
montina Cutelaria (Carlos Barbosa-RS).

TIRO
No sábado passado, foi realizada a cerimônia de

encerramanto do ano de 2001 nos estandes da Fede

ração Catarinense de Tiro Esportivo, na capital do
Estado. Na oportunidade foram entregues os certifi

cados e premiações aos melhores atiradores do ano,
de acordo com o ranking final de cada modalidade.
A equipe FME/Magna Logística obteve excelentes

resultados no decorrer do ano e conseguiu classificar

alguns atletas. Na Carabina Apoiado, Arno Utpadel
sagrou-se vice-campeão na categoria Master, e Ânge
lo Siewerdt, vice-campeão na Júnior. Na Carabina

Deitado, Samuel Lopes foi campeão na categoria A;
Claiton Bihr, na C, e a cidade de Jaraguá do Sul aca

bou em terceiro lugar por equipes.

FINAL DA la DIVISÃO
Amanhã será o dia da decisão do Campeonato da

Primeira Divisão de Amadores, promovido pela Liga
]araguaense de Futebol e apoio da Rede de Postos

Mime. Às 14 horas acontece o jogo dos aspirantes e,

às 16 horas, será a vez dos titulares. A finalíssima vai

acontecer no Estádio Cruz de Malta e será cobrado

R$ 2,00 de entrada.

.FUTEBOL: FiNAL DO CAMPEONATO NAS CATEGORIAS DENTE-OE-lEITE, MIRIM, INFANTil E JUVENil

Campeonato das Escolinhas
finaliza neste fim' de semana

Nadadores trazem resultados positivos ao Município

]ARAGuA DO SUL -

Neste fim de semana será

realizada a semifinal do

Campeonato das Escoli
nhas 2001, promovido
pela Liga Jaraguaense de

Futebol, com patrocínio
da Caraguá Veículos, nas
quatro categorias, Dente
de-Leite, Mirim, Infantil e
Juvenil. As partidas serão

disputadas no Estádio

João Marcatto Guventus),

]ARAGuADO SUL-Na
dadores da equipe Ajinc/
Urbano/FME trouxeram

resultados positivos da Tra
vessia Internacional da La

goa da Conceição, que reu
niu 570 participantes de
todo o Brasil, sendo amaio

ria daRegião Sul. Três nada
doras deJaraguá do Sul con
quistaram posições expres
sivas na categoriaElite. Aline
Ossowski (13 anos) foi o
destaque da equipe nesta

categoria, conquistando o

segundo lugar - recebeu

prêmio de R$ 1 mil-, e as

atletas Marina Fructuozo

(15 anos) e Talita Hermann
(14 anos) conquistaram o 6°
e 8° lugares, respecti-

a partir das 8h30.

Na categoria Pré-Mi

rim, O Pequeno e a Bola

vai entrar em campo para
enfrentar o time da Rubtar;
no Mirim, Rubtar con
fronta-se com Meninos de

Ouro; no Infantil, jogam
Avaí e Rubtar, e no Juve
nil, enfrentam-se Acaraí x

O Pequeno e a Bola.

Na.}lassificação geral,
até o momento, as defesas

vamente. Na categoria 11-

13 anos (feminino) a equipe
garantiu quatro troféus - 1 °

para Ana Carolina Zanan

drea, 2° para LuanaMartins,
3° para Bárbara Hermann,
e 5° lugar paraAline Franzner.

Na categoria 11-13 anos

(masculino), os destaques
foram: 1° lugar para Eduar
do Marcatto; 2° para Gusta
vo Rozza, 3° lugar para Jair
Eduardo Franzner, 4° para
Eduardo Junkes e 5° para
Janos Franzner da Silva. Na

categoria 14-16 anos (femi
nino), os atletas que trouxe
ram troféus para o Municí

pio foram: 1 ° lugar para
Elisiane Franzner, 2° para
Belisa Franzner e 3° para

menos vazadas são: no

Dente-de-Leite, a equipe
O Pequeno e a Bola está

na frente, com seis gols em
nove partidas; no Mirim, o
Aliança é o destaque, com
cinco gols em oito parti
das; no Infantil, Avaí tem
três gols em oito partidas,
e no Juvenil, Acaraí, com
três gols, em oito jogos.

A artilharia do cam

peonato na categoria Ju-

JulianaVicente. Na categoria
30-34 anos (feminino), tro
féu para Solange Benz, que
conquistou o 2° lugar.

Ao todo, foram 14 tro

féus conquistados nesta tra

vessia, alémdeAljneOssows
ki ter garantido a segunda
colocação geral na Elite.

Também aconteceu nes

te fim de semana a 3a etapa
do Circuito Mercosul de

Travessias, 2aVolta a Ilha de
Anhatomirim. Na categoria
Geral, feminino, os resulta
dos foram: 3° lugar para
Marina Fructuozo (15 anos)
e 4° lugar para Aline Os
sowski (13 anos). Categoria
Sardinha (11 a 13 anos)
feminino, 3° para Bárbara

venil está com Fernando

Timm, do Avaí, com 11

gols marcados; nc Dente

de-Leite, Gabriel Gessner,
do O Pequeno e a Bola,
com dez; no Infantil, De
nis Tadeu Alegri e Rafael

Caetano dividem a artilha

ria, com oito gols cada. Na
categoria Mirim, a artilha
ria está comArleson Alves,
com 11 gols.
(FABIANE RIBAS)

Hermann e 4° para Aline

Franzner; no masculino, 1°

para Eduardo Junkes e 3°

paraJanos Franzner da Silva.
Na categoria Peixe-Voador

(14 a 16 anos) feminino, 1°
lugar para Talita Hermann,
2°Ana Carolina Zanandrea,
3° LuanaMartins e 5°Juliana
Vicente. Na categoria Peixe
Voador (14 a 16 anos), mas
culino, 3° paraEduardoMar
catto. Na categoria Robalo

(17 a 19 anos), ZO para Belisa
Franzner e 4° para Elisiane

Franzner. Categoria Marim

bau (35 a 39 anos), 3° lugar
para Solange Benz.

O próximo desafio será

aTravessia daBabitonga, no
próximo sábado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÓLOS DE VÔLEI

ESPORTE

I PASSEIO: VISITANTES CONHECEM OS PRINCIPAIS PONTOS TURíSTICOS DE JARAGUÃ DO SUL

Famtour Ecoturístico apresenta
microrregião para visitantes

]ARAGUÁ DO SUL -

Representantes da im

prensa e operadoras de
turismo do Estado de
Santa Catarina estão par
ticipando do Famtour

Ecoturístico, que teve iní

cio na manhã de ontem e

prossegue durante o dia
de hoje. Promovido pela
Ação Livre, com apoio
da Accor, Parthenon Flats
e Bogotur, o evento vai

apresentar os roteiros de

colonização de Jaraguá do

Sul e cidades da Micror

região do Vale do Itapocu,
como museus e pontos
ecoturísticos para os visi

tantes. Na noite de ontem,
os participantes do passeio
ainda jogaram boliche no

Big Bowlling e, em segui
da, foram na inauguração
da nova casa noturna de

Jaraguá do Sul, Hari Om.
- A intenção é mos

trar para as pessoas da ci

dade e de outros muni

cípios o potencial turístico da
nossa região, que tem muita

beleza para apresentar

Fotos: Edson Junkes/CP

Participantes do Famtour visitaram Museu Histórico de JS na tarde de ontem

aos turistas -, explica um
dos sócio-gerentes da

empresa Eco Radical,
Fenísio Pires Júnior. Todos
conheceram a rota italiana e

tomaram café colonial, an
tes de retornar ao hotel.

Ele informa que hoje,
no período da manhã, os
integrantes do grupo vão

conhecer o Seminário Sa

grado Coração de Jesus,
de Corupá - onde farão

degustação dos produtos
confeccionados na cidade

-, em seguida vão para
a Usina Ano Bom, onde
têm a opção de banho. O

almoço será servido na

Casa do Colono. No pe
ríodo da tarde vão conhe
cer a Caverna da Fuga e

participarão de rapel na
Cachoeira do Braço Es

querdo.
O jornalista Diogo

Vargas está participando
da programação da Ação
Livre e diz estar com im

pressão bastante positiva

com relação à iniciativa e

à beleza natural da região.
"Estou há dez meses em

Santa Catarina e percebo
que tem muitos lugares
bonito� para conhecer. E

Jaraguá do Sul, além de

ter potencial para o turis

mo, foi considerada no

vamente a cidade com

melhor qualidade de vi

da do Estado, o que con

tribui ainda mais para
atrair os turistas", analisa.
(FABIANE RIBAS)

SÁBADO, 15 de dezembro de 2001

Integrantes vão praticar rapei, nas cachoeiras de Corupá Passeio pretende promover o potencial turístico de JS

.

O Encontro dos Pólos de Voleibol, que estava marcado

para os próximos dias 11 e 12, no ginásio de esportes do
Colégio Divina Providência, foi transferido para os dias
17 e 18 deste mês e será realizado na Recreativa da
Marisol. Promovido pela FME (Fundação Municipal de
Esportes), o evento vai reunir aproximadamente 400
crianças com idade entre 9 e 15 anos que freqüentam os

dez pólos de vôlei mantidos pela Fundação, em parceria
com a Marisol. Estão previstos 253 jogos que serão

disputados em três categorias, masculina e feminina.
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