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

estofados e colchões

Diretor: EUG�NIO
VICTOR SCHMÔCKEl

.. _f."I"\._:II,,..\\I\l'\·�;!''Ii':o,)\o.lI'.� õ'ó\'ll!."�,,��j\"'''''''''"-"'l(t'*'"'�'''!<.'''of;;-:.�·:.-�,,�i_II'".,;.�::;.''A''-':;;-�..1l\f.\'Jl\'-:-;;'�.""""Ji',;l>:v.�,'l!l\\;;\�<I'""-,:*,\�.lI,,",,"r",'\':�\l!:.'��O;�'\'·�"'-',,,,"$<_o;:,r�..r.-al\':.-;\\!';'.�"õ'.���\\"õ'\"".�";"'�aI=""'\<,��O\I\lIl,,",·-8>_II\;;\\·�;;r.;:��:;:;':_t\'�'lllIlII\;'i',,'\c\;!'.&.::,;r.:\";",,"_"�_\!,\,..
Ano 82 • N° 4.530 • R$ 1,25

Maristela Menel será I

,candidata a deputado
A vereadora Maristela Menel

venceu a disputa com o prefeito
Dávio Leu, e será canclldata do

PFL a deputado estadual.

PÁGINA 3

Jogadores daMalwee
têm contrato até 2002

Os jogadores da equipe Mal

wee estão de férias e retornam ape
nas dia 7 de janeiro. Os atletas re

novaram contrato até fim de 2002.

PAGINA IS

Pai das quadrigêmeas, Cardozo,
observa uma das filhas. PAGINA 10

Fotos: Cesar Junkes/CP

Industrial Wandér Weege e convidados na inauguração do Shaw das

Águas, realizada na empresa Carinhoso, na terça-feira. PAGINAS 8 E 9

,
'

Edson Junkes/CP

Funcionárias do CORREIO DO POVO c61aboraram na separação dos ali
mentos que farão parte da cesta básica das famílias carentes. EXTRA

Arquivo/CP: Edson Junkes

Serviço prestado pelas monitoras no controle de estacionamento deve ter inclusão de entidades beneficentes

Zona Azul tem revisão em janeiro
o prefeito Irineu Pasold vai revisar em janeiro

o funcionamento da Zona Azul. Ele pretende en

viar projeto para análise e discussão na Câmara de

Vereadores, visando o aperfeiçoamento do' Esta-

cionamento Rotativo na cidade, implantado desde
1997. A Prefeitura poderá renovar contrato com a

Cartão Jaraguá ou fazer nova concorrência.
PÁGINA 7
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Quem quer dinheiro?
MOACIR JOSÉ MAFRA - Presidente do PT de Guaramirim

Um fenômeno que não é novo é a discrepância nas atitudes do poder
público, atitudes autoritárias, decisões sem a mínima participação popular,
principalmente quando existem �teresses envolvidos. É o que ocorre agora
em Guararnirim. Ao mesmo tempo que a administração procura angariar
cada vez mais recursos, criando impostos e taxas, como a nova TlP (projeto
já em discussão no Legislativo local), reajustando o IPTU e implantando
mecanismos para assegurar mais recursos com o ISS; sempre sob o manto �

.

da necessidade de mais receita, os serviços nunca aparecem.
A razão é muito simples, aumentam-se os recursos e imediatamente

aparecem novos ralos, pelos quais o dinheiro público são sugados. Vejam o

que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Na última reunião do ano, os
'

nobres parlamentares aprovaram, na surdina, de forma covarde, os famigerados
projetos sem que fossem lidos, apenas mencionados os respectivos números.
Pasmem! Os nossos "representantes" aprovaram um auto-reajuste salarial e
uma gratifiàação de Natal para os funcionários da Casa; uma espécie de 140

salário, quando a maioria da empresas tem dificuldades em pagar o 130•
A questão é a "caridade".com recursos públicos. Qual empresário, em nosso

meio, está disposto a pagar um 140 salário? A lógica é muito simples, nós,
cidadãos, pagamos mais e eles ganham mais, e para isso basta unia canetada na

calada da noite. Aliás, a votação do projeto não foi acompanhada pela imprensa
e os mesmos não tiveram nenhuma c!ivulgação. Talvez apenas mera coincidência.

Diante do exposto, concluo que já é tempo de todos acordarmos e

observarmos melhor em quem votamos, evitando escolhermos

aproveitadores para nos representar. Ainda é tempo do Legislativo
guafamirense, cheio de caprichos, e que vive se auto-elogiando e pousando
com ar de autoridade, criar vergonha na cara, colocar a mão na consciência e

lembrar que suas mordomias são financiadas pelos contribuintes, muitos
recebendo um salário mínimo por mês, às vezes, nem isto. Enquanto os

nobres parlamentares recebem cerca de R$ 2,2 mil; diga-se de passagem com

quase nenhum trabalho. Para você, que vive de um duro trabalho e que nem

sempre tem a justa recompensa, feliz Natal e um próspero ano-novo.

Motivação,
empreendedor

espírito
e carinho

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAçÃO NO ESTADO
, ..

,
'

Cínica e ironicamente são os aspectos qU5 o governo estadual considera
serem o que faltà ao servidor público. Na semana dedicada ao funcionalismo

público, efeméride-corno tantas outras que apenas ameaçam ter significado,
ogovernoestadU:àJ. ofereceu palestras em diferentes dias, horários 'e locais:
.�ujo teor se resumiu em 'evocar a motivação, o espírito empreendedor e o

rS ;kamor}pelo. seu trabalho.
;:·i�-.

'

'Independente da importância e da boa intenção, são fatores

�I ,�bs�hrtamente menores .diante do quadro -de desvalorização profissional
.-

'ói!Ía' vçz. rifais acentuada: e distante de uma reversão. Em toda negociação
pleiteada hã acordos resultantes, onde as partes obtêm vitórias parciais,
mas chegam a term�.·Não é o caso dos servidores públicos e do governo
dsddual, pois este simplesmente não negocia pautas, numa postura
ditatorial e desrespeitosa, não retrocedendo em decisões que acarretarão

enormes prejuízos aos trabalhadores.
Em relação aos trabalhador�� em educação, é sabidamente possível pagar

acima do piso salarial pleiteado pela categoria, bastando aplicar os impostos
conforme legislação e evitar desvios de finalidade. Sem esta questão resolvida,
presente nos pleitos há mais de três anos, sem nenhuma proposta
governamental digna e concreta de plano de carreira, a promoção das palestras
mencionadas chega a ser uma afronta à inteligência dos servidores.

Quem não mora, não estuda, não se/locomove, come ou veste com a

dignidade que lhe é merecida, não tem moti�os, não empreende e não

ama mais o que faz. Pois o seu trabalho não satisfaz as necessidades
básicas e muito menos as ideológicas.

Tal iniciativa pela passagem do dia do servidor público oscila entre o

deboche ou a alienação, ambos desnecessários no contexto. O governo
confirma assim, sua pequenez no trato de questão tão delicada quanto à

garantia de um serviço público de qualidade. Ou não se interessa tanto

pela população quanto diz, ou tenciona o desmonte do serviço público
mais do que deixa transparecer.

Já o "Ibope" de promoção tão alheia' à realidade, é elementar. Sempre
há quem goste de se enganar, especialmente com alternativas eleitoreiras.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais

o sentido da vida
o sentido da vida sempre

foi'o amor. Em todas as suas

formas e feitios o amor domina

o imaginário popular e pres
siona a sociedade em direção
ao único caminho possível: O"

do entendirriento. O sentido da
vida está presente nas campa
nhas de coleta de roupas, ali
mentos e brinquedos, Questio
náveis ou não essas iniciativas,
que embora apareçam apenas
no Natal entre a sociedade civil,
são praticadas O ano inteiro pelas
.comunidades religiosas,' sejam
católicas, luteranas ou evangélicas.

Apesar do descrédito do

povo na Igreja enquanto insti

tuição, é inegável a vocação de

Jesus e da Igreja Crise(pelos
excluídos. Todo mundo sabe

que o Brasil' tem fartura de

bens, só falta à Nação o gesto
evangélico da partilha. Nesse
sentido, todas as religiões ofi

ciais demonstram preocupa
ção com o verdadeiro sentido
da vida' e tentam ensinar aos

fiéis a importância da doação,
não da exploração.

Atualmente, toda a Igreja
Católica se encontra empenha
da para reencontrar os cami

nhos de justiça e paz e ampliar

r
A opção pelos pobres e

menos favorecidos está
constantemente sendo

fortalecida pelas
congregações=::
o conceito do perdão. A opção
da I,greja pelos excluídos é a

própria essência do cristianis

mo e deve ser reforçada a cada

celebração de final de ano.

Todos os anos milhares de pes-
,

soas-. desempregadas e traba

lhadores - têm comparecido
ao santuário de Nossa Senhora

Aparecida para pedir ajuda
divina. As pastorais cristãs, por
meio das paróquias e da Pas

toral Operária, promovem
festas e sorteios durante todos os

períodos do ano como firmepro
pósito de oferecer um pouco de

dignidade ao povo que sofre por
.

necessidades sociais e espirituais.
Et;J-Jaraguá do Sul, todas as

congregações religiosas viven
ciam a solidariedade pregada
por Jesus Cristo através, não
apenas das missas e das nove

nas, mas de atos e realizações
que visammelhorar o bem-estar
físico e espiritual dos fiéis. Há

alguns anos, padre da Igreja
Católica da Barra do Rio Cerro
incentivou a realização de um

mutirão para a construção de

casas para pessoas que não ti

nham onde morar. O mesmo

religioso encampou a instalação'
de uma biblioteca comunitária,
custeada através da coleta e

venda de materiais recicláveis.
A Igreja Luterana, todo

mundo sabe, é muito eficiente

em sua atuação junto aos

enfermos e aos excluídos. Seus

pastores participam da vida da

comunidade e auxiliam famílias

que se encontram em dificul

dades, quer sejam espirituais,
morais ou físicas. A opção pelos
pobres e menos favorecidos

. está constantemente sendo for

talecida pelas congregações
religiosas. -

A comunidade, de ummodo

geral, consegue enxergar a apro
ximação da Igreja e também

busca fazer a sua parte. E é

justamente nesta época do ano

que podemos visualizar as

ações de solidariedade cristã

entre a sociedade civil, que
também semobiliza no sentido

de buscar a união entre os

homens de boa vontade.
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Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

A Comissão Parlamentar Especial da BR-280

divulgou o relatório de atividades desenvolvidas no

ano. Segundo o documento, foram reivindicadas ao

Ministério dos Transportes e aut�ridades municipais
e estaduais do setor a construção de paralela, desde o
Posto Marcolla até a entrada do CTG Laço jara
guaense, rotatória no trevo de acesso ao Bairro de
Nereu Ramos e uma passarela próxima ao Posto

Marcolla, melhorias na sinalização e iluminação e no

acostamento da rodovia, além da 'colocação de tachões
na pista e recursos 'para a duplicação da estrada.
A presidente da comissão, vereadora Maristela Menel
(PFL), foi recebida em audiência pelo ministro dos

Transportes, Eliseu Padilha, quando reforçou as

reivindicações.
A comissão enviou ofícios ao presidente da República,
governador do Estado e parlamentares estaduais e

federais de Santa Catarina informando sobre as

reivindicações.

DISCUSSÃO SUGESTÃO
Se sentindo agredido pelas
críticas mais incisivas aos

vereadores contrários à

emenda, Floriani ocupou
a tribuna para' exigir res
peito. Chegou a solicitar à

Mesa Diretora para criar,
no próximo ano, mecanis

mos para evitar as agres
sões e falta de respeito.
Sugeriu que os vereadores
discutissem a possibilidade
de se criar a Comissão de

Ética para julgar os pares.
Se a proposta vingar, pode
pegar muita gente.

, Nem o clima natalino evi

tou o confronto na Câ

mara de Jaraguá do Sul,
na sessão extraordinária

da última quarta-feira. A
rejeição da emenda do

vereador Marcos Scar

pato (PT), repassando R$
2,5 mil ao Gapa (Grupo
de Apoio e Prevenção à

Aids) e R$ 2,5 mil à

Associação Jaraguaense
dei Poetas e Escritores,
acabou provocando dis

cussão entre Scarpato e

Paulo Floriani (PPB).

RECURSO
o grande número de contas das prefeituras rejeitadas
pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) levou o

presidente da Fecam (Federação Catarinense das

Associações de Municípios), Alcides Mantovani, a

solicitar a reconsideração de alguns aspectos da Lei

de Responsabilidade Fiscal.

� ADD/Makler D
ÉMAISSEGURO

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

.

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

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

I DECISÃO: MARISTELA MENEL SERÁ A CANDIDATA DO PFL A DEPUTADO ESTADUAL

Vereadora venceu a disputa
com o prefeito Dávio Leu

TCE rejeita contas de 2000 daPrefeitura deGuaramirim
FLORIANÓPOLIS- En- menta do processo, para caixa para o pagamento bunal havia analisado 202

tre as 138 contas relativas formular pedido de rea- nesse período, ou tinham . contas das 293 prefeituras
a 2000 das prefeituras ca- preciação das análises. parcelas a serem pagas no do Estado. Deste total, 138
tarinenses rejeitadas pelo O descumprimento do exercício seguinte sem que - 68% - tiveram pare-
TCE (Tribunal de Contas Artigo 42 da Lei de Re- houvesse recursos suficientes. cer recomendando a rejei-
do Estado) está a de Gua- sponsabilidade Fiscal é a Nesses casos, além de ção. Apenas 64 administra-
ramirim, ainda sob a admi- restrição mais freqüente nas recomendar a rejeição das ções municipais - 32%
nistração do ex-prefeito contas dos municípios com contas, o Tribunal tem - foram aprovadas. Res-
Antonio Carlos Zimmer- parecer prévio, pela re- comunicado a decisão ao tam 91 contas administra-
mann (PMDB). Existe a jeição. A maioria contraiu Ministério Publico Esta- tivas para serem apreciadas
possibilidade de recurso, já obrigação de despesa (as- dual, por força da Lei dos pelo TCE. O Artigo 113

que a decisão não tramitou sinou ato administrativo, Crimes Fiscais - Lei n° da Constituição Estadual
em julgado. O prefeito contrato e convênio entre 10.028 de qutubro/2000 determina que os pareceres
tem 15 dias, após a publi- outras restrições) nos úl- - com a ressalva de que a prévios devem ser emiti-

cação do parecer, e a Câ- timos dois quadrimestres decisão não transitou em ' dos no mesmo ano em que
mara de Vereadores 90 do mandato do prefeito, julgado. as contas são prestadas ao

dias, a contar do recebi- sem disponibilidade de Até quarta-feira, o tri- TCE.

]ARAGuA DO SUL - O

PFL da Amvali (Associa
ção dos Municípios do

Vale do Itapocu) confir
mou a candidatura da ve

readora Maristela Menel a

deputado estadual, no

próximo ano. A decisão

saiu durante reunião rea

lizada na noite de terça
feira, em Guaramirim, que
reuniu prefeitos, vices,
vereadores e presidentes
dos diretórios municipais
do partido. Maristela

disputava a indicação com

o prefeito de Massaran

duba.,Dávio Leu. A ho

mologação da candidatura
será no início de janeiro, na
coordenação regional da
legenda.

De acordo com o co

ordenador microrregional
do PFL, Alcides Pavanello,
também presidente do

diretório local, a escolha

por Maristela se deu por
consenso. "Não houve a

necessidade de eleição",
disse, informando que
tanto a vereadora quanto
Leu não participaram da
reunião "para não interferir

PFL, hoje, é mais impor
tante a permanência do
Dávio à frente da Prefei
tura. Até porque,'para can

didatar-se, terá de renun

ciar ao mandato, correndo
o risco de não se eleger",
explicou, acrescentando
que a intenção é manter li

liderança política noMuni
cípio, com vistas às eleições
de 2004.

FEDERAL - Pavanello
revelou que a coordenação
regional não foi oficial
mente comunicada sobre a

candidatura do empresário
Idenor Dreyer (PFL) à
Câmara Federal, em 2002.

"Em princípio, o PFL re

gional trabalha com a hi

pótese de apoiar a reeleição
do Vicente (deputado
federal Vicente Caropreso

.

PSDB). Se tivermos o

apoio do PSDB e do PPB,
certamente apoiaremos o

candidato da coligação.
Isso faz parte do acordo",
reforçou, lembrando que
Dreyer poderá surgiu
como alternativa, caso ha

jam mudanças de rota.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Arquivo/CP: Edson Junkes

Maristela é a segunda candidata da região a ser confirmada

no processo". Pavanello
informou também que, a

partir da definição do

candidato, o PFL retoma

as negociações com os

partidos da coligação Mais
Jaraguá do Sul para apoio

à candidatura.
Na opinião do presi

dente, a escolha por Ma
ris tela levou em conside

ração a importância para o

partido manter a Prefeitura
de Massaranduba. "Para o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I POLÊMICA: PRESIDENTE DO PT CRITlCA PROPOSTA DE REAJUSTE DE SALÁRIOS PARA EXECunvO E LEGISlATIVO

ParaMoacir J.oséMafra "estão

jogando dinheiro público no ralo"
GUARAMIRIM - o pre

sidente do Diretório Mu

nicipal do PT, Moacir José
Mafra, divulgou nota esta

semana criticando o projeto
do Legislativo, aprovado na

última sessão ordinária do

ano, na quinta-feira da se

mana passada, propondo
reajuste salarial médio de
11% para os vereadores, pre-

J

feito, vice-prefeito e secre-

tários municipais. Até quarta
feira, o projeto, aprovado por
unanimidade pelos oito ve

readores presentes na sessão,
ainda não havia sido san

cionado pelo prefeito.
Mafra vê incoerência nos

reajustes que estão sendo

propostos nummomento em

que a administração munici

pal empenha-se em angariar
mais recursos para execu

tar obras e serviços para a

população, aumentando o

IPTU e reinstituindo a co

brança sobre a iluminação
pública. ''Aumentam-se os

recursos e imediatamente au
mentam-se também os ralos

pelos quais estes valores

Edson JunkeS/CP

Uder petista considera que a votação foi "covarde" e "na surdina"

desaparecem", lamenta o

líder petista, criticando tam

bém a forma "covarde" co
mo aconteceu a votação.

"Feita na surdina", con
forme Mafra, "quando o

projeto sequer foi lido na ses
são, apenas citados os núme
ros", aparentemente na in

tenção de despertar a menor
atenção possível das pessoas
que estavam no auditório.
Com o reajuste, desde que
sancionado, os salários dos '

. vereadores, que já receberam

em novembro os 10% con-

,
cedidos linearmente para to
dos os servidoresmunicipais,
subirão para aproximada
mente R$ 2.150,00. Até ou

tubro, eram d€ R$ 1.754,00.
"Estamos dentro da lei",

defend�-se o vereador Salim

José Dequ�ch (PFL), expli
cando que a proposição ba
seia-se na elevação salarial
dos deputados estaduais, com
a incorporação do auxílio

moradia, e que outras câma
ras de vereadores no Estado,

Junckes diz que só paga com ordem daJustiça
o presidente da Câmara

de Vereadores, Evaldo João
Junckes (P1), disse que não
concorda com o projeto de

reajuste de saláriosnos dois
níveis e que só irá pagar a

diferença, de 11%, que, se
sancionada pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer deverá
vir incorporada na folha de

i

dezembro, "só se for com

ordem judicial".Junckes não
compareceu na Câmara

Municipal para presidir a I

sessão na quinta-feira da
semana passada, quando o

projeto que dispõe sobre o

reajuste de vfncimentos para
os vereadores e primeiro es-

calão do governo municipal
foi colocado em votação.

Ele afirma que não se sen

tia bem na ocasião e procurou
atendimento médico, sendo
substituído pelo vereador Val
demar Vitol (pMDB)"na pre
sidência dos trabalhos. Para o

vereador, o projeto colide

frontalmente com a propo
sição recentementejapresenta-I

da pelo Partido dos Trabalha-
dores na Câmara Municipal,
defendendo a redução dos

salários, tanto no Legislativo
. quantonoExecutivo, em 50%.

Junckes confirmou que,

,no mesmo dia, a Câmara
também autorizougratificação

de 70% para os cinco fun-
\

cionários da Câmara de Ve

readores, a ser paga em de

zembro, totalizando R$
4.528,75, segundo cálculos de
Mafra. O presidente do PT
também reage nesse sentido,
indagando por que conceder
14° salário aos filncionários da
Câmara quando. a maioria das

empresas têm enormes difi

culdades para pagar o 13° sa

lário dos funcionários". Na

opinião deMafra, com a apro- \
vação do projeto, os verea

dores estão imitando o apre
sentador de TV Silvio Santos,
autor da conhecida frase:

"Quem quer dinheiro?" (MR)

370-0816

o DtO O erea or:

O mais Poderoso Instrumento

para O Alcance de um

Município Melhor!

o voto do vereador nas deliberações da Câmara, é,
,
sem dúvida, omaispoderoso instrumento de controle dos

abusos, especialmente quando conta com o apoio de

alguns de seus pares, da Imprensa e com a mobilização
popular.

Todos os meios e modos de fiscalizar a

Administração PúblicaMunicipal, ganham muito mais

força eproduzem melhores resultadosquando divulgados
pela imprensa ou apoiadosemmobilizaçãopopular.

como as de Florianópolis, já
se valeram da mesma prer
rogativa para aumentar os

salários dos vereadores.Além

disso, a remuneração dos ve
readores de Guaramirim,
conforme Dequêch, estava
entre as mais defasadas, até
serem incorporados os 10%
em novembro.

SEM SAÍDA - Con
forme Dequêch, a Câmara
de Vereadores ficou pratica
mente sem alternativa nessa

questão, pO,rque, legalmente,
não poderia deixar para de
cidir sobre a matéria no ano

que vem, quando já terá trans
corrido um ano de mandato

e, fatalmente, os salários não

poderiam mais ser aumenta

dos até o final da legislatura.
Pelo projeto, o mesmo per
centual de reajuste deve ser

incorporado aos salários do

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), do vice-prefeito José
Joaquim Fernandes (PPB) e

secretários municipais. To
dos já contemplados antes

com os 10% dados aos ser

vidores. (MILTON RA�SCH)

\

A decoração natalina instalada em Guaramirim está

merecendo os maiores elogios da população local

e de pessoas de cidades vizinhas. Simples, mas
bonita e com linhas"que denotam harmonia, a

iluminação especial deixou a cidade com ambiente
bastante convidativo r,ara quem gosta de sair às

ruas à noite, nesta época do ano, e usufruir das

alegrias do Natal. Certamente, de�oração como

essa contribui também para que a população se

sinta compelida para fazer.compras. Já em Jaraguá
do Sul a decoração não repete o que já foi apre
ciado em outros anos.

PLANTÕES BARTEL
O advogado Osnildo

Bartel deverá concluir o
mandato à frente da

diretoria da Apae, em

Guaramirim, em março
do ano que vem. Até

então pretende envidar o
máximo de esforços pela
conclusão da obra da

sede própria da Apae,
prédio com 1,5 mil me
tros quadrados, que está
em construção no Bairro
Avaí.

A Secretaria Municipal
de Saúde de Schroeder
elaborou horário especial
de funcionamento para
os Postos de Saúde, no
Centro e no Bairro Schroe

der I, que vigorará duran
te o período de intervalo

de férias dos servidores

municipais. O horário

orienta a população so

bre a disponibilização do

serviço médico durante
os próximos 30 dias.

FÉRIAS
A Prefeitura de Guaramirim liberou os servidores

municipais para o período de férias, mas mantém

todos os setores de serviços considerados essenciais,
com plantões dando atendimento.

CRepúbQwa CJedewtwa do CBWgLQ
8,gtodo de .gOlltO CotO/titta

'

CÔtllfl/W uUUlliCl.paQ de Jahoguá do 's!uQ
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INFORME
•
.I Segundo dados da

.

Receita Federal, os cinco
,

.

municípios da

i Microrregião da Arnvali
- Corupá, Guararnirim,
Jaraguá do Sul,
Massaranduba e

Schroeder - recebem

por mês R$ 26 milhões

de tributos federais.

.I Essesmesmos
municípios arrecadam
mensalmente cerca deR$
23milhões com o INSS
(InstitutoNacionalde
Seguridade Social). Deste
total,R$18milhões
retornam emforma de
benefícios.

.I O Grupo Breithaupt e
o Bradesco firmaram

convênio para financiar a

compra de materiais de

construção, nos

municípios do Vale do

Itajaí e Região Norte do

Estado.

rofinanciamento
entreR$ SOO,OOeR$ 5mil
-poderá serparcelado
em até 24meses, comjuros
apartirde 1,99%aomês.
Caso o interessado seja
correntista doBradesco, a
liberação do créditopoderá
acontecerem umdia.

.IA divida externa
brasileira estimada para
setembro atingiu US$
216,5 bilhões. Houve
aumento de US$ 8,7
bilhões (4,2%) desde julho,
quando havia sido
divulgada a última
estimativa.Deste total,
US$ 189,5 bilhões

correspondem à divida de
médio e longo prazos e

US$ 27 bilhões a de curto

prazo. As informações
constam de relatório

divulgado quarta-feira
pelo Banco Central.
As reservas internacionais
totalizaram US$ 37,2
bilhões em setembro.

•

Balanço depagamento fecha
novembro com déficit

BRASíliA - o balan

ço de pagamento - dife

rença entre os recursos

que entram e saem do
País - fechounovembro

registrando déficit de

US$ 5 milhões . .fu transa

ções correntes, que in

cluem a balança comer

cial, serviços e renda, ti
veram déficit de US$

.

1,590 bilhão. Já a conta

capital e financeira regis
trou superávit de US$
1,792 bilhão, segundo re-

latório que acaba de ser di

vulgado peloBancoCentral.
No ano, o balanço de

pagamentos acumula
saldo positivo de US$
4,388 bilhões. O déficit

em conta corrente alcan

ça US$ 21,443 bilhões. O

Banco Central projeta
para o final do ano US$
23,7 bilhões o déficit em

conta corrente. A conta

capital e financeira apre
senta superávit de US$
26,398 bilhões.

aNO VERMELHO: CElESC VAJ FECHAR o ANO COM DÉFICIT DE R$ 25 MILHÕES

Presidente da estatal prevê
retomada no próximo ano

]ARAGuA DO SUL-A

Celesc (Centrais Elétri

cas de Santa Catarina) vai
fechar o ano de 2001 com

déficit operacional entre
R$ 20 milhões e R$ 25

milhões. A informação é

do presidente da estatal,
Francisco Küster, que es

teve reunido com a dire

ção da agência da em

presa no Município, na
tarde da última quarta
feira. Segundo Küster, a
dívida é reflexo da baixa

remuneração da tarifa

elétrica e da política para
o setor, em especial do
mercado spot, quando as

geradoras leiloam a ener

gia excedente às distri
buidoras.

Na opinião do presi
dente, ou o governo fe

deral intervém -limitan

do o preço nos leilões -

ou as empresas distribui

doras quebram. ''A atual

política para o setor, ao

mesmo tempo que per
mite o enriquecimento
das empresas geradoras e

de transmissão de ener

gia, onera as distribuido

ras, que são obrigadas a

fornecer a energia aos

clientes", explicou, infor
mando que aCelesc com

pra da Gerasul 97% da

energia elétrica distribuí
da no Estado.

Mesmo com o déficit,
Küster avalia positiva
mente 2001, apostando
na retomada do fatura

mento no próximo ano.

''As perspectivas para
2002 são muito boas",
avisou, lembrando que a

assinatura da rolagem da

Küster garante que novo modelo afasta a privatização

dívida em debêntures - são de' dados de teleco

na casa dos R$ 40 mi- municações. Essa última

lhões - deve acontecer

ainda este ano. ''A pro
posta da Celesc é o parce
lamento em 40 meses,

com juros da TJLP (Taxa
deJuros a Longo Prazo)",
informou, lembrando

que, neste ano, além de
outras dívidas, já quita
das, foram pagos R$ 8

milhões dos juros da de
bênture eamortizadoR$1O

.

milhões do total de R$ 56
milhões.

ALTERAÇÃO - Outro

ponto apontado como

positivo pelo presidente
da Celesc foi a aprovação,
pela Assembléia Legisla
tiva, do novo modelo de

gestão da estatal, possibi
litando a criação de uma

empresa de geração de

energia, uma de distribui
ção e outra de transmis-

para aproveitar a estrutu
ra já instalada. "Não po
díamos mais continuar
com omodelo antigo, sob
o risco de comprometer
toda a capacidade finan
ceira da Celesc", afirmou,
prevendo um ano para a

copclusão da nova agen
da de procedimentos.

EL PASO - Küster
reafirmou o fim das nego
ciações com a americana
EI Paso para a instalação
de uma usina termoelé
trica em Guaramirim, Ele,
no entanto, informou que
o Governo do Estado
está em negociações com
outras empresas para a

construção de uma usi
na no município vizi
nho. ''A EI Paso não nos

interessamais", resumiu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Que o seu coração transborde, pleno de paz e amor. E a profunda alegria deste dia de Natal
ilumine cada dia do Ano Novo que vai chega�. Feliz Natal e Próspero Ano 2002!

Homenagem ORLANDO GILBERTO GONÇALVES,(�reador PPB)

o Jornal CORREIO DO POVO agradece e

retribui os votos de feliz Natal e próspero
ano-novo de R C Informática, Shopping Center

Breithaupt, Estofados Krause, Mário Sérgio Peixer,
Audiconti Contabilidade, Associação Jaraguaense dos

I

Estudantes em Blumenau, Colégio Divina Providência,
Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, Reabilitar Clínica
de Fisioterapia, Sesc de Jaraguá do Sul, R H Brasil,
Jornal Dimensão Espírita, Heliotec, IBF, Ouro Sul,
Prefeitura Municipal de Massaranduba, vereador Ivo
Petras I<onell, Escola Municlpal de Ensino Fundamen
tai Maria Nilda Salai Stãhelin, La Carena Comércio
de Couros, Recomaq, Spreed Press, Centro de Cultura

Alemã, Duas Rodas Industrial, Ataliba Refeições, Ivo e

Cecília I<onell, M iII Vídeo Produções, deputado federal
Vicente Caropreso, Trapp, Prefeitura Municipal de

Schroeder, Classic Artes Serigráficas, Central de Mar
keting e Comunicações, Majoka, Graphik Facas & Corte

Vinco, Dugraf Materiais Gráficos, Emplac, Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder, Prema
Construção, Supermercados Angeloni, Papelaria Bom

Preço, Univen, Sabino Comunicação, Maurício Spies,
Casa da Propaganda, Rádio Studio FM, Humanas

Urgente, Arão dos Santos & As-saciados, BrinquePark,
Metalúrgica Menegotti, Lunender, Humberto Pradi e

família, Druck Chemie, Gráfico Schubert, Casa de Apoio
ao Adolescente, Imobiliária Garcia, Guindastes Ma

Srechal, Decorpel Papéis, Francisco Küster; Parcimóveis,
Casa do Computador, Mattos, Mayer, Bianchi &

Dalcanale, Consistem, deputado estadual Adelor Vieira,
gerência regional da Epagri, Daniel, Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, Grimagraf, Ministério das

Comunicações, Icro Bordados, Apae de Jaraguá do Sul,
Centro Universitário de Jaraguá do Sul, Textilfio,
Estofados Mannes, Escola Especial Maria Anna

Malutta, Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do

Sul, Inácio Carreira, deputado federal Carlito Merss,
Rampelotti Representações Gráficas.
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I TRABALHO: PATRÕES E METALÚRGICOS FIRMARAM ANTEONTEM O ACORDO DA CONVENÇÃO COLETIVA

Detalhes finais da negociação
"

I

foram acertados quarta-feira
]ARAGuA DO SUL -

Representantes dos empre
gadores e dos trabalhado
res metalúrgicos firmaram
anteontem os termos defi
nitivos do acordo da con

venção 'coletiva, estabele
cendo as novas bases salariais
e condições de trabalho para
a categoria na região, O
acerto entre patrões e traba

lhadores começou a aconte

cer ainda na semana passada,
quando os empresários con
cordaram em reajustar os

salários em 9,5% e conce

der gratificação de R$
150,00, em 1 de maio.

Os últimos detalhes,
envolvendo algumas cláu
sulas do acordo, como no

funcionamento do Banco
de Horas e na liberação em

licença dos trabalhadores

que forem pais adotivos,
foram discutidos pelos re

presentant,es das duas par
tes, em reunião que aconte
ceu nesta quarta-feira à tarde,
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. A proposta
final apresentada pelos
empregadores, ainda na se

mana passada, já havia sido

homologada em assembléia

geral realizada pelos traba

lhadores, no final de semana,
na Recreativa do Sindicato
dos Metalúrgicos.

O sindicalista Silvino

Volz, da Comissão de Ne

gociação do Sindicato dos

Metalúrgicos, fez avaliação
positiva do acordo desta

cando, além do percentual
dereajusteconfirmado, também
os avanços práticos para a

atividade funcional dos me

talúrgicos. Como a altera

ções na normatização das

Termos finais do acordo foram discutidos quarta-feira, no Cejas

Cipas (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes),
concedendo aos dirigentes
sindicais o direito de terem

acesso às instalações das fá
bricas, para apresentar su

gestões e participar da busca
de soluções para melhorar

instalações e o funcionamento
de máquinas, garantindo me
lhores condições de trabalho.

- Considero este um

grande avanço que obti
vemos nessa negociação -,
comentou.Volz, ontem ao

meio-dia, quando divulga
v-a, com outros colegas do
moviment� sindical e o uso
de carro de som, os resultados
das negociações daconvenção
coletiva para os trabalhadores
da Kohlbach Motores.

REPERCUSSÃO - Na

terça e quarta-feiras, o sin

dicatd moviment6u o veí

culo equipado com sistema

de som, percorrendo várias

empresas e também entida
des sindicais, para divulgar
os resultados do acordo que
resultounaconvençãocoletiva
(MILTONRAASCH)

I

Metalúrgicos estão propondo
intersindical para negociações

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos está

propondo a formação de .uma espécie de frente

intersindical, com a participação de representantes das
diversas entidades dos trabalhadores constituídas no

Município, com a finalidade de realizar as negociações
.com as empresas daqui para a frente. Esse grupo
acompanharia as negociações nos diversos segmentos dos
trabalhadores, explica o sindicalista Silvino Volz, que
divulgou a proposta anteontem à noite, durante reunião
realizada no Bairro Recanto Feliz.

Conforme Volz, a idéia é basicamente aproveitar a

experiência obtida na negociação da convenção coletiva,
durante as últimas semanas, quando representantes de
diversas entidades locais, e não só do segmento interessado
(metalúrgicos), acompanharam reuniões e participaram
dos manifestos realizados no período. Volz acredita que
a formação dessa frente aumentará a coesão das

organizações dos trabalhadores locais, abrindo opor
tunidades para iniciativas em conjunto, na defesa dos
interesses das diferentes categorias.

Ainda na reunião realizada no Bairro Recanto Feliz, os
trabalhadores também iniciaram campanha pela coleta de
assinaturas em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da

\

Silva (PT) para a 'Presidência da República, que disputa a

indicação com o senador Eduardo Suplicy. O documento
contendo as assinaturas do manifesto será entregue pes
soalmente para o candidato, conforme Volz. (MR).

Cuidados com o

favorecidos, e vo�ê vai
ror sua imagem diante
s.l�á sucesso nos conta

tos. Na paixão, clima de forte união.
Câncer - Excelente astral

00 universo
nto mais

ação tiver, mais
produtiva você será.

SÁBADO{22 de dezembro de 2001

Lei facilita baixa de empresas
inativasperanteaReceitaFederal

NOSSA MENSAGEM

"Ela dará à luz um Filho, e tu
lhe darás o nome de Jesus"

Estamos bem próximos do Natal e a nossa preparação para essa

grande celebração vai receber agora os elementos finais. Osmistérios
constituídos pelos acontecimentos
centrais da nossa salvação têm
seu ponto culminante na Páscoa.
O Natal éo início, mas a plenitude
vai acontecer na glorificação de
Jesus. Não podemos perder essa
dimensão pascal da liturgia, A
oração de hoje reza: "Conhecendo
pela anunciação a encamação do

Verbo, possamos chegar, pela
paixão e cruz, a glória da ressur

reição." Que o Natal seja acolhi
rrentoecororonssocomavidanova

GUARAMIRIM - A Pre

feitura e aAciag (Associação
Comercial, Industrial eAgrí
cola de Guaramirim), atra
vés do Núcleo dos Contabi

listas, estão fazendo a divul

gação das vantagens da Lei

Municipal 2.474, de autoria

do Executivo e aprovada na
Câmara de Vereadores, na
primeira quinzena do mês,
para aqueles empreendedo
res que desistiram dos negó
cios, antes da entrada em

funcionamento, ou encerra
ram as atividades até 31 de

dezembro de 2000, mas não
deram baixa perante ajunta
Comercial ou Receita Federal.

Anova legislaçãomunici
pal, inédita, segundo o pre
sidentedaAciag,Maurici Zan
ghelini, incentivará a regulari
zação de pelomenos 500 em
preendimentos que ficaram

nestas condições, no Muni

cípio. Muitos dos ex-empre
endedores, ainda pendentes
com valores devidos àRecei-

ta Federal, têm dificuldades,
até parautilizar o CPF, cons
tata Zanghelini.

''Para conseguir a isenção
e, portanto, a baixa definitiva
no antigo negócio, tanto na

Junta Comercial quanto na

Receita Federal, é imprescin
dível que o interessado se ha

bilite primeiro aos benefícios
da Lei 2.474, encaminhando
à Prefeitura blocos fiscais
não utilizados, blocos da úl
tima nota fiscal que não ultra

passe dezembro do ano pas
sado, entre outros documen
tos, que servem para con

firmar a real situação", lem
bra Zanghelini..

Com estas providências, a
Prefeitura espera também

atualizar o cadastro deAlvarás,
suprimindo a emissão desses
documentos para empreendi
mentos que já não existem ou

nunca funcionaram, além de

reciclara chamadaDívidaAtiva.

Parte da mesma, por mesmos

motivos, inexiste. (MR)

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

Sábado
15hOO - Matriz

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

Apoio:

TAFAC '- TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

'-�eja
cloro sobre o que

e po erá contar com o

!'l rceiros. Tudo indico que
.GJ o paparicado. No setor

afetivo},�qj):hover no suo horta.
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r mudanças no vida
cstos planejados
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ê definir o que quer 'í

irmãos será muito

;Rgio visto nos estudos,
<;ursos epequefs viagens. Os canto
.tos com o 'gato vão se intensificar.
Escorpião - Egoísmo ou

desmedido vai afetar
o sentimental. Há
de ficar mais perto de
o e estreitar os suas
'J)

.

s.;

Sagitllrio - não economize
t ----

• sensualíd!Jd�VOCê poderá
ser

��o p��ri a�a hoje� As
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�no domínio.
.

órnio - Os seus
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ntimental, terá que
icar sozinho ou

�CJ�(lr1!?'''\ Mudanças rio,
���rflelhorara
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�t'r;?s1«ta�á mais seguro
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Você estará
Haverá chances de
idades. Seu sucesso
ai melhoraro suo auto

� ·mularocampaafetivo.
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ICIDADE: PREFEITURA REVISA EM JANEIRO LEGISLAÇÃO QUE REGULA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM JSDiretoriadaApaeconcluiobra
da sede em junho de 2002 Executivo deve renovar contrato

c�m empresa ou fazer licitação
GUARAMIRIM - A dire

toria da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais) quer concluir a
sede própria da entidade,
em construção no Bairro

Avaí, até meados do ano

que vem. A informação foi
dada pelo presidente Os

nildo Bartel, durante en

trevista que a diretoria
concedeu à imprensa, na
Sala de Reuniões da Pre

feitura, quarta-feira pela
manhã. A obra da sede,
com 1,5 mil metros qua
drados, está na terceira e

última etapa de construção.
Conforme o presiden

te, a entidade busca recur

sos para concluir a obra da

sede, na expectativa de

continuar recebendo o

apoio 'financeiro dos em

presários e comunidade

em geral, e conseguir a li

beração de verbas solici

tadas aos organismos pú
blicos através dos repre
sentantes políticos da re

gião. Há poucos dias,
também foi lançado um

grupo de consórcio para ,

comercialização de veícu
los da linha Fiat, com 12

quotas, através da Conces
sionária Javel, de Jaraguá
do Sul. Parte da renda do
consórcio será destinada

para a Apae.
Além disso, lembra

Bartel, existe a promessa
do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) de aumentar

o convênio referente ao au
xílio financeiro que a Pre
feitura concede mensal

mente, e que será no valor
de R$ 7,5 mil, a partir do
ano que vem, R$ 3 mil a
mais do que está sendo

repassado atualmente. Os
recursos serão destinados

para gastos com manuten

ção. Anteontem, o prefeito
também liberou cheque no
valor de R$ 15 mil para
ajudar no pagamento do
130 salário dos funcioná
rios da Escola de Ensino

Especial Anna Maria Ma

lutta, mantida pela enti

dade. A Apae conta hoje
com 27 servidores e aten

de 80 alunos, que exigem
cuidados especiais. (MR)

ção do serviço.
TENDÊNCIA - De

acordo com Pasold, a Pre

feitura poderá tanto reno

var o contrato com a em

presa Cartão Jaraguá, que
administra o sistema de es

tacionamento pago na cida
de hoje, para mais cinco
anos - o que é permitido
na legislação - quarito rea

lizar nova licitação, receben
do propostas de várias

prestadoras de serviço na

,
área. A renovação de con

trato, porém, só deverá
ocorrer desde que a Cartão

Jaraguá concorde com algu
mas mudanças nas regras de
funcionamento do sistema,
com inclusão de alguma
entidade beneficente no

serviço./Até agora a Prefei
tura só foi procurada pela
Cartão Jaraguá e pela Ajadefi
(Associação Jaraguaense de
Deficientes Físicos) para tratar
do assunto, mas Pasold prevê
grande movimentação de

interessados, se houver lici

tação. (MILTON RAASCH),

]ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito lrineu Pasold disse
ontem que vai encaminhar

no início do ano que vem a

revisão da legislação que

regula o funcionamento do

estacionamento pago, no

centro da cidade. Pasold
deverá encaminhar projeto
para a Câmara de Verea

dores contendo as altera

ções que o Executivo enten
de que é necessário fazer no

sistema, para reduzir recla

mações de usuários e aten

der sugestões da população.
Segundo o prefeito, a

aplicação da multa continua
sendo um dos aspectos que
mais gera reclamações na

comunidade, mas ele não

pretende prescindir da puni
ção, para não gerar indisci

plina e inviabilizar o servi

ço. A idéia, em princípio, é

manter a multa para quem
não coloca cartão discrimi
nado no veículo, hoje, no
valor de R$ 6,00, que o usu
ário continuará recolhendo,
mas com direito a receber

Divulgação
Contrato com a Cartão Jaraguá pode ser renovado por 5 anos

analisadas e discutidas.
Na opinião de Pasold, o

atual sistema de estaciona

mento não é tão problemá
tico quanto parece e amaio
ria das dificuldades ocorre

com pessoas que chegam de

outras cidades. ''A popula
ção local já está familia

rizada com o funcionamen

to do Cartão Jaraguá", ava
lia, dizendo ter informações
de que os atritos envolven

do monitoras que fisca
lizam a Zona Azul e moto

ristas não ultrapassam 4% '

do movimento de presta-

cinco cartões.

Outra mudança que po
derá ser adotada é a isenção
de multa para quem tiver

colocado 'cartão, mas exce

der uma hora de estaciona
mento. Nesse caso o usuá-

,

rio terá de providenciar um
segundo cartão, para com

plementação do período, no
prazo de 48 outras. "Várias
outras mudanças também

poderão acontecer com

base na experiência e obser

vações feitas pela Prefeitu

ra", antecipa do prefeito,
mas que ainda precisam ser

Prefeitura libera recursos

beneficiando entidades

ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Joraguá do Sul
l' Vara Cível Iharmos O céu na noite de Natat

curtir o poder do amor
em n sso rações e pe, s que

ada estrela repres
unta bênção para todos n

'

s.

feliz Natal e Próspero
,a todos os clientes, amigos e colaboradores.

EDITAL DE CITAÇÃO
GUARAMIRIM - O pre

feito Mário Sérgio Peixer
liberou quarta-feira novos

auxflios financeiros benefi

ciando três associações de
moradores. Cada entidade
recebeu R$ 1,5 mil. Os

repasses fazem parte do

programa de incentivo às

assodações de moradores,
que a Prefeitura desenvol
ve. Na oportunidade, o

Executivo também desti
nou R$ 2 mil para a en

tidade Socorro Amigo, da
Assembléia de Deus, e

quantia de �gual valor para
a Paróquia São Pedro, da

localidade de Guamiranga.
Peixer também efetuou

o repasse de verba no va

lor de R$ 15 mil em bene
fício da Apae, que a entida
de utilizará no pagamento
do 130 salário dos funcio
nários da Escola de Ensino

Especial Anna Maria Ma
lutta. Por outro lado, a So
ciedade Catarinense, da
comunidade do Brüder

thal, recebeu R$ 4mil. To
das as entidades contem

pladas deverão fazer a

prestação de contas da apli
cação dos recursos recebi
dos. (MR)

PRAZO DO EDITAL: 3D dias

OlA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER Réu: PAULO ROBERTO BATISTA, Solteiro, Consultor de Empresas, o qual
se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Ruo Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87"Vila Novo, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita a Ação
Rescisão de Contrato, sob nO 036.00.004455-0, aforado por Mouro Veiculos ltda, em

desfavor de Paulo Roberto Batista. Assim, fica o mesmo CITADO poro responder à ação,
querendo, no prazo de quinze (15) dias, contados do transcurso do prazo deste edito}.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestado o ação no prazo marcado, presumir-se-âo aceitos
como verdadeiros os fotos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do
C P(). SINTESE DA INICIAL: A autora é reverldedora de veículos novos e usados nesta

cidade. No final do ano passado (outubro de 1999), a autora negociou com o réu, através de
contrato, o veiculo Ford/Mondeo (LX 2.0, ano/modelo 9,6197. O negócio foi efetivado,
transferindo-se o propriedade do veículo poro o réu. São 21 notas promissórias assinados e

ainda não pagos. O réu, 20/0612000, devolveu poro o autora o corro acima descrito, sendo I

que posteriormente entrou com ação de Reintegração de Posse contra o autora. E, poro que
chegue 00 conhecimento de todos, portes e terceiros, eu, Glaucimar Popp de Motos, o digitei, e
eu, Cláudio Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do
Sul(S(), 20 de novembro de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito Rua Floriano Stahelin 1 S6 .. São Luis" Fone: 370 ..7614

. SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PtANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C...""Ad.,..... "'.�i.... SlC 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.coin.br
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Empresa Carinhoso inaugurou espe
Se o encanto das luzes de Natal e decoração na

talina estavam atraindo a comunidade

jaraguaense para os jardins da empresa Carinho
so, agora as pessoas encontram urn atrativo a

mais no local e bastante refrescante. Trata-se do
sistema de águas dançantes - primeiro implan
tado no Sul do País -, onde a água surge do
chão de dez pontos diferentes, surpreendendo
os visitantes: O espetáculo foi inaugurado na

noite de terça-feira e contou com a presença da
diretoria da empresa, jogadores, técnicos e diri

gentes da equipe Malwee de futsal das categorias
Adulto, Juvenil e Infanto-juvenil e comunidade
em geral.
- Nós tivemos oportunidade de conhecer este
show das águas na Disney World, então pensa
mos em instalar modelo semelhante aqui na em

presa para que a cidade tenha urn atrativo a mais,
para que as famílias tenham urna opção de lazer,
possam trazer os filhos e refrescarem-se -, diz
a sócia-gerente Laurita Weege. Ela explica que o

sistema conta com oito programas
monitorizados, controlados por tempo, que não

permite' às pessoas saberem de onde a água vai

surgir. ''A cada passo é urna surpresa e a diver
são é garantida", considera. Laurita diz que mes

mo depois do período natalino,' o espetáculo das

águas continuará em funcionamento no decorrer
1

do ano, com exceção do inverno. ''L}no que vem

vamos estabelecer urn horário e divulgá-lo."
Laurita ainda destaca que as pessoas podem an

dar de bicicleta, skate, patins e patinetes sobre as

águas, que são devidamente tratadas.

(FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I��VEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

PARA
ANUNCIAR:

371·1919
correiodopovos@netuno.com.br

o delegado do CRECI-JS, Adejair Balsanelli, convidando a

todos para o evento "Noite da Solidariedade", que OCOITeu

no dia 19 de dezembro, na boate Notre.

o almoço e a

belíssima

decoração
foram

preparados
por Janete

(Leier), Enê
(Garcia) e

Dalma

(Seculus).

Sandra eMartins, da Imobiliária Girolla

o almoço e a belíssima decoração foram preparados
por Janete (Leier), Enê (Garcia) e Dalma (Seculus)

Cecília (Interimóveis), Terezinha (Chiodini Empreendimentos),
Zenaide (Prefeitura), Elisabeth (Wolf), e Zélia Breithaupt
(Habitat).

Onésio Garcia, da Imobiliário Garcia, foi o anfitrião do local.
Na foto, ele posa com sua equipe e família.

Proprietários, funcionários e amigos das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul posando para a foto de natal.

Enê Garcia (Garcia), Dalma Salai (Seculus) e Janete
Lorcnzi (Leier)

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

,

PARCIMÓVEIS:
QUQl'taJeiro. às 12h

C LASSIMÓVEIS:
Qui ria-feira, às 12h

Dieter Jansen (Habitat), faz o discurso de agradecimento e

encerramento das atividades da A:JS neste ano.

Adejair Balsanelli (Deja), Lucas (Luca Imóveis), Onésio
(Garcia), Ingrid (Deja), Rose (Piazera), I1ene (Luca),
Antônio (Lar Imóveis)

Garcia e Piazera cuidando do churrasco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I BIKE para todos os idades,
pedalando no TRILHA certo.

BIKE TRILHA a casa das biddefnsl

Temos: esteiras, bicicletas ersométricas,'. .

aaesivos, acessórios e pe9as de reposi9ão.
Fazemos também o monutençõo e consertos no suo bicicleta.

�27
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara ué dO,Sul

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Dinheiro no dia, com as melhores taxas do m'ercado.
* Não fechamos para �/moço

I--Ru-a-C-e/.-P-,o-co-·p,-·o-G-om-e-s-de-O-',-·ve-i,-a,-8-3- 370-0417

qtos, 1 escritório, cepa,
cozinho cem dispença,
sala, bwc social,
churrasqueira,
lavanderia, garagem
para 2 corres, alarme e

aquecimente de água.
R$ 70.000,00 e aceita

opte eu terreno de
menor valer corno parte
de pagamente. Tratar:
376-1266, cem Rose eu

9953-3322, cem
Alexandre.

Vende-se eu treco-se

casa em Joõo Pessea, no
Condornlnio Dena
Benta. Terrene cem

250m2 e casa de 60m2•
ValerR$ 9.000,00 + 32

parcelas de um solório
,

mínime. Aceite corre em

treco. Tratar: 9997-7184,
cem Celso.

Aluga-se casa mista,
boirro Vieiras, próx.
bebidas kienen, cem 3

qtos, todo murada.
-

R$ 220,00. Tratar:
9104,-4588.

I Aluga-se kitinete, boirro
Ilha da Figueira, próx.
Peste Pérela. Valer
R$ 150,00. Tratar:
9104-4588.

Vende-se próx. ministério
trabalhe, no cento, 1
excelente casa alv., cem 3

qtos, bwc, sala, cepa,
coz, lavanderia, garagem
para 2 corres. r-

R$ 32.000,00. Aceite
neqócio, somente para
particular. Tratar:
371-6069.

Vende-se casa de
alvenaria cem 120m2,
situada na Rua Erwin

Deege, 71, na Barra de
Rie Cerre. Valer R$

38.000,00, aceita corre
no negócie e financia até
R$ 15.000,00. Tratar:
370"8782 eu 9991-7544,
cem Claídes eu Vanderlei.

MOVEIS
IM / rplrtoll!Mlos /dláwll /mlMOl

Vende-se 2 terrenos na

Vila Lenzi, cem 429m2
cada. Valer R$ 25.000,00
cada eu troco-se per
apartamente pronto e

quitade. Tratar:'
372-1220.

Vende-se terreno ne

Centre cem 622ni2, cem
galpãe de 135m2, todo
murade. Valer a
combinar. Tratar:
371-9157.

Vende-se terreno no

Leteamente Versalles II,'
na Avenida principal,
asfaltada cem 15x40, 28
de funde (604m2), na
Rua Joõo Batista Rudelf.
Valer R$ 35.000,00,
aceita-se corre.

Tratar: 370-1202.

Vende-se terreno 350m2,
Jardim Sôo Francisce, na
Rua principal de
loteamento.
Tratar: 371-8116.

ino centro,
bem montada.

Tratar: 370-1185,
em horÍlrio comercial

Vende-se ótima tosa de
alvenaria cem 180m2,
cem 1 suíte + 3 quartos
+ dep., lecalizada no

centre. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se uma casa

bagalô de alvenaria,
lecalizada na Vila Lenzi,
contendo 3 quartes, 2
bwc, sala, cozinho,
garagem, lavanderia

grande cem

churrasqueira. Área de
lete 468m2, e a área da
casa de 118m2• Tende
também ne mesmo

terreno uma meia-água
cem 3 peças de

clvencriç, R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 eu no

endereço R. Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se ou aluga-se
sobrado em Barra Velha,
cem 3 quortos, 2 salas, 2
bwc, garagem e

churrasqueira.
Tratar: 370-7441 eu

9905-3941.

Compro meia-água,
retire de locol.
Tratar: 371-5640.
-2183, cem Resilene.

Vende-se uma casa na

praia de Enseada,
contendo 3 quartes, 2
bwc, 1 sacada, área de

churrasqueira, todo
murad� e demais

dependências. Aceite
corre eu casa em

Jaraguá. Tratar:
372-2772 eu 371-3708,
cem José Caries.

j
Vende-se terreno no

Ribeirãe Grande, cem
1350m de funde per
110m de frente,
equipade cem casa,
roncho e área para
arreizeira plantada, em
frente a Igreja Nessa
Senhora Aparecida.
Valer R$ 70.000,00.
Negeciável. Tratar:
371-4332 eu

9103-8111.

Vende-se terreno na

antiga Tifo dos Pereira,
na Rua Henrique
Marquardt, perto da
,Gruta Perpétua de
Socorro, cem 40.000m
cem 2 correntes de
água, 1 pastagem de
5000m. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno na Rua

Henrique Marquardt,
cem casa de alvenaria.
Valer R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

Vende-se terreno p/
chácara, área 4.300m2,
próximo a usina de
Bracinhe em Schreeder,
cem nascente para
água, luz, ótimo
investimente.
Tratar: (47) 3025-4549
eu 453-1023:

Vende-se urgente terreno
na Vila Lenzi c/493m2 -

R$ 11.500,00.
Tratar: 9979-9970.

Vende-se terreno na

praia de Erwine. Valer R$
3.000,00. Tratar: 376-
0681, cem Onilde,

Vende-se terreno próx.
Piermann Mat. Censtr.,
na Vila Lenzi. 1 ótimo
terreno de 400m, todo
murade cem rua

asfaltada - R$ 20.000,0
negeciável. Tratar:

\ ,,371-6069.

Vende-se terreno de

esquina, em Piçarras,
cem 392m2, bem
locolizcdo, preço
ocosiôo. Tratar
370-0670.

Vende-se casa de
alvenaria, cem 120m2,
Barra de Rie Cerre. R$
38.000,00, aceita-se
corre no valer. Tratar:

\

370-8782. \

Vende-se sobrodo c/
178m2 construídos,
contendo 1 suíte + 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



· com financiamento em até 2·5X
\

A CARAGUÁ ESTARÁ ABERTA NESTA SEGUNDA, DIA 24, DAS 8H ÀS 13H.
<,

Financiamento em até 25 meses com juro de 0% ao mês vólido somente com entrada de 75%. Paro demais condições de pagamento consulte a Caraguó Veículos. Financiamento pelo Ban

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

Vende: Alvenaria c/ área 194 m2, em
terreno de 300 m2. Rua Francisco

Hruschka, 1637. Preço: R$ 95.000,00

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 c/ área 70 m2, em
terreno de 432 m2. Rua Gustavo Oito
Welk (Barra) Preço: R$ 31.000,00

(Aceita carro)

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

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

TERRENOSÀ VENDA .-

-+ 412 m2. Nereu Ramos (Práx. Igreja) Preço: R$ 15.000,00
-+ 412 m2. Centro (Próx. Canguru) Preço: R$ 45,000,00 I

-+ 910 m2. Baependi (Próx. Clube) Preço: R$ 60.000,00
-+ 1.375 m2. Barra (Prôx. Pinguim) Preço: R$ 60.000,00
-+ 1.6QO m2. BR 280 Guaramirim (Ao lado FAMEG). Preço:

R$ 120.000,00

CASASÀ VENDA
. -+ 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 289m2 (c! loja comercial), em terreno
I de 469 m2. Rua João Planinchek (Jguá Esquerdo)

IMÓVEISNAPRAIA
-+ Apto. Itapema -1 suíte + 2 qts. Resid. Carlos Henrique
-+ Apto. Balneário Camboriú - 1 suíte + 1 qt. Resid. Chopin
-+ Casa alvo Barra Velha - 2 pavimentos c! área 205 m2, em

terreno 370 m2. Tabuleiro

Vende: Alvenaria cf área 270 m2,
em terreno de 750 m2. Rua Paulo

dos Santos, 47 (Vila Lenzi)
Preço: R$ 120,000�00

Vende: Alvenaria, c/ 110'm2, em
terreno de 364 m2. Rua: Erich

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

I

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

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

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

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

Terreno cl área 140.000 m2. Rio Molha

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

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251 mo590 - Jaraguá do Su� - se
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J -lIA.- 371-2117www.imoveis-sc.com.br. _

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

..,
o
.....
.....
,....

o
o

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

,

o QUE E o NATAL?

Correrias, trocas de presentes, cartões, ceias, árvores àrmadas com bolas

coloridas, etc. Natal é mais do que isto!
Natal é justiça ... seja justo com seu semelhante.

Natal é esperança e luz ... acenda seu farol, alguém precisa.
Natal é salvação e perdão ... esqueça o mal.

Natal é união e Humildade ... reconcilie-se com seu próximo.
Natal é semear alegria ... procure alguém e diga:

"Você é importante para mim!"
Natal é ... Dom de ajuda aos pobres

Natal é ... encontro, procure os amigos.
Natál é graça, arrepender-se dos pecados.
Natal é verdàde, reflita sobre seus erros.

Desta formo você estará presenteando o maior
aniversariante: JESUS CRISTO

A DEJA IMÓVEIS, e sua equipe de trabalho, agradece a todos pela confiança
depositada, desejando um lindo natal e um 2002 com muitas realizações.

,

, "

"DEJA IMOVEIS, REALIZANDO SEU SONHO IMOBILIARIO"

EDIFíciO
MORADA DO
SOL - Apto novo -

I suite, I quartos,
sala, copa/cozinha,
lavanderia, banheiro,
garagem - Valor

R$ 60.000,00 ou

R$ 35.000,00 +

financiamento

.:"'_�__i@g@_iiidireto

COO 165-ÁGUAVERDE-1 suitecom

sacada, 2 quartos, sala, coz., lav., banheiro,
lavabo, churrasqueira, 3 vagas de garagem
- Casa nova - R$ 75.000,00

COO 114 - VILA LENZI- I suite,
2 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, terreno todo
murado - Valor R$ 95.000,00

- casa

em alvenaria - I suite com closet, 2
quartos, 2 salas, copa, cozinha, garagem

Valor R$ 95.000,00

COO 136 - CHICO DE PAULO - Mini
chacara - casa em alvenaria, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, garagem,
churrasqueira, jardim grande, terreno todo

murado - Valor R$ 70.000,00

COO 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 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

COO 108-SãOLUIZ-Sobrado-1 suitecom

closet mobiliado, cozo mobiliada, 2 bwc

mobiliados, 3 qtos, 2 salas, mobiliadas, 2 garagens,
dispensa, área de festas - Valor R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE UMA
LANCHONETENO

CENTRO DAODADE,
com ótima clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

BARBADA!275-3108
L.a".
Imóveis

CASAALV.
3 dorm.
(Amizade)
Entr.

R$ 80.000,00

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

CASANOVA

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

R$ 470,00 por

CASA ALV. 3 dorm.
(Estrada Nova)
R$ 42.000,00

mês
Vende-se, casa com ótimo
acabamento interno.

kea de 137,00 rn2 -

Contendo O I suíte e 02

quartos ( bom tamanho ),
copa/cozinha, sala, lavanderia,
churrasqueira e garagem

para 02 carros.Boa localização
em terreno de 450,oom2.
Por apenas R$ 79.000,00
Venha conferir de perto
esta oferta!

VENDAS
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 43.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Resid. Versailles - R$ 80.000,00
•. CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - Próx. Weg II - R$ 80.000,00
• CASA ALV. (nova) - 3 dorm. - 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
• Área 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
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00
• Área 703m2 - Jguá Esquerdo (próx. Urbano) - R$ 12.800,00

APARTAMENTOS
• EDIF. ALÉSSIO BERRI - 3 dorms. - Centro (Frente Ford) - Entrega 2003 - R$
100.000,00 ou (Entr.· + financ. direto).
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 53.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - Entr. + financ.
• 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"
Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.brAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Deus trabalha, os anios tambéml
O mestre trabalha, o emprefado trabalha.

Po�tanto a força do teu profresso está no teu trabalho.
f por isso que chefamos iuntos no Rnal de mais um

,
ano cheio de I�tas e realizações.

As vezes sonhos que não realizamos más que ainda,
os colocamos na nossa fé, e esperanças.

A todos os nossos clientes que são especias,para nós
deseiamos feliz natal e um ano novo iluminado.

EQUIPE DA IMOBILIÁRIA JARDIM E ZORAIDE ROZZA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HORÁRIO ESPECIAL
Dias 27 e28/12/01 e � 3e 4/01/2002

Estaremos atendendo das
8h30 às 12h E 13h30 às 18h

3120 - JGUÁ 99 - R. 991 . Emílio
Oito Augusto Oldemburg . Terreno

12x34,25 = 411 m2 • RS 12.000,00

2193 - lGUÁ ESQUERDO - R. Helmuth
Janssen- coso madeiro 110m', 3 dorm, solo, copo, ,

cozinho, garagem + ediculo, 3 dorm., bwc, cozinho.
Terreno 14x30 = 420m'· RS 26.600,00

2149 - JGUÁ ESQUERDO - R: Jooo
Planinscheck, 1733 - Sobrado alv. 289,07m2,
l' piso 147m2,'Sala comercial, 2 garagens,

deposito. 2' piso 142,07m2, 1 suíte, 2 dorm.,
sala, copa/cozinha, bwc, lavanderia, escritório.

Terreno 469,98m2• RS 215.000,00-
EXcelente acabamento

2185 - ÁGUA VERDE· No'alto
(asa nova alv., 160m2, 1 suíte c/

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

churrasqueira e bwc, garagem 2 carros.

Terreno 450m2• RS 78.000,00

2153· VILA LALAU . R. Santos Dumont· coso

novo olv., 150m', 1 suite, 2 dorm., bwc, solo
estar/jantar, cozinho, óreo serviço, garagem 2

corras. Terreno 400m2• RS79.000,00
Versalles, lote 87, sobrado em construção.

RS 42.000,00

Georg . caso olv. 130m', 3 dorm., solo estor/
jantar, bwc, copo/cozinho c/ móveis sob medido,
óreo serviço, desp., garagem, portõo eletrônico,
interfone. Terreno 450m'· RS 65.000,00

2120 - ESTRADA NOVA - R. 695 s/n'·
casa de madeira, 52m2, 3 dorm., sala, copa,

cozinha, lavanderia. Terreno 13x29 =

377m2• RS 15.000,00

Ref: 2209 - 19uá Esquerdo- R: Joõo Carlos Stein,
1430· coso olv. 90m', 3 dorm., 2 bwc, solo

copo/coz., lovond. Terreno 1144m'· RS45.000,00

! Rua João Januário Ayroso, 531 • Sala 2 ·Início do Jaraguá Esquerdo E·mail: beta@netuno.com.br
i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1211 - Jguá
Esquerdo _ parte
alta _ casa cl
200m2, suíte + 3

qtos, churrasqueira
_ R$ 100.000,00 _

aceita troca cl apto
_ Central cl 3 qtos.

1432 - São
Judas ,_ no .alto _

@

casa alvo nova, cf
147,OOm2, cl 2

pisos, cl suíte + 2

qtos, garagem pi 2

carros _ R$
78.000,00

1
3031 - Ed. Isabela _

apto cl suíte + 2 qtos,
cozinha mobiliada o

Prédio cl salão de

festas, piscina _ R$
� �8.000,00

,

"

3004 - Ed. Jaraguá _

apto cl 125m2 de área
privativa, cf suíte + 2qtos,
dep, empregada, sala cl
sacada e garagem _ R$

65.000{00

3047 - Res.

Amaranthus _ apto
novo cl 306,OOm2 de
área total construída,
sendo suíte cl closet, 2

qtos, salas conj, cl
sacada e churrasqueira,
lavabo, dep.
empregada, 2 vgs
garagem _ R$
145.000,00 +

acabamentos finais

VENDA

)

R. DOMINGOS DA NOVA, 44�

I Fone/Fax: 275-01'74 - 371-3124 - 275-0722

, I

E-mail: girolla@netuno.com.br

"QUE A fESTA
00 ANIVERSÁRIO

OE CRISTO,
NOS LEVE A

uM ANO NOVO COM
MUITA PAZ"

A Girolla Imóveis

deseja a todos os

'seus a,Uentes e
•

,/amIBos, um

feU� Natal e um

Prqspero Ano Novo.

2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - cl
asfalto - 420,OOm� (15x28) - R$
23.000,00

,2233 - João Pessoa - frente pI Rod.
Manoel Francisco da Costa - esquina cl
450m2 (15x30) - R$ 14.500,00

2296 - Vila Lalau - terreno cl 5.746,67,
cl frente pi 3 ruas - próx. Demicár - R$
220.000,00

2394 - Três Rios do Norte - 324,OOm2
(12x24) - R$ 6.000,00 entro R$ aceita
parcelamento

-

LOCAÇA0
605 - CENTRO - CASAS DE ALVENARIA
- suíte + 2 qtos, garagem pi 2 carros - R$
880,00

617 - CENTRO - ED. REBELLO - apto cl
sala cl sacada, 2 qtos - R$ 380,00

620 - CENTRO - ED. CARVALHO, - apto
cl suíte + 2 qtos - R$ 550,00

622 - CENTRO - ED. PALOMA - 'apto c/
suíte + 2 qtos, COZo mobiliada - R$ 480,00

624 - CENTRO - ED. SCHIOCHET - apto
cl suíte, 2 qtos, COZo mobiliada. Prédio c/
piscina, playground, chur., salão festas
festas e quadra poliesportiva - R$,600,00

625 - CENTRO - APARTAMENTO - cl 2
.

qtos, na Rua das Duas Rodas - R$ 250,00

635 - CENTRO - ED. MARQUARDT -

QUITINESTES - a partir de R$ 200,00

636 - CENTRO - IMÓVEL IDEAL PARA
FINS COMLS. - aprox, 160m2, cl
estacionamento próprio, na Av. Getúlio
Vargas - próx.Schopptnq Breithaupt - R$
880,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2413 - CENTRO - Terreno
residencial e comercial, cf
259,87m2• Rua Exp. Cabo

Harry Hadlich, 326 -

R$ 50.000,00 REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

É Natal!

h PROMOÇÃO r

,'{'lotes nnarwiados �m toda·

{.'
infra-estrutu(a,

Entrada - Estrada Nova, com
penas R$ 2.S0Q00 de entrada

4k saldo em 48 partelas, a partir de
•

R$ 2SQOO/mês. Oireto
eem a Imobiliária

4217 - CENTRO
�, R. Proc. Gomes

,
de Oliveira,
132.0 - Edif.
Isabella - síte +

2. dorrn., sala c/
sacada, cozinha
c/ armários, piso
madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

Disse jesus.
/I Eu sou a 'luz DO munDo, quem me segue não anDará nas trevas, pelo contrário' terá a luz Da viDa."

João 8J2

Nestes Dias que anteceDem o Natal �camos aDmiraDos com

O espetáculo Das luzes nas ruas, praças e vitrines.
Que a luz qo munDO ,brilbe mais forte e permaneça acessa em nossas viDas,

.� por toDOS os Dias.;Do Ano Novo.
A você cliente e amigo, um bôl'J1 Natal e Feliz Ano NOVO!

São palavras conheciDas que Desejámos refletir com um novo sentiDo,
fazenDO votos que se tornem para tODOS, luzes e realiDaDes.

._

Equipe oa Imobiliária Itaivan

4251 - NOVA BRASÍLIA - R. João
Planinschek - Ed. Res. Mathedi I -

c/ 3 dorm., 1 bwc - garagem -

portão eletrônico - R$ 43.000,00

5005 - CZERNIEWICZ - R. Doetrich

Borches, 131 - Casa alv. c/ 162.,55m2,
4 dorm., 2. salas, 2. bwc, copa/COZinha,
lavanderia, garagem p/ 3 carros +

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

1954 - BARRA DO RIO CERRO - R.
Paulina Krueger Lescowicz, 104 -

lot. Miranda - casa alv. c/
80,08m2 - 3 dorrn., 1 bwc -

Terreno c/ 32.5m2 - R$ 37.000,00

5000 - JOÃO PESSOA - R. Fritz
Satler, 2.45 - casa alv. c/70m2 -

2. dorrn., 1 bwc - Terreno c/
360m2, sala, coz., varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

i< 7"",,'C��.:;:.:..,.;;'-··· �
,"1

-...",�
1899 - AMIZADE - R. Roberto
Ziemann, 1964 - Terreno
comercial ou resid., c/

19.12.5,00m2 - R$ 185.000,00

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

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

1V, C/ sacada, COZo C/
armários emb., 2 vagas
gar., salão de festas cf
sauna, chur., piscina,
elevador, área verde cf
9.350m2 -

"�.���"'�.�,_.�'f!�.p.����!!'I...!!t!l��!!�..�"',,.�"',,�.p.RP!-$250.000,00 nego

1995 - CENTRO - R. Erich Mielke,
80 - sobrado c/ 42.0m2, 5 suítes
c/ armários emb., coz. c/ móveis,

sala estar/jantar, gar. p/ 3

automóveis, sacadas. Terreno
-

500m2, próximo Verdureira
Raquel, aceita 2. aptos menores -

Valor à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

55.000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 35 - CENTRO - C; 161,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. Bergamo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinaldo Rau

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c! 42,OOm
p/João Januário
Ayroso-
R$ 100.000,00
- entre e parco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARCERIA DENEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS •

Jaraguá do Sul - Sábado, 22 de dezembro de 2001 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br

•

José Schroeder,
Anésia, Janai,
'Adriana e Silvano,
da Rancho
Imóveis.

Acima,
Valdemiro e

Vilson com lia
mão na massa". Denise, Goreti,

Vilson e Vilson Jr.,
, da Vilson Corretor
,

.

de Imóveis.
•
"

Almir e Gilmar
MenegoUi, da
Imobiliária MenegoUi,
e amigo Onésio
AndreaUa, da Barra
Sul Imóveis.

Cirineu Paulo e esposa,
da Imobiliária Marimar,
com a funcionária
Florentina Siedler e

Uberto.

, Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade"

•
.

•

•

. . .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ramos.

r-----�s/Am�sA��VE�-----1
I • Sobrado para 2 moradias, térreo com 2 suítes, 2 qtos e demais dep. - pronto I
I-parte superior em construção - Terreno com 600m2, Lot. Versailhes - R$

I75.000,00

_.!.ç;asa.em1alv. com 207m2, terreno com 590m2 - R$ 130.000,00 no renascença
InO 00.

-

c/118om2, c/ suíte + 2 qtos e demais dep.- Rua Frederico Curt Vasel,

R$199.000,00.
Rya Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo - Terreno cl 450m2, edificação

- �$ 99.000,00
.

m alvenaria cl 140m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, terreno c/,600m2 - Rua
IIi I- R$ 50.000,00 - Aceita sítio Jaraguá do Sul ou região.

C1l'. e") alv. cl 247m2, semi-acabada
- R. Adolfo Antonio Emmendoerfer, Rio

'J Moi R� 180.000,00

-;r-.""" - em madeira com 3 qtos, sala, COZ., bwc, área de serviço e garagem -

Rua carl r, 164 - R$ 45.000,00
.

��Y�rna Guilherme Hasse - Lot. Juventus, com 230m2 - R$ 99.000,00
• Qasa cl su 3 qtos, Rua Angelo Benetta - R$ 75.000,00
.-*,prado par te acabado - Lot. Versailhes - R$ 89.000,00
rlte�idencial llis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + 2 quartos. R$

�5Ã��0�'��3�" lj5uíte + �-������:�����. �lching - Rua Adolfo Fiedler, 304

� ��t:'�iO:9��lEd. p.rím.Ulà:.RU.a Arthur Gtz,1475 � Vila Nova - R$ 45.000,00
I � .' {JiW�OS/�fTIO

• Terreno iderl p�ra se i.ndustrial cl 2o.00f·. 21j. na Rua Francisco de Paula - R$
130.000,00, � ..

• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$ 22.000,00
• Com 493m2, nli Rua Amábile T. Pradi, pró�l aoCond. Azaléias - R$16.000,00.
• Terreno com 400,00 m' - Rua Espírito.sântq - Centro - R$ 25.000,00
• Terreno cl área total de 400,00m2 - Nereu Ra'V,0s - Valor total R$ 12.000,00 .

•.. 2 térrenos:cl área total de 6.707,00 odovia BR 280, próx. ao Trevo de

","Gu�miranga - R$ 60.000,00 (cada).
I • Terreno com área de 102.752,00m a Walter Marquardt, próx. ao Posto
Cidade II - R$ 250.000,00.

I • Terreno cl 62.S00,00m2 - Rua Lu rti, Nereu Ramos - R$ 50.000,00
• Sítio com galpão de 600m2 edepósito 2 + casa em alvenaria de 100m2 - Próximo

I à Serra de Pomerode - R$ 13_0.000,
LOCAÇAO/A

I • Ed. Magnólia - apto 503, ri 1 qto, I. - Rua Pedro Francken, nO 174, perto

II ;e���:��gnÓlia, apf·2�IQi-;:q-;;;::bI'(c.,.$;ii;::�;;"
.....

, terminal rodoviário - R$

'--"".,.. ,*.w:RsJ,:�s!l;r, apto 303 !j Marina 9, se "f0biliado - R$ 440,00

I
• Resi: Ama,.ylli's �ua]\ngelo lia N a, 'e.I 1 suíte, 1 qto e demais

dep., sacada cl churrasqueira - ""'. I r

I • Ed. Emilie - apto 107; RuatEpitácio PesSQa14;2i - centro - 2 qtos e demais dep.
- R$ 350,00 (pertd Shopping Ilreithaupt)' , I J I

I • Ed. Petúnia - ap�o 101 -"Rua 'José Emmendoerec 1533 - 2 qtos, 2 bwc e

demais dep, - R$ 330 00

I • Ed. Mariana CriS\inal;--apto-CI 3 qtos e dêmais ôep. - R$ 390,00
• Apto. 4 - Rua Anti>nio Carlos Ferreira, 950 - 2 qtos e demais dep. - R$ 240,00

I • Apto. cl.suíte + 2 qtos e demais dep. -"Rua oTorinelti, 78 - Vila Nova -

R$ 400,00
I • Ed. Denis - Nova Brasília - a to c/2" ais dependência - R$ 280,00

I
• Salas comerciais em luga iversos, preços a partir de R$ 200,00
• Casa na Rua Frederic C. V , 45S - 180m2 - 1 suíte + 2 qtos e demais dep.
- R$ 700,00

APTOS EM CONST

arina Frutuoso IAptos c/
suíte + quartos, c/ área de 140m2,
saca o c/ churrasqueira. Entrada

1

R$ 33.2 \4,00 (pgto ov/2001) +

parco d R$ 2.202,88, corrigidas
pelo CUBo Entrega de chaves em 1

,em
rução - suíte + 2 qtos,
estar/jantar, bwc
I, cozinhai

sacada,

Edifício Vitória Régia Apto. n° 203 A - área de 11 1 .70m2
- 3 quartos e demais dep., 1 vaga garagem. Rua Pedro Avelino
Fagundes, 45 - R$ 53.000,00 - Entrada de R$ 23.000,00
trans. financiamento bancário Caixa de R$ 30.000,00

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

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

Edifício Tower Center - Rua Joõo 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, copa/cozinha,
lavanderia, 1 vaga de
garagem. Área cl 118,51 m2)
- R$ 60.150,00 si acab.,
entrega maio/02

ED. AMARYLLlS
Vila Nova - Rua Angelo Torinelle,
78. Apto c/ suíte + 1 qto e demais

dep. - R$ 57.000,00
C/ 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. \10 802: suíte + 2 qubrtos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 si
acabamento.
: Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1

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

Salas comercial executivas,
acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/101,40m2 - R$ 50.326,00
c/10S,26m2 - R$ 52.242,00
c/1 02,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto corri a PROMA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHave CHave
•

CRECI612-J

VOCÊPüDE'IERUMABElAVISTA· EDIFíCIO MÔNACO •

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

localização central.
Entrada + parcelamento
direto com a construtora

��QUITm
�N� �. P+Ilm WOL�

Residêncial

· 3 Dormitórios
1 ou 2 vagas de garagem
Salão de festas . Playground

· 7 Pavimentos c/ elevador
· Financiamento direto pelo Banco
ou pela Construtora.

Ref.: 255q,�strada Nova -j)erreno
cf 300m2 -ll:l$ 8.000,00 entrada +

pij:rcelamento

'\

Ref.: 5001 Centro - R: einoldo
Rau - 3 aptos + scila comercial piso

térreo - aloi negociável
r---� ----�

, , �:t.:[04 Centro - Casa de

Ret.: 2200 Czer?ielNicz - R.
.

alverana cf 3 qtos, sala, coz., e

Jorge Czerniewicz, é\e.!�2()��() �?_�S�I� comercial cf 170,�Om2 cf
Pama - Terreno c 1200,00m2 - R$ escntono, 2 bwc, lavandena e

, 80.000,00IN dep.6sito. Valor negociável.

r
I Ré�.: 710 "'"_; vila/l�nzl- Casa cf

I ,.ÇP;r"suite,...o2..quarto�, �ala, copa,
� cozinha, bwc, lavanderia, garagem,
l escriJP,!:j�Ej)�2.hl{t}aspueira.

R$ 65.000,00 Neg.
- j

Ret.:02 - Centro - 04

dormitórios, 03 bwcs, garagem pI'
02 carros, 02 edículas, sala de !
estar, 01 lavanderia, 01 sala de

'

jantar, cozinha, dispensa.

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

Ref.: 350 Jaraguá Esquerdo - 2 casas

em alv. construídas separadamente,
podendo ser vendida juntas ou separadas,
casas c/ 1 suíte c/ hidro, 2 qtos, sala, oopa
oom piso de madeira, CQZ. c/ porcelanato,
escritório, lavanderia, churrasqueira,

• acabamento cf gesso e massa corrida,
aquecimento solar, portão eletrônico. Valor

negociável.

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

Baependi - terreno cf 879,90. R$
45.000,00 nego

Ref.: 3301 Santa Luzia - R. Carlos
Frederico Ranthum, 18.055 - terreno

cf 6.240,00. R$ 50.000,00

•

•

. 17�9 éentro - Terreno com

2, pr6x. Weg I, R. Venâncio

(_d� p\lvà pbrto, esquina. Aceita
, ? ' tearro.iR$ 100.000,00.

Ref.: 22 Centro - Casa de alvenaria
c/ 03 quartos, sala, sala de estar, •

copa, cozinha, 02 bwc, lavanderia
..

garagem e edícula. Valor nego
.

VENDE
,Casa Alvenaria Rua: Herberto
Enke, 3 qtos, sala, bwc, coz.,
copa, lavand. e garagem.
,R$ 25.000,00 cf portão eletr.,
Hoda murada.

, I

�.Ref. 1702 Schroeder - casa dtil,

paria cf 2 qtos, sala, capá, I •
I.nha, I�vanderla, ótima ,'..liz�ção. R$ 32.000,00 ;

alar negociável.
I
i.
l·
I-

��

Ref. 2150 Residencial Miranda
- terreno cf 325m2 -

i; R$ 9.000,00 entrada +
[parcelamento + 24x

•

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

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

CHave
, .
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Deseiamos a todos os nossos·

.. clientes e amifOs um
�elil Natal e um Ano Novo cheio

. de alefria e esperan�a.
.

.

.

.

.
liirassol : ����

,
• ALUGA

'

IMOVEIS
• ADMINISTRA

irPABX 371-7931· CRECI1741-J.
E-mail -imoveis@netuno.com.br

,
ro eit as ear� �õei

pi ' �e
' elicidade!
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Pelo segundo ano consecutivo, a
direção e os funcionários do

CORREIO00POVO decidiram
dedicar parte de seu tempo
realizando uma campanha em prol
das famílias carentes de Jaraguá do
Sul. Durante três finais de semana

foram feitas coletas em vários

supermercados da cidade. O

resultado foi a doação de mais de

três mil quilos de alimentos, que
agora serão entregues àqueles que

prec1sam.
A idéia da realização de uma

campanha em favor dos menos
favorecidos surgiu quando a

reportagem do CP foi cobrir a

entrega de donativos em uma

comunidade carente da periferia
de Jaraguá do Sul. A sensibilidade
da equipe de reportagem motivou

toda a empresa, que se uniu na

tentativa de minorar as

dificuldades de crianças e adultos

que se encontram sem condições
de passar um Natal com o mínimo

de dignidade.
Além de alimentos, também foram

coletados roupas e brinquedos.
Tudo será entregue a famílias

CORREIO DO POVO

F CAREN1ES recebem donativos do CP

:NA BOCA do povo
o público escolheu os melhores da TV do ano 2001 e"

na categoria Dramaturgia, a minissérie a ''Presença de Anita"

ficou em primeiro lugar, com 35% dos votos

previamente cadastradas e para a Adra

(Agência Adventista de

Desenvolvimento e Recursos

Assistenciais) que colaborou na coleta

dos donativos através da pessoa da

funcionária pública Geni Fogaça da

Silva, que já desenvolve trabalho de

ajuda comunitária no Bairro São Luiz.

Os mantimentos, roupas e

brinquedos serão entregues a partir
desta semana. Além das famílias

carentes já cadastradas e da Adra,
parte do que foi recolhido será doada

para a Ajadefi (Associação
Jaraguaense de Deficientes Físicos),
entidade que congrega diversas

pessoas necessitadas. A iniciativa deve
minorar as dificuldades de muitas

famílias e ao mesmo tetytpo serve

como exemplo para quem ainda
acredita no verdadeiro espírito
natalino, que deve ser representado
através de atos de doação, e não de

exploração. A direção e os

funcionários do
CORREIODOPOVO agradecem os

supermercados Angeloni, Vitória,
Lenzi, Alexandre, Fronza e Fritzke e a

todos que colaboraram nessa

campanha.

II
SÁBADO, 22 de dezembro de 2001

Solidariedade motivou os funcionários do CP e comunidade na

campanha em favor das famílias carentes

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.

Venh� e confire.
Requinte o seu bom gosto
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TRADIÇÃO GAÚCHA2E CORREIODOPOVO SÁBADO, 22 de dezembro de 2001

I"
ADEUS do Cerly

É com profundo pesar que informo a toda nação
gaúcha que, no dia 16 de dezembro, o tradicionalista

gaúcho João Cerly Pereira partiu para a estância celestial.
De Jaime Caetano Braum: "Só existe um mal, gaúcho
amigo, para o qual não conheço cura, misto de dor e

amargura que já causou tanto estrago, pois não se afoga
num trago, nem se queima a ferro quente. É a saudade

que a gente sente, quando está longe de alguém."
Oremos para q�e Cerly descanse em paz. (MARCON�
Num lamento

\ chegou o minuano

anunciando o

último inverno. O

orvalho chorou na

Guamiranga e o

céu enlutou as

estrelas, mas Deus,
artista, veio pintar a
tarde. Cerly
percebia a

gravidade da

doença, sentia o
vento sul passar
mais forte e frio no

rancho, então, às
vezes inquieto para

.

tentar conhecer a

verdade, em outros

momentos

desatava em choro.

Assim foram os

noves meses de
ânsia e dor que ele

tentava amenizar mateando no calor de um braseiro. De

músicas inesquecíveis: "Se a força falta no braço na

coragem me sustento, neste fogo onde me 'aquento',
removo as coisas que penso, repasso( o que tenho feito

para ver O· que mereço." (MARCON)
.

o pai, Cerly (45), e a mãe, Marlene, com as

filhas, Samara (4) e Juliana (14), e o filho,
Adriano (21). Escrever é tarefa difícil, por outro

lado gratificante, mas um momento deste I

arrepia o pêlo de qualquer "Cuera" ao olhar

para as fotos e lembrar dos gestos, expressões e

voz de alguém tão educado, sábio e simples,
que eu digf: "Querido". Doze ou 13 horas

antes da partida Cerly falou: "Eu fui um

homem bom e não mereço sofrer, então sei que
vou logo, talvez esta noite." La�eano de

nascimento, jaraguaense de coração, gaúcho de

valor, desceu a serra, deixou os campos, casou
se e formou família aqui, mas jamais ficou um

dia longe das lides de fazenda. Ensinamentos

escritos? Talvez deixou-nos um pouco, mas
bom exemplo de homem, pai, amigo e

trabalhador, isto o Cerly tem para fazer um

grande e bom livro. Do gaiteiro e compositor
Porca Véia: "Morre o homem, mas não morre

a memória." (MARCON)

Professor Cerly, nas palavras da família Augusto
Dernarchi: "Para muitos um peão da fazenda, para
outros o capataz do CTG LaçoJaraguaense e, para
alguns, um simples homem. 'Para mim, Giovani
Demarchi, um amigo, companheiro, irmão e, acima de

tudo, um professor. Nestas duas décadas que estivemos

juntos, desde quando eu era piá, ele me ensinou a

cavalgar, mais tarde a laçar, depois a vacinar o gado e,

por último, aprendemos a nos respeitar e valorizar como
peão e patrão. Ele não está mais entre nós, mas o seu

exemplo e ensinamentos de vida ficarão para sempre,
como disse o poeta Cruz e Sousa: ''A estrela se foi, mas
sua luz continuará nos iluminando." (MARCON)

'sPEZIApara Cerly
"Pessoa simples da tradição gaúcha,

exemplo para crianças, jovens e adultos.
Lembraremos sempre com apreço. São os

votos da família Spézia e Piquete Augusto
Demarchi."Sua potranca baia, que por Galega atendia,

que nos rodeios fazia o Cerly voar sobre os

pelegos, seguiu junto até sua última

morada. Eu tinha decidido não fazer fotos

do enterro, mas logo após os funerais, ao
vê-la olhando para dentro do cemitério,
não resisti, pois parecia chamá-lo para
voltar à querência, então lembrei: ''A chuva

encharca, está chovendo deste anteontem,
... ," e o tropeiro entristecido se da conta:

"O bicho tem alma sobre o couro."
(MARCON)

J

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

ELÃEMGERAL

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

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

CARNESDEMARCHI A Demarchi Carnes deseja um

Feliz Natal e um ano-novo

repleto de saúde, amizade e

muita paz no mundo

CARNES

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

E-mail: demarchicarnes@netun.o.com.br
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ACONTECEU
MAJOKA DE IDADE NOVA!

A Duas Rodas Industrial recebeu pelo
segundo ano consecutivo o Troféu Top
de Marketing, concedido pela ADVB-

se. A solenidade de entrega aconteceu

no dia 13 de dezembro, em Blumenau.
Na foto, a mesa dos representantes da

Duas Rodas, comandada pelo
superintendente Leonardo Zipf e pela

mulher, Brlqitte (em pé)

Parabenizamos aMAJOKAUnifor
mes pela passagem do aniversário de
7 anos no dia 9 de dezembro. Fe
licidades e sucesso para toda a equipe
Majoka!

UNIÃO DE SOLIDARIEDADE
No dia 19 de dezembro, dez imobi
liárias da Associação das Imobiliárias
deJaraguá do Sul promoveram uma

noite de solidariedade natalina. Fo
ram doadas dez cestas de Natal para
algumas famílias carentes da cidade.
Parabéns pela iniciativa!

AUTO DE NATAL
APrefeitura de Schroeder, em parceria
com algumas empresas da região,
promoveu, no dia 19 de dezembro,
o Auto de Natal. O Papai Noel che
gou de helicóptero; aAcias (Associa
ção Comercial, Industrial e Agrícola
de Schroeder) distribuiu prêmios aos

enfeites natalinosmais bonitos da cidade

e, no final, teve um supershow com o

grupo Garotos deOuro.

FORMATURA
Sucesso e felicidade para a formanda

RenataBonilauri, filha de Luis Carlos
e Ester Clarice Bonilauri.A estudante

se formou no curso de Medicina da
Universidade Católica, de Pelotas.

Aniversário Formatura
A família Lenzi: Ivair, José, Araci, Getúlio, Geane e Cirley. Neste

mês eles comemoram
os 30 anos do Supermercado Lenzi. Parabéns pelo sucesso!

Inauguração
o Bairro Rio Cerro II ganhou um presentão de Natal: o Posto Mime Rio

Cerro, que foi inaugurado no dia 14 de dezembro e oferece a mistura
do moderno e o tradicional. Na foto, o sócio-gerente da Rede de Postos

Mime, Ângelo Alberto Chiodini, os sócios-proprietários do Posto Mime
Rio Cerro, Marlize e o médico Nelson Eichstaedt, e o sócio-gerente da
Rede de Postos Mime, Paulo César Chiodini

1'lllIlII"F,4Jj�,." li

• 275-3887

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647 u' do sul-se

Rosani Breithaupt, Scheila Obenaus, Sandra Ludero, Andréia Ronchi,
Fernanda Nunes, Alice Ramade e Débora Breithaupt em festa de
formatura do curso de Inglês, na CCAA

AAssociação das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul realizou almoço de

confraternização no sábado, dia 15

de dezembro, no Piquete
Lembrança do Velho Pai, em
Schroeder

A vice-presidente da Associação
das Imobiliárias de Jaraguá do

Sul, Dalma Salai, o presidente,
Dieter Janssen, e a secretária,

Janete Lorenzi, no Piquete
Lembrança do Velho Pai, em

Schroeder.

Dr. Antonio E. Menna
6·FTAiMO[OGjSTA···�·�;· ��;.�

..

�
..

�;�:���.�.�;��;;��
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO IDE .JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE .JANEIRO

f'
Floricultura
florisa

371 8146
71:,,0515

*'10,
Rua Bernardo Dornbusch" ?433
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O gatinho Vinicius Moretti completa 5 meses no dia
27 de dezembro: O papai, Sandro, e a mamãe,
Andreia, estão muito orgulhosos

Treicy
Priscilla
Bonatti
formou-se

modelo, no
último dia

18, pela
Agência
Beth
Borba. Os

pais,
Silvana e

Oldemar,
desejam
parabéns!

INFANTIL

Completou 5 meses aia 17 de dezembro o fofinho Wesley
Paul Colaço Schwirkowski, filho de Kathleen e Andersen

Enfeitando a nossa última coluna deste ano a

superfofinha Sarah Haffermann Wille, 1 aninho e 6

meses, filha de Cristiane e Sandro

Também
enfeitando a

nossa coluna de

hoje a bela
Angelina Lays

Medeiros,
fazendo o que

mais gosta:
dançar, cantar e

brincar. "Te
amamos". Dos

pais, Marcos e

Luiza

Os pais, Beno e Rose, e o

irmão, Jean, parabenizam o

lindo casal de gêmeos Joice e
Júnior de Oliveira Engel, que
aniversariou dia 19 de
dezembro. Felicidades!

c

NASCIMENTOS
•

8/12 - André Felipe Simon

8/12 - Eduarda da Rosa

9/12 - Lucas William Antunes da Silva
9/12 - Maria Beatriz Tarnowski
10/12 - Jaine Fagundes
10/12 - Eduardo Soares dos Santos

10/12 - Guilherme dos Santos de Lima

10/12 - Vynicius Mathedi Hreczuck
10/12 - Luís Henrique Uller
10/12 - Leandro Lenckulh
10/12 - Jonatha Ryan dos Santos

10/12 - Sebastião Adriano Canani
11/12 - Letícia Cristina Krepsky. Müller
11/12 - Luigi Ferrazza Maiochi
12/12 - Maria Eduarda I<enauth
12/12 - Paula Eduarda I<arsten

12/12 - Allan Carlos Melchioretto
12/12 -Alice Mittelmann

13/12 - Beatriz Moretti

13/12 - Nicole Barg Turqueti
13/12 - Bruna Eduarda da Silva

14/12 - Gustavo 'Alberto Hornburg
14/12 - Jhonatan Abílio dos Santos Pelens

14/12 - Daria Monique Marzzaro

14/12 - Gustavo Henrique Pereira Vieira

14/12 - Gabriel Gustavo Petri

14/12 - Luan Lucas Zilse

14/12 - Eduarda Fachini

14/12 - Gabriele Maria Freiberger
15/12 - Eduardo Nunes de Lima

15/12 - Leandro José Sebold dos Santos

15/12 - Camila Aparecida Haim Schulle

16/12 - Felipe Bachel Gomes da Silva '-
•

Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
c o lornal CORREIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianças c recéln-nascidos que ilustraln
a nossa pálina COIn fotos ou são
aniversarianta do Inês. A cada 30

dias, dois brinda serão entregua.
Participe, envie Já sua foto.

�
-�
_..-

CORREIODOPOVO

Clínica Santa Cecília
CONVENIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 3710101 .371 0611

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul-SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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SÁBADO, 22 de dezembro de 2001 VARIEDADES/TV CORREIO DO POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 23 A 29/12

GUERRA DE NERVOS

(SBT, DOM, 20:30 H)
"Aluno Nota 10 - O Melhor

Estudante do Brasil", programa
com a apresentação de Silvio

Santos, vai reunir os rnelhores
estudantes de todo o país. O
vencedor da gincana recebe um

computador e ainda um di

ploma que será entregue pelo
Presidente Fernando Henrique
Cardoso em Brasília.

BEM DANÇANTE
(GLOBO, DOM, 13:15 H)
Márcio Garcia e o elenco-mirim
do "Gente Inocente"

protagonizam uma versão do
musical "Noviça Rebelde". A
atriz Cláudia Netto interpreta a

personagem-título e Suely
Franco, a madre superiora. A
apresentadora Xuxa é a

convidada do quadro "Tá no

Papo", que recebe também a

visita de Sasha.

OS "QUERIDINHOS"
(SBT, DOM, 14 H)
Silvio Santos comanda a

gincana musical do "Qual é a

Música?". Os convidados são

os ex-integrantes da "Casa dos
Artistas". O time feminino é

representado por Bárbara Paz, a
vencedora do "reality show",
além da cantora Patrícia Coelho

e Mari Alexandre. Elas
enfrentam o trio formado por
Supla, Alexandre Frota e

Matheus Carrieri. Patricia Coelho
\

e Supla, o Charada brasileiro,
também cantam no programa.

ECLÉTICO
(GLOBO" DOM, 14 H)
Xuxa comanda o "Planeta Xuxa
- Especial de Natal" e vai

receber o sertanejo Leonardo e

a dupla Chitãozinho e Xororó.

A fantora Sarah Brigtman
também solta a voz no palco.
Ainda no programa o Padre

Marcelo Rossi aparece no clipe
da música "O Homem",
composta por Roberto e

Erasmo Carlos.

ROMANTISMO
(RECORD, SEG, 9:30 H)
A lourinha Eliana apresentá o "Especial
Eliana & Alegria" com a participação do
cantor Alexandre Pires. A dupla vai cantar,
entre outras canções, "Um Mundo Ideal",
versão da música �'A Whole NewWorld",
do filme "Alladin", da Disney.

PRATA DA CASA

(RECORD, SEG, 21 H)
O "Programa Raul Gil- Especial Natal"
vai reunir os calouros que se destacaram
neste ano no quadro "Quem Sabe Canta,
Quem Não Sabe Dança". Como já era

previsto, o cantor Robinson Monteiro, que
lançou recentemente um CD, faz um show

à paJte. A caloura Kelly Moore canta

músicas natalinas e os demais calouros

farão vários duetos. Raul Gil também

promete soltar a voz.

DOSE DUPLA

(GLOBO, lER, 22:30 H )
Xuxa e Angélica são as convidadas do

quadro "Diário de Um Macho", do
"Casseta & Planeta, Urgente!". As duas

apresentadoras se transformam nas

anabolizadas Maçaranxuxa e Montanhélica

depois que os autênticos Maçaranduba e

Montanha, personagens de Bussunda e

qáudio Manoel, ingerem, por engano,
anabolizantes femininos.

AUTO DE NATAL

(GLOBO, lER, 23 H)
"O Mistério do Boi Surubim", com
direção de CarIos Araújo, é o episódio de

Natal do "Brava Gente". No especial, a
história do nascimento de Jesus é trans

portada para os dias de hoje. O ator Eduardo

Moscovis vive Jesus Cristo. No elenco ainda

estão Chico Anysio, Camila Pitanga,
Leonardo Bricio, Zezé Polessa e Vera Holtz.

FESTA DE ARROMBA

(Globo, qua, 21:55 H)
"A Festa da Cuca" é o episódio do espe
cial de Natal do "Sítio do Pica-pau
Amarelo". Na história, a travessa Emília faz

de tudo para boicotar a festa da bruxa. O

episódio conta com as participações de

Reynaldo Gianecchini, que faz o papel dele
mesmo como o príncipe da festa_:A atriz

Malu Mader, o sambista Zeca Pagodinho, a
bandaJota Quest e o músico Max Vianna
também marcam presença no especial.

IEM FOCO: E�C1AI.....Sl-DI.LIEI...-llNUjAu.TAI:lJL,--- P_;.o_R_M_A_R_'A_N_A_M_E_'_RE_L_ES
POpTEVÊ

Luiz Fernando Guimarães com Fernanda Torres

Caiu doCéu", com 17% dapreferência dos leitores.
Tony Ramos mais uma vez mostrou sua

porção camaleônica. Na pele de Manolo, Tony
adotou um estilo para lá de cafona e está dando

um show à parte em "As Filhas daMãe". Ele foi
eleito o "Melhor Ator" com 37%. Também

reverenciado pelos teles-pectadores, Luiz
Fernando Guimarães ficou em segundo lugarcom
26%. Mas se não levou o primeiro lugar como
ator, teve a compensação de ver o programa que
idealizou como o vencedor disparado na categoria
"Melhor Programa". "Os Normais" o programa,
protagonizado por Luiz Fernando e Fernanda

Torres, venceu com 54%, deixando o segundo
colocado, o efêmero sucesso "Casa dos Artistas",
lá atrás, com 12%.

Teve de tudo na televisão brasileira este

ano. Fórmulas de sucesso foram reaproveitadas,
programas populares que remotam ao /

"mundo cão" voltaram a ganhar força e até um

"reality-show" estremeceu os alicer�es da

poderosa Globo. Apesar de parecer um ano

de pouca originalidade, 2001 teve um saldo

positivo de produções esmeradas e boas

promessas. Afinal, foi possível se deliciar com
a sensualidade da ninfeta Mel Lisboa

povoando as fantasias dos telespectadores de
"Presença de Anita". Além de revelar uma

jovem atriz, aminissérie deManoel Carlos foi
eleita a "Melhor Produção deDramaturgia" de
2001 na eleição "Melhores doAno" promovida
pelo noticiário semanal de televisão popTevê.
Para levantar com precisão os favoritos do -

telespectador brasileiro, sem regionalismos, Eleição dos "Melhores do Ano" de PopTevê
PopTevê reuniu um total de 1.789 votos,
vindos diretamente de leitores de cadernos de
televisão de todas as regiões do país.

"Presença de Anita" foi uma sensação
nacional com 35%, vencendo com certa folga a

novela "Um Anjo Caiu-do Céu", que ficou.
com 18%.

Mas em meio a tantas estrelas, foi uma

jovem atriz que acabou se destacando. Débora
Falabella ficou em evidência em "UmAnjo Caiu
do Céu", ao interpretar a rebelde Cuca, com
41% dos ",atos. Em segundo, ficou a

igualmente simpática e bonitaBárbaraBorges,
a Luiza de "Porto dos Milagres", com 24%,
provando que talento pode vir acompanhado
de rostos bonitos. Vladimir Brichta também

mostrou isso. Fazendo o tipo belo, sensual e
misterioso, ele conquistou a simpatia dos

telespectadores e foi eleito o "Ator-revelação"
com 28%, pelo desempenho corria o Ezequiel
de "Porto dosMilagres". Venceu apertado outra
boa surpresa da novela de Aguinaldo Silva e

Ricardo Linhares: 'Tadeu Melo, que fez ()

divertidoVenâncio e ficou com 25% dos votos.
Considerada a revelação do ano passado

pela Capitu de "Laços deFamília", Giovanna
Antonelli agora colhe os louros da boa atuação.
Mais madura e talentosa, a atriz não se

intimidou ao encarar a primeira protagonista
na tevê e foi eleita a "Melhor Atriz" com 23%.
Giovanna concorreu com nomes como Cássia

Kiss, que roubou a cena como a perversa
Adma de "Porto dosMilagres", com 20% dos

votos, e Christiane Torloni, que esteve ótima
como a cruel e irreverente Laila de "Um Anjo

DRAMATURGIA
1" PRESENÇA DE ANITA 35%

2° UM ANJO CAIU DO CÉU 18%

3° PORTO DOS MILAGRES 10%

4°0 CLONE 8%

ATRIZ-REVELAÇÃO
l° DÉBORA FALABELLA 41%

2° BÁRBARA BORGES 24%

3° MEL LISBOA 11%

4° SANDY 5%

ATOR-REVELAÇÃO
l° VLADIMIR BRICHTA 28%

2° TADEU MELO 25%

3a IRAN MALFITANO 16%

4° DADO DOLABELLA 9%

ATRIZ
l° GIOVANNA ANTONELLI 23%

2° CÁSSIA I<ISS 20%

3° CHRISTIANE TORLONI 17%

4° ZEZÉ POLESSA 13%

ATOR
l° TONY RAMOS 37%

2° LUIZ FERNANDO GUIMARÃES 26%

3° ANTÔNIO FAGUNDES 14%

4° TARCÍSIO MEIRA 11%

PROGRAMA
l° OS NORMAIS 54%

2° CASA DOS ARTISTAS 12%

3° AGRANDE FAMÍLIA 9%

4° CASSETA & PLANETA 8%
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DIFICI
decisão

Quando entrou em "A Padroeira"

para viver a submissa Gertrudes, a atriz

BiancaByington tinha apenas um objetivo:
trabalhar ao lado de Waltet Avancini.
Com a morte do diretor, os planos fo

ram por água abaixo e a novela tomou

rumos diferentes. A personagem
Gertrudes manteve o jeito melancólico,
mas acabou sem função na trama. A

situação piorou quando Roberto Talma

assumiu a direção e resolveu priorizar a

comédia. "Ela ficou no meio termo, mas

nunca chegou a ser cômica. Estava me

sentindo um peixe fora d'água,
completamente perdida", assume. Mas os

.

recentes acontecimentos em torno de

Gertrudes animaram a atriz. Depois da
morte de Lourenço, personagem de Paulo

Goulart, que antes de "empacotar" flagra
Gertrudes aos beijos com Honorato,
interpretado por Taumaturgo Ferreira, o
cotidiano da personagem mudou. Ela

reluta em assumir um romance com o

juiz e conviver com o remorso de ter

provocado a morte do marido. "Ainda é

uma situação dramática, mas agora tem

fundamento", acredita a atriz de 35 anos.

Mesmo com a série de con-

tratempos em "A Padroeira", Bianca
assume que a adaptação à nova linguagem
também foi complicada. "Era muito

esquisito. Não entendia realmente o que
estava fazendo ali. Foi bastante difícil",
avalia. Àntes de integrar o elenco da trama

.

das seis, Bianca só havia feito apenas um
trabalho de época na tevê. Justamente na

estréia em "Anos Dourados", minissérie
de Gilberto Braga exibida em 1986. l}
atriz, porém, não nega a preferência pela
comédia. "Demorou até eu conseguir me
firmar como uma atriz cômica. Já o

drama tem uma margem de erro bem

maior", assegura a atriz, que ao lado de
Pedro Cardoso fazia o quadro "Manual
de Sobrevivência" do humorístico "Zorra
Total".

Em seu 11 anos de carreira, Bianca
sempre preferiumanter intervalos longos
entre uma produção e outra. Em

"Perigosas Peruas", de 92, a atriz era a vilã

Tânia. Voltou em "Quatro por Quatro",
de 1994, em que interpretava a peruaBeth,
e depois só apareceu em "Corpo
Dourado", de 97, na pele de Diana. Em
"Perigosas Peruas" e "Corpo Dourado",
Biancà foi dirigida por Roberto Talma.

"Sempre nos demos muito bem. Por isso,
acho que agora o clima também ficou

bem família", acredita.

VARIEDADES/!V

POR CVNTIA LOPES

mm......... mP.ºeI�y�

Jorge Rodrigues Jorge/V

. Bianca Byington, a Gertrudes de "A Padroeira"

P - você faz questão de frisar que o seu objetivo era trabalhar
com o Avancini. Com amorte do diretor, você ficou frustrada?

R - Não só eu como o elenco inteiro. Há tempos vínhamos
'tentando conciliar os projetos, mas havia sempre um imprevisto.
Como estava envolvida com comédia já há alguns anos, achei

que era hora de mudar. Na verdade, tinha medo de trabalhar

com ele/pela sua fama de severo, mas fiquei bastante frustrada.
P - Você é conhecidaporpersonagens cômicos,mulheres

neuróticas. Como é viver uma sofredora?
R - Fiz várias novelas de humor, mas foi com o quadro

"Manual de Sobrevivência" que assumi deliberadamente a opção
por fazer comédia. "A Padroeira" foi realmente uma mudança
radical. É a primeira vez que faço uma mulher sofrida. Para mim,
fazer comédia é mais orgânico, a gente passa a ver a vida de
forma engraçada. Não tenho dificuldades com isso. Já o drama

é difícil fazer com verdade. \
-c,

P - Você tem a preocupação de não emendar trabalhos.
na tevê. Por que?

R - Acho muito desgastante estar ininterruptamente na tevê.

Consegui ter o equilíbrio de fazer teatro e cinema nesses intervalos.

A televisão tem uma velocidade absurda e o ator vai criando

vícios de linguagem. Não acho legal você ligar o piloto automático
e ir embora, sem prestar atenção no trabalho. Nunca quis ficar

famosa só pela vaidade. Acho complicado ter fama antes de

conquistarum caminho sólido na carreira. Isso é uma conseqüência,
Gosto de me preservar.

P - Voei aaedita que essapostut:a já fuiprejudiciala sua attreira?
R - Em alguns momentos, sim. Comecei a trabalhar há onze

anos fazendo teatro. É claro que poderia estar melhor

financeiramente, Por outro lado, vejo alguns atores que ganham
dinheiro muito rápido e depois ficam sem perspectivas. Nunca
fiz a opção somentepela a grana. Posso viver perfeitamente sem

uma Cherokee.

"Se na rua sou leoa/ em
casa viro gatinha e

engraxo sapato/ dou
comida na boca... "

MÁRCIA GOLDSCHIMIDT,
apresentadora do "A
Hora da Verdade", da
Band, sobre seu lado

Amélia.

"Isso aqui não é comercial da Anapion."FAusTÃO, repreendendo a

platéia do "Domingão do Faustão" que gritava em vez de aplaudir
na hora da escolha do concurso"As Pernas Mais Bonitas do Brasil".

Divulgação

''Sílvio/ leva o Felipão para a 'Casa dos Artistas' que ele deixa o

Frota um santinho em três dias. "MILTON NEVES para Silvio Santos no
link entre "Casa dos Artistas", do SB-r; e "Terceiro Tempo", da Record.

':4 verdade choca/ mas ela apenàs falou na lata o que o Brasil

pensa."
NEUSA BORGES, a Dalva de "O Clone", sobre os comentários racistas
de Cláudia Lúcia em "No Limite 3".

"Camil/y já tem mais de 300 sapatos e 500 roupinhas. " CARLA
PEREZ, apresentadora do "Canta e Dança" do S BT, sobre o invejável
enxoval de sua filha que está para nascer.

"Fiz tipo a Megasena. "S EVERINO, o analfabeto que foi nono colocado
em um vestibular, em entrevista ao "Fantástico", sobre a estratégia
que adotou para assinalar as respostas de múltipla escolha em

outro concurso onde também fOli aprovado.

"O que a gente não faz por dinheiro." MURILO BENÍCID, o insosso
Lucas de "O Clone", comentando o novo penteado, com cabelo

espetado, para interpretar o clone Leo.

"Tem gente que se envergonha de comédia/ que acha que não é
uma coisa culta. Isso é uma burrice total um falso intelectualismo. "

JANDIRA MARTINI, a Zoraide de "O Clone", sobre o preconceito con

tra o teatro de comédia.

"O Alexandre nunca me deu motivos para que eu desconfiasse
dele. Tenho convicção de que ele é fiel." DANIELA FREITAS,
apresentadora do "Terceiro Tempo", da Record, durante um link
com Silvio Santos no "Casa dos Artistas", reiterando que confia
em Alexandre Frota, apesar de o namorado ter protagonizado
com Patrícia Coelho cenas suspeitas sob o edredon.

"Depois eu éque sou vagabunda/ né?"NANA GOUVEIA, atriz e modelo,
repercutindo os movimentos sob o edredon protagonizados por
Alexandre Frota e Patrícia Coelho no "Casa dos Artistas".

\

"Nunca o vi nu; porém de sunga/ mesmo em repouso/ ele todo é
muito respeitável lembra inclusive os peões de boiadeiro."

I

N ÚSIA ÓLIVE,. descrevendo os dotes físicos de Talquara Nazareth.

"Seria aprostituta mais ética da tevê. "Antônio Calmon, novelista,
sobre a possibi I idade de criar o papel de uma prostituta para
Patrlcla Pillar, candidata a primeira-dama da República.

"Rolou dedo e malho/ mas sexo não. "SUPLA, ressaltando que não
fez sexo com Bárbara Paz no "Casa dos Artistas".
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN

c

SALA FlLMI/HORÁRIO GiNflO

1 MONSTROS S.A.

15h - 17h15 - 19h15 - 21h15
DA

LEGALMENTE LOIRA

15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

2 XUXA E OS DUENDES
15h15 - 17h - 18h45 A

3
HARRY PODER E A PEDRA FILOSOFAL (D) A
20h45

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

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

SALA 'ILMI/HORÁRIO

1 MONSTROS S.A.

14h - lqh - 18h - 20h - 22h
15h - 17h - 19h - 21h (TERÇA)

DA

XUXA E OS DUENDES
13h30 - 15h15 - 17h - 19h - 21h
15h15 - 17h15 - 19h15 - 21h15 (TERÇA)

2 A

3 AMERICAN PIE 2

13h45 - 16h15 - 19h - 21h45
14h45 - 17h15 - 19h30 - 21h30 (TERÇA)

C

4 VIDA BANDIDA

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45
15hl0 - 18h - 20h3D (TERÇA)

C

HARRY PODER E A PEDRA FILOSOFAL

14h30 - 17h30 - 20h30
15hOO - 18h - 21h (TERÇA)

A5

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

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

SALA ,iLMI/HORÁRIO

A

MONSTROS S.A.

14h - 16h - (SEG)1 DA
14h - 16h -18h - 20h - 22h (SEX, SAB, DOM, TER, QUA E QUI)

2 HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL

15h (SEG)

XUXA E OS DUENDES
13h30 - 15h15 - 17h (SEG) A
13h30 - 15h15 - 17h - 18h45 - 20h30 - 22hl0

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

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

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE/ P - POLICIAL

I RETRATO FALADO: SARAH OLIVEIRA
POR CAROLINA MARQUES

POpTEVÊ

NO CALO

Divulgação

Sarah Oliveira, VJ da MTV

Desde pequena, Sarah Oliveira vivia correndo atrás das pessoas

para entrevistá-las. A brincadeira infantil acabou se tornando a

profissão desta bela paulistana, que hoje trabalha como VJ da MfV.

"Sempre tive paixão pela carreira de repórter", conta ela. Persistente,
Sarah estreou como repórter de rádio. "Cobria vários shows. Fazia

flashes ao vivo", lembra empolgada. Ficou na emissora paulistana
89 FM por três anos, até ir para a MTV fazer reportagens para o

programa "Contato". Na época, dezembro de 99, apenas a mão

de Sarah aparecia na telinha, segurando o microfone com a

logomarca da emissora.

De lá para cá, a moça foi cada vez mais botando o rosto na tela

da emissora musical. Sarah foi alçada ao posto de VJ pela direção
da MTV há um ano e acaba de gravar uma série de programas
para o verão. Nada menos que o "Luau MTV", o carro-chefe da

programação de férias do canal por assinatura. "Sempre fui fã do

programa. Assistia a todos e quando não podia deixava gravando em

casa", revela Sarah, que este ano vai apresentar shows de Titãs, Charlie
Brown Jr. e Rita Lee. "Fiquei orgulhosa do que a produção preparou.
Os shows estão imperdíveis", adianta a apresentadora, de 22 anos,

Antes de viajar para a Costa do Sauipe, na Bahia, onde foram

feitos os programas, Sarah teve um mês para se preparar para as

entrevistas. "Gosto de estudar e preparar as pautas com a produção.
Soumuito participativa", justifica. Foi assim também com a entrevista

mais famosa que Sarah já fez na MTV A VJ foi escalada para um
"tête-à-tête" com a cantora pop Britney Spears, e chamou a atenção
da musa "teen". "Ela é muito simpática. Uma gracinha mesmo.

Mas estava ali para fazermeu trabalho", pondera Sarah, que ocupou
várias páginas de revistas por causa da entrevista e da boa impressão
que causou à cantora. "É engraçado. Virei famosa por causa disso",
diverte-se.

do verão
NOME - Sarah Oliveira.
NASCIMENTO - 29 de janeiro de 1979, em
São Paulo.
NA TEVÊ - "Vejo muitos filmes, a MTV, o

"Jornal da Globo" e programas de
entrevistas".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Programas
sensacionalistas e aqueles que exploram
peitos e bundas da mulherada".
NAS HORAS LIVRES - "Vou a muitos shows".
No CINEMA - "Amores B rutos", de Alejandro
González Inárritu, e "Tudo Sobre Minha

Mãe", de Pedro Almodóvar.
MÚSICA - "Todas as do Cartola, da Adriana
Cal canhoto e qualquer coisa na voz de
Marisa Monte".
PRATO PREDILETO - Comida japonesa.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Roupas
indianas.
MULHER BONITA - "Tathiana Mancini, Didi e

Malu Mader".
HOMEM BONITO - Chico Buarque.
CANTOR - Lenine.
CANTORA - Elis Regina.
ATOR - Jean-Pierre Léaud.
ATRIZ - Juliete Binoche.
O que não pode faltar na geladeira -

Iogurte.
PERFUME - Ralph Lauren.
BEBIDA - "Um vinho de vez em quando".
ESCRITOR - José Saramago e Gabriel García

Marques.
ARMA DE SEDUÇÃO - "Meu sorriso".
PROGRAMA DE ÍNDIO - "Ir a festas muito
badaladas".
MELHOR VIAGEM - "Para a Europa nas

últimas férias".
I

TIME - "Brasil. Detesto futebol".
FILOSOFIA DE VIDA - "Fazer o bem, prestar
serviço, ser útil para as pessoas".
MANIA - "Tomar sol. Sempre com protetor
solar, é claro".
MELHOR COMPRA - "M inha viagem de férias"
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Gentileza.
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "Que bom te ver".
INVEJA - "De quem não tem celulite".
LUXÚRIA - "Prefiro não contar... "

GULA - "Chocolate".

COBIÇA - "Ter filhos saudáveis".
IRA - "De ironia, de sarcasmo".

PREGUIÇA - "De acordar cedo".
VAIDADE - "Me alimentar bem e estar sempre
bronzeada".

c a .•�. v I T E

Convidamos nossos amigos e clientes a conhecer nossas modetnas
e êonf�rir as novidades em jóias; relÓgios e arti'gos de presente
CQI' q .suo disposição umo completa I.inha de éculos

:sir 'f:

.'9;' FQn.I,()"1HHl-1�62. G p G t-o

instalaçõe$
agora tam'&_
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PA
FRAG:MENTOS de um diário
inexistente (II)
Melbourne, Austrália
Vai ser a minha partiápação mais importante no Festival de Escritores. São dez da

manhã, a platéia está lotada Serei entrevistado por um escritor local, John Felton.
Piso no palco com a apreensão de sempre. Felton me apresenta, e começa a me fazer perguntas: Antes que eu

possa terminar um raciocínio, ele me interrompe e faz urna nova pergunta. Quando respondo, comenta algo
como "esta resposta não foi bem clara". Cinco minutos depois, nota-se um mal-estar na platéia - todos estão

percebendo que há algo errado. Lembro-me de Confúcio, e faço a única coisa possível:
- Você gosta do que eu escrevo? -, pergunto.
- Isso não vem ao caso -, responde. - Sou eu a entrevistá-lo, e' não o contrário.
- Vem' ao caso, sim. Você não me deixa concluir wna idéia Confúcio disse: "Sempre que possível, seja claro."

Vamos seguir este conselho e deixar as coisas claras: você gosta, do que escrevo?
- Não, não gosto, Só li dois livros, e detestei.
- Ok, então podemos continuar,
Os campos agora estavam definidos, A platéia relaxa, o ambiente enche-se de eletricidade, a entrevista vira um

verdadeiro debate, e todos - inclusive Felton - ficam satisfeitos' com o resultado.

Melbourne, Austtália
Encontro Colin Wilson,' hoje urn �utor consagrado. Conhecendo o tema de meu novo lívro, ele me relembra
um� que escreveu, relatando sua tentativa de suicídio aos 16 anos:

"Entni no laboratório de qllÍmiCa da escola, epeguei o vidro de veneno. Coloquei IIIIm «JjJo diante de mim, olhei bastante, rparei na cor, e

imaginei o possível!fJSIV qlle teria. Então aproximei o áddo de meu rosto, e senti seu cheiro,. neste momenhJ, minha mente deu um salto ati
o jüfllro - e eu podia senti·1o queimando a minha gatganfa, abrindo 11m buratrJ no meu eslômagp.

'

"Fiqflld alguns momenhJs seg;nwtdo o «JjJo em minhas mãos, sabrmando a possibilidade da morte, atipensar comifp mesmo: se !OII valente

parq 'me malar de forma tão dolorosa, também SOIl valentepara continuar vivendo. "

Brisbane, Austrália
Uma vez terminada a conferência, saio do auditório para assinar as cópias dos livros. Como está um lindo

entardecer, os organizadores colocasam a mesa de autógrafos do lado de fora do prédio da biblioteca.
As pessoas se aproximam, conversam, e - mesmo tão distante de casa

I
eu não me sinto wn estrangeiro: meus

lívros chegaram antes de mim, mostraram minhas emoções e sentimentos.
De repente, uma garota de 22 anos se aproxima, fura a fila de autógrafos, e me encara:

- Ch�ei atrasada para a palestra -, disse. - Mas gostaria de lhe dizer algumas coisas importantes.
- Vai ser impossível -, respondo. - Devo ficar assinando lívros por mais uma hora, depois tenho um jantar.
- Não vai ser impossível -, responde. - Meu nome é Kerry Lee Olditch. O que tenho a dizer posso fazê-lo aqui e
agora, enquanto você autografa
E antes que eu possa reagir, cita de sua;nochila um violino, e começa a tocar.

Eu continuo autografando por mais urna hora, ao som da música de Kerry Lee. As pessoas não vão embora -

ficam assistindo àquele concerto inesperado, contemplando o pôr do sol, entendendo o que ela precisava me

dizer, e que estava sendo dito.
'

Quando termino, ela para de tocar. Não há aplausos,'nada, - apenas um silêncio quase palpável.
- Obrigado -, eu digo.
- Tudo nesta vida é questão de dividir almas -, responde Kerry Lee.

E 'assim como chegou, vai embora

lhor
t

.os seus

&1\
�

<famor époesia. Poes_ia se alimenta da
inspiraf40 que um·agrad4velmom'1'ltt) pt)de

proporcionar",
KalahariMotel, dando-lhe tod(J$ os

mtJtivO$ para amar' desfrutar de c(ln!of'lo.
privacidade e satisfa,âo�

Rua Horácio ftubldi" 1 000 . Barra do Rio Caril)
Fone 376-01,05 e 316-0122 - Jaraguá do SQl
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• Imobiliária Menegotti Ltda .

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

IMOBILIARiA

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

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

F55 CASA - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.JOSE BAUER,
- CASA ALVENARIA COM I 63,OOM2(3 QUARTOS,
COPA/COZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM) E

S COMERCIAL COM 108,OOM2 .. TERRENO:

I 1.000 Q,_ fjFT!;j�,�ºJj,EDOS 87,50M, L.D.I 13,OOM E

L

I4Sr5.QM�"..Á".eawd0<tf.r�no
I 1,000.00 m2 Área

enfeitorias 163.00 2 Preço: 200,000.00
, âtrassot

. >,'.;;;�

5256 CASA - "F$ES RIOS DO SUL - RAUGUSTO
DEMARCHI S/N - TERRENO 12,OOMF 27,OOM - CASA

MISTA COM 3 QUARifOS, SALA, COtp\, COZINHA,WC,
LAVANDERIA, MURA:�A. Área do terreno 324.00 m2Área

Benfeitorias 80.,00 m2 Preço: 16,000.00
& '

�
"-l

5261 CASA - AGUA VERDE - R.nODORO ACIPIO

FAGUNDES,I20 (SERVIDÃO) - CASA DE ALVENARIA COM
• 04 QUARTOS, 2 WC, 2 SALAS, CHURRASQUEIRA, SALA

JOGOS, COPA, COZINHA,- GARAGEM + EDíCULA.
TERRENO: 14,OOM X 33,43M = 468,OOM2. Área do terreno
468.00 m2 Área Benfeitorias 271.75 m2 Preço: 85,000.00

5181 CASA MISTA - SANTO ANTONIO - R. ANTERO

CORREIA, LOTE 799 - 03 QUARTOS, SALA, COPA/
• COZINHA, GARAGEM EM ALVENARIA: BWC, LAVANDERIA,

CALÇADA EM VOLTA DA CASA. Área do terreno 399.00 m2

Área Benfeitorias 66.50 m2 Preço: 15,000.00

5250 CASA MISTA - VILA RAU - R.CARLOS ZENKE, LOTE 12
-RESID.HELENA - 04 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC. Área
do terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias 98.00 m2 Preço: 25,000.00

l ., : I •

- CENTRO - R. GUILHERME WEEGE,496 -

lJ�, ES,03 QUARTOS, 02 SALAS, DESPENSA,
ADA - PAY.INF.:O I SUíTE, 03 SALAS, O I SALA

·t�J:A'NT.A: , 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,COZ., •

LAVANDERIA, 02 GARAGENS. - AQUECIMENTO DE ÁGUA •

SOLAR E ELÉTRICO - ALARME - PORTÃO ELETRONICO
� •

- TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 3 14.00 m2 Preço: 180,000.00

•

5225 SOBRADO - VILA RAU - R.ANTON FRIERICHS LOTE
W 37 - PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO: 03
QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 306.00 m2 Preço: 70,000.00

.
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•Casa alvenaria c/205,OOm2,
terreno 324,OOm2(73,50x24), 3
I r- �umO-fuite, copa, =: soios;
I oz .161Ybnil.l, garagem doi: carros,
I 1��",!\ I

fesl!!t�.f('J� c I m sacad�, todas
esquadre e madeira de canela,
muradêl 'õcali ida, na, .RIua 892

I .�

Ervin Doege r/nº g��L�1�RA -

R$ 60.000,op gc�:� Cf�ro como

pagf1m�nto. �

/;ff$'lii'

Barra
A imobiliária da Barra

Fone: (47) 376-0015

r �

201 - FIGUEIRA -

R. José Theodoro Ribeiro (Guaramirim), com 450,OOm2•••••••••••••••••R$ 10.000;'00
IT 202 - VILA RAU -

* Rua Bertoldo Hort, eom 455,OOm2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R$ 16.000,00
230 .. F/�UEIRA --.. 2

.. ',.

"

"�lateral Jose Theodor(i) �ibêlro, com 31,S,OOm �,�, Il$ 1S.OOQ,J)(Ji/.. " í

225 - VILA LENZ'- ,;" '�I' "'\ I

lateral Erwi,!o Menégotti, com 664,OOm2•••••••••••••••••J R$20.000,00 .,__.,

305 - JOAO P.ESSOA ..

R. Bertholdo Hefer, cóm 2.700,OOm2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R$33.000,00
304 .. FIGUEIRA ..

R. Antônio Ribeiro, 156, com 3.000,OOm2 R$ 48.000,00
224 .. AMIZADE..

'

.".
ao lado do loteamenfq Behling, com 1.179,OOm2•• : ••••••••••••••••••••••••R$50:000, O

LOCAÇÃO
* Figueira - TERREtlO, x

área 1.350m2 (45m frente). Rua: José Teodoro Ribeiro R$ 150,00
* SALA COMERCIAL -

cl 1 OO,OOm2• Rua: Prefeito Waldemar Grubba R$ 600,00
*AMIZADE- •

2 qtos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem/murada. Rua João Baptista
r Rudolf, l3l �:� :................................. . R$ 280,00
* SALA COMERCl f·

70m2 - Rua Fr�
,

.

Chácara com 32,000m2• Rua
Estrada Carroeira - Corupá -

lkm da BR 280 - R$ 30.000,00

270 - CENTENÁRIO - terreno
com 350,OOm2, em local nobre,

pronto para construir.
Loteamento São Francisco,

próximo a APAE.
R$ 23.000,00

•
..

•

•
..

"

•

.

•
..

•

103 - VILA AMIZADE -

GUARAMIRIM - Terreno com

casa mista. Área 437,50m2, casa
48,OOm2, localização Rua Senador
Schroeder, s/no - R$ 25.000,00

•

•

•
•

•

107 - BARRA DO RIO CERRO
- casa de madeira, com 90m2, 3
qtos, copa, cozinha, bwc e

garagem, terreno com

421,25m2. Rua 279, esquina
com Feliciano Bortolini -

R$ 42.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•

• TEODORO CORRETORDE.IMÓVE.IS I creci�054
E-mail: teodorocorretor@terra.col1l.br
Fone: 47 371-3724 Rua Maria U�belina da Silva, 680 - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jaraguá do Sul

I

"FOTOS":

650m2 - R$ 53.000,00. r 529-ezern. iewicz
- Apto (2° andar). Ed. 1.3.. 6. '.- R. João Planinschek + ou -

527 - Estrada Nova - Casa �Iv. ;M'32m2-E>âmarismco[l1 76m2, 1 suíte +

"q��rtb��"�2::�?��m'2;-t-é!,t�rr]
cl 25m de frente -

- 3 q. + sobrado - fundos cl

70.'mi.' li.erreno.
".

bw

..

c

.social,l. co�.
lnha, sala, lav dlên� JTflJlfõ;'õ0I.

I

cl 400m2 - R$ 45.000,00 I I ' urrasque�ra! ,

• Nova, B asília - Terreno cl
520 - Ouro Verde - Casa jalv&e� 30 - Água Vrrde - área co rdal em 2. Pró'. cademia Jaraguá Life
114m2 - 03 quartos, terreno c� e Ivenaria

IOf!!
380m2• Terr n� com 0.000,0

Rua Elisa Wolkmann - R$

29.�,OQ,O.. . .... (.'...'.''''',:t!l!f9�ffl'i'.'''Ru·l'e.nrique
Nagel, 16l- R$

.....

'.','. ".
'... J!1r.d, iml"l,.e ,zi

- Terreno cl 450m2.
524 - Rau - Casa de mad�1.!GI c1100m2 - 85.000,00. II Iv\[ lR!J:ileMCilrcelo I ar i - R$ 20.000,00
03 quartos, terreno cl +2. RcriFtuís-�-�w.. � C���'(""J-!!.di"l,�e zi - Terreno c/480m2
Picolli (cl asfalto) 25.00000 - "TERREN,@S VENDA": (rsm,. Rua Es aldina Junkes, (rua
Negociável a e - Terreno cl 5 00,00

"""

515 - Vi Brado cl 2 Batista Ru-dolf - - Terreno cl
-surre + quarto ct sala c . asfalta-do) - R$ 33.0 . Ponte Schroeder -

Marcelo Barbi - R$ .5.00,00 hico Paula - Terre ótimo terreno - R$l$!,QQ_ JL�.�.. , .....,�

;:;l�fm)Il);(ila f(é>�S- �rado cl 438m2 - 1 2( 14x39). Próximo 127 - ,Rio Cerro -

�errf.Q,O
• .ÇJ-Z.5JlJTl

m.�,IILte cl hidro"+,'4 aros, cl sala comi. R$ 25.000,00 .'
área de domínio. I$R. C 416, antes

�- de 80m2), gajger 3 automóveis e ra - Terreno cl 844,9,§m2 - Nanete Malhas - R$!20 000,00
demais dependên ci3s. Rua Olívio D. qtafogo - R$ 10.091",00 124 - Rio Cerro I i TirE;! I �:4J12i('.1

. 521 �gQã9.9.t��.2 000,00 31 de esquina. -

Lpt'.,8' ;6 'Alzira'
"

IIBIIBIII!IIIIIIIII 525 - Vila Lenzi.,: alvenaria c/97 Hardet - �$1�.500,POI
473m2. Rua 135 - Sao LUIS - Terr�o cl 451,20 m2

(12X37,6.0)�p"1"" Eg.tQfadQwardim�
- R$15.000
132 - ViI.� alau _Lli ..

cl +é1�0trh,2 - R$ 65.

JJ)2'W!- Vila Nova - Ter

,Eí46 m2. Rua Waldemar Rabello, lateral
Rua 25 de Julho - R$ 27.000,00

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

• R$45.000,OO
511 - Chico Paula - Sobrado cl

• 215m.2 - 1 suíte + 2 quartos; Ru "CA,SÁSÃ 'ENDA": .

Franclsco �aulo, 945 - r$p8:000;0.0·�5�··�;·· t _ Casa de madeira cl 100m2521 - Chico Paula

-lc8ta alvena.
na

_

..

3 qu s terreno cl 396m2. Centro -

cl 105m2 - 3 quartos, tlr�o(fd('J X _

I ����

•

os, clientes �parceiros que eiJiolisl11emo;"ossas atividades
2/2001 Ó OfOl/2002. - pLA, c

-
� 975-0180

II

•

"Que.nesta da.a aprove.
j I I���g�

neste ano. POIS basta olharh1o'$i'''par'lI �'W:�-';S:>M,%�

amiso, vizinho ou colesa di

aleSrias e tristezas, pois somos umanos com sentimentos e não

máquinas para isnoramos quem esta em nosso lado".

,

que nos faltou
e m s que ali te�os um

o qual podemos dividir nossas
II

•

II

•

Que o Criador abençoe o seu lar com muito paz e saúde,
pois é o essência do felicidade.

Boas Iestasl São os votos, do diretoria e funcionários.
J

��DIRECÃO E ÁCOOL NÃO COMBINAM. CURTA AS FESTAS COM SEGURANCA".
� , . ,
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. : • • • N CORRETOR DE IMÓVEIS -

rri
O
O
O
:n
O
O
O
:n
:n
m

ci
:n

O
m

RANCHO
IMOVEIS

Cod. 971 - Casa mista com 106m2 I 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

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

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

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1

suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

JARAGUA DO SUL

Umaparceria correta.
CRECI820-J

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

suíte - Terreno com 425m2 - Condomínio Dona Benta -

Bairro João Pessoa - R$80.000,00 .

•

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

•

-373-0283 Cód. 875 - Casa em alvenaria com 150m2 - 01 suíte + 02

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
GUARAMIRIM - SC

GUARAMIRIM - CENTRO Cód. 867 - Terreno com 312.500m2 - Estrada Poço
Grande - Casa madeira com 98m2 - R$ 350.000,00. •

Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2

-lO5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max D6ering
Czerniewicz - JARAGUA
DO SUL - R$ 80.000,00.

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cód. 970 - Casa em alvenaria com 81 m2 - 01 quartos -

Terreno com 720m2 - SC 413 Km 05 - R$20.000,00.
•
lO

Cód. 868 - Terreno com 270.111m2 - Estrada Sereneta

R$300.000,00.

r-GtJARAMI�1
-IMIGRANTES o

::i!���tI1J�ta;ir���f��!;:S���
quartos -

L_<_._"."............_ l
. AR

'"

OVA ESPERAN A

• •

•
lO

•

•

•

•

o NOVO
. '.
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.!O
: engetecj@4'az.com.br
Pad�e Fran J;1, 2�3

Tel. Plantão 9102-6707 ou 9102-6772

Residencial Bartel - Apto cl Coso de alvenaria, TRÊS RIOS DO
1 suíte + 2 quartos, Jaraguá esquerdo (São NORTE - Coso 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•

R$ 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. Coso com 3 quartos, 1

Régia, cl R$ 18.000,00 de mista + casa peq. em alv. cl R$ 54.000,00 - 2 quartos,
BWC, solo, cozinho, lavanderia, entrada e assumir o restante 515m2 de área 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 R$ 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 Julla, com Marangoni com 2 quartos,
nos fundos - R$ 70.000,00. garagem, com sacada e lavan- terreno de 334m2• sala, cozinha, BWC, lavanderia

SUíTE + 2 QUARTOS, Aceita terreno em Schroeder deria - R$ 64.000,00 R$ 15.000,00 R$52.000,OO
SALA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA DE * CENTRO - Casa Rua

* VILA LENII- casa em alv. cl * ESTRADA NOVA, casa com
"' Coso em alvenaria, com 3 qtos, 2

134m2, com 3 qtos, sala, coz., 80m2, 3 quartos, sala, copa, coz., solos, cozinho, lavanderia e garagem.
EMPREGADA, COZINHA, Florianópolis com piscina Área de festascl 138m2•

LAVANDERIA, GARAGEM próx ao posto Marechal garagem, com sacada � lavan- lavanderia, garagem e bwc - RS 38.000,00 entrado +
deria - R$ 64.000,00 R$25.00000 assumir caixa

PISCINA E SALÀO DE

FESTAS. RS 85.000,00 * CHICO DE PAULA- Casa de *AMIZADE-Terrenos nillateamenlo * JARAGUA ESQUERDO - * VILA RAU - coso c/2 qtos +I

alvenaria (Próx. posto Versalles com área de450 m2 nos valores Condomínio Azaléia, terreno com bwc, cozinho, dispenso, garagem
Marcallal R$ 90.000,00 deRS25.000,00. 720,OOm2• R$ 32.000,00. pi 2 corras. Terreno cl 145m2•

RS 55.000,00 permuto por coso

Solo: Rua 25 de Julho com em Guoromirim - Schroeder e aceito
* VILA LENII- Terreno com

*ÁGUAS CLARAS - Terreno com

450 m2 R$17.000,OO
banheiro e estacionamento corro no valor até RS 10.000,00

Ed. ISABELA - com
967,50 m2 valor de R$ 10.000,00 RS 230,00.

1 32,11 m2,
1 suíte + 2 quartos, 2

* VILA RAU - Casa em
* CENTRO - Rua Amazonas com VILA NovA - Residencial ou

alvenaria, semi-acabada área de 600 m2 próx. Edf. comercial com 3 quartosBwc, socado, cozinho, R$22.000,00 Amarantus R$ 65.000,00. localizado no ruo Domingoslavanderia, garagem, Brugnago nº 611.
solo, piscina e salão de * VILA NOVA - Coso com

* JGUÁ ESQUERDO - Sobrado Valor venda: RS 120,000,00festas. área de 230,OOm2, 3 qtos, 3 com 504m2 - 2 solos comerciais

RS 79.000,00. solos, copo, cozinho, lov., em baixo - R$212.000,00 Valor loca�ão: 490,00 mensal
terraço, 2bwc, garagem pi 3

carros. R$ 70.000,00

CENTRO - Ruo José Emmendoerfer, 1416, próximo 00 Edifício
Amaranthus, 00 lado quadros 3 oméricas.Terrerio com área de

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

PREÇO: à vista em dinheiro R$ 160.000,00 ou aceita-se --=RU=A=J=O:"'SÉ=E=M=M=EN=O=O=E=RF=E-R
tudo em veículos, com valores a combinar CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quortos,2 solos, dep. de empregado,

lavanderia, bwc social no valor de R$ 58.000,00

:::E
Q
"
..

ln
ln
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CASA
I ALVENARIA -

R.Erwin Doege,
71 - Barra Rio

;

Cer:ro. Area
365/OOm2 I CO

'9Q/OOm2. 3 do
... sala + cozo

área de serv ...

bwc + garagem -

R$ 38.000,00

SAl..�
COM
'R. Reinol
Rau, 530 �

..

Centro ':"

Vclor- a
combinar
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R$ 8:000,00 mais palmeira real, Vende-se uma casa no

'" meio cub por mês. bananal e plantação bairro Santo Antônio,

MOVEIS Tratar: 370-7698, de flores. com cerca de 120m2,
laIas / apartamentos / cá6curas ! IelfWfO$ com Vilson. R$ 40.000,00. garagem pi 2'carros,

Tratar: 275-0051 3 quartos, sala,
'Vende-se apto no Ed. (das 8 às 12 horas e cozinha, 2 bwc,
Juverli, 69, 3 qtos, 14 às 18 horas) ou 'lavanderia,

Vende-se apto com garagem, mais 371-2726 (após churrasqueira. Ou

134m2, localizaçlo na
dependência de às 19hs). troca-se por uma

Rua Bernardo empregada, camionete. Tratar:

Dornbusch, 590. Ed. churrasqueira, salão Vende-se um sltio 276-0070; com José.

Mariana Cristine, com
de festas. Rua José M. com 104.000m2

3 quartos e demais Gomes', 69 - em à 1.500m da Praia. Vende-se casa em

dependências. Valor
frente escritório Tratar: 373-2183, Piçaras e aluga-se

R$ 55.000,00, aceito PROMA, próximo à com Rosilene. uma casa para verão.

terrend com entrada antiga APAE. Tratar: 373-2183.

até R$ 20.000,00.'
Tratar: (47) 425-

Tratar: 372-0982. 8886, com' Nígia.
Vende-se casa com

Vende-se apto em 140m2, construção Precisa-se de moça

construção, com 2 Vende-se sítio em \ nova, no loteamento para trabalhar como

quartos, garagem, Garibaldi Ribeirão . Versalles. Com suíte, 2 babá, que more de

churrasqueira e salão Cacilda, com quartos e demais preferência na

de festas no 200.000m2, com dependências, c<;>m Vila Lenzi.
Residencial Jardim nascente, luz, água, cl garagem 2 carros e Tratar: 371-3216
das Mercedes - Vila palmitos, babanas,

.
churrasqueira. ou 372-3970, com

Nova. Entrada de próprio para lagoas, Tratar: 9975-4135. Patrícia ou Márcia.

Empréstimo Pessoal �:�n��to�:1���Jr
F�CILCRED .. III.

SOLVCAO PARA VOCE
Simples, rápido e sem burocracia

, Basta apresentar:
Carteira de identidade, Comprovante de residêndc- Comprovante de renda . Talão de Cheques

Ruo Reinaldo Rou, 60 (Morket Ploce) 6g andor, solo 601 . Fone: 371-8464

Chiodini A�:�E COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS T
AV. MAL OEODO��E��t3��ECA, 1438-SALA04 FONE: 275-0172

214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte, 1 qto e demais

.dependências + área anexa de 27,00m2 - 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
d

. J,
d311 - Terreno com 2 casas em ma eira com area e

871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condornfnio 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' I

406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - Rua Henrique
Sohn - área de 210,OOm2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1

suíte, 2 quartos, bwc, copa, cozinha, dep. empregada,
escritório, lavanderia ampla, sala e ohurrasqueira - lR$
106.000,00

Aluguel: Apartamento central com suíte cf hidromassagem,
2 qtos, dep. empregada, churrasqueira e demais

dependências.

PRESENTE DE PAPAI NOEL
'Casa em alvenaria, nova, em
Schroeder, c/280m2 órea

construída, garagem pi 3 carros,
churrasqueira, piscina 6x3, cânil,
lavanderia, copa/cozinha, sala, 1
suíte + 1 qto +' 2 bwc (com balcões
e box Santa Marina, metais docol
mono comando), com aquecimento

central. Terreno 700m2•
RS 50.000,00, aceito carro no

neg'ócio, ou contra proposta.
Tratar: (47) 449-0878 ou

9975-7821.

... ((Nós} ôa FAMÍLIA e IMOBILIARIA GÁRCIA} vem através

ôesta} agraôecer a toôos que contribuiram pela passagem ôe mais um

excelente ano õe trabalho} saúôe} conquistas e sucessos. Agraôecer
também a Deus peio Dom ôa Viôa e pelas Virtuôes e So[iôarieôaôe

pelas quais nos conceõe,
A Toôos os Clientes e Amigos} um excelente Nata[ e um Próspero Ano

ôe 2.002. repleto ôe A[egrias} Ternuras e Conquistas" ...

1
TERRENOS

1• Terreno com 535,OOm2, esquina, no loteamento
Camposampierq I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 44Z,OOm2 (13x34), sito no
loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor 'R$ 16.000.00.

1• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
, Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
/ '

• Dois terrenos com 420,OOm2 (cada), no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

L

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1Cristovão. Valor R$12.000,OO. '

CASAS
• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor 1<$ 30.000,00.
• Casa de qlvencriocom 397,OOm2, Vila Nova.
• Casa de Alõencrio comAOO,OOm2, Centro.

1
.

• 112 (meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua

1 José Narloch, no Ana Paula II, (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 112 (meia) Água de rncdeirc, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 112 (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.
SÁOCRISTOVÁO

CONDOMlíNIO FECHADO

, -FLAMBOYANT 1

CRECI1541-J VENDE:

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PORTOCRED SELECIONA MOCAS
,

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

comparecer munldes de documentos no íerça-Ieim,
4 de dezembro, no horário dos 9 horas às 12 horas.
Endereço R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83.

Tratar: 370-0417.

VENDE-SE
Terreno com 493m2, na Rua Amábile T.

Pradi, próx. ao Cond. Azaléias -

R$ 16.000,00.
Tratar: 9973-8335 ou 371-8814

Imobiliária Séculus - creei 1873-J

I Lar Imóveisr''''
275-2010 I 9101-9028 I 9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersehing) el suíte + 1 qto., bwe,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada el ehurrasq. Garaçern,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
78.000,00 negociáveis, pronto para morar.

- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim

São Luís, el churrasqueira na sacada e salão de festas.

Montamos o plano de finane. conforme suas condições.
Aproveite. /

- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão
Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir

1 salário rníntrno mensal.
- Casa mista el 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.
Terreno el 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indl. el 250m2 (fechado) + 1 g'alp'ão (aberto) el
105m2, garagem pi 2 carros. Parte superior - 1 apto. el 215m2
- suíte + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
- Apto. 1 suíte el sacada + 2 qtos e sacada na sala el
churrasqueira. Ótima localização, próx. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça 'este lindo projeto arquitetônico no

Residencial Gadotti.

110
1'1
ri
0\
....
U
w
a:
u

"alte�
Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122;"'4198

localizada na Estrada Garibaldi, com órea de 4.770m2,
45x106, totalmente plana com ótima lagoa, energia elétrica,
podendo também servir para construção de residência, galpão
industrial ou comercial. Pteço: RS ,9.000,00

- Terreno Giardini lenzi, 780m2, 15x52 - RS ,9.300,00
- Terreno Iof. Divinópolis (Figueira), 397m2-RS'5.000,00

Classimóveis
Barra Velha, 400m da

praia central. Rua

asfaltada, terreno de

esquina, com 1 casa

de alvenaria, c/
90m2, 3 qtos, sala,
cozinha, bwc e

garagem. E 1

sobrado, c/ 3 pisos,
c/ 91 m2, 1 sala
comercial e

funcionamento, casa

residencial c/ 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, c/
sacada, lavanderia,
área aberta e

acabamento em

geso. Aceitamos carro

ou propriedade como

parte do pagamento.
Tratar: (47)
456-0635, com

Nelson.

MÓVEIS
rGlDS / apmamento! / rbirorlil/ tetmo!

Vendo casa com

135m2, em alvenaria,
defronte Weg, ótima
localização. Av. Pref.
Waldemar Grubba,
2963. Tratar:
372-0848.

Vende-se uma casa

na Rua Estrada
Bananal do Sul, em
frente a ponte pencil,
a casa mede 5x7, o
valor é de R$
1.200,00, ou a

combinar. Casa de
madeira para retirar
do local. Tratar:

9962-3146, com

Linda ou Felipe. A
dona da casa é a

senhora Adelina, mais
conhecida como Ina.

I�ERSOS I
Vende-se máquina
overloque com 7.500

pontos, marca

Yamata. R$ 900,00,
aceita-se televisor no

negócio. Tratar:
370-1134.

Vende-se 2000 telhas.
Tratar: 371 �5640.

Vende-se papelaria e

bazar. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
9112-8708.

Vende-se casa no

Paraná, próximo de
Cascavel, troca-se
por casa em Jaraguá
do Sul, aceita-se
carro, terreno no

negócio. Tratar:
371-9526 ou 9118-

3909, com Daniel.

Vendo propriedade
no centro do bairro
São Cristóvão, em

VENDE - Casa mista com 120m2, em terreno de
700m2, Rua Alberto Baumle - Corupá - R$ 20.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com area de 318m2• Rua
15 de Novembro, 225 - Corupá - Centro - R$
100.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em
construção), em terreno de 998m2 - Rua Klara
Hermann, 848 - Corupá - R$ 16.000,00 +
financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Terreno com 25.000m2 - Rua Alberto Darius
- Corupá - R$ 54.000,00
VENDE - Chácara com 112.500m2, casa mista com

90m2, água em abundância, Corupá - R$ 55.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro
- Corupá - R$ 230,00
ALUGA - Sala comercial - Rua Vidal Ramos - Centro -

Corupá - R$ 550,00

Áreoparamini-cbácara

Vende-se TV marca

LG, 20 polegadas,
somente 2 meses de
uso. Valor negociável.
Tratar: 370-4383,
com Léia (somente
no período da

manhã).

Compra-se
videogame
playstatiom, em bom
estado. R$ 200,00
entrada. Tratar:
371-6135 ou

375-2634, com

Eduardo.

Arrecado roupas e

brinquedos para

crianças carentes e

para os índios do
Piraí. Tratar:
371-734l.

Vendo forno elétrico"
marca fischer, usado.
R$ 70,00. Tratar:
372-0663.

Vende-se lavadoura
continental por
R$ 350,00.
Tratar: 370-7276,
com Salete.

Vende-se [oqo de
estofado 2 e 3

lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se ar

condicionodo., novo,
Eugim, 6000btus.

SÁBADO, 22 de dezembro de 2001

R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se 2 fogões
(Brastemp, 6 bocas.
R$ 150,00) e outro

R$ 75,00. Tratar:
372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se jodo de
estofados 2 e 3

lugares. R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

EMPRÉSTIMOS

VIAGEM PARA
APARECIDA DO

NORTE,
Rio.de Janeiro e

Campos do Jordão.
Saída: 25/12/2001
às 22 horas, com
retorno no dia 30/

12/2001.
Interessados ligar

para 372-3156, com
D. Bárbara ou pelá
endereço: Rua Irmão

Leandro, próximo ao
.

viaduto, Vila Lenzi.

VENDE - (osa alv., com 80m2, mais 2 casas

de madeira. Rua Antonio (orlos Ferreira -

Vila lenzi. Preço de RS 50.000,00 por
RS 46.000,00 (só esta semana)

, j�IMÓVEIS� CREC/7146

VENDE - Apartamento com 110m2,
2 qtos, sala, copa, coz., bwc e

lavanderia. Ed. Picolll- (entro.
RS 45.000,00 (super parcelávell

VENDE - Mini-chácara com área de
, 3.000m2, com casa de alv., com 70m2,
rua 427 - Ilha da Figueira
(4km do centro)
Preço:.60.000,00 (negociáveis)
085.: A vista RS 50.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Vectrd GLS,
2.0, 97, completo,
bra nco. Tratar:
371-5343.

Vende-se Saveiro GL
1.8, 91, marrom,
ótimo estado.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Corsa Wind
1.0, 4p, 2.000,I

branco, travas
elétricas,
dexembaçador,
limpador trazeiro, km

I

Vende-se Logus GU,
1.8, 96, branco,
direção hidráulica, ar
quente,
desembaçador,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

22.000. Tratar:
371-5343.

Corsa GL 1.6, 97, 4p,
branco, travas
elétricas, limpador,
desembaçador, ar
quente, direção
hidraulica. Tratar
371-5343.

Vende�se Kadett GL,
1.8, prata, trio eletr.,
limp., desemb., ar
quente. Tratar:
9905-2848.

Ardulno Fone:371·4225
Veículos Fax:371·9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Clio RL 1.0'

Gol Mi 1.0', 4p
Corsa Wind 1.0', 4p
Parati CL 1.6, 2p
Parati CL 1.8, 2P

Tempra HLX, 2.0', 4P

Uno EP 1.0', 4P

Fiesta 1.0', 2P

Monza SL/R, 2p
Uno S 1.3, 2P

Chevette SE 1.6

Fusca 130'0'

Azul

Azul

Preto

Branca

20'0'0'

1999

1999

1997

Bege 1992

Branco 1997

Vermelho 1996

Vermel ho 1995

Cinza 1990'
\

Vermelho 1990'

Vermelho 1987

Branco 1970'

feliz Natal aos nossos

amisos e clientes e que o

novo Ano seja de muitas
realiza9ões com amor e paz

nossos cora9ões.
stas!

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Vende-se Chevette SE

1.6, alcool, 87,
dourado. Tratar:
371-5343.

Vende-se Corsa Wind,
1.0, 98; bordô.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Silverado
DLX, 98, completa, 6
cilindros, diesel,
bordô. R$ 36.000,00.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Silverado
DLX 98, branca,
completa, 6 cilindros,
diesel. R$ 37.000,00.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Corsa

bordô, 94, super
lindo. R$ 8.600,00.
Tratar: 370-0670.

Vende-se Corsa GL,
1.4, ano 95, completo
- ar e direção, com
58.000km e direção,
com 58.000km.
Valor a combinar.
Tratar: 275-0845,
com Sra. Maria.

Vende-se Chevette
SCL ano 89 cor

branco, a álcool.
Valor a combinar.
Tratar: 370-0690.

Vende-se rnonzo 1.8
ano 86, a ólcool, em
bom estado.
Valor R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se corsa Wind

Super, ano 95, com ar

quente e frio,
desembaçador e

limpador traseiro. Em

perfeito estado de

conservação.
Documento pago até
final de 2002.
Valor a combinar.
Tratar: 9104-4522.

Vende-se Vectro: 97/
98, cor branco, com
airbag no motorista, a

gasolina, com

aparelho de CD, ar
condicionado, trava
elétrica, estepe novo.

Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 372-:_-j 680.

Vende-se Astro) ano
2000, vermelho,

completo menos cr,

Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou

9973-5158.

Vende-se Corsa GL
'

1.6, ano 98, 4 portas,
cor vermelho

.

perolizado, rodas de

liga leve, trava
elétrica e alarme.
Único dono, excelente
estado de

conservação.
Tratar: 372-0879 ou

9973-8135.

Vende-se Kadett, 94,
bordô, com roda 16,
seguro total válido até

junho 2002.
R$ 9.600,00. Tratar:
275-2466.

Vende-se Corsa Wind,
I

96, 2p, com
opcionais.
R$' 1 0.500,00.
Tratar: 9118-2725.

Vende-se Chevette,
ano 80, em bom
estado. R$ 1.700,00,
aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, branco.
R$ 2.700,00 + 15X
.R$ 178,00. Tratar:
9122-1157ou
372-2402.

Vende-se Corsa
Sedan Super 2000,
1.0, 16Y. Tratar:
9122-9528.

Vende-se Santana

Quantum, ano 91 .

Valor R$ 4.000,OQ
entrada + parcelas de
195,00 (10 parcela só
em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

Vende-se Gol geração
III, ano 99/00.
Completo 1.0, 16Y, 4
portas. Valor a

combinar.
Tratar: 9111-6878.

Vende-se Gol CU 1.6
ano 96/96, a
gasolina, rodas de

liga leve, aparelho de

CD, cor branco.
Ótimo estado.
Valor R$ 10.000,00.
Tratar: 371-2738 ou

9975-2328, com
Jaison.

Vende-se Saveiro CLt
ano 93. Valor
R$ 6.000,00.
Tratar: 9902-8433.

Vende-se Fusca 1300,
ano 81, cor branca.
Tratar: 370- 1961.

Vende-se Gol 91, azul
metálico, ótimo
estado, motor CHT,
alc. R$ 6.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

Vende-se Passat, ano
81, vermelho, em
bom estado.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Troca-se Santana

Quantum, 87, ótimo
estado conservação.

.

Motor novo, por
Fiorino 89/90, em

\

ótimo estado.
Tratar: 9903-0006.

Vende-se Gol MI,
97, branco,
impecável.
Valor R$ 8.000,00 +

24x R$ 170,00.
Tratar: 9117-5788,
com Aloir.

Vende-se Fusca, 70,
original. Tratar:
370-3062.

Vende-se Gol 1000,
95, bege. Valor
R$ 7.500,00. Tratar:
373-3298, com Pedro.

Vende-se Fusca

1300L, ano 80,
branca. Em ótimo
estado. R$ 2.800,00.
Tratar: 9104-7873 ou

9122-9867.

Vende-se Parati CL

.16; 2000, cor
branca, com direção
hidráulica.
Tratar: 371-5303.

Vende-se Logus GU,
95, completo,
com ar-condicionado,
direção hidráulica,
trava, vidros elétricos,
desemb. Tras.,
alarme, aros liga
leve, com engate,
ótimo estado.
Tratar:
371-9311.

Vende-se fusca, ano
74, branco, em ótimo
estado. R$ 1.400,00
à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

Vende-se Variante,
ano 76, azul, em bom
estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

Vende-se Parati CL

1.8, 94, bordô,
gasolina. Tratar:
371-5343.

Vende-se Gol CL 1.6,
92, prata, motor CHT,
álcool. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Fiat Palio
EX, 99, branco, 2
portas, pára-choque
personalisados.
Tratar: 371-5343.

Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br
Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9 - Jaraguá doSul- S<Z:

Fone/Fax: 371-4724
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICmRSOS I
e material de

construção em

Joinville, bairro Bom

Refiro, ótima clientela.
Tratar: (41') 3025-
4549 ou 453-1023.

\

Vende-se vídeo
cassete 4 cabeças. r

R$ 200,00.
Tratar: (47)
375-0146, com léia.

com Benício. \ Compra-se
impressora Epson
Style, com defeito.
Tratar: 276-0602(,
com Alexandre.

para 2 aptos em

cima, anexo oficina
mecânica. Volor com
todo equipamento
R$ 88.000,00, valor
só do galpão

-c,

R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

Vende-se mesa de

pimbolim. R$ 130,00.
Tratar: 370-046,4.Vende-se forno

elétrico fischer, usado.
R$ 80,00. Tratar:
372-0663.

Vende-se nintendo
64, na caixa, em
excelente estado,
acompanha 2
cartuchos e memory
cardo Preço à vista
R$ 350,00 ou 3x
R$ 380,00.
Tratar: 371-2170
com 'Marcio ou

Marcos.

Procuro galpão para

alugar, acima 200m2•
Tratar: 372-2316.

.Vende-se TX por
R$ 110;00. Tratar:
370-0464.

Faço trabalhos de
crochê em barbante e

rafia, jogos de
banheiros, tapetes em

geral, chapéus para

praia e pisemo.
Aceito encomenda ou

pronta entrega.
Tratar: 370-8416,
com Odete.

Vende-se conj. de Vende-se telefone
376. R$ 300,00.

'

'Tratar: /370-7881,
com leonel.

Vende-se linha
telefônica 370.
Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se espelho
para banheiro.
R$ 12,00. Tratar:
370-0464.

móveis para
comércio, seminovos,
juntamente com toda
linha de roupas
masculinas,
femininas, infantis,
moda íntima e

bijouterias.
Valor a combinar.
Tratar: 370-5518,
com Paulo.

Vende-se aparelho de
som Panasonic SFAK

78, com kit de 5
caixas acústicas (2
frontais, 2 surround e

1 central), 3
amplificadores, t
controle, lugar para 5

cd's, 4.000W PMPO.
Valor a combinar.
Tratar: 370�9005.

Vende-se aparelho
bina (detector de
chamadas). R$ 50,00.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se disco de
música alemã. 3
disco por R$ 6,00.

. Tratar: 370-0464. Vende-se esteira
elétrica atletic. Tratar:
371-6707.

Vende-se lanchonete
no centro da cidade,
com ótima clientela.
R$ 15.000,00.
Tratar: 275�0606.

"Vende-se máquina de
costura singer, com
gabinete elétrica

completa (nova).
R$ 300,00. Tratar:
9979-1576, com

Gilmar.

Vende-se aparelho
digital para medir PH

(novo), por
R$ 220,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se aparelho de
abdominal grande.
Tratar: 371-6707.

Vende-se geladeira
2801. Tratar: 371-
6707, 2° a 6°, após
18h30, ou final de
semana.

Vende-se mercearia
do léo à 500m pi'
dentro da rua da

gruta, antiga Tifo dos

Pereira, com todo

estoque.
R$ 10.500,00,
aceito carro. Tratar:
371-7341.

Vende-se bateri� de'
celular e carregador
Nokia. Valor a

combinar. Tratar:

9121-2362, com

Joilce.

Vende-se balança
mecânica para
análises em

Ia borató'rio

(importada).
R$ 420,00.,
Tratar: 370-0464.

Vende-se vídeogame
playstation + 2
controles analógicos,
1 memory card, 38
CDs de jogos e 4
meses de garantia. À
vista R$ 350,QO.
Tratar: 9975-1517,
com Benício.

Vende-se carrinho de
bebê, cor verde, ém
bom estado.
R$ 75,00. Tratar:
275-2656, com

Solange.

Vende-se escritório no

centro de Jaraguá 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 computador
com Kit multimidia,
sem impressora
R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, com

Ricardo.

Vende-se banheira de

hidromassagem
completa, sem uso,
nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

Faço artesanato em

madeira (mesinhas,
cavalinho,
caminhãozinho).
Tratar: 371-7242 ou

Rua Rudolfo
Hufenuessler, 333.

Vende-se filhote de

gato himalaia. Tratar:
9902-5155.

Vende-se 1 scanner

de mão genius color
SE, à vista R$ 70,00.
Tratar: 9975- 151 7,
com Benício.

Vende-se brinquedos
para lojista a partir
de 1,99, ovoliqdo em

R$ 600,00, mas
vendo por R$ 300,00.
Trator: 376-2412.

Vendo televisão 14',
controle remoto, em
bom estado.
R$ 200,00. Tratar:
1(47) 9114-7963.

IMPERDíVEL - Vende
se loja de .festas

completa.
R$ 25.000,00,
negociável. Tratar:
9101-7736.

Vende-se uma serra

de cortar carne.

Excelente preço.
Tratar: 376-0168,
com Amilton.

Vende-s� f kit
completo (curso) para

. - /

memonzaçao
\

megamemory.
À vista R$ 80,00.
Tratar: 9975-1517,
com Benício.

Vende-se uma

máquina de lavar;
marca Müller, de
madeira, excelente
estado. Tratar:
9902-6249.

Vende-se bicicleta
brisa infantil para
criança até 7 anos.

R$ 45,00. Tratar:
370-9228, com

Rosane.

Vende-se barraca

para 5 pessoas.
R$ 25Q,OO
negociável.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413, com
Genilso.

Vende-se sala
comercial de 70m,
com divisórias, no

Edif. Schiochet, 2°
andar, defronte
calçadão.
R$ �7.000,OO.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se televisor
com controle remoto,
em bom estado.
R$ 200,00.
Tratar: (47) 9114-
7963.

Vende-se 1 loja
completa com todos
os acessórios, com
telefone, ponto + de
7 anos. Valor
R$ 15.000,00, na Av.
Getúlio Vargas, 594,
Centro. Tratar:
275-1808, com Isac.

Vende-se 1 telefone
motorola digital
(primeiro modelo

, ,digital lançado) + 1

duplo carregador de
bateria, 2 baterias 24
horas, 1 alimentador
de bateria para carro.

À vista R$ 60,00.
Tratar: 9975-1517,

Vende-se vídeo
locadora com

grande acervo de
fitas na

Vila lenzi. Aceita-se
carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

Aluga-se galpão
na Rua Erwino

Menegotti, após
Samae, com 90m2•
R$ 250,00. Tratar:
9992-4682.

Vende-se banheira de

hidromassagem,
completa, sem uso,
nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

\

Vende-se galpão pré
moldado, residencial
e comercial, bairro
Vila lalau, estrutura Vendo loja de móveis

DALTERRA LIMPA FOSSA

-Sd!�!fS
371-2447

O melhor atendimento da cidade

,
Sua melhor opç:ão de praze(

I .

v4tffl��"O' 2.4 y",rA6
AtendeMos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
Massagens erótioas

F"DNE: (47) 9991-B66B
, Jaraguá do Sul e região Jhony

.lIMPESA DE FOSSAS;

.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAI� DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO). PLANTÃO: (47} 9111-4713
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SCRuo Urubici, 1027 -lateral do José Picolli -lote 31 - Estrado Novo - Joroguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1.3, 85, branco. Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9905-2848. Tratar: 9113�1769.

Vende-se Uno 1.3, Vende-se Palio 16Y,
ano 89, branco, 4p, completo, 96.
gasolina. Tratar: Valor a combinar.
371-5343. Tratar: 371-0742.

Vende-se Fiat Oqe,
ano 84, bege. Vende-se Fiat 147,
R$ 1.200,00, aceito ano 79,
troca. Tratar: documentação em dia Vende-se landaw em

,

9122-1157 ou e motor novo. Repores peças ou inteiro, ano
372-2402. na lataria. R$ 350,00. 80. Valor a combinar.

Tratar: 9122-1157. Tratar: (47) 3 74� 1935
Vende-se Palio falar com Adelcio.
Weekend - cor Vende-se Fiorino 99/
vermelha, ano 2000, 99. R$ 9.000,00. Vende-se Versalhes Gl
ar condicionado., Assumir 20 parco 1.8, ano 95, cor prata.
direção, trio elétrico, R$ 148,00. Tratar: Completo menos ar.

air bag duplo, 275-2825. Valor a combinar.
completa. Tratar: 370-4430.
Tratar: 9113-1011, Vende-se Fiat Uno, 93,
com Jaime. 2p, chumbo. Valor à Vende-se Versalhes,

vista. R$ 6.000,00 ou ano 94, cor azul.
Vende-se Palio ED, 98, R$ 3.000,00 de entro e Excelente estado de

4p, dourado, travas assumir 19x conservação./

eleétricas, rodas de R$ 173,00. Tratar: Tratar: 372-3388 ou

liga. Tratar: 372-0663, com 9973-9643, com
371-5343. Solange ou Rogério. Teréza.

Vende-se Uno Mille, Vende-se Uno CS 1.3, Vende-se Opala, ano
98, 4 portas, azul ano 89, ótimo estado. 78, cor cinza metálico,
metálico, completo � Valor R$ 4.500,00, em perfeito estado de
ar. Tratar: 371-5343. aceito moto. Tratar: conservação.

373-0131. Valor R$ 1.600,00
Vende-se Uno Mille, negociável.
98, 4 portas, Vende-se Uno Ep, ano Tratar: 371-4758.

completo - ar, 96, cor verde escuro,

vermelho metálico. a gasolina, com Vende-se Esc�rt Sw" 4
Tratar: 9905-2848.

I
id portas, ano 97,VI ros e travas

elétricas, alarme. completo. Valor
Vende-se Fiat Prêmio Todo original. R$ 17.000,00 ou' troco

por carro de menor

valor. Tratar:
370-0581 ou

9102-1413.

Vende-se Escort XR3,
88, conversível,
vermelho, completo,
ar, rodas 15. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Marajó 81,
cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar:
370-0670.

J

Vende-se F- 1 000, 93/
94, ,gabine dupla, cor
vermelha, diesel.
Tratar: (48) 631-8000
ou (48) 9987-8041,
com Gavin.

Vende-se moto

Agralle, pronta para
trilha, em perfeito
estado, ano 93.
R$ 1200,00. Tratar:
372-2402.

Vende-se moto CBX

250, Twister, ano
2001/2002. '

R$ 4.000,OO.entrada e

assumir 15 prestações
fixas de R$ 285,56.
Tratar: 373-0642,
com Emerson.

Vendo moto RP 350,

UA amitaoe, O trahalb ,O profissionalismo,
.

e olrespeito contit uwrâo senoo a

�

GráfieaCP
47 370�8649

Vende-se CG, 84,
vermelha, ótimo

ano 88, em bom
estado, cor branca e

vermelha.
R$ 2.500,00, aceito
troca. Trata r:

372-2402, com

Marcio.

Vende-se scooter

modelo super Fifity
(marca sundow), ano
96. Valor R$ 1.300,00
negociável. Tratar:
370-8271 ou 9953-
0413 com Genilso.

Vende-se CBR 450,
ano 91. Valor
R$ 7.500,00 ou

financiamento de
R$ 1.500,00 entrada
mais 36 vezes

R$ 273,18. Tratar:
9111-5064·

Vende-se CB Honda

400, ano 83. Valor
1.800,00. Tratar:
9121-5180, com
Jaison.

Vende-se CG Titan, -,

98, azul metálica.
R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar:
9111-5064.

Vende-se ou troco

moto CBX 200, com
9.000km. Valor
R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se
moto de menor valor.
Tratar: 373- 1580.

\

estado. R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

Vende-se moto.DT
180, ano �3,
preparado para trilha.
R$ 1.000,00, em
ótimo estado.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Vende-se capota de
fibra para Courier, nova.
R$ 600,00. Irotor:
376-1289.

Vende-se jogo de rodas,
aro 13, rodão para Ford,
nova. R$ 300,00.
Tratar: 376-0228.

Vende-se motor de

poupa Yamaha 28 CV.

Valor R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

Vende-se lancha Marajó
16 motor Everude 35,
nova, completa. Valor
R$ 8.700,00, aceita-se
troca. Tratar: 370-2227
ou 9975- 1804.

Vende-se Kormcn
Ghia, ano 70, cor
vermelho, motor 1.600.
Tratar: 275-1444, com
Marcelo.

Vende-se jogo de rodas

16, marca BBS, com
pneus. Valor
R$ 1.200,00. Tratar:
275-2466, com Marcio.

�3
95
81

Fone: (47)
370-8622

Parati CL 1.8 WOI.KSt�d�EN
Goll.O Plus Preto
Go 1.0 P us Prata
Fusca 1.300L CHElllõ�'h
Corsa Sedan 1.0, 4p, cornpl. Verde

�102.2+ar{dir
Prata

orsa Super .. O 4p Branco
orsa wind 1.0 � Bordo
orsaWind 1.11, "Lp Branco
orsaWind 1.0, 2p. Branco

Vectra CD Automático Azul��;�tt�L5��:d/� ��melho
Monza SL/E 2p trio (9) Azul

FIAT
Branco
Bordô
Azul
Verde
Branca

�����ho
Branco
Cinza

FORO
Ka 1.0 zetec/rocan Vermelho
Fiesta 1,0, 4p Vermelho
Versail es G�, 4p· ar Azul
Belina L 1.6 Ouro
EscortGL l.6 (à) Azul

, OUTROS
Capota Fibra D·20 Vermelha 00

Mhitsubishi Galant VR.6 couro .. Verde 977C rysler Neo'l + couro Branco 9
Peugeot 5�4 diesel Branca 95
F· 1 000 S iesel Branca 945Maverick uper (relíquia) Cinza 7

MOTOS
Nx 4�0 Falç8n Vermelha 00
Suzu i DR I:! OS Preta 98
Yama a FZR·1 000 Branca 95

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Palio Fir!! EX 2p
Weekend Stile 16yL!nq EP 4.p, comp + ar
Fiorino P,CK up 1.0
Fi.orino Furgão 1.0 IE
Fiorino Fumão 1.5
Uno Mille tletronic, 4pUnoMII� 2p
Prêmio d 1.5 IE, VT

2002.. I

minbo
almente
toõos .nós".

00

��
96

�g
95

?f
89

01
97

�g
95

��
�
00

�g
87
87
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IVE COGUMELOS
'KMIIIIIINDIMIN'-O.
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

e você tem sítio, chácara ou apenas
mo área de 30m2, -cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto o

S 130,00 o Kg.

75-6271

razerem
, terlder:Oem.

D."it1dlôí: ,.a, todos
;0', cliente. e Amito.
um f:eli'l Raiai e.

um pró,p'ero' Ano Novo

,

<;\. J,./
.'

.

-

�.
. •....::0.�'-."/ Transporte. -'_.J� / � \., para:Caminhls do Sol

�.IDI
\ Faculdade (local),

(47) 372-1479' Trabalho, Festas

9113-1646

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

AhnejaMos � trabalhaMos. para que

Edu�a9ão, Ciên�ia e Te�nol08ia possaM
estar a servi90 do beM-estar da

hamanldade.

Conte eenesec no ano de 2002.
Boas Festas!

Estaremos éom inscrições abertos poro (ursos Técnicos e de Aprendizagem
Industrial até odia 15/01/2002.

lníerme-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722 ,

pelo Site: www.sc.senai.br, e-mail: jaragua@senai-sc.ind.br
ou ligue gratuitamente poro SENAI On-line no 0800 .- 48 1212.

,

CEDRO MOVEIS
*Cozinhas
Planejadas;

*Mesase

Cadeiras; ,

* Estantes e
Sofás;

* Dormitój.io�;
*Artigos de
Decorações.

õrçemento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
,

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

Jaraguá do Sul - se

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
Temos ótimos preços!

\\�� .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januérlo A: rOlo,268, Jara ué EI uerdo - Jara ué do Sul- se

ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

Treinamento de crianças
aipartir de 5 anos.

Casamentos, etc. " Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARCELAMOS EM 16 VEZES (1-+15X)
.372-0002

CI
· I •

SÁBADO, 22 de dezembro de 2001
••••••••••• Ç.Q�R�I.Qp.Qr.<?y�J.�................,................................................ asslmovels .

PLA'HEdE SUA COZINHA E

SE�U OORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

.

Endereço: Rua Venâncio da Silv� Porto, 219 - Nova Brasília _- Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Assistência Técnico - Cursos

fREE LANCE Ou PERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
Rua Uruguai, 63 • éêntro • Jarguá do Sul

.

IR GRUPOS OERADORES
I ,.. Di ENERGIA

. • "Vendo "Locccôo.
Irmaq�lnas Industria "Conserto

.Monta;e.m.e Gemerei. "tu..Mi • 4J.
.

�
. l .

!rabq/lwmos CINf!V_' f f�{1f:. �41J ': t.. 4�-�
..'<:wkiregfs/bU(él/! fMlilllsSeta ,l 99 - -1896 ... �

* Rocadeira t·
* MÓlobombas * Assistência 24hs
* Entre outros ...

* Lavo Jato
• Aspirador
* Compressor, etc. www.irmaquinas.cjb.net
R, CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguó do Sul

SOCIEDADE ESPORTIVA
E RECREATIVA ALIANÇA

-

CONVOCACAO
PARAASSEMBLÉIA

Data: 18/01/02 - 19h30

Assunto: - Prestação de contas
- Assuntos Gerais

A Diretoria <-

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

EDITAL DA
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade Recreativa Alvorada,
em conformidade com seus estatutos, convoca
os seus sócios para a assembléia ordinária,
que se realizará no dia 12 de Janeiro de 2002,
às 14:30 horas em primeira convocação e às
15:00 horas, em segunda convocação com

qualquer número de sócios presentes em sua

séde em Rio Cerro II, para tratarem sobre:

1) Prestação de Contas do ano 2001 ;

2) Assuntos divers�s de interesse da Sociedade;

A Diretoria

EDITAL n223.579 de 13-12-2001

Cópia recebida do cartório de Corupá,
neste Estado

LAIRTON HARTMANN MULLER
E JULIANA STREMLOW

Ele, brasileiro, solteiro, natural de São Paulo,
domiciliado e residente na Klara Hermann,
969, Corupá, neste Estado, filho de João Muller
e Silvina Hartmann Muller.
Ela, brasileira, natural de Porto União, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua
Rudolfo Hufenuessler, 188, nesta cidade, filha
de Otto Stremlow e Izabel Stremlow.

E, cqrno os ditos devedores nõo foram encontrados ou se recusaram o aceitar
o devido intimação, foz por intermédio do presente Edital, poro que os mesmos

compareçam neste Tabelionato no Ruo ArthurMuller, na 78, no prazo do Lei, o
fim de liquidar o seu debito, ou entôo, dor razão por que não o foz, sob o peno
de serem os referidos protestados no formo do Lei, etc.

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será
afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
I

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designado do Comarca de

Jaragua do Sul, Estado de Santo Catarina, no formo do Lei, etc.
Foz saber o todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato

poro protesto de Titulas contra:

ADEMIR WOLF - EST GARIBALDI S/NR - NESTA;
ALLAN ANDERSON MARCARINE - R MARCOS EMILlO VERBINENN 200-

NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 .

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAOUA lTDA - R.E)(P.ANTONIO CARLOS FERREIRA B50 •

CENTRO - NESTA;
....m I.N� 4AAAGlJ.... �TDA - HXP. ...NTONIO C"'RLO� F�RR�IRA 659 •

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;

�mt�:..!�nr/e LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

ARTE LAJE JAAAGUA LTDA - R.EXP.ANTOt-{IO CARLOS FERREIRA B50 .

CENTgO - N.ESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

CENTRO - NESTA; ,

ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 .

CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 -

. CENTRO - NESTA;
ARTE LAJE JARAGUA LTDA - R.EXP.ANTONIO CARLOS FERREIRA 850 .

CENTRO - NESTA;
ARY RAMAO PINHEIRO - RUA 1041 - NR 99 - BAL.CAMBORIU
AVELINO WOLF - ESlPEDRA DE AMOLAR 5343 - CORUPA;
B A TELECOMUNICACOES LTDA - BARAO 3333 - NESTA;
BERTOLDO GESSNER - AV PREF WALDEMAR GRUBBA 1612 - NESTA;
BORRACHAS JARAGUA LTDA - BORRACHAS JARAGUA LTDA - NESTA;
COM,REPRES INGOMAR LTDA-R. FRANCISCO STINGHEN, 171 -NESTA;
CONDUTRON IND. ELETR. LTDA. - R. MARIA UMBELlNA DA SILVA, 232-
NESTA;
CONFECÇÕES NAYADE LTDA. - RUA FELICIANO BORTOLlNI, 555 -

NESTA;
CONFECÇÕES NAYADE LTDA. - RUA FELICIANO BORTOLlNI, 555 -

NESTA;
DORLlCE KARSTEN - R, BRACINHO PROX. COMl. STRICKE - SCHROEDER;
EFREM C. DA SILVA - R. CABO H. HADLlCH, 644 - NESTA;
ELKE CRISTIANE ROMIG - GUSTAVO ono ALVIN WELK, S/N - NESTA;
ELMIRO GEISLER - RUA ono KUTCHER DE OLIVEIRA, 858 - NESTA;
ERICO ROSENCHEK - R. ANGELO RUBINI, 683 - NESTA;
FREDON ESTOFADOS LTDA. - RUA FRANCISCO HRUSKA, 276 - NESTA;
FREDON ESTOFADOS LTDA. ME - RUA FRANCISCO HRUSKA; 276 -

NESTA;
G.F. IND. E COM, LTDA. - R, AlMA VOGT BAGGENSTOSS, 170 - NESTA;
INFOCLlCK EQUIPAMENTOS LTDA. - R. REINOlDO RAU, 500 SL 4 -

NESTA;
ISABEL CRISTINA BELTLANES - R. JOAO PLANINSCHECK, S/N° - NESTA;
IlHE ANGELO ARAUJO GONÇALVES - RUA JOSE EMMENDOERFER, 851,
AP 301 - CENTRO - NESTA;
J P COMERCIO ART TEXTEIS CONF LTD - R JOINVILLE, 1611 - NESTA;
JANICE CORREIA - RUA HERMANN SCHUTl - NESTA;
JANICE MAISEN - RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE 33 - NESTA;
JOAQUIM CECllIO DE LIMA NETO - NC GUMl ALIMENTOS S/A -

NESTA;
JOSE ROBERTO FRUTUOSO - R JOAO MARCAnO 13, ED CHIODINI -

E:�lle �. f'ilfStl\;'J . •
.

-
.'

':)�J:li.'it'lO 6E)�tEV(eO - R\.JA·4e'2, AP.'O l·I'�d.X LiRBÀN�;;,S�G LOIS -

.

NESTA;
JURANDIR ZANGHELlNI - RUA JOSE RUMPS 279 JGUA ESQUERDO -

NESTA;
JURANDIR lANGUELlNI- RUA JOSE RUMPS 297 ULTIMA CASA - NESTA;
LAERTI PAULI - RUA 7B6 SEM NOME S/NR - NESTA;
LEODORO MARIANO DE OLIVEIRA - RUA PREFEITO JOSE BAUER SNR-
NESTA; I
MAIER TRANSPORTES LTDA. -. R BERTHA WEEGE 3514 FUNDOS - RIO
MOlHA - NESTA;
MARICELlA MACEDO CARVALHO BERTHELSE - EST. FELIPE SCHMIDT S/
NR, VILA IlABEL - CORUPA;
MARIO JOSE DA SILVA- R.LOTEAMENTO MIRANDA LOTE 77, RIO CERRO
-NESTA;
MECANICA AGRISERV LTDA - RUA WALTER MARQUARDT S/NR - NESTA;
METALURGICA BONA LTDA - R DOS IMIGRANTES 320 - NESTA;
MOV SPEllA LTDA - RUA 103 i . ALBERTO SPEllA S/NR - NESTA;
MOVEIS PRADI LTDA - CAIXA POSTAL 1023 - NESTA;
NAMARY IND E COM LTDA - NESTA; \
PANIFICADORA E CONF PAVARIN LTDA - R CARLOS F. RANTHUN 17324
-NESTA;
PEBA AUTO PECAS LTDA (ARMAZEM DA LATA - RUA SEME MAnAR, N- 12
FUNDOS - CENTRO - NESTA;
PEQUENO GIGANTE COM ElE CONFEC LTDA - R.OLlVIO D. BRUGNAGO
624- NESTA;

Joraguó do Sul, 19 de dezembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

"•• ,.....
EconomIze Tempo e Dinheiro!

Giiiil
o Disk 1If#o"","�ões que está no mercado desde

1995, inicia sua cxpansao para (O Brasil na grande Curitiba, Estado
do Parnná. Atende diariamente 24 horas por dia é SéU objetivo (j
auxílaar o consumidor a encontrar as empresas, os produros e os

�"rAÇ<lS de seu íntcrcsee, Veja alguns exemplos Informática, telefonia,
venda c "s�ist';nda de eletro-eletrônicoa, restaurantes, lanchonetes,
Metê;;; � ,'i"e.e,.,s, reparos domesucos. prediais e industriais, lim�eza.e
conservação, jardinagem e. paisagismo. produtos e presentes naC10ml.1S

c lmportados. Hti:dkns, engenheiros, dentistas c outros produtos e

.st'nrÍ('os do Mm dia-a-dia.
Nosso serviço e personehzadc, possuimos um quadro de

profissionais altamente qualtflcados par.. arcnder pknl,lm""lé suas

necessldades.
No 0300 789 $900 voe'; obtem t(>rk,� "" Informações que

preciso para f<p;er o melhor nq�6d{}; nome. telefone. endereço,
horarto de ;\lcndimcnto de empresas, prestadoree de serviços e

profissJOIli'.Ü5 hberais, além de Hm11(' Pagt.� e F>mu.H se possuírem.
Vocé também Poderwl\ �()Ut'iHU'" pelo l"I0n;e do p:ro\ctuto Ou serviço, qu(>

pas.•aremos I'MlaR opcoes para sua pesquisa.
Possuirnos também um banco de dados na internet. que comem

Informoçóes exclusivas de nossus clícntea fíllndos t: püdf' ser acessado
11<:10 endereço www.embralnfo.com.br, onde vncé encontra 1mnbi:m
produtos e serviços em promoções, basta 3J.;{'"l-\.8<J.r () link "'Cla:s.sHkHdos
Promociona.is 1:<,

Sabe pM quê o Dlsk Informações ê <liferentc?
É simples! Por ser um serviço com çar"çl<;ri�ticas de utilidade pública,
não visa lucro com II. Jigaç(,c$ recebidas. poíe tem como prop6sitD,
[acilitar a vida da comunidade, aproximendo quem '1u('r vender de

quem quer comprar.
O custo de acesso é de RS 0,27 o minuto, pulso mmuno definido

para manutenção do serviço e que é rotalmente retido pela Embratel,
e-mprcsn C'(":ss,i()nátia. e admlnisrradora dn sistema.

_, _ _ ,

Portanto não esqueça: Procurar nunca mal<LiglleO!JOO 789 sgoQ

Antes de COIH,.rar Produ�s
e Servil:os Consulte-nos!
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culo das águas na terça-feira à noite
I . I

Show das águas
pode ser visto á

partir das.
8 horas até à

1 hora, nos finais
de semana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I NOVIDADE: LIVRARIA GRAFIPEL INAUGURA NOVO ESPAÇO PARA CLIENTES

Prefeitura abre inscrições para
concurso público em janeiro

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura deJaraguá do Sul

abre inscrições para con

curso público no período de
7 a 17 de janeiro do ano que
vem. As pessoas interes
sadas em concorrer devem
se inscrever na agência
central da Caixa Econômica

Federal, em horário de ex

pediente bancário,mediante
a apresentação de fotocópia
da carteira de identidade e

pagamento de uma taxa de

R$ 20,00 para quem concor

re a cargo que exige forma
ção no ensino fundamental,
R$ 40,00 no ensino médio

e R$ 70,00 em nível superior.
A prova específica e de

conhecimentos gerais ocor
rerá em 27 de janeiro de

2002 na Unerj, enquanto a

provaprática (aos cargos que.
a exigem) estámarcada para
o dia ,29 deste mês. O can

didato poderá adquirir a

íntegra do edital do concur

so no ato de inscrição. Para o
conhecimentoprévio dos inte
ressados, a partir de 4 de ja
neiro o edital estará afixado
nos seguintes locais: portariada
Prefeitura; Pama 1 aorge
Czerniewicz); Pama 2 (Barra
do Rio Cerro); Pama (Aveni-

da Getúlio Vargas) Posto de
Saúde daReinaldoRau,Caixa
Econômica Federal (agência
do Centro) e Unerj.

Com vagas em pratica
mente todas as áreas daPre

feitura, as quais são destina
das a 60 cargos que devem

ser preenchidos-em até três

anos, o concurso classificará
415 pessoas. O gerente de

Recursos Humanos, José
Dalmarco Filho, explica que
o concurso de 1998 ainda

tem validade até 2002 e, por
isso, os cargos em. que ainda
há classificados não constam
no concurso de janeiro.

Quadrigêmeasnascidas terça-feirapassambem
]ARAGuADO SUL-Pas

sam bem as quadrigêmeas
que nasceram na manhã de

terça-feira no Hospital e

Maternidade Jaraguá. De
acordo com a obstetra Ye

da Mara Schroeder Galas

tri, as meninas vieram ao

mundo por cesariana, com

30 semanas de gestão e pe
sando entre 800gr. e 1 kg. A
obstetra esclarece que amãe

das crianças, a dona-de-casa
Rita Alves Mamedio, de 28

I anos, não fez tratamento

específico para engravidar.
"A medicação ministrada

foi normal. Ela tentava en-

gravidar há quatros anos",
informa a médica, que acre
dita no pleno desenvol
vimento das meninas, que
ainda não têm nome.

De acordo com a obs

tetra, Rita teve óvulos fecun

dados, sendo que um deles

aindadividiu-se em três partes.

Aluna da EmefAlbano Kanzler vence

etapa regional Sul sobre a paz mundial
]ARAGuA DO SUL - A De acordo com o co- não foi classificada. De

estudante Camila Regina ordenador do evento e as- acordo com a artista plás-
Riedel, aluna da Escola sessor do concurso, Sérgio tica Maria Helena Feldens,
Municipal de Ensino Fun- Zapella, o lema deste ano a estudante começou a

damental Albano Kanzler, foi "Iluminando os Carni- pensar no assunto já no

foi a vencedora da Região nhos para a Paz Mundial". inicio deste ano. "Ela me-

Sul do concurso sobre a O cartaz de Camila foi receu porque esforçou-se
paz mundial promovido escolhido no último dia 12, muito para obter essa vi-

pelo Lions Clube. Carnila na cidade de Criciúma, e
-

tória", elogia a artista plástica.
vai representar o Brasil na vai representar na etapa Em 1999 outra aluna

cidade de Nova York, ano mundial os Estados de do Albano Kanzler con-

que vem, quando acontece a Santa Catarina, Paraná e quistou a mesma vitória e

última etapa do concurso, Rio Grande do Sul. Carnila teve o seu cartaz represen-

que envolve estudantes de Riedel participou do con- tando o Brasil na etapa
diversas partes do mundo. curso ano passado, mas internacional.

Crianças do BoaVista recebem presentes
]ARAGUA DO SUL - A

Associação dos Amigos
Lobos Guarás promove
neste sábado na Escola

Adelino Francener, no
Morro da Boa Vista, o Na
tal da Criança Feliz. Serão

entregues 150 presentes às

crianças das comunidades,
que foram antecipadamen
te beneficiadas através da

entrega de senhas. A pro
moção tem o apoio da

Associação de Moradores

já Laura Antônio Schwarz, sócio-gerente da
Malharia San Remo, foi contemplado com duas
estadias no Hotel-Fazenda Santo Antônio. O

empresário recebe o periódico há nove anos e diz

que a fidelidade com o jornal dura tanto tempo
porque o CORREIO DO POVO apresenta credibilidade e

seriedade. "Gosto muito das páginas do sr. Eugênío
Schmõckel, dos classificados e das reportagens
sobre a cultura húngara"[ diz Schwarz.

do Bairro Ilha da Figueira,
empresários e políticos do
bairro.

O presidente da As

sociação dos Amigos Lo

bos Guarás, Moacir César
Souza, explica que a enti

. dade não tem fins lucrati-

vos e foi fundada em se

tembro deste ano com o

obj etivo de difundir a

prática de desportos, re
creativos e competitivos,
entre seus associados.

Também se propõem a

realizar reuniões e eventos

de caráter social e festivo,
além de cultural, artístico e

recreativo e ainda auxiliar

as comunidades em cam

panhas de arrecadação de

alimentos, agasalhos e

outros itens de primeira
necessidade. ''A intenção é

sempre trabalhar em con

junto com as associações
de moradores", argumen
ta o presidente

Pensando sempre em oferecer o melhor ao assinante, o Jornal CORREIO DO POVO sorteou, no último dia 18 de dezembro, três superprêrnios para alguns
assinantes. Foram eles: ColégiO Tereza Ramos, de Corupá, Malharia San Remo, de Jaraguá do Sul, e Escritório Contábil Zimmermann, de Guaramirim.

(

De acordo com a diretora-adjunta do Colégio
Tereza Ramos, Diana Seidel Bortolotti, essa foi
uma oportunidade única aqui na região. A
instituição ganhou uma cesta de Natal especial.
O colégio recebe o jornal há mais de quatros anos.

\\0 Jornal CORREIO DO POVO vem melhorando a

cada dia, sempre aumentando mais a abrangência
de cobertura das notícias. Isso é muito bom para a

comunidade de Corupá", comenta Diana.

Todo mês o jornal distribui prêmios aos àssinantes. Todos ganham, inclusive as crianças que, mensalmente, recebem brindes sorteados através da Página da Criança.

Prêmio recebido pela funcionária Rosangela Weber

Os cinco passaportes para o Beta Carrero

World foram sorteados para o Escritório,
Contábil Zimmermann. O sócio-gerente,
Adriano Zimmermann, assina o CORREIO DO POVO
Há mais de nove anos e a coluna que mais

aprecia é a de política. \\Gosto do jornalista
Milton Raasch pois ele é sério e demonstra

credibilidade, assim como o jornal que tem a

maior abrangência da reqião", comenta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SÍMBOLOS de Natal

Quem é este bom vê no, de roupas vermelh
barbas brancas e com um saco às costas, que constitui
para as crianças o personagemmais esperado no dia
de Natal? Não é senão o São Nicolau, que, no século
15, com o advento do protestianismo, tomou as

feições do fictício Papai Noel. Assim, pouco a pouco,
a figura nobre e santa tornou-se um símbolo profano
e inconcebível, fonte d nda para os comerciantes.

Papai Noel, figura a; é apenas a deturp�,�ãQ
da figura histérica Nicolau. Rico e generoso
para com os pobres, São Nicolau dava muitas
esmolas. Narram os seus biógrafos que o santo

colocou, durante várias noites, um saquinho cheio
de dinheiro na janela de uma família pobre. É claro

que a família muito se alegrou com a providencial
dádiva, mas somente a muito custo conseguiu
descobri r o benfeitor. Desde então começou-se a

.considerar São Nic corno ..Q bom velhil1hó.
M'

distribui presentes à
.

as, na noite
tal.

CEIA DE NATAL
A ceia de Natal deve ter sentido comunitário. Um

alegre convívio ao redor da mesa. Cristo reuniu seus

apóstolos em uma ceia. Foi na última ceia que ele
instituiu o Santíssimo Sacramento.

BOLAS COLORIDAS
Por seu número e cor

obras e que permanece

lmbollzasaã nossas b

OS SINOS

Falam da alegria que devemos ter durante a nossa'
vida. Os sinos das Igrejas nos lembram o encontro

com Deus.

VELAS
, ,'!ii

Simbolizam Cristô corrió do mundo: câdaw�

pessoa deverá ser como" lJma vela que espalha seu

brilho e causa bem-estar. a todos os que o rodeiam.
VelA VERMelHA - Lembra Isaías, profeta que
anunciou mil anos antes a vinda do Salvador.

VELA AZUL - Lembra João Batista, que anuncia

estar próximo o Salvador.

"ELA ROSA - Lembra M(iria, filha de Israel, que
deu 0<, sim e dela na�c ívadcr,
VELA AMARElA - Símb 'Oro e da realez

,.. ,;t

Quem tomou a iniciativa de montar o primeiro
presépio foi São Francisco de Assis, em 1224,
instalado em uma gruta localizada em um bosque
italiano. A iniciativa foi tão comovente que, a partir
daí, a tradição de rnpntar um presépio ganhou o

mundo. No Brasil, .0 c urne, foi introduzido pelo
ftq.de Gaspar de S§lnto stinho.

INATAL
/ .

Epoca de solidariedade universal
j

Comemorado em todo

o mundo, até mesmo em

países onde a população
cristã é minoritária, o Natal
marca a grande festa da so

lidariedade universal. Por

mais que tentem revestir a

data com um caráter for

temente comercial, não há

como negar que a pro
ximidade do dia 25 de de

zembro desperta em todos

o tal do espírito natalino,
envolvendo de ternura os

corações humanos.
Em nenhuma outra

época do ano o ar fica tão

carregado de expectativa e
(

de esperança. Sentimentos

até então adormecidos,
como o amor ao próximo
e a fraternidade, despontam
através de atitudes de so

lidariedade e de compre
ensão.

Todo esse clima de re

flexão e festa, que vem

crescendo à medida que o

dia 25 de dezembro se

aproxima, carrega consigo
uma rica simbologia que
resiste ao tempo e ultrapassa
fronteiras geográficas e cul

turais. Símbolos que fre- �

qüentam tanto as vitrines ilu

minadas dos grandes ma

gazines, como a sala de visitas
de quase todas as casas, nos

lugares mais recônditos do

planeta, criando uma profu
são de formas, sons, melo-

dias e cores que dão às festas

natalinas um caráter peculiar.
Poucos, porém, sabem

como surgiu toda essa sim

bologia e qual o seu sig
nificado. De acordo com o

professor do departamento
de Teologia da PUC/SP,
Mário Sérgio Cortella, o

Natal é uma data universal
criada ao longo de centenas

de anos, por meio da cris

tianização de festividades

pagãs, e que tem um caráter

inédito naHistóriaHumana:

o de ser a única grande festa
em que se comemora o nas

cimento de um líder religioso.
Segundo este professor,

não se festeja o dia de nas

cimento da maior parte das

divindades que inspiraram
grandes religiões, como Bu
da ou Maomé. Jesus Cristo
é uma exceção.

Apesar de não haver, na
realidade, qualquer base

histórica para se determinar,

ÁRVORE DE NATAL
Ituals pagãos. Durante

,,,.,inverno, os povos tinbam o costu
enfeitar �uas casa agens e árvores a

verdes para aUmen�r rança na primavera: Cl
se aproximava. Do pon ê vista religioso, a árvo
de Natal, toda verde; simboliza vida. Foi lnlclals
mente cultuada na Alemanha, mas foi a Inglaterr9.'
quem difundiu o hábito;

A ESTRELA
Serviu de gui
"Também 51mb

com precisão, o dia do nas

cimento de Jesus, a data é

comemorada como sendo

a verdadeira. Até hoje não

se tem certeza do dia nem

do ano em que Jesus veio

ao mundo. A Bíblia não ex

plicita essa data e não era

hábito naAntiguidade fazer

o registro civil das pessoas
mais humildes. Não foi di

ferente com um menino

que, de acordo com os rela

tos dos textos sagrados, veio
aomundo no seio da família

de um carpinteiro' qlle foi

acolhido numamanjedoura.
Mesmo assim, é pos

sível, através dos persona

gens históricos e dos acon

tecimentos citados nos evan

gelhos estimar a época do

nascimento de Jesus. Uma
coisa parece ser certa: este

acontecimento não se deu
no ano zero, como a maio

ria das pessoas ainda crê. As

projeções dos estudiosos é

que Jesus nasceu entre os

anos 4 e 8 antes da chamada
era Cristã. Alguns defendem
o ano 5 a.c. como o mais

,

preciso, pois documentos

astronômicos antigos indi
cam que, nesse período, teria '

ocorrido uma grande ex-

. plosão estelar, resultando
numa grande luminosidade

que permaneceuno céupor
inúmeros dias e que serviu
de guia para os Reis Magos.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Rio Bran[O, 637 • Sala 2 • únlra • JOrqJuÍl do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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senta o espírito divino. Ele
admite que, para a grande
maioria, e espírito de Natal

representa apenas o consu

mo e as festas, mas garante
que entre os fiéis de sua

Igreja o espírito natalino
ainda prevalece.

O padre da Paróquia
_

São Judas Tadeu, José Iri.
neu Victor, afirma que o

espírito de Natal está sem

pre presente no coração
dos homens. Ele salienta

que a Igreja faz com que
ele se mantenha através das
novenas realizadas durante
o ano e da confissão. ''As

campanhas de solidarie

dade demonstram o lado

positivo das pessoas", ar
gumenta o padre, sem dei

xar de lado a crítica à rou

pagem comercial do Natal,
época em que o comércio

aproveita para faturar alto.

Apesar da crítica, padre
José Irineu afirma que exis

te algo de muito profundo
nos rituais presentes duran
te a celebração do Natal.

SÁBADO, 22 de dezembro de 2'OQ]

Na avaliação do pas
tor, o espírito natalino ain

da existe no coração dos

homens, mas precisa ser

despertado. Ele alerta que
o Natal é a festa de Deus,
que por sua vez convida os

homens a participar. "O
que está acontecendo é o

inverso: os homens estão

fazendo a festa e convi

dando Deus a participar",
critica o pastor. Segundo
ele, o espírito natalino está

morrendo, sendo deslo

cado, desvirtuado e so

mente quem tem' poder
I aquisitivo pode aproveitar
O Natal. O pastor Claudio
faz questão de citar o

versículo 21.28, de Lucas,
que diz: "Fiquem firmes e

levantem a cabeça, pois
logo vocês serão salvos."

Este é o lema da segunda
semana do Advento.

O pastor da Igreja
Evangélica Assembléia de

Deus Luiz Do�gues dos

Santos acredita que so

mente a: verdade repre-

I ARTIGO: ESCRITOR E RELIGIOSO FREI BETTO

JESUS CRISTO e a globalização
Na crítica ao poder, Jesus é explícito e

propõe uma inversão: "Sabeis que aqueles
que vemos governar as nações as dominam
e os seus grandes a tiranizam. Entre nós

não será assim: ao contrário, aquele que

quiser ser grande seja o vosso servidor, e o
que quiser ser o primeiro, seja o servo de
todos" (Marcos 10,41-45). Portanto, para
Jesus, o poder é serviço.

Enquanto as autoridades judaicas di
vidiam a lógica político-religiosa em o que é

"puro" e o que é "impuro", para Jesus a

dialética era entre o que favorece a todos o

direito à vida, dom maior de Deu�, e o que

sonega esse direito à maioria. Por isso, para
salvar a vida de um homem, não temeu

precipitar no abismo uma vara de dois mil

porc9s (Marcos 5, 1-20). Ora, lido hoje, fora
do contexto, o episódio pode parecer um

gesto caridoso. Foi mais do que isso. Os
demônios que saíram do homem diziam se

chamar "legião", e esse era exatamente o

nome das corporações militares romanas.

A ocupação de Israel era assegurada pelas
armas da 10' Legião, acantonada em

Damasco, cujo estandarte - para horror

dos judeus - trazia o emblema de um

- porco. Além disso, aquela vara pertencia a

um proprietário que não deve ter ficado

muito satisfeito quando soube que Jesus,
para salvar vidas humanas, não cultuava o

direito à propriedade privada. Por isso o

episódio termina por informar que Jesus
teve de fugir da cidade para escapar da

perseguição.
Ser discípulo de Jesus é, pois, assumir

seu modo de ver e agir, segundo uma

espiritualidade que não foge da conflitividade
histórica. Ao se colocar ao lado dos

"impuros" - os pobres, os doentes, os pu
blicanos e samaritanos -, Jesus irritou 'as
autoridades judaicas. Ao se recusar a ido
latrar a política de César, bajular aqueles
que governavam em seu nome e reconhecer

seu reino,Jesus provocou a ira dos romanos.

Por isso, todos nós, cristãos, somos discípulos
de um prisioneiro político, pois Jesus foi

condenado à morte por dois processos de

natureza política.
Sua ressurreição é o testemunho cabal

de que não nos resta alternativa, se

quisermos um mundo de paz, senão dar

prioridade ao direito coletivo à vida, centrar
a justiça aos pobres no alvo de nossos

projetos e fazer do amor a única bandeira,
da mais íntima relação pessoal à mais

abrangente proposta de relações sociais e

internacionais.

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz da Silva - (RIfI6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - (RIfI 8879

Boas festas!!!
A/endemononsulfas or/opédica e /rauma/ologica, imobilizações genadal,
puncõe: ar/icularel, cura/ivol, e/c. (47) 373-2868
Rua João Bulschardl, 84, sala 12 • Centro Comercial Paulo Donini • Guaramirim/SC

Fé no comércio ou comércio da fé
Padres e pastores são

unânimes: Natal é época de
refle�ão, de solidariedade

e de amor ao próximo.
Época em que os laços sa

grados são renovados
através da fé em Cristo.

Apesar de concordarem
com a existência do verda

deiro sentido do Natal, tan
to os católicos quanto os

protestantes admitem que
o mercantilismo exacer

bado, o capitalismo desen

freado e a dominação cul

tural acabam por destruir

o espírito natalino.

Para o pastor da Paró

quia Apóstolo João, Clau
dio Herberts, o Natal re

presenta a festa maior do

Cristianismo e o ritual não

difere do que é praticado
em outras religiões cristãs.

Segundo ele, O Natal

passou a ser comemorado

somente no ano 350 d.e.,
período que o imperador
Constantino decretou a re

ligião Cristã como oficial,
substituindo as festas pagãs.

A Palestina do tempo de Jesus estava

sujeita, em termos atuais, à globalização
vigente: desde o ano 63 a.c. era dominada

pelo Império Romano. As autoridades
nomeadas por Roma exerciam tanto o

poder político quanto o religioso. A Judéia
era governada pelo procurador Pôncio
Pilatos; a Galiléia, onde vivia Jesus, por
Herode� Antipas; e a Ituréia e a Traconítide

por Felipe, que se mostrava mais preo
cupado com suas terras que com as poten
ciais ameaças a César. Por isso Jesus, para
evitar a ira de Herodes Antipas, passava com
freqüência para o território administrado por
Felipe, no qual se sentia menos visado pela
repressão.

A repressão romana firmava-se na

ocupação militar (o Evangelho cita (cen
turiões e Jesus curando o filho de um deles)
nos pesados impostos cobrados e na

conivência dos políticos judeus. Havia em

Israel a expectativa di que Deus enviaria

um Messias que viria libertar a nação.
No ano 6, quando Jesus tinha cerca de

10 anos de idade, seus olhos viram um

cenário trágico: dois mil rebeldes -

seguidores deJudas, o Galileu, que propunha
o boicote aos impostos - foram cru

cificados na Galiléia. O partido zelote

defendia a luta armada contra os domi
nadores e um de seus adeptos se tornou

apóstolo de Jesus: Simão, o zelote (Lucas
6,15). Um primo de Jesus, João Batista,
denunciou a corrupção dos políticos e, por
isso, teve a cabeça degolada. Impactado,
Jesus deú continuidade à obra que ele

iniciara, anunciando um Reino que não era

o de César nem correspondia aos projetôs
das autoridades judaicas de Jerusalém. Ora,
pregar um outro reino que não fosse o de

César era tão subversivo quanto hoje,
propor um projeto de sociedade alternativo
ao neoliberalismo e à economia de mercado.

ParaJesus, Herodes Antipas não passava
de uma "raposa", com quem se recusou a

falar quando solicitado a encontrá-lo (Lucas
13,31). Antipas esforçava-se por agradar a
judeus e romanos e sua ambição era receber,
de Roma, o título de rei, como seu pai,
Herodes, o Grande. Bajulador, mandou
construir a Basilia da época: à beira do Lago
de Genesaré, a cidade de Tiberíades, assim
batizada em homenagem ao imperador
Tibério César. Embora quase toda a

atividade de Jesus, descrita pelo Evangelho,
ocorra em torno do lago, não há uma única

indicação de que Ele tenha posto os pés na
metrópole de palácios suntuosos.

I,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Doação é a palavra-chave deste milênio
JARAGUÁ DO SUL -

As coisas materiais não;
realizam o homem. A

afirmação ·é do padre
Ivo Petry, 69 anos de

idade. Naturai de Mas

saranduba, padre Ivo

acredita que os valores

espirituais de justiça e

solidariedade devem
nortear o caminho dos
homens. Padre Ivo

acrescenta que os últi
mos acontecimentos de

Padre Ivo (com microfone): homem deve seguir Cristo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL· SC

CONCURSO PÚBLICO -

EDITAL Nº 001/01
SECRETARIA DE GESTÃO

A Comissão Especial de Concurso Público, no uso das

atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 2º do
decreto Municipal nº 4290/01, faz saber, a quem
interessar possa, a realização de CONCURSO PÚBLICO,
DE PROVAS, DESTINADO AO Provimento de Cargos
Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Munici

pai de Jaraguá do SuL
As inscrições para participar do presente Concurso.
estarão abertas durante o período de 07 a 17 de janeiro
de 2002 (Nos dias 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 e 17),
no horário do expediente bancário.
Local: As inscrições serão efetuadas junto a Caixa
Econômica Federal, agência de Jaraguá do Sul- se
A íntegra do Edital estará à disposição dos

interessados para adquirir no ato da inscrição, junto a

Caixa Econômica FederaL
A partir de 04 de 'janeiro de 2002, a íntegra do Edital,
para conhecimento prévio dos interessados, estará

fixado nos seguintes locais:
.

* Portaria da Prefeitura Municipal;
* Pama I e Pama II;
* Pam;
* Posto de Saúde da Reinoldo Rau;
* Caixa Econômica Federal agência Centro;
* Unerj

Jaraguá do Sul, 20 de dezembro de 2001.

" José Dalmarco Filho
Presidente da Comissão

âmbito mundial, apesar
da tristeza que trouxe

ram, vão servir para
fazer brotar a esperan
ça. "Os homens estão

aprendendo com as li

ções da vida", ensina pa
dre Ivo, um dos grandes
defensores da paz e do

entendimento entre os

homens de boa vontade.
Na avaliação de pa

dre Ivo, a palavra-chave é

a doação. Segundo ele, os
homens devem, àmedida
do possível, seguir os pas
sos de Jesus Cristo, que
trilhou o caminho da

doação, da entrega, e não
da exploração.

�ELI,

o seu stte de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Exemplo de solidariedade
I

]ARAGUÁ DO SUL -

A funcionária pública
Geni Fogaça da Silva,
58 anos, é uma prova
de que o espírito nata

lino habita o coração
dos homens. Todos os

anos, durante o ano

inteiro, ela dedica' boa

parte do seu tempo a

ajudar as pessoas ca

rentes do bairro onde

mora. No período do

Natal essa ajuda é in

tensificada através de

campanha de coleta de

donativos: roupas, cal

çados e alimentos, que
serão entregues às fa

mílias em dificuldades

Geni Fogaça da Silva: trabalho voluntário o ano todo

financeiras.

Apesar da aparência
frágil, Geni demonstra
a força da solidarieda
de e do amor ao pró
ximo. Religiosa, ela não
se incomoda de passar

o dia todo em pé em

frente ao. supermer
cado pedindo donati

vos para a sua campa
nha, como faz há muitos

anos durante o período
que antecede o Natal.

das.

Que; lenha. um f boro.o
,

Nal·1 e um ano e 2002

CONJORTÁVEL 2002

HOTEL

Ião confontável quanlo o que passou,

frutar

................ " ... "" ... _""""�""_ .. "".,,"- """--'''''''-'''''''''''''''''''' "" ... " .. " ......._, ....." .. "".__."""... """."".. " ... "" .. _" .. "_ .. - .......,,.--"''''''''''''''... "-,."'''_."'_._--._""-,,,---,,._,,.,,_,, ...,,----,--�

Comprar móquinas e ferramentas I
pela internet é hiper.
BREITHAUPT •Tradlçlo em Qualidade 1'.:..':...

TURECK
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"A verdade é que SOlllOS aterrorizados porque SOlllOS odiados"
"Conte a verdade ao povo, Sr. Presidente

sobre terrorismo. Se as ilusões acerca do
terrorismo não forem desfeitas, então a ameaça
continuará até que nos destrua. A verdade é

que nenhuma das nossas milhares de armas

nucleares pode nos proteger dessas ameaças.
Nenhum sistema Guerra nas Estrelas - não

importa quão tecnicamente avançado seja, nem
quantos trilhões de dólares sejam despejados
nele, poderá nos proteger de uma arma nuclear
trazida em um barco, avião, valise ou veículo

alugado. Nem sequer uma arma do nosso vasto

arsenal, nem sequer um centavo dos 270
I

bilhões de dólares gastos por ano no chamado
sistema de defesa pode evitar uma bomba
terrorista. Isto é um fatomilitar. Como tenente

coronel reformado e freqüente conferencista

em assuntos de segurança nacional, tenho
citado o Salmo 33: "Umrei não é salvo pelo
seu poderoso exército. Um guerreiro não é

salvo por sua enorme força." A reação óbvia
é: "Então o que podemos fazer? Não existe

nada que possamos fazer para garantir a

segurança do nosso povo?"
Existe. Mas para entender precisamos sa

ber a verdade sobre a ameaça. Sr. Presidente, o
senhor não contou ao povo americano a

verdade sobre o porquê de sermos alvo do

terrorismo quando o senhor explicou porque

bombardeamos o Afeganistão e o Sudão. O da outra temos desapossado líderes populares
senhor disse que somos alvo porque de- quedesejamqueasriquezasdasuaterrasejam
fendemos a democracia, a liberdade e os repartidas pelo povo.Nós os substituímos por
direitos humanos no mundo. Que absurdo! tiranos assassinos que venderiam o seu

Somos alvo dos terroristas porque, na maior próprio povo para que a riqueza da terra

parte do mundo, nosso governo. defende a pudesse ser tomada por similares a Domino

ditadura, a escravidão e a exploração humana. Sugar, United, Fr�it Company, Folgers ... De
Somos alvo dos terroristas porque somos país em país, nosso governo obstruiu a

odiados. E somos odiados porque nosso democracia, sufocou a liberdade e pisoteou os
governo fez coisas odiosas. Em quantos países direitos individuais. É por isso que somos

agentes do nosso governo depuseram líderes odiados ao redor do mundo. E é por isso que

popularmente eleitos, substituindo-os por somos alvo dos terroristas.O povo do Canadá
militares ditadores, marionetes desejosas de desfruta da democracia, da liberdade e dos
vender seu próprio povo a corporações ame- direitos humanos. Assim como o povo da
ricanas multinacionais? Fizemos isso no Irã '

'Noruega e da Suécia. O senhor ouviu falar de

quando os Marines e a CIA depuseram embaixadas canadenses sendo bombar-

Mossadegh porque ele tinha a intenção de deadas? Ou norueguesas, ou suecas? Nós não

nacionalizar a indústria de petróleo. Nós o somos odiados porque praticamos a demo-
substituímos pela Shah e chamamos, treinamos cracia, a liberdade e os direitos humanos. Nós
e pagamos a sua odiada guarda nacional somos odiados porque nosso governo nega

Savak, que escravizou e brutalizou o povo essas coisas aos povos dos países de terceiro
iraniano, tudo para proteger o interesse fi- mundo, cujos recursos são cobiçados por
nanceiro de nossas companhias de petróleo. nossas corporações multinacionais. Esse ódio
Será possível imaginar que existem pessoas que semeamos virou-se contra nós para

,no Irã que nos odeiam? Fizemos isso no Chile. assombrar-nos na forma de terrorismo e no

Fizemos isso no Vietnã: Mais recentemente, futuro, terrorismo nuclear. Uma vez dita a

tentamos fazê-lo no Iraque. E, é claro, quantas verdade sobre o porquê da ameaça existir e ter
vezes fizemos isso na Nicarágua e outras sido entendida, a solução toma-se óbvia. Nós

I

repúblicas na América Latina?Uma vez atrás precisamos mudar nossas práticas. Livrarmo-
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nos de nossas armas nucleares - unilate
ralmente, se necessário, irá melhorar nossa

segurança. Alterar drasticamente nossa política
externa irá assegurá-la. Em vez de enviar nossos
filhos e filhas ao redor do mundo para matar

árabes de modo que possamos ter o petróleo
sob suas areias, deveríamos mandá-los para
reconstruir sua infra-estrutura, fornecer água
limpa e alimentar crianças famintas. Em vez de
continuar a matar milhares de crianças ira

quianas todos os dias com nossas sanções,
deveríamos ajudar os iraquianos a reconstruir
suas usinas elétricas, suas estações de tra

tamento de água, seus hospitais e todas as

coisas que destruímos e os impedimos de
reconstruir com sanções. Em vez de treinar
terroristas e esquadrões damorte, deveríamos
fechar a Escola das Américas. Em vez de
sustentar a revolta, a desestabilização, o

assassínio e o terror em redor do mundo,
deveríamos abolir a CIA e dar o dinheiro a

agências de assistência. Resumindo, de
veríamos ser bons em vez de maus, Quem iria

tentar nos deter? Quem iria nos odiar? Quem
iria querer nos bombardear? Essa é a verdade,
Sr. Presidente. É isso que o povo americano

precisa ouvir."
(ROBERTBoWMANVOOUFM 101 MISSÕES DECD�A1E
NO VIETNÃ ANTES DE SE TORNAR REUGIOSO)
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.AVALlAÇÃO: TÉCNICO FERNANDO FERRETI DIZ QUE AS ALTERAÇÕES FEITAS EM 2001 ATRAPALHARAM O ENTROSAMENTO DA EQUIPE

Malwee garante resultados melhores em 2002

Ferreti acredita que 2002 trará mais resultados positivos
Fotos: Arquivo/CP: Edson Junkes

}ARAGuA DO SUL - trabalhando com a equi- Léo, do Olaria, do Rio do ano, as eliminatórias

A comissão técnica e os pe base para 2002 desde de Janeiro, que irá fazer da Taça Brasil, na se-

dirigentes da Associação meados deste ano. ''Nós um período de expe- gunda quinzenade feve-
dos Amigos do Esporte modificamos o plantel riências de 30 dias a par- reiro, em Jaraguá do Sul.

Amador de Jaraguá do quatro vezes e, com isso, tir de janeiro. Do grupo A fase final da compe-
Sul consideraram 2001 não há entrosamento atual, foram colocados à tição será em março, em

como um ano positivo que resista. Com muita disposição de o'u'tras Carlos Barbosa, no Rio

para o crescimento da satisfação vejo que a ba- equipes os alas Xande e Grande do Sul.

equipe Malwee de Fut- se deste grupo já está Dedé. "Estamos espe- Rangel disse que nos

sal. Mesmo não tendo por aqui, o que irá facili- rando o final dos cam- 28 dias que antecederão

conquistado o tricam- tar em muito o nosso peonatos que está acon- a disputa da fase elimi-

peonato estadual, o trabalho." Para o técnico tecendo em todo o País natória da Taça Brasil, a
técnico Fernando Ferreti as conquistas da Copa para contratarmos mais Malwee vai realizar al-

acredita que este ano Fiat, em Chapecó, dos reforços. Espero ainda guns amistosos para ga-
tenha sido um grande la- Jogos Abertos de Santa trazer um ala de renome nhar mais conjunto de

boratório para a forma- Catarina, do Campeo- para a Malwee", explicou. jogo. "Vamos estudar al-
ção de uma equipe forte, nato Brasileiro de Sele- O supervisor Cléber guns convites de jogos e

tanto no cenário nacio- ções e do Mundialito de Rangel afirmou que par- torneios que estão che-

nal quanto no exterior, Futsal, em Joinville, mos- te da equipe retorna de gando. Queremos estar

para o próximo ano. Para traram que a equipe jara- férias no dia 7 de janeiro. totalmente entrosados

ele, 2002 mostrará resul- guaense já possui nome no Os demais têm apresen- logo na primeira roda-
I

tados que elevarão o no- Brasil e no exterior. tação marcada para 21 da." O supervisor infor-
me da equipe em todas Entre as novidades de janeiro. Com a não mau ainda que existem

as competições. para o próximo ano já fo- confirmação da Copa sondagens entre os joga-
Ferreti explica que a ram confirmados os re- .Sul de Futsal em janeiro, dores Cazuza, do Vasco

perspectiva deve-se ao tornos dos alas Adolfo, o time tem como prin- da Gama, e Vinícius, do
fato da Malwee já estar James e Jedson e o pivô cipal desafio, no início Carlos Barbosa.

O industrial diz que
este foi o primeiro ano

de investimento nesta

modalidade e o retorno

foi pouco. "Mas este foi

o passo inicial de um

projeto que vamos am

pliar ainda mais em

2002.

Pretendemos formar

escolinhas de futsal nos

bairros e envolver 2002

atletas." O industrial
destaca que o objetivo é

incentivar a prática
esportiva e, desta forma,
ocupar as crianças com

atividade saudável, que
ensine disciplina e a

trabalhar em equipe.
(FABIAiNE RIBAS)

Manoel Tobias diz que 2002 trará resultados mais positivos
}ARAGUA DO SUL

"Das seis competições
que participamos neste

ano, trouxemos resulta

dos positivos de três de

las. Então, com uma

equipe já preparada e

entrosada, o futsal jara
guaense promete ser ain

da melhor em 2002",
considera o atleta Ma

noel Tobias, que está

com contrato renovado
até o fim de 2002. Ele

destaca que o grupo pas
sou por momentos difí

ceis, mas que em geral
se saiu bem. "Eu gosta
ria de aproveitar esta

oportunidade para agra
decer o apoio e o cari-

nho da comunidade ja
raguaense, que nos re

cebeu muito bem, tor
ceu por nós e soube nos

apoIar mesmo nos mo

mentos em que não

conseguimos bons re

sultados", diz.
Tobias destaca que

em 2002 a equipe Mal

wee vai atuar com gru

po de atletas experien
tes, que estão traba

lhando juntos desde se

tembro deste ano, o que

garante o entrosamen

to. ''Vamos contar ain

da com alguns reforços.
Tenho certeza que não

vai faltar empenho nem
motivação e que as con-

quis tas serão muitas."

2001- Na opinião do
diretor-presidente da

Malwee Malhas, Wan
dér Weege, o incentivo
e investimento que a

empresa empregou no

futsal trouxe resultados

positivos para a cidade,
que foi projetada no

Estado de Santa Cata
rina e Brasil. ''A evolu

ção desta modalidade

esportiva em Jaraguá
do Sul é bastante per
ceptível. Para o próxi
mo ano estaremos tra

balhando em novos

projetos para envolver

ainda mais a comunida

de", destaca. Tobias renovou contrato com a Malwee até final de 2002

ConcursoArte na Lista
o Guia Fácil está inteE�fado em sua opinijW!

o
CORREIO DO POVO
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n ShoP,Pln,B c,e,nter ;:'
Im BREITHAUPT S� -

Escolha a ilustração da nova capa do Guia Fácil

edição 2002. Seu voto é muito important�, pois
ajudará a eleger o melhor trabalho e você ainda
concorre a um brinde do a Boticário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



16 CORJU;IODO POVO ESPORTE SÁBADO, 22 de dezembro de 200

I BALANÇO: ANO FOI BASTANTE PRODUTIVO AO ESPORTE, DIZ SUPERINTENDENTE DA FME

Atletas jaraguaenses trouxeram
resultados positivos em 2001

]ARAGUÁ DO SUL -

Os atletas jaraguaenses
trouxeram resultados

bastante produtivos para
o Município no decorrer
deste ano. Na opinião do
superintendente de Es

portes da Fundação Mu
nicipal de Esportes, Lu
deritz Gonçalves Filho,
as conquistas são prove
nientes de um trabalho

que teve início há apro
ximadamente cinco anos.

"Foi com certeza o me

lhor ano para a Funda

ção em termos de resul

tados, conquistamos tí

tulos históricos para
Jaraguá do Sul", destaca
Gonçalves Filho, refe
rindo-se ao primeiro lu

gar geral na Olesc (Olim
píadas Estudantis de

Santa Catarina), quarto lu
garnosJoguinhosAbertos
e quinta colocação nosJo
gos Abertos do Estado.

O superintendente

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

Mais de 15 pólos trabalham. com cerca de 5,4 mil atletas

menciona também a im

portância das parcerias
formadas e apoio da ini

ciativa privada e Prefei

tura. "Os patrocinadores
têm papel fundamental
nisso tudo, pois acredi

taram no esporte deJara
guá do Sul, investiram
nas categorias de base e

deram condições para
que os atletas pudessem
treinar,mesmo depois da

categoria Joguinhos",
considera.
Além das competi

ções efetuadas fora da ci

dade e Estado, acontece
ram campeonatos, tor
neios e festivais esporti
vos que envolveram a

comunidade de Jaraguá
do Sul e região. "Penso
que os eventos realizados

dentro do Município fo

ram muito proveitosos

por ter reunido e feito a

comunidade se envolver

em atividades de espor
te e lazer", ressalta Gon
çalves Filho, exemplifi
cando com o Aberto de
Futsal, Jogos da Semana

da Pátria, Campeonato
Mirim. "Todos estes

eventos tiveram aumento

no. número de equipes
envolvidas", diz. Ele
acredita que este incre

mento é fruto da dedi

cação dos professores de
educação física e do tra

balho desenvolvido pe
los pólos. Ao todo, exis
tem 16 pólos, que envol
vem aproximadamente
5,4 mil atletas. Para o

próximo ano existem pro
jetos para aumentar o nú
mero de atletas. "O pró
ximo ano deve sermelhor

porque a FME vai funci

onar como uma secreta

ria, uma coordenadoria",
informa. (FABIANE RIBAS)
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DiretordaFesportebusca recursos noMinistério dosEsportes
FLORIANÓPOLIS - O

diretor-geral da Fesporte
(Federação Catarinense

de Desporto), Pedro

Bastos, viajou no início

da semana para Brasília

levando uma pasta cheia

de projetos dos eventos

para 2002. Pedro Bastos

vai ao Ministério dos

Esportes entregar seis

documentos com solici

tação de recursos: 42a

edição dos Jogos Aber

tos de Santa Catarina;
15a edição dos Jogui
nhos; 20a Travessia da

Lagoa da Conceição;, 2a
Maratona de Santa Cata

rina; 2a Olimpíada Estu
dantil de Santa Catarina

e, como novidade, o 10

Fórum Internacional de

Esportes.
A Fesporte busca

apoio do Ministério dos

Esportes para realizar

este evento pela primeira
vez, de 25 a 27 de abril,
no Centro Sul, em Flo

rianópolis. A capital vai
receber, neste período,
grandes nomes do espor-

te mundial, entre eles

dirigentes do Comitê

Olímpico Internacional,
da Fifa, de grandes clu

bes da Europa e do Bra

sil. Além das palestras,
o Fórum Internacional

terá uma feira de espor
tes, com estandes das

maiores marcas mundiais

de artigos esportivos.

NOTAS �

ENCONTRO DE VÔLEI
Na terça-feira foi realizado o último encontro de pólos d
voleibol do ano, que teve início namanhã de segunda-feir
na Associação Recreativa da Marisol. Ao todo, particip
ram do evento aproximadamente 410 atletas que pratic
a modalidade nos dez pólos existentes no Município. Pr
movido pela Fundação Municipal de Esportes, as comp
tições tiveram cerca de 110 jogos nas categorias 9 a 11 an

12 a 13 anos, e 14 a 15 anos, todos no masculino e feminino

Este ano PAPAI NOEL
e toda a sua equipe

está bem preparada, poi
todos passaram pela

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




