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EdsonJunkes/CP
Proprietário da residência tenta apagar o fogo que queimou 40% da cozinha. Página 11

Divergências levam
· Dequêch a deixar a
liderançadogoverno

MalweelFME

jogahoje contra
a Anjo Química
Página 12

Depois de inúmeras diver-

, gências políticas com o gover-
C A DE' R N O no do prefeito Mário Sérgio

Peixer; oDêgo (PFL), o verea
dor SalimDequêch, domesmo
partido, deixou a liderança do
governo naCâmara de Guara
mirim. O anúncio foi feito na

sessão daúltimaquinta-feira.

Grupo daNoruega
deMúsicaMedieval
se apresenta na Scar

'. Direito de Nascer
será "reapresentada"
pela emissora SBT

Atriz CláudiaOhana
faz parte do elenco
de "Estrela-Guia" Edson Junkes/CP Sem ter onde morar, Antônio Martins vive embaixo

da Ponte Olavo Marquardt, no centro da cidade. Página 6

Entre os motivos alegados
pelo vereadorpara deixar o car
go estão: a forma de condução
da crise noHospital Santo An
tônio e as declarações de Peixer;
que o classificou de "polêmico".
A atuação deDequêchno Legis
lativo é considerada como de

oposição. Página 3

Winter descarta Universitários ainda

apoio a Caropreso não receberambolsa
o vereador AdernarWinter

(PSDB) disse que não vai

apoiar a reeleição do deputado
federal Vicente Caropreso, do
mesmo partido. Página 4

Câmara aindanão votou pro
jeto de lei queregulamenta o re
passe daverba e estudantes estão
desdemarço sem pagar asmen

salidades. Página 7

Estado repassa Copa loinville de
Punhobol é hoje

Aproximadamente 40 atletas
da equipe SoletexlFME de pu
nhobol vão participar, hoje, da
TerceiraCopa Joinville, que será
realizada na cidade de Joinville.

Página 12
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area a a�soclaçao
o chefe da Casa Civil, Ce

lestino Secco, entregou ontem
ao presidente do Clube dos Ca
valeiros, Cilo Junckes, a posse
de um terreno em Jaraguá do

Sul. Página 5
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EdsonJunkes/CP Professora da AMA
Elisângela Raitz acompanha

trabalho de aluno
, .�

Alunos daAMA têm
atendimento especial

'

Associação de Amigos do I'Autista de Jaraguá do Sul pres
taatendimentoespecializadopa- I

ra 13 crianças e adolescentes
autistas. Nova diretoria foi em

possada estasemana. Página7
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O desmonte do Estado, patrocinado pelo neoliberalismo

vigente no País desde meados da década passada, só é percebido
em situações extremas; quando o

cidadão comum necessita da es

trutura governamental e não en

contra amparo. Um exemplo claro
da falta de uma política social é do
motorista autônomo Francisco To

mio, 46 anos. Portador de leu

cemia, precisa de R$ 25mil para a

realização do transplante demedula
e despesas hospitalares. Desem
pregado, apela para a solidariedade
da população.

O dramavivido porTomio émais
um entre milhares de outros espa
lhados pelo País das maravilhas.

Todos vítimas da opção econômica,
feitapelogoverno, em detrimento do
social. Enquanto a corrupção suga

os cofres públicos, empresas sonegam impostos e bancos são
beneficiados com iriformações privilegiadas, a população padece
em filas intermináveis de hospitais. O absurdo constata o quão
perverse é o sistema càpitalista, promotor de inj�stiças e gerador
demisérias e exclusão.

O descaso governamental fica patente quando se registra o

volume de recursos arrecadados anualmente com aCPMF

R$ 16 bilhões, em 2000. Todo esse montante não é insuficiente

para assegurar ummínimo de dignidade à população mais ca
rente. Apesar dos discursos e das inúmeras promessas, a saúde
no Brasil continua naUTI. A precarização dos serviços públicos
não deixa dúvidas quanto à opção. Gastam-semilhões para so
correr�ancos falidos, mas não há um único centavo para salvar
umavida.

.

Sem poder contar comnenhum apoio dos órgãos públicos,
mesmo tendo' pagado INSS por anos a fio - amoratória éem

'função,dafaltaderecursos até parasobreviver-, Tomio, num
gesto desesperado, foi obrigado a recorrer à caridade de pessoas
com o senso humanitáriomais apurado do que o dos governantes.
É inconcebível que, em pleno século 21, a saúde pública seja
tratada com tamanho descaso, onde pessoas morrem porque
não têm,dinheiro nem plano de saúde.

O brasileiro é essencialmente solidário. Há um sentimento de
humanidade que domina as ações da sociedade, embora ainda
persistam focos de,miséria e guetos cercados de preconceitos e
egoísmo. Talvez essa seja aúnica esperança de Tomio. Entretanto,
serápreciso sensibilizar a população, em especial os empresários,
a ajudá-lo. Esses últimos podem recorrer a convênios, cujosre
cursos serão deduzidos do Imposto de Renda. Somente assim

.

há alguma chance em conseguir o dinheiro necessário.
O poder de indignação do brasileiro ainda émuito reduzido,

limita-se aperíodos de convulsão. Não há uma constância capaz
de promover uma revolução nos costumes. Diariamente, centenas
de pessoasmorrem vítima do descaso e da falta de uma política
séria para o setor e nada é feito, além do lamento. Talvez o

deputado federal e médico Vicente Caropreso possa convencer
oministro da Saúde, que é do seu partido, a viabilizar a cirurgia
de Tomio e salvar-lhe a vida.

Dança, um movimento em minha vida
*Milton Temer

dizendo que é lá o endereço da

"grossa corrupção", Outro que,

tempos atrás, bateu na mesma

tecla foi o ex-senador Luiz Es

têvão. Quando. cassado, episódio
que deu origem à atual crise no

Senado, lançou a consigna enig
mática: "Falta o cabeça". A chave
de decifração veio logo em se

guida. Todos se lembram quan
do ACM, outro pilar abalado da

base de sustentação do governo,
convocou os correspondentes
estrangeiros para afirmar com ar

grave: "O presidente FHC é co

nivente com a corrupção".
O novelo é enorme, mas co

meça a ser desenrolado. Qualquer
, fio de meada que se puxe vai dar

direto no Palácio do Planalto.
Essa foi a razão pela qual o go
verno moveu mundos e fundos

para evitar a CPI da Corrupção,
A consciência manifesta da cida
dania já começa a pautar parte da

grande mídia e, por via de con

seqüência, o comportamento do

Congresso. O castelo de cartas

vaí desabar, levando de roldão o

galho do Arruda e o supremo
sacerdote.

O senadorArruda, ex-líder de
FHC, caiu do galho. Foi rápido.
Uma semana de foco e ele su

cumbiu. Apresentava-se como

limpo e, da noite para o dia, se
mostrou mais sujo do que pau de

galinheiro. Foi escorraçado do
seu .partido e, em breve, deixará
de ser senador. Não há mais

quem o acuda. A razão é simples.
Ele escorregou, caiu na pira sa

crificial e virou bode expiatório.
A corrupção sistêmica, ao des
cartar pequenas peças de sua en- .

. grenagem gigantesca, simula um
ritual de limpeza para continuar

operando seus ganhos. Não é ou
tra a razão pela qual os principais
partidos da base de sustentação
do governo - PSDB, PFL e

PMDB - estão enredados na ta

refa de empurrar bodes para a

pira de sacrifício.
A eficácia do ritual expiatório,

no entanto, depende de fatores

que nem sempre se apresentam.
A teologia neoliberal, que unificou
em monólito as classes domi
nantes brasileiras, perdeu o viço.
Está em minoria na sociedade,
fato tornado patente com os re

sultados das eleições de 2000. O

supremo sacerdote da seita,
preposto local do totalitarismo fi-

nanceiro, está com os dias con

tados e a credibilidade reduzida a

zero. Até os beneficiários diretós
do modelo, que encheram as bur
ras na era FHC, ensaiam desa

venças.
Os, donos do poder real já ou

viram o tropel das mudanças que
estão por vir e, como fazem

sempre, se preparam para con

tinuar mandando através de
"outros projetos". Como se vê,
uma situação de crise e dese

quilíbrio geral, onde tudo pode
acontecer, inclusive o feitiço virar
contra o feiticeiro.

Em circunstâncias normais,
vale ci ditado popular: o bom
cabrito não berra. Não é o que
está acontecendo - e isto é
sintomático - no quadro atual.
Um detalhe no discurso do se

nador Arruda chamou a atenção
de todos. Foi quando ele afirmou
que fôra leal ao governo "em

. situações de natureza muito mais
grave". Choveram e-mails no

Senado e os articulistas mais'

atentos registraram o "aviso" e

querem saber quais são os "fatos
mais graves". Ameaça semelhante
já fizera, na semana anterior, o

senador Barbalho. Acuado, ele

apontou para a Avenida Paulista * Deputado federal (PT/R.))
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As escaramuças entre os vereadores Salim José Dequêch (PFL) e

Valdemar Vitol (PMDB) chegou quase ao limite da tolerância da
Mesa Diretora do Legislativo de Guaramirim. Em

várias ocasiões, já aconteceram bate-bocas bastante ásperos e

troca de críticas e acusações duras entre eles.

Dequêch, mais experiente e desenvolto - já foi prefeito, vice
prefeito e vereador - irrita Vitol sempre que interfere quando o

peemedebista encaminha indicações ou faz uso da palavra. Na
terça-feira, o presidente da Casa,

Evaldo João Junckes (PT), chegou a esmurrar a mesa durante a

sessão, pedindo em altos brados que ambos se contivessem. Na
sessão seguinte (quinta-feira), Junckes recorreu à leitura

do Artigo 14 do Regime Interno, para adverti-los que poderá
colocá-los para fora do ambiente se a ponderação e o respeito não

forem mantidos.

Rádio Comunitária
O presidente da Câmara

Federal, Aécio Neves (PSDB),
enviou ofício para a Associação
Comuni tária e Defesa
do Meio Ambiente Pró
Guaramirim comunicando que
aquela casa parlamentar
aprovou o Projeto de Decreto

Legislativo que aprova ato que
autoriza a entidade a colocar a
rádio comunitária local em
funcionamento.
A matéria agora vai
tramitar no Senado Federal,
sob muita expectativa·
entre a população
guaramirense

Bem-aceita
Pelo exposto, tudo indica que

a Rádio Comunitária de
Guaramirim tem chances reais

de voltar a funcionar na
cidade. E a repercussão tende

a ser positiva,
pelo que se percebe entre os

vereadores. A opinião deles
é unânime de que a emissora

prestou
bom serviço na comunidade
no período em que esteve

funcionando, até ter as

transmissões cessadas,
assim como aconteceu com

várias outras unidades no

País.

Telefone
O vereador Valdemar Vitol (PMDB) solicitou que o

.Legislativo de G,uaramirim envie ofício àTelesc
Brasil Telecon solicitando se já foi instalado

telefone público na Rua Verônica Bachmann, defronte ao Posto de
Saúde, no Bairro Guamiranga.

ASPAS �

"O Município de Guaramirlm precisa começar a
trabalhar. Até agora está dormindo." (Vereador Salim José

Dequêch - PFL - quando explicava a um repórter de rádio as

razões de estar deixando a função de líder do governo na Câmara de

Vereadores)

"Devemos brigar em prol do povo e não entre nós."
(Presidente do Legislativo de Guaramirim, Evaldo João Junckes
PT -, admoestando os vereadores Salim José Dequêch e Valdemar
Vital, que freqüentemente divergem e discutem nas sessões da
Câmara)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

371-
Rua GuilhermeWeege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Dequêch deixa a liderança do

governo naCâmaraMunicipal
Vereador diverge
do Executivo

emquestöes
administrativas

Guaramirim - o vereador
Salim José Dequêch (PFL) anun

ciou na sessão de quinta-feira que
decidiu afastar-se da função de

porta-voz do governomunicipal no
Legislativo. Dequêch alegou, prin
cipalmente, as divergências que
têm com o Executivo em relação
à política dos servidores munici

pais e a forma de condução da crise
instalada no Hospital Municipal
Santo Antônio, commédicos e ser

vidores contestando atos adminis
trativos da instituição.

Desde o início, o vereador de
fende a reclassificação imediata de

cargos e salários dos servidores e

cobra do Executivo urna saída para
o pagamento dos direitos traba
lhistas reclamados pelos oito fun
cionários demitidos pela atual di

reção do hospital. No primeiro ca

so, as providências estão mais len
tas do que Dequêch gostaria, e na

questão dos direitos dos funcio
nários do hospital o pagamento
transformou-se na atual grande
polêmica na administração muni

cipal de Guararnirim.
Sensível com a questão dos

servidores demitidos sem receber
o FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço) e outros bene

fícios, por não serem funcionários
admitidos por concurso, como a

Câmara pedindo autorização para
contratação temporária de pessoal
para provimento de funções na

Prefeitura e no hospital, até que seja
realizado o concurso público. "Co
locaram servidores do hospital na
rua sem pagar os direitos, e agora
querem que a gente (os vereado

res) engula o projeto".
DECLARAÇÕES - Influen-

.

ciou na decisão de Dequêch a re

percussão na imprensa. Ele não

gostou da declaração do prefeito
que o classificou de "polêmico" e

de que "muda de opinião de uma

hora para outra". Já Peixer não
havia gostado de declaração do

vereador, quando disse que estava

saindo do "grupo dos beija-mão".
De qualquer forma, Dequêch ad
mite ter perfil crítico, difícil de con
ciliar com a função de líder do go
verno. Ele disse que permanece no
PFL e que vai continuar "criti
cando quando for preciso e elo

giando também". (MILTON RAASCH)

Dequêch:perfilpolêmico e dificuldade em concordar com o governo

resposta, a Prefeitura forneceu
lista contendo 43 nomes de pes
soas que requereram autorizações
para explorar o ramo.

A lista surpreendeu os verea

dores - principalmente pela
ausência de critérios na liberação
dos pontos de serviços - que dis
cutiram o assunto na sessão de

quinta-feira. A proposição de Vitol
pode ser o início da normatização

Constituição Federal determina
desde 1988, Dequêchjá vinha pro
metendo deixar a liderança do go
verno, dadas as dificuldades de afi
nidade. Ainda na semana passada,
subscreveu ·ofício com os demais
vereadores sugerindo que o prefei
to Mário Sérgio Peixer (PFL) faça
a abertura de crédito suplementar
específico para pagar as rescisões '

de servidores ocorridas no hospital,
neste ano.

- Dinheiro público não é para
ficar parado, é dinheiro do povo
-, proclamou da tribuna quinta
feira, revelando que a Prefeitura
teria disponível cerca de R$ 2,8
milhões em caixa e destacando que
não é por' falta de recursos que o

Executivo não está pagando os

direitos aos servidores afastados
do hospital. O prefeito alega impe
dimento legal para fazer os paga
mentes.

Dequêch também contesta o

projeto que o Executivo enviou à

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
C�M 8879

Membros titulares da socledede Brasileirade Ortopedia e Traumatologia

Vereador sugere que sejam usados taxímetros
ÖQ serviço, que até agora funcio
nou aleatoriamente. Segundo Vitol,
os profissionais da área reclamam
dos "taxistas de finais de semana",
que fazem concorrência oportunis
ta no setor. Já Altair Aguiar (PPB)
questionou as "concessões sob in
fluência política", como a liberação
de ponto para o ex-vereador e ex

secretário de Obras Ivo Ranghetti
.

(pMDB), na Estrada do Sul. (MR)

YANG FASHION

Guaramirim - O· vereador
Valdemar Vitol (pMDB) encami
nhou solicitação ao Executivo para
que seja adotado o uso de taxíme
tros nos veículos que exploram o

serviço de transporte de passagei
ros na cidade. O vereador enca
minhou a solicitação atendendo ao

pedido de profissionais do ramo,
interessados em regulamentação
da atividade no Município. Em

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290
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Winter se diz descontente com o

PSDB mas não confirma saída
Vereador promete
trabalhar pela
reeleição de João
Pizzolatfi, do PPB

Jaraguá doSul-o vereador
Adernar Winter (PSDB) reiterou
declarações anteriores e garantiu
que está descontente com o par
tido. Disse que um dos motivos
da insatisfação é o não atendimento
de indicações e solicitações feitas
à administração municipal, sob o

comando do também tucano

Irineu Pasold. Winter, no entanto,
não confirmou a desfiliação, mas
deixou no ar que tem interesse em
deixar a legenda. Ele fez' questão
de informar que o filho,Wanderlei

Winter, já se filiou ao PPS e deverá
concorrer a vereador nas eleições
de 2004.

O . parlamentar disse que não,
pretende reunir-se com Pasold,
como sugeriu o prefeito, "para
conversar e aparar as, arestas".
"Sou independente, não corro

atrás", afirmou, garantindo que
outros vereadores da base go
vernista também estão descon
tentes com a administração, "só
que não têm coragem de dizer".
Winter se diz indeciso sobre o

futuro político. "Recebi convite do
PTB, PFL e do PPS, mas não me

decidi ainda. O tempo dirá qual o
caminho a ser seguido", descon
versou, informando que está em

marcha uma articulação com ou

tros vereadores. "Pra onde for levo

pelo menos três", afirmou.

Edson JunkeslCP
.

IndependenteçWinter nãopretendeparticipar da reunião do PSDB

O vereador Roque Bachmann

(PSDB), que também tem de
monstrado insatisfação com o

partido, negou a desfiliação, mas
sorriu e balançou a cabeça positi
vamente quandoWinter disse que
outros vereadores o acompanha
rão na decisão em deixar o partido.
Sobre o voto contrário ao projeto,
de autoria do governo, que pre
tendia repassar R$ 22 mil à, Vara

Federal, disse que foi uma posição
pessoal, que votou contra porque
não concorda com a retirada de
recursos da educação. Ele revelou
que não pretende participar de .

reunião do PSDB para discutir o
assunto;

ELEIÇÕES - Em relação às

eleições do próximo ano, revelou

que não vai apoiar a reeleição do

deputado federal Vicente Caro

preso (PSDB), mas trabalhar pela
candidatura do também deputado
federal João Pizzolatti, do PPB.

"Depois de eleito, o Vicente aban
donou a população", justificou.

Para 2004, lembrou a can

didatura do filho pelo PPS. "Nas
duas últimas eleições não fiz carn
panha, mas na próxima eles (que
não quis identificar) vão ver o que
é o Winter trabalhar", amea

çou, informando que a candida
tura do filho já foi deflagrada.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Partidos não punirão 'rebeldes', haverá conversas

Jaraguá do Sul - Se de

pender dos presidentes dos dire
tórios municipais do PSDB e do

PFL, os vereadores AdernarWin
ter (PSDB) e Rui Lessmann

(PFL) não serão sequer repreen
didos por terem votado centra o

projeto do governo. O presidente
do PFL, Alcides Pavanello, en
controu-se ontem com Lessmann
para ouvir as razões do 'Voto con
trário e os motivos de insatis

fação com a legenda. Já o pre
sidente do PSDB, Célio Bayer,
limitou-se a elogiarWinter e cre
ditou o gestoà falta de discussão.

Na noite da última quinta
feira, aExecutiva do PFL reuniu
se na sede dos Canaricultores, e
o assunto entrou em pautá. "As

opiniões foram diferentes, ficou
decidido que o presidente deveria
se reunir com o vereador e ouvir.
as 'razões", revelou Pavanello,
afirmando que não cabe nenhuma

punição, "precisamos respeitar a
decisão de cada um", ponderou,
lembrando que ficou sabendo pe
la imprensa que Lessmann estaria
negociandoa transferênciaparaoPPS.
,- Ele (Lessmann) não me

disse nada. Tenho o maior res

peito por ele e vou. insistir para
que fique no PFL, mas não posso
obrigá-lo-, frisou, rebatendo as

críticas feitas por Lessmann de

que não é reconhecido no partido.
"Isso é injustiça", completou.

Bayer disse que o partido vai

esperar o retorno do prefeito Iri-

neu Pasold para tratar da ques
tão. "O assunto será apresentado
na reunião da executiva, que
acontece na próxima segunda
feira", adiantou, acrescentando
que pretende convidar o vereador
para comparecer à reunião.

"Queremos ouvi-lo", completou,
acreditando que o voto contrário
não tem nenhuma relação com o

possível descontentamento do
vereador com o PSDB. "Até por
que ele nunca manifestou qual
quer insatisfação", garante.

PROJETO - Além deWin
ter e Lessmann, mais um verea

dor do bloco governista, Jean Leut
precht (PTB), votou contrário ao

projeto que retirava R$ 22 mil da
educação para a Vara Federal. (MC)

Em entrevista exclusiva ao CORREIO DO POVO, na manhã de

ontem, o deputado federal Eni Voltolini (PPB) disse que o clima no

Congresso Nacional é tenso depois do arquivamento da CPI da

Corrupção e pela possibilidade de cassação dos mandatos dos
senadores Antônio Carlos Magalhães (PFLIBA) e José Roberto

, Arruda (sem partido).
Para ele, a oposição ludibriou a opinião pública com a CPI.

"Passou a imagem de que a CPI resolveria os problemas de

corrupção do País e prenderia os bandidos, quando na verdade
não passava de um fato político", criticou, informando que a

tendência no Senado é pela cassação, mas que pior situação é dos

deputados que assinaram o requerimento e retiraram a assinatura.
"Estão sendo achincalhados", revelou.

Avaliação
Na opinião do deputado, o
lado positivo é o

questionamento da corrupção,
mas que o lado perverso são.
as informações parciais da
forma de enfrentamento do

problema. "Precisamos focar
as ações e garantir a liberdade
da imprensa, que deve

retomar o jornalismo
, investigativo e abandonar o
denuncismo. Um Judiciário
mais presente e o Executivo e

Legislativo partícipes e não

atores das ações", sugeriu.

Campanha
Voltolini confirmou a intenção
de "estabelecer pessoas em

Jaraguá do Sul para fazer
contato com lideranças

empresariais e comunitárias,
com vistas às

eleições parlamentares do

próximo ano". Candidato à

reeleição, o deputado aposta no

empenho .do Diretório
Municipal do PPB na

campanha. "O ideal é fazer com

que as pessoas sintam

confiança nas propostas a

serem apresentadas", ensinou.

Indignação
O presidente da Facisc (Federação das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina), Roberto. Breithaupt, disse que a

classe empresarial está indignadacom tamanha corrupção no País

e a falta de punidade. A declaração reforça a opinião de entidades

empresariais, como o PNBE (Pensamento Nacional de Bases

Empresariais), que enviou pizza para cada um dos 81 senadores.
De acordo com Breithaupt, há ainda que combater o contrabando

e a sonegação. "O problema é que poucos pagam muito",
reclamou.

Promessa

O vereador Beto Gonçalves
(Pl'B) promete fazer
declarações bombásticas na

sessão da Câmara de Jaraguá
do Sul, na próxima segunda
feira. Eie não adianta o teor,
mas dá uma dica. Quando o

colega AdernarWinter

(PSDB) diz que há mais

governistas descontentes,
Gonçalves concorda
plenamente.

Puxão de orelhas
O presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, Lio Tironi
(PSDB), foi obrigado a chamar

a atenção dos

vereadores MaristelaMenell
(PMDB) e Marcos Scarpato

(PT). Ao invés de

formularem perguntas ao

secretário de Saúde, Airton da

Silva, ficaram fazendo
considerações, o que foi

combinado que não poderia.

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

ijADDlMakler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos .seroiços na área de

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

,

sua segurança e tranqüilidade.
NO-V(? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\'�N\)\'�\t\"ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Clube de Cavaleiros de

Jaraguá do Sul ganha terreno
Jaraguá do Sul - o chefe

da Casa Civil, Celestino Secco,
entregou na manhã de ontem ao

presidente do Clube dos Ca

valeiros da Microrregião Norte

Catarinense, Cilo Junckes, o

terreno, de aproximadamente 23

milmetros quadrados, para a ins

talação da Associação dos Cava
lleíros. O contrato de comodato,
que tem validade de 20 anos, teve

como avalistas o deputado fe

deral Eni Voltolini e o prefeito em
exercício, Moacir Bertoldi.
A cerimônia de transferência

de posse do terreno reuniu, no
Restaurante Burg Garten, li
deranças do PPB do Município,
além do gerente da agência da
Celesc (Centrais Elétricas de

Santa Catarina), Luiz de Freitas
Melro Neto. Junckes disse que
a diretoria do Clube dos Cava
leiros pretende construir no local
a sede da entidade, uma cancha
de rodeio e toda a infra-estrutura
de um clube, que tem 1.085 as

sociados, 66 em Jaraguá do Sul.
Voltolini, intermediadar da

transação, lembrou que, apesar
de ser um contrato de comodato,
as chances do governo do Esta
do requisitar o terreno de volta,
após o término do prazo defini

do, são remotas. Ao assinar a

transferência, Secco disse que
a intenção é "transformar os 20

anos em 20 séculos". O terreno

fica na divisa de Jaraguá do Sul

e Guaramirim. (MC)

r ---------.

I I
I O O Núcleo de Metal-mecânica e de Qualidade da Acijs (As- I
I sociação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promovem I
I missão técnica para visitar a sa Feimafe (Feira Internacional de I
I Máquinas e Ferramentas e Sistemas Integrados de Manu- I
I faturas) e a 68 Feira Internacional do Controle de Qualidade, I
I que acontecem simultaneamente de 21 a 26 de maio, das 10 às I
119 horas, no Parque do Anhembi, em São Paulo. I
I A saída será às 21 horas, do dia 24, em frente ao Centro Cultural, I
I
com retorno previsto para as IS horas, do dia seguinte. I

I
Mais informações pelo telefone 371-1044.

I O O Núcleo das Mulheres Empresárias da Aciag (Associação

: Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim) promove palestra

I d� Motivação e Auto-estima, com Claudenor da Rosa Fortunato, no

I
dia 29 de maio, às 19h30, no auditório da Fameg (Faculdades Me
tropolitanas de Guaramirim). Informações e ingressos na Aciag e Fameg.

I
'

I O A Aciag promove de 21 a 25 deste mês, na sede da entidade,
I o curso de Vitrinismo, que será ministrado pela produtora de
I modas Fabíane Ewald. As inscrições estão abertas na Acíag e

I custam R$ 50,00 para associados e R$ 75,00 para não sócios.
I Mais informações pelo telefone 373-0037.

I
I O A Spreed Press, que há cinco anos atua no ramo gráfico em Jaraguá
I do Sul, investiu R$ 132 mil em novos equipamentos digitais. O
I investimento coloca a empresa entre as mais modernas da região,
I além de aumentar a capacidade na produção de cópias rápidas.
I
10 A FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas) de
I Santa Catarina realiza, de 24 a 26 deste mês, a partir das 20

I horas, noParque daEpafi, em Chapecó, a 34a ConvençãoEstadual

,I do Comércio Lojista de Santa Catarina e a I" Feira Estadual do

LComércio Lojista.--------------------�

Estado aguarda posição do

governo sobre racionamento

Jaraguá do Sul- O gerente
da agência local daCelesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina), Luiz
de Freitas Melro Neto, disse que a

concessionária está aguardando a

posição da Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica para de

finir as metas no Estado. Segundo
ele, em princípio está descartada a

inclusão de Santa Catarina no pro
grama de racionamento de energia,
mas que a decisão poderá ser po
lítica e o governo exigir a redução
de 20% no consumo.

" Melro Neto informou que o Es
tado gera energia suficiente para o
abastecimento interno e para trans
mitir I,S MW (megawatt) para a

Região Sudeste. "Nãohá como

aumentar a capacidade de trans

missão", reforçou, lembrando que
a Câmara de Gestão reúne-se na

próxima terça-feira para decidir se
inclui ou não SantaCatarina no pro
grama de racionamento.

Ontem, foi divulgado as prin
cipais metas para economizar Melro Neto: gerente tem expectativa de que se não seja incluída
energia. Os consumidores residen-

Meta é reduzir em
20% o consumo.

Multas podem
chegar a 200%

ciais, com consumo menor ou

igual a 100 kW/hora,' estarão
isentos da redução obrigatória de

20% no fornecimento de energia.
Quem consumir acima de 100 kW'

Arquivo/CP: Edson Junkes

terá que reduzir 20% d? seu con

sumo .corn base no consumo mé
dio dos meses de maio; junho e

julho de 2000.
Em relação às tarifas, para o

consumo mensal até 200 kW/hora,
permanece amesma cobrança. Entre
201kW e 500 kW, haverá aumento

de 50% na tarifa. Acimade 500 kW,
o acréscimo será de 20%.

CRISE DAENERGIA ELÉTRICA

, A

A iluminação da Praça Angelo Piazera
Não é a primeira vez que

escrevemos sobre o desperdício
da energia elétrica na praça que
aparece acima. E voltamos no

vamente ao assunto, com o in

tuito de colab-orar na campa
nha que se desenvolve em todo
o País, economizando energia
elé-trica para não acabarmos
novamente à volta do blecaute
dos tempos da 2a Guerra Mun
dial.

Sinceramente não sabemos

porque razão' a administração
municipal teima em não tornar

conhecimento desse desperdí
cio, que onera os cofres públicos,
importando em aumento de im

postos à população ali residente.
Daí porque endereçamos

,esta nova nota, para conheci
mento do prefeito Irineu Pasold
e ao encarregado do setor de ilu

minação pública que acabe, de

vez, com uma providência, cor
rigindo e substituindo equipa
mentos que provocam essa ano

malia. Temos dito! (EVS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Programade reinserçãofamiliar [M�t��·······························:················· .....
atende 33moradores de rua

Abandono
,

familiarealcoolismo
são os problemas
principais

Jaraguä do Sul - Catar lati
nhas e papelão para vender tem
sido a rotina de vida do morador
de rua Valmir José França, 30 anos.
O dinheiro que arrecada ele usa pa
ra comprar comida e cachaça, por
que, como ele mesmo diz, "sem
um trago não dá pra agüentar".
Valmir e mais quatro moram em

baixo da Ponte Olavo Marquardt,
no centro de Jaraguá do Sul, e

vivem de pequenos bicos. "A gente
trabalha em troca de comida, só
às vezes se ganha um dinheirinho,
afirma Valmir, que está nas ruas

desde os 12 anos de idade, quando
perdeu pai e mãe e "caiu no mun

do". "Já tive casa, fl!_i casado e te

nho um filho recém-nascido que
ainda não conheço, conta.

A mesma situação é compar
tilhada pelos colegas Antônio

Martins, Valdevino Massanero e

Adilson de Oliveira. Todos são

jovens (entre 25 e 35 anos) mas
'aparentam bem mais. Antônio
Martins é o de aparência' mais
judiada. Com os olhos vermelhos
do alcoolismo, ele conta que veio
do Paraná há três meses e deixou

roupas e documentos na rodo
viária. "As moças da Prefeitura
disseram que vão me ajudar a reti
rar as minhas coisas para arrumar
algum serviço", informa ele. En

quanto isso não acontece, ele di-

vide seu tempo entre a garrafa de

cachaça e eventuais venda de pa
pelão e latas de alumínio.

Todos os moradores de rua têm
em comum o abandono familiar e
o alcoolismo. "Acabam ocupando
o espaço da wa para não serem

cobrados pela sociedade", explica
a assistente social Janice Anacleto.
Ela trabalha no Programa de Re

inserção Social da População de
Rua da Secretaria de Desenvol

vimento Social da Prefeitura, que
existe desde 1998, com o objetivo
de reintegrar o morador de rua ao

convívio familiar e social.

Atualmente, segundo Janice, o
programa atende 33 moradores de

rua, sendo que dois estão inter

nados para tratamento e 13 rece

bem acompanhamento constante

e seis habitam as pontes de Jaraguá
do Sul. "Trabalhamos de forma

Abandono: PonteOlavoMarquardi servedemoradiapara quatropessoas

dependentes químicos porque a

grande maioria tem problemas de
,

alcoolismo"complementa a coor

denadora Verena Mehler. Segun
do ela, a política do programa � a

de não abandono. "Quando conse

guimos um espaço, e a intervenção é

positiva, é como um momento má

gico para nós", compara Verena.
A atuação junto qOS moradores

de rua é criar condições para que
o indivíduo perceba que pode re

ceber ajuda e especialmente que ele
mesmo deve se ajudar. O objetivo
final é resgatar estas pe1ssoas ao

convívio familiar, fazer com vol
tem a sentir prazer em viver e que
criem expectativas de vida. Quan
do existe interesse por parte deles,
a coordenação do programa tenta

a recolocação no mercado de tra

balho, mas a maioria desiste. "É
uma situação muito complexa",

articulada com o programa para avalia Janice.

Unerj cancela curso de especialização por falta de alunos
Jaraguä do Sul - O Unerj

(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) cancelou o curso de espe
cialização em Automação Indus

trial, previsto para começar ainda
este semestre. O Unerj fez uma

oferta de oito cursos de especiali
zação, mas um foi cancelado por
que o número de inscritos hão

atingiu a expectativa. Segundo o

coordenador-geral de pesquisa e

pós-graduação, Demerval Mafra,
apenas 14 pessoas fizeram a ins

crição e a demanda prevista era de
30 alunos.

Mafra aponta a característica

específica da clientela como um

dos fatores da baixa procura. Ele
admite que o Unerj tinha muito
interesse na execução desse curso

porque o mesmo serviria como

ponte ao curso de mestrado.

"Como parte do programa é ofere
cido em Joinville e Florianópolis,
em cursos de mestrado, muita
gente talvez tenha preferido outra

opção", analisa o coordenador.
Mesmo assim a coordenadoria de

pesquisa e pós-graduação do Unerj
pretende fazer uma nova oferta do
curso de Automação Industrial, no
início do ano que vem, ainda em

parceria com a Udesc.

Mulher empresária
A Câmara daMulher Empresária da Acijs (Associa�ão Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul) promove, de junho a agosto, cursos
de capacitação dirigido a mulheres empresárias ou esposas de

empresários que desejam ampliar seu conhecimento. De acordo com

a coordenadora Jeseane Gomes, quem promove o evento é a JHB
Desenvolvimento do Potencial.

, O primeiro curso oferecido acontece de 18 a 21 de junho, sobre
"Técnicas de Atendimento", ministrado por Luiz Henrique Balsan
Porto. De 30 de julho a 2 de agosto acontece o curso "Relações
Humanas e Autodesenvolvimento". De 27 a 30 de agosto está

previsto "Estratégias de Negociação", com Renato Ferrari. O preço
do curso é de R$ 40,00 para sócios e R$ 50,00 para não sócios.

A Câmara da Mulher Empresária de Jaraguá do Sul tem 53

representantes e marcará presença no 8° Encontro Catarinense das
Mulheres Empresárias, em Joaçaba, aindaJeste semestre.

Brincando na Praça
A Associação dos Moradores da Ilha da Figueira promove neste

domingo o Brincando na Praça. O evento acontece das 8 às 12

horas e conta com programação bastante diversificada. A Prefeitura

é parceira na promoção, além de outras instituições organizadas da

sociedade. A Associação de Moradores da Ilha da Figueira existe há

anos e atualmente é presidida por Zenaide SabeI. Uma das rei

vindicações dos moradores, 'segundo Zenaide, é a abertura de uma

rua paralela à José Theodoro Ribeiro e uma nova creche para atender
a demanda do Centro Infantil Robson Breis. Zenaide explica que
seria como uma "sucursal" da creche já existente. "A Robson Breis

não atende a demanda. Temos perto de 60 crianças na lista de espera",
argumenta. A Robson Breis atende cerca de 150 crianças, até seis

anos.

Violão erudito
Acontece neste sábado, às 14 horas, no Hotel Etalan, workshop

com o violonista Luís Stelzer, bacharel em violão erudito e professor
da Faculdade de Música de Pindarnonhangaba, em São Paulo. Ele é

titular das disciplinas de Instrumento, Música de Câmara, Percepção
Musical e Harmonia Popular. A promoção é da Escola de Música
Arte Maior. O tema do workshop será "violão brasileiro" e serão

abordados assuntos como melodia, harmonia, ritmo, tonalidade e

exemplo de arranjos, entre outras. Luís Stelzer leciona violão erudito
e popular e também rege um grupo de violonistas. Todos os parti
cipantes receberão certificado e apostila ao final do evento. A inscrição
é de R$ 10,00 por pessoa."

lIotelaria e 11Jrismo
Carreiras na Indústria Internacional de Hotelaria e Turismo é o

tema da palestra que acontece neste domingo, a partir das 10 horas,

no Parthenon Century. A palestra será conduzida pelo diretor da

instituição suíça Glion Hotel SCh091, Erru1io Lavarini, que vai falar

sobre promissora carreira de hotelaria e turismo, as novas exigências
impostas pelo mercado aos recém-formados, o potencial brasileiro
e sua participação no mercadomundial, cursos oferecidos nas escolas
mais conceituadas e tradicionais da área, entre outras. A promoçãO
do evento é da SIS - Intercâmbio Cultural, no mercado há mais de

11 anos.

VOCÊ COMPRA UM PRODUTO E LEVA O OUTRO DE GRAÇA.

Eletro, Máquinas, Ferramentas/Materiais de Construção e Magazine.Confira a relação dos produtos desta promoção nas Lojas e Hipermercados Breithaupt. 6-:v 1...L.1I: Pelo preço
,

� ""I;J da etiqueta. www.hlperb.com.b.r
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cultura - lazer - entretenimento

Divulgação

sanfona, lira, percussão e viola de arco.
A interpretação é na forma antiga das

línguas portuguesa e espanhola e o

figurino dos músicos também é de

época. O grupo vai interpretar as

"Cantigas de Santa Maria", escritas e

parcialmente compostas pelo rei
Alfonso X, na segunda parte do século

Requinte o seu Bom Gosto
Venha conhecer o nosso showroom e apreciar betisslmos móveis
\ de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador,
estantes, colunes, cetielres, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Horne page: www.estofadoskrause.com.br

SonoraBrasil trazmúsicamedieval parao palcodaScar.

,
E R

o público jaraguaense terá

oportunidade de assistir, no dia
5 de junho, a primeira
apresentação no Brasil do grupo
"Aurora Borealis", da Noruega,
especializado em música

, medieval. A vinda deste grupo
ao Brasil integra a primeira
etapa 2001 do Projeto Sonora
Brasil- Circuito Nacional Sesc
de Música, que este ano tem

como proposta de trabalho o

tema "Origens", que tem por
objetivo resgatar a origem da
música brasileira. "Muita gente
não sabe, mas a música
medieval influenciou a música

brasileira", explica o técnico em
-

cultura do Sesc em Jaraguá do

Sul, Sérgio Luís Pedrotti.
O primeiro concerto da série de

quatro que acontecerão :em oito
Estados brasileiros é o "Cantigas
Ibéricas Medievais", o mesmo que será

apresentado em Jaraguá do Sul e que
abre o circuito catarinense. De acordo

I
com Pedrotti, o Sonora Brasil tem a

.proposta de levar ao conheçimento da

comunidade, de forma didática, a

música brasileira, por outras vias que

não seja a comercial. "Estamos
mostrando a música na sua raiz, na sua

essência, enfatiza.
O grupo "Cantigas Ibéricas Medievais"
tem no repertório as principais cantigas
medievais dos séculos 13 e 14,
interpretadas por instrumentos

.

acústicos de época, como alaúdes,
'

13, e se referem aos milagres
de Santa Maria; e ainda as

"Cantigas de Amigo",
descobertas em manuscrito no

começo do século 20 em um

antiquário de Madri e também

'Cantiga de Amor número 13'
de Don Diniz, Cantiga de
maldizer e Cantiga
d'escarnho.
O grupo Aurora Borealis foi
fundado por Sverre Jensen há
três anos, e já gravou um CD.

Apresentou-se em diversos
festivais de música Medieval e
concertos na Noruega, Suécia,
Inglaterra, Lituânia, Marrocos
e Espanha. É formado por
quatro músicos, sendo um

deles brasileiro. Trata-se de
Célio Carvalho, que toca

percussão. Ele mora na

Noruega desde 1983 e já gravou
cerca de 70 discos e ganhou, por
cinco vezes, o Spellemans Pris,
considerado o Grammy norueguês.
A apresentação do Aurora Borealis
acontece a partir das 20 horas do
dia 5 de junho, no teatro da Scar.

Ingresso custa R$ 5,00.

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jarag,uá do .sul.
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� Mergulhe na natureza.
i
�

Aceitamos reservas
para casamentos, 1 a comunhão,

Rua Águas Claras � Ilha da Figueira batizados, formaturas e festas
Jaraguá do Sul _ SC em geral.

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

�IIII�
. Estofados.

r& .� KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

_2-_CO_RRE_I_O_D_O_PO_V_O CP CRIANÇA Sa_'b_ad_o_,_19_d_e_m_a_io_d_e_20_Ol

CLíNICAd7� Wecdá

e Sua irmã,
,>

o texto ao lado é do aluno

Henrique Braun Toso, da turma
da Primeira Série do Colégio
Marista São Luís. Ele fala sobre
os gatos, e sua coleguinha de

turma, Luísa Carvalho Punchirollí,
ilustrou.

QSGATOS

os GATOS SÄO MAMIFEROS E DA. FAMILIA DOS
FELINOS.

ELES SURGIRAM A <;ERCA DE MILHÖES DE ANOS. sAo
CURIOSOS E NÃo GOSTAM QUE QUALQUER PESSOA DE
BANHO NELES.

QUANDO NA$CEM ABREM OS OLHOS APÓS UMA
SEMANA. GOSTAM OE AGUA FRESCA E AMSIENTE NATURAL

O SIAMM CHEGA A PESAR DOIS QUILOS.

AUTOR: HENRIQUE BRAUN TOSO.
.

, I

ILUSTRADOR(A): f li I A C Pli CHI�(:ui

�

">'.".. .

.

, .... ".'
�,

Essa turminha é
coordenada pela

professora SandraMaria

l'
Pellis Baümle. Este texto

l'
fará parte do livro que

. está sendo produzido
pelos alunes e será

... lançado no final do ano

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

e�nfecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -se - e-mail: nicolodeUi@netuno.com.br www.nicolodelli.com.br . ROUPA DE CRIANÇA
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Sábado, 19 de maio de 2001

AMA

Na quinta-feira (17) foi empossada a nova

diretoria daAMA (Associação deAmigos do
Autista).A solenidade foi realizada às 19h30,
na sede da entidade, na Rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 370.Mábilis Andrade
PeJlizzaropassou o cargoparaMárcioManoel
da Silveira, para a gestão 2001 /2003.

RAINHA DO BAEPENDI

Continuam abertas as inscrições para o

concurso de Rainha do Clube Atlético

Baependi, que acontecerá no dia 26 demaio.
Você,menina-moça, que tem idade entre 14 e

21anosnão completos até o dia 6 de setembro
de 2001, não perca esta oportunidade de re

presentar o clube em diversos eventos.

CAMPANHA DO AGASALHO

Prossegue até o dia 14 de junho aCampanha
do Agasalho do Supermercado Angeloní.
Para cada peça de roupa doada, a empresa
doará urn quilo de alimento não perecível.

Moros

O Grupo de Motociclismo Pista Livre rea

lizará urna exposição no período de 22 de
maio a 4 de junho, nas dependências do

Shopping Center Breithaupt. O objetivo é
arrecadar agasalhos e alimentos para serem
doados a entidades beneficentes.

CABELEIREIROS
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs foi con
vidado pela Arnif (Associação dos Mora
dores da Ilha da Figueira) a participar neste
domingo, dia 20 demaio, das 8 às 12 horas,
noColégioEstadual LílianAyrosoOeschler,
doevento "BrincandonoBairro". Farão corte

gratuitos de cabelos.

GAROTA STUDIO
Vem aí a I" edição do concursoGarotaStudio
FM.Aprimeira etapa será realizadanaMirage
Danceteria, emMassaranduba, dia 9 dejunho.

FFSTA
Será aberta hoje, com grande churrascada ao
meio-dia, a Festa Anual da Comunidade
NossaSenhoraRainha da Paz, noBairroVila
Nova.Às 20 horas deste sábado haverábingo
e, na seqüência, arrasta-pé. A festa, que terá
ainda a presença da Turma do Miguelito,

.

prossegue até domingo à noite.

HOMENAGEM
ATime Informática (Centro de Treinamento
em Informática) realizou um programa
especial no sábado, dia 12 demaio, véspera
do Dia das Mães, em frente ao Shopping
Breithaupt. As mães dos alunos foram

s�reendidas com urna telemensagern ao

VIVo e ficarammuito emocionadas.

ALIANÇA Mauriceia Alves da Silva e

Henderson Rockfeller trocaram alianças de
noivado no último final de semana

COMEMORAÇÃO Anita Buerger
recebeu seu vasto círculo de amigos, no
último dia 6, para comemorar com um

almoço e café da tarde, inclusive com

música ao vivo, o aniversário, trans
corrido no dia 11 de maio

Fotos: Divulgação

SÓ LOVE O bonito par romântico Juliana Cris

tina Peixer e Mathias Freiberger completa um

ano de namoro amanhã

Cesar JunkeslCP

CONCURSO Joice Jênifer Girolla (Rainha), Juliana de
Azevedo (l" Princesa), Silvia Schork (2a Princesa) e

Alesxandra Susi de Ávila (Garota Simpatia) foram as

vencedoras do concurso Rainha da Expofeira/2001, em
Guaramirim

t!D) 9J)v�8.�\__/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00 i'
' floricultura

Florlsa

a (047) 371-8146
tif (047) 371-0515

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

Médico Oftalmologista
EspeciRllzação: Hospital de Cllnicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

CENTER'SOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Divulgação

CTG Laço .laraguaense
o CTG Laço Jaraguaense, nos
dias 11, 12 e 13, realizou uma

das mais lindas festas que a

tradição gaúcha e Jaraguá do Sul

já viram. Graças a organização,
competência e muito trabalho de

pessoas maravilhosas e

dedicadas, conseguimos
oferecer, para milhares de

pessoas, gaúchos ou não,
momentos de descontração,
esporte e cultura. São 150

pessoas envolvidas diretamente,
600 animais na cancha, mais de
400 cavalos no parque,
barraqueiros, pessoas vindas de
dezenas de cidades, conjuntos,
banheiros, chuveiros, esgoto,
água, horários a serem

cumpridos, tudo tem que /.,p# . '.
funcionar, as horas passam, o .di' rml p ssoas assistindo e

, ;#Prodeio está acontecendo, são 20 querendo um final de semana

" feliz, e nós
queremos isso para
você. O grande
objetivo da farru1ia

Laço Jaraguaense é

justamente fazer

nosso trabalho junto
à comunidade,
fazendo com que do

piá ao vovô,
independente de cor,

raça ou credo, todos

,sejambem
'

atendidos, todos
'r

hospitalidade gaúcha e o abraço
da linda Jaraguá do Sul. Se você
trabalhou ou ficou em casa para
alguém poder trabalhar, obrigado
por ajudar; se torceu para dar
certo e vibrou com o sucesso,

parabéns, você é uma pessoa
linda e também terá sucesso.

Agradecemos a Deus por nosso
evento ter' transcorrido com

tranqüilidade, sem acidentes e/ou
incidentes, prevalecendo a

ordem e os bons costumes. Aos

patrocinadores, autoridades,
poder público e voluntários,
obrigado por acreditar no CTG

Laço Jaraguaense.

((PlNV� ClI toda/

equipe; do-erG LCt-ÇO

JlNV��20
� de- m.u.it"ClI lM;tCll e;

trabalho- 0J11; pvGt da:
Tradição-G�'

Mq'a'tir. Bertolâi; prefeito e;;;'ex�rcii:i�;'��ÉJ uma
hdnr« para Jaraguâ do Sul teçe�er e estar �om
ipessças voas e de bem, o Esi'ádo de Santa

eàtarina sente-se honrado em fazer divisa com

oilUo Grande do Sul, que facilitou a entrada

I.�qs valores e cultura desta ·béla tradição.
Pp.rabentzo as familias Franpll!t; (!, Spézia for
te!�m a�.fJdado a constrll.�r· a lra4ição

glíChài. O;�unicípio o 5ul está
. " bem representado p des "

trdlliclonalistas gaúchas ja .. �ses". O eTG

f:f1J.ço Iaraguaense agradec�,pelo apoio e

incentivo que recebeu do poder público munici-

'�pa7. PãrabenS;J{ú'7iiU·�á-dôSul.
'

cQmq·fi
lvindo
qORREiO
'{:onhecer
�êäri.lllió 6

}.Disse o rei: "O gosto da fruta chamada juventude é doce

cqmo uma gota de mel", e a °iJ)egria'de promover um baile e

I Co ver lindas prendas iluminando o ambiente é motivo

suficiente para dizer: "Já vfllep a pena". Gaiteiro, abre a

aita e solta a voz, porque p qmor é lindo e, Vacqria 2002
W�):'\'l\),o......_·�... será perfumãda; '

�I
CARNES

I�
(47) 371-4547

"Presente no XX Rodeio Criou [o
do eTC Laço [araguaense"

-

-�
• Q ft � � Q H � , ,

JARAGUA
Rua Augusto Demarchi, 765

Três Rios do Norte
Fone/Fax: 371-3280

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 19 de maio de 2001

ginástica Athletic, Tratar: 371-1355. seminova. R$ 300,00.
modelo remador. Tratar: 9101-16891

Tratar: 370-7703, com Vendo prancheta de 371-1922.
Valmir. madeira, com réguas

paralelas, seminova, e Troca-se ar-

Vende-se andador, banqueta de desenho condicionado, 7.500
Vende-se carro R$ 22,00, e cercadinho com 1 escalímetro BTU, seminovo, par

elétrico, a bateria, para R$ 50,00. Tratar: grande, 2 esquadros de 5:000 tijolos.
deficientes físicos. 370-0028, com Sérgio acrílico, 1 curva Tratar: 9101-16898 I
R$ 3.500,00. ou Carlos. francesa, 1 gabarito 371-1922, com Daniel.

Tratar: 372-1490. elétrico, 1 gabarito
Vende-se prensa arquitetônico, 1 Procura-se moça para

Compra-se mercearia térmica Metalnox. gabarito dividir apartamento,
ou mercadinho. R$ 1.300,00. hidrossanitário, 1 em frente ao Lass
Tratar: 371-3835 I Tratar: 372-3732. compasso Staedher, 1 (mobiliado).

9975-1868. caneta nanquim Tratar: 9962-7692.
Vende-se clínica de Desegraph. R$ 120,00.

Vendo loja de material bronzeamento, com 2 Tratar: 371-4446. Compra-se expositor e
de construção, com máquinas. Aceita-se cesto para loja de

estoque, ou somente veículo na troca. Vende-se esterilizador roupas. Tratar:

estoque, para retirar Tratar: 371-6111. Taiff R$ 140,00. 376-1484.
do local. Localizada no Tratar: 371-2829.
Bairro América, em Vende-se máquina de Vende-se barco, de
[oinville, Excelente estampar Metalnox. Vende-se talhadeira 5m, com carreta e

ponto, com ótima R$ 1.000,00 + KG, 8 polegadas. motor de popa �HP.
clientela. Motivo: estampas de brinde. R$ 700,00. R$ 2.500,00.
problema de saúde. Tratar: 274-8329 Tratar: 370-7951. Tratar: 9903-0155.
Tratar: 9994-1387. (cornL).

Vende-se máquina Vende-se kit de
Vendo aparelho de Vendo cabide para loja Eberli para colocar cozinha, 4 em 1.

som Phillips, novo, (tipo arara). R$ 40,00. botão de pressão, com R$ 200,00.
R$ 200,00. Tratar: Tratar: 372-3732. compressor de 114 Tratar: 370-4509.

370-1995, com Jaime. litros. R$ 1.100,00.
Vende-se banca, com Tratar: 370-7951. 'Procura-se moça para

Fazemos Pátina em balcão, toldo e demais dividir apartamento,
móveis. T: 275-2229 móveis. R$ 1.700,00. Vende-se máquina de em cima do

Tratar: 372-6704. cortar Debun, com 1 Laboratório Flemming.
Vendo loja de roupas faca. R$ 300,00. Tratar: 9973-5404.
infantis, na Reinaldo Vende-se ou troca-se Tratar: 370-7951.

Rau. Tratar: 9102-9190. ciclomotor por Vendo 31 blusas de

aparelho de CD para Vende-se 40 CDs de moleton peluciado,
Vendo aparelho de carro. R$ 400,00. telemensagern, + com ou sem capuz.

telefone. R$ 5,00 cada.

.alte�
Com Tratar: 370-4509.

O) clientela.I'l
,..
0\ Tratar: Vende-se carrinho de
tl
1&1 370-1841, lanche, com fogareiro.3

Corretor de Imóveis com R$ 120,00. Tratar:
Veronica. 370-4509.

E-mail: grotewold@netuno.com.br Tel: 372-3922
* Casa alvenaria 118m2
Vila Lenzi, ótimo local, i
quartos, sala, cozinha,
b�c: R$ 45.000,00.Aceita imóvel de menor

�alor Vila Lenzi ou
Illlediações.
*

Terreno Lot
D'

.

31VinóPolis (Figueira),97m2, plano.
R$ 14.000,00.
*

Terreno Lot. Casa Nova

Vende-se TV, Vendo mercado e bar
com completo. Já em
controle, funcionamento, com

2. (Barra). R$ 8.000,00.

* Casa alvenaria,
70m2, 3 quartos, sala,
coz., bwc, cl laje, toda
murada, faltando algum
acabamento, ótimo

-

local, lot. Sto.·Antonio
cl escritura.
R$ 19.000,00

.

BARBADAI
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo 2

quartos, garagem coberta, no Jardim das
Mercedes, Vila Nova, Rua Osvàldo Glatz, 40.
Entrada R$ 15.000,00 + 22 prestações de

R$ 1,000,00 (aceito propostas)
A vista R$ 35.000,00* Terreno 13x24. Vila

Rau, Lot. Menegotti.
R$ 7.800,00

terreno de 811m2, com

planta para construir

segundo piso, de
166m2• Tratar:

371-25,99 ou 276-0396.

Vende-se telefone

prefixo 376.
Tratar: 9975-1696.

Compra-se uma mesa

de preferência de 12

canais e um

amplificador em ótimo
estado. Tratar:

372 1308

Vendo título

patrimonial do Beira
Rio Clube de Campo.
Fone 372-4097 coml.

372-1031 resid.
Valor: R$ 250,00
Tratar: 372-4097

Procura-se um rapaz
para dividir aparta
mento no centro, com
nomínimo dois quartos.
Tratar: 371 0475 I

9902 7540

Vende-se SUB DE 12.

Tratar: 372-4115.

Vende-se Esteira

computadorizada.
Valor R$ 350,00
Tratar: 9991-3403

Procura-se vocalista

que possa cantar

vários estilos de
músicas, de

preferência que possua
algum tipo de

aparelhagem.
Tratar: Sérgio,

telefone: 372-1308.

Vende-se Galpão
para retirar do local.
Tratar: (47) 370-2309

Vendo bicicleta Calai,
aluminium, 21 marchas,
toda equipada (2 meses

de uso), por
R$ 350,00, e vendo

também celular pronto
ERICSSON KF788 (5
meses de uso) por R$
200,00. Também troco

ou parcelo.
Tratar: Adriano,

telefone: 9965-6938

Compra-se casa

para retirar do local
Tratar: 371-8671

Vendo um aparelho
com CD para carro da

marca Sony.
Valor R$ 300,00.
Tratar: 376-0227

Vendo .um aparelho
com CD para carro.

Valor, R$ 50,00.
Tratar: 376-0227

Vendo um Vestido de
Prenda. Valor

R$ 50,00.
Tratar: 376-1027

Vende-se PlayStation
Semi-novo, com 2

controles, sendo 1

analógico. Valor de R$
300,00. Acompanha
ainda 30 CDs. Não

perca. Tratar: 2760489

Vende-se máquina de

roçar grama de
carrinho. Valor

R$ 80.00.
Tratar: 370-2811

Vendo título do Clube

Baependi. Preço
R$ 350,00. Tratar pelos

-

fones 372-2886 I
9982-9013, com

Luciana ou Adernar.

ACOMPANHANTE
Jaraguá do Sul

Morenà sedutora
Superninfeta do anal

ligue:
(47) 9902-3010

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Intermediária

VENDE - Sala comercial clárea
aprox. 56 mê. Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09
(Centro) Negociável

VENDE - Alvenaria, contendo 2
dormitórios, e terreno cl 450 m2.

João Pessoa - Negociável

ALUGA - Apto. contendo 2
dormitóriós. Rua Cel. Procópio

Gomes - Resid. Maguillú. R$ 250,00

VENDE - Terreno clárea 760 m2.
Rua Onelia Horst - Vila Lenzi

(Próx. Posto de Saúde).
Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Terreno cl área 1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina cl
Guilherme Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$ 125.000,00

ALUGA - Apto. contendo 3 dormi
tórios. Rua Marcos E. Verbinenn

Resid. Garcia. R$ 260,00

-+ VENDE: Terreno com

áreà de 24.,945,00 m2.

Rua Francisco Mees - Corupá
Preço: R$ 65.000,00

VENDE - Casa alto padrão cl
área 500 m/, terreno cl 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área
705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE -. Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem
acabamento). Lot. Henrique Behling

, (Amizade). Preço: R$45.000,00
\

VENDEOU TROCA - Sobrado +

casa em alvenaria, em terreno de
577 m2. Rua Exp. Antonio Carlos

Ferreira (Nova Brasilia)

VENDE

Sala comercial cl área 85,00 mi. Rua João Marcatto - Ed. Chiodini - .

Sala 403. Preço: R$ 45.000,00 (Aceita troca por imóvel na praia)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�,I, �����.��.f??�.��:.:?��.��I.?.��.�.�?� CORREIO DO POVO ��������<?�.�.?�:.3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,EngetecConstrutora e lrnoblllárla
!!��

Fone/Fax: (047) 370�0919 /370-0819
E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

Tel. Plantão
9101-4656
9101-8855
9101-3265

4 - CLASSIFICADOS
'
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Eng'···.etecCRECI934-J

Centro - Edf. Sa n

Raphael. Rua Exp.
Antônio Carlos

Ferreira. Apto com 2

quartos, cl 2
sacadas, área de

90,68 m2. Apto. todo
mobiliado.

R$ 55.000,00.

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1
suíte + 2 quartos,

sala, cozinha
completa, ·Iavanderia

+lBWC.

R$ 45.000,00

VENDAS
* Amizade - Terrenos no

Loteamento VersalIes com

área de 450 m2 nos valores
de R$ 20.500,00 e R$
21.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa em

alvenaria, 392m2 de terreno
e 90m2 de área construída
c/3 quartos. Aceito carro em
bom estado.
* Ilha da Figueira - Casa em
alvenaria cl <' 110m2,
contendo 3 quartos. R$
43.000,00.
* Ilha da Figueira - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3

quartos, 1 BWC, sala, cozi
nha, lavanderia, garagem e

estrutura para dois pisos.
. R$ 37.090,00.
* Ilha da Figueira - Casa
mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área'
total e 190m2 de área

construlda., R$ .60.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa
Herbert Sasse nº 141. Casa
com 3 quartos + uma suíte,
2 BWC, 1 dispensa, sala de
TV. R$ 70.000,00
* Ilha da Figueira - Terreno
com área de 399m2 no valor
de R$10.600,00

.

*lIha da Figueira - Terreno
com área de 534m2 próx
,CoI. Homago, R$ 27.000,00
*lIha da Figueira - Terreno
no Divinópolis com área de
395 m2 no valor de R$
13.000,00.
* Vila Lalau - Ed. Vitória

Czerniewicz - Ed. Verona - 2 qtos + 2 salas
conjugadas, 1 bwc, coz., ,lavand. + 1 vaga pI .

garagem. R$ 37.000,00.

CZERNIEWICZ - R. Roberto Zilmann, 19 - 2 casas

de alvenaria, terreno com 600m2, coz., lavanderia,
3 qtos, bwc e garagem. R$ 90.000,00

Régia - apto cl 1 suíte + 3

quartos. R$ 53.000,00.
*Centro - Rua Amazonas
com área de 600 m2 próx.
Edf. Arnarantus R$
60.000,ÓO.
* Ana Paula III - Casa em

alvenaria com área total de
325m2 e área construída
156m2• Contém 3 quartos.
H$ 35.000,00. Aceito carro.
* Czerniewicz - Ed. Verona,
próx. ponte Grubba, atrás da
panificadora Pão de Ló.

Apto cl 2 quartos. R$
37.000,00.
* Czerniewicz - Terreno com
2 casas de alvenria área do
terreno cl 500m2• Rua
Roberto Ziemann, nº 19. R$
90.000,00
* Vila Lenzi - Apto. R.
Hermann Schulz com 2

quartos e demais dep. R$
18.000,00 entrada +

financiamento.
* Vila Lenzi - Terreno com

450m2 Valor R$17.000,00.
* Estrada Nova - Casa
mista, com 3 quartos. R$
14.000,00.
* Nereu Ramos - Chácara
com casa de alvenaria, 2

lagoas, plantação de banana,
luz, telefone, total infra-

Ilha da Figueira -

Rua Hedwig Froelich
nOS7: 2 quartos + 1

suíte, 1 BWCi
lavanderia, garagem,

churrasqueira e .

demais dependência
de empregada.
R$ 80.000,00

estrutura. R$ 48.000,00.
* Casa em alvenaria - na Rua

Dornignos O. Brugnago,' 611
(Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil Novo).
Terreno com 1.000m2 e casa
com 132m2, contendo 3 qtos,
1 bwc social, copa/cozinha, 2
salas, dep. de empregada (qto
e bwc) lavanderia e varanda -

Ótimo ponto comercial ou
residencial
*Terreno - Na Rua Bahia
com área Ide 900m2 no valor
de R$ 30.000,00
* Terreno ao lado do

SENAC, com 960m2 de
frente para rua principal. R$
37.000,00
* Apartamento quase ao

lado do Supermercado
Breithaupt na Reinoldo Rau
- Centro: Contém uma suíte
mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

"empregada, cozinha com

móveis e BWC.
* Três Rios do Norte - Casa
de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, la
vanderia e' demais depen
dências. R$ 13.000,00

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz.
Aptos cl 250m2 ou

267m2. Financiamento
direto.

Centro - Edf. Argos.' Rua Jorge Lacerda, 20

andar, com 1 suíte + 2 quartos. R$ 65.000,00.

LOCAÇÃO e garagem pl carro.
R$380,00

* CENTRAL - (à 100 metros
da Av. Mal. Deodoro) Casa
com 500 m2, para uso,

comercial ou residencial.

Contém 3 Pisos, com 5

quartos (4) suítes, sala de TV
, 2 BWC sociais, ampla salas
de jantar e estar, copa,
cozinha, lavanderia, sala de

jogos, sala para escritório,
depósito, 2 varandas, com

-

uma churrasqueira. Garagens
, piscina- terreno com frente

para 2 ruas, todo murado.
Valor do aluguel
R$ 2.850,00.

• Casa em alvenaria - na

Rua Dornignos O. Brugnago,
611 (Bua do SupermercadO
Breithaupt e Rádio Brasil

Novo). Terreno com 1.000W
e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc

social, copa/cozinha, 2
salas, dep. de empregada
(qto e bwc) lavanderia e

varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial,

·Casa - 3 quartos com

I
mais dependências, Rua

---------- Francisco de Paula 2.475.
R$300,00. ,

* Apto sobrado, Localizado a

rua José T. Ribeiro. 2 quartos,
Bwc, sala, copa, cozinha,
Dep. de empregeda completa,
lavanderia, Área com
churrasqueira e ampla sacada

·Sala - Rua Vinte e CincO

de Julho - Vila Nova. cl

50m2, Banheiro e
estacionamento. R$ 230,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira

08:30 as 12:00
13:30 as 18:30

o
e
10

� Compra ... Vende
g: Aluga e Administra

Ref. 2081 - Centro - R.
Guilherme Weege - casa alvo

230m2, 2 suítes, 2 dorm., 1

bwc, estar/jantar, TV, coz,
gar. 2 carros, diurrasq, área
921.ViçD, dep. emp. c/ bwc
despensa. R$ 160.000,00

Ref. 2003 - Água Verd'e
- R Leopoldo Mayer - casa

alvo c/115m2, 3 dorm, 1
bwc, sala, copa, coz; área
serv., gar. + edícula alv.,
65m2• Terreno 567m2•

R$ 65.000,00

Ref. 2094-
Guaramirim - R. 28 de

Agosto, 2187 - Casa alv.,
150m2, 3 dorrn., sala,
copa/coz., 1 bwc, gar. 3
car .. Terreno 1.720m2•

R$ 250.000,00

Ref. 2107 - Jguá
Esquerdo - R. João J.
Ayraso, 1890 - casa alv.,
123m2, 1 stúte, 2 dorm.,
bwc, copa/COZ., sala, gar.,
área serviço. Terreno

25x50m2• R$ 93.000,00.

Ref. 3017 -

Guaramirim - Lot.
Raisisse - Temos vários

lotes R$ 11.500,00 à vista
ou R$ 5.000,00 entrada +

R$ 300,00 mensal

• -!t,O'•... 04···7·�, l"» '�,'
. .

371-0725
E-mail: beta@netuno.com.br

Rua João [anuário Ayroso, 53 I - Início [araguá.Esouerdo

COMPRAMOS
CASAS ATÉ

R$ 150.000,00
TRATAR AQUI!

Ref. 3062 - Vila Lenzi -

R. 657 - Terreno 400m2•

R$ 12.000,00, ou

entrada R$ 4.000,00 +

R$ 300,00 mensais.

Ref. 3051 - Vila Nova � R. 25 de Julho - Terreno 54x30 =

1.620m2. R$ 123.000,00 á vista ou entrada R$ 30.000,00
+ 10x R$ 10.000,00

Rua Eugenio Piaz -

Terreno 781,2m2.
R$ 26.500,00

Ref. 2037 - Lot. Santo
Antônio casa de rnad.,
90m2, 3 dorm., sala estar/
jantar, coz., bwc e demais

dep. R$ 17.000,00 mais
18x de R$ 150,00

Ref. 2035 - Chico de
Paulo - R Joaquim Fco de

Paula, 279, casa alvo

2pOm2, 4 dorm., 2 bwc,
sala jantar, sala TV, coz.,
lavand., chur., terreno
527m2• R$ 87.000,00

R. Arduíno Pradi -

Terreno 450m2•

R$ 22.000,00

3.200m2• R$ 75.000,00

Ref. 3080 - Jguá
Esquerdo - R. Alfredo
Schumann - Terreno

14.485,6m2.
R$ 220.000,00

Figueira - Rua José
Theodoro Ribeiro - Terreno

15x26,34 = 395m2•

R$ 15.000,00

Ref. 3079 -

Guaramirim - R. 28 de

Agosto, 955 - Terremp
12x20 = 240m2•

R$ 40.000,00

Ref. 2020 - Barra Rio
Cerro - Casa alv. 70m2, 2
dorm, sala estar/jantar, coz,

terreno c/ 450Jn2.
R$ 29.000,00. Aceita troca

p/ área de cultivo de banana
ou carro. Pode usar fundo de

garantia eR;IS Cx Econôm

Ref. 3044 - Vila Rau -

Lto. Ottokar - Terreno

378m2 - R$ 9.000,00,
ou entrada R$ 2.000,00
+ R$ 200,00 mensais

Schroeder - Terreno

780m2• R$ 6.000,00.

Ref. 2066 - Centro - R.
Marina Frutuoso, 422, casa
mista 7()m2,3 dorm, sala,
gar., alv., 85rri', coz., 2 bwc,
Iavand., área festa c/ chur.

R$ 70.000,00.
Troco por casa até

R$ 55.000,00

Ref. 2084 - João Pessoa

- R. 1036 - Casa alv., 2

dorm., sala, cozinha,

garagem, bwc, lavand ..

R$ 17.000,00

Terreno 434m2•

R$ 35.000,00

Ref. 2070 - Centenário
- R Walmor Zonta, lote
72, casa alv. 70m2, 2
dorm., sala, coz., bwc.
Terreno 364m2• Fica
cozinha sob medida
R$ 35.000,00

Ref. 2103 - Ilha da

Figueira - Uo. Bruns -

Casa alv., 140m2, 1 suíte,
2 dorm., sala, copa, coz.,
área serviço e garagem

Toda legalizada
R$ 65.000,00

Ref. 2073 - Baependi - R.

Maria Freiberguer Pamplona,
casa altopadrão de alvo 450Jn2,
2 vagas gar., 2 stútes,3 dorm,
área festa + chur., jardim de

invemo.salaestar/jantar.coz,
e demais dep. R$ 260.000,00

. Ref. 2102 - Jguá
Esquerdo - R. Horácio
Pradi - casa alvo 110m2, 1

suíte, 2 dorm., garagem,
sala, coz., lavand., bwc,

desp. + edícula c/ churr.. e
dorm, R$ 62.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Irolla
IMÓVEIS

1039 - Centro - próx. Ed. Carvalho
- casa cl 132m2, cl 4 qtos.

Terrenoc/ 1.525m2. R$ 135.000,00
- Aceita sítio, easa, carro ou

parcelamento.

1016 - Centro - próx. Ed. Carvalho
- 331,70m2, cl suíte, 3 qtós., salas
conj. CI lareira, dep.ernpreq., área
pI festas cl piscina. R$ 200.000,00

- Aceita apto: Central.
.

300'1 - Ed.
Jàcó
Emmendoerfel'
- Próx. Stúdio
FM - Suíte cl
hidra, 2 qtos.,
2 vagas de
garagem.
R$
92.000,00.

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

E-mail: girolla@-netuno.com.br

T DA. Telefone de,plantão: 9�73-9093
'"

� � -'" �
.

1026 - Centro - próx. Verdureira da

Ra-quel - 117m2, cl 3 qtos, 2 bwc's,
terreno cl 437,67m2• R$ 69.000,00.

Aceita parcelamento.

, 1052 - Agua Verde - Próx. Igreja São
Judas - 135m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.

Terreno cl 450,OOm2, R$ 59.000,00.

1175 -t- Czerniewicz - fundos antigo
salão Doering - 205m2., suíte, 2 qtos.
Terreno cl 1.220m2• R$ 85.000,00.

1272 - Próx. Lonimar - Local alto -

cl 235m2, suíte, 4 qtos, garagem pI 2
carros. R$ 85.000,00.

1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5

qtos, 2 bwc's, área pl festas. Terreno cl
1.541,35m2• R$ 85.000,00 - Aceita

casa em Jguá. ou carros.

3014 - Ed.
Novo Milênio -

próx. Cilo
Despachante -

suíte, 2 qtos.,
sacada cl 60m2•
R$ 70.000,00 +

acabamentos
finais.

1036 - Centro - defronte Cartório
Dna. Áurea - casa antiga cl 347,40m2:
Terreno cl 668,65m2, R$ 160.000,00.

1082 - Amizade - Res. Blumengartel
- 216m2, suíte, 2 qtos, bwc social, salas

conj., cozinha mobiliada, churrasqueira.
R$75.000,00 (Seminava)

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

130m2., cl 3 qtos., 2 bwc's.
R$ 65.000,00 - Aceita casa central.

I 1273 - Próx. Lonimar - Madeira cl
120m2, cl 3 qtos. Terreno cl 532,50m2•

R$ 49.000,00.

1024 - Centro - Próx. Escola Jaraguá -

Ponto comercial, terreno cl 455,OOm2•
R$ ;1.10.000,00.

3034 - Ed. Barão - em frente Elite

Móv�is - Suíte, 2 qtos. R$ 55.000,00.

1084 - Res. Versalhes - Faltando
acabamento finais cl 316m2, cl suíte'
cl hidra, 2 qtos., lavabo, salas conj.,
jardim de inverno, área pl festas. R$
150.000,00 - Aceita apto. Central.

1124 - R. Walter Marquart - 150m2
suíte, 2 qtos. Terreno cl 609,OOm2.
Ponto comercial, Próx. Prefeitura.

, R$ 55.000,00 .

.4
3050 - Cond.
I Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal -

Suíte, 2 qtos.,
sacada cl
churrasqueira,
cl piscina. R$
100.000,00.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home Page: www.tteiven.com.br

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

darm., 1 bwc
1845 - PIÇARRAS - R$ 35.000,00
cl 110m2 - 3 darm., 2 quadras praia

4211 - CENTRO - R$ 115.000,00
cl 200m2, Edif. Sílvio Pradi, suíte
+ 2 darm. - Permuta pl casa

4159 - CENTRO - R$ 49.000,00
- aptos disponíveis 102 e 202, 2

darm., 1 bwc + salão de festas
cl chur., garagem individual.

1812 - ITAJUBA - R$ 50.000,00,
sobrado à 150m da praia, suíte +

2 darm. cl mobília nova

1805 - CZERNIEWICZ -

nova - R$ 93.000,00 cl
142,50m2 - Terreno cl

367,50m2 - suíte + 2 darm.,
sala, 2 bwc, lavand.

1883 - BARRA - Ouro Verde -

R$ 29.000,00 - cl 125m2, 3 dorrn.,
.

1bwc

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, cl 127m2,
4 dorm., 2 bwc

4204 - CENTRO - R$ 40.000,00 -

Edif. Res. Maguilú - cl 100m2, 2

dorm., 1 bwc + dep. emp. cl bwc 1776 - AMIZADE - Bella Vista cl
219,44m2 - Nova - R$120.000,OO, suíte
cl doset cl bwc, hidro + escritório, 2

dorm., 1 bwc, terreno cf 378,75m2

.4189 - VILA BAEPENDI - R$
45.000,00 - cl 100m2. - Edif. Bartel

- suíte 4- 2 dorrn.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ENDE -�LU�� -�DIVIIN!lST�

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R O M A

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua Barão do

Rio Branco

- Cobertura nQ 603, cl área
total de 266,63 m2 (2

-

vagas de garagem) -

Entrada de R$ 67.890,06 +

assumir parcelas de
condomínio de construção

de 4,812 Cub's (R$
2.528,85) até final de obra.

- Apto nQ 302, cl 155m2, (cl
2 vagas de garagem) -

Entrada de R$ 39.500,00 e

assumir parcelas de
condomínio de construção
de R$ 1.386,86 (corrigidas
pelo Cub) até final de obra.

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2

quartos, cl área de 140m2,
sacada cl churrasqueira.

Entrada de
R$ 14.494,11 + 24

parcelas de Ä$ 2.042,38,
corrigido pelo CUß, em

sistema de condomínio de

construção.

Condomínio
Residencial Sunflower

_ Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
.

- Aptds. nQ 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demais

dep. Entrada de

R$ 15.707,04 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari _ Lateral
da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos cl 306,QOm2, com
suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e
demais dep., cl 2, vagas
de garagem. Edifício

com grande área social

(piscinas térmicas,
salões de festas, sala de

jogos, quadra de espor
tes, quiosques). Valor a
partir de R$ 180.900,00
acabado e a partir de

R$ 145.000,00
si acabamento

Edifício Tower Center
- Rua João Marcatto.

esquina com

Clemente Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep'
com 2 vagas de

garagem - Preço: R$
98.000,00, sem

acabamento
,

- Apto. nQ 805/1003 cl
suíte + 1 quarto e demais

dep. cl 1 garagem.
Valor R$ 60:000,00.
- Salas comerciais

executivas, em diversos

tamanhos, com preços a

partir de: R$ 40.000,00,
sem acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro, Centro: Apto

nQ 302, cl suíte + 2

quartos (área total de

148,55m2), sacada com

churrasqueira - de R$
69.000,00. Negociar
formas de pagamento.

- Apto nQ 204, cl suíte +

1 quarto e demais dep. -

R$ 57.000,00

r CASAS/APTOS ESALÄSA
-

Reinold;Rau, Ed.Marketpl� ,
VENDA - R$ 35.000,00

• Casa em alvenaria com

500m2, terreno com área total
de 3280m2, com 3 suítes 'e
demais dependências. Rua
Henrieh Aroldo Lessmann,
477. R$ 190.000,00
• Casa em alvenaria com

207m2, terreno com 590m2 -

R$ 130.000,00 no renascença
R. 755 nO 100.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 -

R$ 95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwe,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Píeolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Terre
no cl área total de 342 m')
Estrada Nova, Rua Urubiei, 118
- R$ 39.000,00
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Terre
no cl área total de 342 m')
Estrada Nova, Rua Urubiei, 100
- R$ 26.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais

dep. Terreno cl 480m2 - Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte
cl elosed + 2 quartos, sala,
cozinha semimobiliada, toda

murada, com portão eletrôni
co - Rua Guilherme Bheling -

R$ 120.000,00.
I. Casa em madeira com 3

1 quartos, sala, cozinha, bwe,
área de serviço e garagem -

1 Rua Carlos Meyer, 164 - R$

145.000,00• Residencial Amaryllis, Aptos
304 A, semi-mobiliado, suíte
+ 2 quartos. R$ 78.000,00
• Residencial Amaryllis, Aptos '

204 A, suíte + 2 quartos. R$
68.000,00
• Residencial Amaryllis, suíte
+ 1 quarto. R$ 53.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwe,
sala, cozinha" área de servi

ço, boa sacada e garagem -

Rua José Emmecdoerfer,
1533 - R$ 53.000,00
• Apto cl 3 quartos, sala,
cozinha, bwe, área de serviço,
1 vaga de garagem (Prédio cl
salão de festas e churras-

queira, portão e portaria LOCAÇÃO/APTOS/
eletrônica) - R. Pedro A. CASAS/SALAS
Fagundes, 45 - R$ 54.000,00 • Apto novo com suíte + 2

(entrada + assumir quartos, dep. de empregada
financiamentos CEF). completa, sacada com
• Apto. cl suíte + 2 quartos, churrasqueira (área total de

dep. empregada e demais 30'6m2),' prédio com piscina,
dep., 2 sacadas e 1 vaga de sauna, salão de festas - Rua

garagem, (área total de 185 Adolfo Saearri, 36, Ed.
m' e área útil de 153m') - Amaranthus R$ 1.000,00
Rua Barão do Rio Branco, Ed. • Aptó com suíte + 2 quartos
Sehioehet - R$ 70.000,00. e demais dep. (sacada cl
• Sala nO 208, área de ehurrasqueiral 1 valia de

38,45m2, com banheiro e 1 garagem) Rua Angelo 1
vaga de garagem - Rua Torinelli 78 - R$ 400,00.

.JL , -

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno no Lot. Versailhes,
com 300m2, na Rua João
Batista Roélolfo. Valor R$
15.500,00
• Terreno ideal para uso industrial
cl 20.000m2, na Rua Francisco
de Paula - R$ 130.000,00.
• Terreno em Guaramirim,
local nobre para residência. R$
22.000,00
• Com 493m2, na Rua Amábile
T. Pradi, próx. ao Cond.
AzaJéias - R$ 17.0aO,00.
• Terrenos cl 400m2, próx,
Colégio Julius Karsten, Vila Rau
- R$ 20.000,00 cada.
• Com 2.375m2 (com água
corrente) em Sehroeder, próxi
mo à Marisol - R$ 20.000,00
• Com 118.000,OOm2 localiza
do no Rio Manso - R$ 20.000,00
• Terreno com 1500,00 m' -

Rua Espírito $anto ., R$
65.000,00
• Terreno cl 630,OOm2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à vista, troca
por outro imóvel .ou área
construída.
• Terreno cl 1.018,OOm2 -

Condomínio das Azaléias,
JaragLJá �squerc:lO R$
30.000,00.
• Terreno cl área total de

400,OOm2 - Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl área total de

6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamirãnga
- R$ 60.000,00 (cada).
I 'Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Joinville, .próx. Persianas

Engler.
I Terreno com área de

102.752,OOm2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade II - R$ 250.000,00.
I Terreno cl 62.500,OOm2 - Rua

Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00 '

I Terreno cl 818,OOm2 na Rua

194,_Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
27.000,00
I Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenária de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$
120.000,00

A_ EPITÁCIO PESSOA, 42"1 - SALA 103 - FONE: 37"1-88"14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_ E3R
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CHave CHave
...

E PODE TER UMA
ELA V-ISTA

��QUIT�T� -

�N� �. P.f:ll1{� WOl.f:
Residêncial

��l� YI�T�

RESIDENCIAL

Localização: Vila Nova
I

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Salão de festas
- Playground
- 7 Pavimentos cl elevador

Financiamento direto com constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora. "r WOlFfPAR

CRECI612-J

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul- SC Fone: (047) 275-1594 achave@netuno.com.br PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

IMOBILIARIA

MENEGOTTI
I

�550_J

CHave

Imobiliária Menegotti Ltda. FONE: (047) 371-0031
http://www.immenegotti.hpg.com.br

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

e-mail: immenegotti@netuno.com.br.
ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,

TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5203 - CASA CENTRO - LAT-
. RA,Ll?;ROCOPIO GOMES,594
03 QU1RTOS; 02 SALAS; 02
BWC; q:HURRASQUElRA;
COZINHA; DESPENSA;
LAVAriJDERIA; G�RAGEM,
AMPL� JARDIM. TERRENO=
49,00Mlx 21,30M. Área do
,r,renoi 9S1.50m2 Área

Benfeitorias IS0.00m2. Preço:
140,000.00

5206 - CASA NEREU RAMOS -

R.PAULO VOLTOLIl)lJ,S�;;;lll.
CAVALO. 'CASA DE AL�NARIA C/ .

GALPÃOP/ COMÉRcDIO - NEREU
RAMOS. CASAC/ 2 QUARTOS, SALA

. f '

COPA/COZINHA,WC;CARAGEM,
MAISOGALPÃOSEMI-�CABADA

TERRENO = 40,001'0" X 20,00M =

SOO,OOMZ, RIBEIRÃO CAV,{1Q,..Á+�ª,çlo
terreno SOO,00m2 Área Benfeitorias

. 255.00m2. Preço: 65,000.00

5181 - CASA MISTA - SANTO
w-Äll:rt;�o - R, ANTERO

;.

CORREI(i\� LOTE 799, 03 QUAR-
TOS, SAtA,COPA/COZINHA,
GARAGfM EM ALVENARIA:

BWC, L1VANDERIA,CALÇADA
EM VOli''TA DA CASA, Área do

ii ,

terreno �99.00 m- Area Benfeitorias
. Öffi2':'" Preço: 15,000�00

.�21.:.Ç,ß,�4ALVENARIA -

VILA RAU. R: 965 - ANTON

FRIERICHSJ LOTE 34, DEP
:01 SUITE; 02 QUARTOS; 01
BWC; SALA! COZINHA;

-

GARAGEMhER.14,00MX
25,00M. Áre� do terreno

w�",ªºJ1Qº!JJ�"á�ea Benfeitorias
90.00m2, Preço: 40,000.00

5170 - CASA SOBRADO" VILA
LENZI - RUA MARCELO BARBI,
555. SOBRADO,PIS<rbtJ1?.I.ia�IG)R&:.i
SUITE, 2 QUARTOS" Wc, COPA/ .

,

COZINHA, LAV.ANpERIA, SALA,
SACADA FRONTAL E LATERAL

C/GRAD. ALUMrr-fIO - PISO IN
FERIOR: 2SALASC®MERCIASC/
DEPOSITO,3 WV, � GARAGENS.

AREA SUPERIOR =h:42Mb_mARJ3
INFERIOR = 152M2.Área do terreno
363,3Sm2, Área Benfeitorias
325.00m2. Preço: 135,000.00

5205-PARQUEAQUATICO -ILHA
DAFIGUEIRA-RUA:JARAGUA,S/
N - GUARAMi:ipM.1ERRENOCOM
SO,OOMX 6OO,OO� = 48.OQO,OOM2.
AREACONSTllUIDADE SOO,OOMZ
01 PISCINA DR 15,00M X 30,00M,
pl PISCINA Cd>M 10,00 X 25,00M.
Área do terrent 4S,000.00m2. Área
�ltoriß§,�.00m2. Preço:

350,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGUÁ DO SUL - SC

�
.

COD 058 - Jaraguá Esquerdo - Casa em

alvenaria medinq:º .l20,00m2 - 1 suít�,
3 ..quartos, sala, heiro, cozinha -

.

"Valor R$ 55.00

COD 020 - Ilha da Figueira - Casa
em alvenaria nova - 3 quartos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem - Valor R$ 55.000,00

= 'W.?:�w '�';�:liW:�j1��'V4H :@I=�""-WJ!

COD 027 - Vila lenzi - Casa em

alvenaria - 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros, copa/cozinha, área de

serviço, ga rag�rn ,=.'{aJgr_R$ 55.000,00

COD 021 - Vila Rau - Casa em alvenaria
nova medindo 174,00m2 - 1 suite, 2

quartos, sala de TV, copa, cozinha, lavan
deria, banheiro, área de festas, garagem,

toda murada - Valor R$ 85.000,00

ParecerComercial
Vende - Administra

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

.

fi Realizando seu sonho imobiliário
- 275-2920
- 275-2777

De terça a quinta-feiras = R$ 5,90
De sexta a domingo = R$ 6,90

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones
lazanhas, nhoques, pizzas, panquecas, peito

de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul - se - Fone 275-2825

Laan.
In! veia

275-3108

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$ 13.000,00
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 plmês
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$1.500,OO + R$ 205,00 pI mês
• Terreno cl 360m2 - Ilha da Figueira - Entr. R$ 5.000,00 + 5x R$ 3.400,00
• Terreno cl 374m2 - Barra (a 8km do Centro) - R$ 7.000,00 (Parcelado).
• Terreno cl 450m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01 - Centro - Jaraguá do sul

APARTAMENTOS
• EDIF. FLORENÇA - 2 dorms, cl 1�Om2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorrns. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinsehek
Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewiez - R$ 52.500,00

CASAS
• Alv. c/320m2 - Loteam. Papp - Barra - R$ 115.000,00
• Alv. cl 120m2 - Loteam. Ana Paula - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Alv. cl 115m2 - Centro (Próx. Aearaí) - R$ 53.000,00
• Alv. cl 160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$105.000,OO (nova)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
v,ilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371·2357
CASAS

lall- - Jguá Esquerdo: Alv.' 89m2, 3 dorm., sala, coz., bwc, garagem R$ 53.000;00
108 - Vila Lalau: Mista, 78m2, 3 dormit., sala, coz., bwc. R$ 45.000,00
110 - Vila Lenzi: Alv, 190m2, 3 dormit., com laje, 2 bwc.. R$ 75.000,00
111 - Nereu Ramos: Alv., 154m2, 3 dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq , R$ 45.000,00
113 - Estrada Nova BR-280: Alv., 190m2, 3 dormit., sala, coz., bwc, garagem R$ 35.000,00
114 - Ana Paula: Mista, 100m" 3 dormit., sala, coz.. , garagem, churras R$ 23.500,00
115 - Água Verde: Alv. 94m" 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ.. R$ 18.000,00
116 - irfa Martins: Alv., 100m2, 1 suíte, 2 dormit., sala com. + financ, R$ 25.000,00
118 - Santa Luzia: 2 aptos, 90m2 + sala comI., + casa mista, terreno 2.500m2 •• R$ 65.000,00
120· Nova Brasília: casa com 270m" 1 suíte, 3 dormitórios : R$ 70.000,00
143· Figueira: mista, 3 dormit., sala, coz., bwc, terreno 510m2 + financ, R$ 13.000,00

"LOCAÇÃO
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 250,00
Vila Nova: Apto novo com 2 dormit., sala, cozinha, bwc, garagem R$ 250,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

APARTAMENTOS
501 . Czerniewicz: 1 suíte, 2 dorm., demais dep. + financ : R$ 22.000,00
520 - Baependi: 1 suíte, 2 dorm., demais dep. (quitado) R$ 39.000,00

1 - Chácara totalmente plana com 20.000,00m2
2 - Casa em alvenaria 'com 40m2, com laje
3 - Toda cercada com tela
4 - Possui 5 lagoas grandes com toda infra
estrutura
5 - Criando peixes para v.enda em SC, PR e SP
6 - Com assistência da Prefeitura deJaraguá do
Sul
7 - Localizada em Santa Luzia
8 - R$ 90.000,00 - aceita troca pr casa- ou

terreno

TEODORO , .

ImOVelS
corretor - creci 8054

E-mail: teodoro@terra.com.br

Rua Gov. Jorge Lacerda, 166 - Fone: (47) 371-3724
, IMÓVEIS À VENDA

124 . Casa alvenaria cl 140m2• 1 suíte t 2 quartos .Ó:
Rua Hermann Purnhagen, Rau - próx. gráfica
22

· R$ 64.000,00
126 . Casa alvenaria cl 130m2• 1 suíte t 2 quartos.
Rua Hermann Schultz, 184, Vila Lenzi. ....R$ 48.000,00
127 . Casa alvenaria cl 198m2• 3 dormitórios. Centro
. fundos farmácia do sindicato .........R$ 75.000,00
136· Casa alvenaria cl 77m2 • 3 quartos. Rua Clara
S. Verbinen, 501, Estrada Nóva R$ 13.000,00
139· Sobrado cl 255m2 . 1 suíte t 2 quartos, cl sala
COrnI. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi. ....R$ 110.000,00
138 . Sobrado fase acabamento cl 209m2 - l' suíte �
2 quartos. Rua Francisco Piermann Jardim
Lenzi $

. .

.. · R 65.000,00
132 . Sobradp cl 215m2 - 1 suíte t 2 quartos. Rua
Francisco Paulo. 945. Chico Paulo R$ 88.000,00
144 . Sobrado cl 438m2• 1 suíte cl hidra t 4 quartos
cl sala comI. (t· de 80m2). garagem 3 automóveis e
d�mais dependências. Rua Olívio D. Brugnago. 624.
Vila Nova .....................................R$ 220.000,00
117 . Terreno cl 450m2. Rua Marcelo Barbl, Jardim
�n�

-

I
.. · .. ·

· R$ 20.000,00
16· Terreno cl 9.000m2• Estrada Jaraquá, Figueira

. �3;P.óS Elite Móveis R$ 35.000,00

p
Terreno cl 466.20m2. Rua Ricardo Grimm. Chico

l�UIO . próx igreja São Judas Tadeu ....R$ 19.500,00

A � . Terreno cl 450m2• Rua Ewaldo Schwartz.
mlzade - próx S 1- A

.

d R$101 .

. a a.o mlza e.......... 10.000,00
Terreno cl 450m2• Estrada Jaraguá. Figueira -

ao lado Ind. Tubos Mohor R$ 13.500,00
.102· Terreno cl 646m2• Rua Waldemar Habello, Vila Nova
- próx. Ind. Gatos & Atos R$ 26.500,00
103 . Terreno cl 420m2• Bairro Rau - próx. Sup'ermercado
Tonin : R$ 13.500,00
123 . Terreno cl 880m2• Rua José Emmendoerfer , Nova

Brasília - próx. Multiprint Etiquetas R$ 38.500,00
111 . Terreno cl 557.60m2• Rua João Batista Rudolf •

Amizade· Resid. Versalhes. (asfaltado) .......R$ 33.000,00
129· Terreno cl 575m2. Rua Jorge Czerniewicz, Centro -

próx. SCAR R$ 45.000,00
110 - Terreno 17x3B· cl. 646m2. Rua Waldemar Rabello .

lat. Rua 25 de Julho - Vila Nova R$ 27.000,00
135 - Terreno cl t· 2.000m2• Lateral rua José Theodoro

Rib�iro - próx. Indumak R$ 75.000,00
125· Terreno cl 412.84m2• Rua Clara Hanernann, Barra -

próx. Malhas Adagha R$ 12.500,00
128 . Sala Comercial cl 33m2• Rua Guilherme Hering,
centro - próx. Farmácia Barufi R$ 18.000,00
130· Terreno cl 5.000m2• BR. SC·416 . KM 09 - após
Nanete Malhas R$ 65.000,00
140 - Terreno cl 750m2 t área de domínio. BR. SC-416 -

antes Nanete Malhas R$ 17.000,00
141 . Terreno cl 728.75m2• Rua Roberto Ziermermann.
Amizade· Loteamento Behling R$ 29.000,00
142 . Terreno cl 1.750m2• Bairro João Pessoa - próx.
p'onte de Schroeder - ótimo terreno R$ 15.000,00
143 - Terreno ell250m2• R. Carlos Schultz o B.

Czerniewicz R$ 13.000,00

" CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

COnlpra
Vende

Aluga MAIIIMAR
IMOVEIS

Casas

Terrenos

Apartamentos
Vila Lalau - Terreno com 364,OOm2• Valor R$ 18.000,00
Vila Lalau - Casa em alvenaria cl lS0,OOm2• Sendo 3 dormitórios e demais dependências. Nos fundos construção
I quarto, cozinha e bwc. Terreno todo murado. Valor R$ 63.000,00
Jar'aguá Esquerdo - Casa em alvenaria cl S4,OOm2• Sendo 2 dormitórios e demais dependências. Terreno com

S14,00m2• Valor R$ 37.000,00
.

'PrOMoção Mês de Maio'
No mês de maio a MARIMAR IMÓVEIS etá com uma big promoção veja só: Na

compra de um imóvel você ganha um prsentão e de uma olhada na relação de

presentes que a MARIMAR separou para você:
FREEZER - MICROONDAS - TV29' - MÁQUINA LAVAR ROUPA - LAVA LOUÇA -

GELADEIRA - FOGÃO - SOM - E MUITO MAIS.

Então o que você está esperando para procurar hoje mesmo a MARIMAR e fechar
um excelente negócio e ainda levar aquele presentão?

Não é sorteio é presente mesmo.

Dispomos de várias opções em terrenos, apartamentos, casas, sobrados, lotes ...
Temos créditos imobiliários para construção, reforma ou aquisição.

�rojetos

1f
Residencial

Reformas HEXAGONAL Comercial

Construçõe� ENGENHARIA LTDA. Industrial

Arte. de Projetar e Construir com Segurança e Economia
Mão-de·Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segurança

Rua Fritz Bartei, 77-51. 03- Baependi • Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-0051
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AiY F. <9�Co-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

. CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO

ENDOCRINOLOGIA

V�CUwev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
tsr. FábicrC. M<W\tei,ro

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Wee e, 50 - Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDO CASA EM ALVENARIA, seminova com

03 anos, acabamento interno em gesso e massa

corrida, estrutura para 2° pavimento, bem arejada,
com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, despensa, .1

área de serviço e garagem. Grades em todas as

janelas, calçada, jardim frente e fundos e canil.
Local: Bairro: Estrada Nova, próximo a BR-280 :
Aceita-se terreno ou carro como parte do pagto.

Valor: R$ 39.000,00 Tratar: 3723124 com Ivone ou Silvio.

�'l�ll mrITAt1iJl
Empreendimentos Imobiliários

9
�
g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372-1499
371-3807

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS

1
\

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS Ul

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO
o

i";
...

POR APARTAMENTO �
CHURRASQUEIRA

...
Ul
o
CI
H

1
LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

'"
...
z

PRÓX. WEG II
'"

�
RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN '"

:.:

o
_'

' ..

É TUDO O QUE VOCÊ
Ul

Ul
H

PRECISA PARA MORAR BEM '"

.6

1
z

Ul

CONSULTE-NOS
o

CONSTRUÇÃO E VENDAS
Ul
"'
o

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA .ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1438. SALA 04

CRECI H39;.J

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,00m2 - 1 suíte, 2 quartos, dependo empregada e

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 114,23m2 - R$ 47.840,00
304 - Terreno com 3.719,25m2 - Rua Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
310 - Terreno com 753,90m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
311 - Terreno com 2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha � -R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - R$ 26.500,00.. Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro
403 - Casa alvenaria com 325,00m2 - Terreno com 714,OQm2
- Centro, 1 suíte, Z quartos, sala, copa, cozinha, garagem
p/4 carros, ampla área de lazer. Acompanha móveis - Aceita
imóvel em Baln. Camboriú como parta do pagamento.
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 valer),
405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
108,00m2 - Terreno com 450,00m2. Aceita automóvel como
parte de pagamento - R$ 15.000,00 Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

1
CASAS

1� Casa de alvenaria com 160,00m2, situado no Jguá "

Esquerdo, Loteamento Fredolino Martins, Próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
� Casa de alvenaria com 135,00m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
� Casa de alvenaria com 70,00m2, (em construção),

1 �f7.:!"�E;i;§�t�:�E��r:�:;:: I,no Loteamento Bela Vista. Valor R$ 115.000;00.
� 1/2 água de alvenaria com 60,00m2, no Loteamento

Ana Paula III. Valor R$ 20.000,00
� casa de alvenaria em construção com 123m2, + casa

1de madeira com 30m2, situada no lote 55 do loteamento

Ouro Verde. Valor 25.000,00
� Casa de madeira 'de 55,00m2 toda murada no

loteamento Ana Paula III valor 17.000,00

TERRENOS

� Terreno com 435,00m2, situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.

1� Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua

Luis Bortolini. Valor R$ 20.000.00
.

� Terreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III.
.

Valor R$ 12,000,00.
� Terreno no loteamento São Cristovão (Bairro
Amizade). Valor R$ 11.500,00.

� Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann

-I
16.000,00

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

� CAMPOSAMPIERO I � CAMPOSAMPIERO II

� FIRENZE � OUROVERDE

� ZANGHELINE

1
FINANCIAMOS COM UMA ENTRADA E O

RESTANTE EM ATÉ 60 MESES.

CONDOMIÍNIO FECHADO

� FLAMBOYANT - COM VISTA PANORÂMICA.

CRECII541-J

Cõd. 0069·
Casa de
alvenaria
inacabada c/
100,00m2,
contendo 3

quartos, sala,
cozinha, bwc,

, lavanderia/
garagem. Terreno c/ 752,00m2• Sito à Rua Emílio
Mondt, próximo ao Salão Bracinhö, Bairro Bracinho
em Schroeder. Valor R$ 14.000,00. Negociáveis

1

Informativo
Imobil iário
AIJS

A A.I.J.S. agradece a Caixa
Econômica Federal, agência de

Jaraguá do Sul, na pessoa da Sra.
Marisa Lúcia Demarchi e demais

gerentes, e também agência
Guaramirim, na pessoa do Sr.

Marcelo Campos Silveira e lohana
Stiner dos Santos e ao Sr. Carlos

Roberto Wengerkievicz,
superintendente de negócios da
C.E.F., pela reunião realizada no

último dia 25, nas dependências do

Hotel Etalan. A parceria e negócios
que juntos buscamos fortalecer

vem ao encontro das expectativas
dos associados.

Na ocaslãofoi decidido que a

C.E.F. providenciará treinamento

para as imobiliárias associadas e

fi rmaremos convênio para
podermos atender as pessoas que
buscam a agência para realizarem
financiamentos. O objetivo é que a

C.E.F. indique as imobiliárias
associadas para atender também

este público.

Atenciosamente,

A Diretoria

VENDE:

quartos,
sala,
cozinha,
bwc +,
edícula.

Terreno c/ 520,00, todo murado. Sito à Rua (60)
Joaquim Francisco de Paulo, Bairro Chico de Paula.
Valor R$ 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Precisa-se de
balconista de
farmácia com

experiência.
Tratar: 275-3469.

HUMANA URGENTE

Rua JorgeCzerniewicz, 1245
(RuadoHospitaI Jaraguá)
Cx. PostaI 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 372-1091

humana@humana.com.br
www.humana.com.br

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Bobinador de Motores com experiência
- Frentista
- Atendente de Açougue
; Digitador com curso técnico ou 3º grau em

informática
'

(Excel, Windows, Power Point)
- Engenheiro Agrônomo com experiência em

, agricultura
- Enfermeiro (a)
- Auxiliar de Produção com 2º grau incompleto
- Eletricista
- Vendedor Interno e Externo
- Relações Públicas
- Bordador (manual e à máquina)
- Veterinário (zootécnico)
- Talhadeira
- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Farmacêutico (a)
- Açougueiro
- Operador de Torno CNC (para trabalhar em
Guaramirim)
- Costureira (para trabalhar em Schroeder) -,

- Auxiliar de Tinturaria (para trabalhar em Schroeder)
- Desenhista Projetista
- Torneiro Mecânico
- Preparador de Máquinas (para trabalhar em
Corupá)
- Fresador (para trabalhar em Corupá)
- Vendedor de Material de Construção
- Confeiteiro (a)

.

- Padeiro (a)
- Mecânico de Suspensão
- Cronometrista
- Expedidor de Materiais (indústria metalúrqíca)
- Costureira
- Tintureiro
-Zeladora
- Auxiliar Administrativo (cursando 3º grau)

, - Açogueiro

Procura-se serviço
para predeiro, faço
serviços de pedreiro

em geral com
garantia do serviço.
Atendo em Jaraguá e

redondeza, se
precisar é só chamar.
Tratar: 370-4295

LASSIFICADOS
cosas / apartamentos / chácaras / terrenos

Vende-se terreno na

Vila Lenzi com água,
luz, esgoto, .

calçamento e

escritura.

R$ 13.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se, na Vila

Rau, terreno de
400m, livre de
enchente.

R$ 7.800,00. Aceita-se
negociação.

Tratar: 9103-6520,
com Adriana.

Vende-se, próximo
Sociedade Vieirense,
na Vila Lalau, terreno
de 400m, com água e

luz, todo
murado, com portão
de alumínio, + meia

água de alvenaria.
R$ 25.000,00

(negociável). Tratar:
275-2010 I 371-9028.

Vende-se terreno, no
Loteamento Versailes,
de 400m, com rua

asfaltada, com casa.

mista. R$ 23.500,00.
Aceita-se carro ou

negociação. Tratar:
9103-6520, com

Adriana.

Vende-se terreno, na
Barra, no Loteamento
Casa Nova II, com
347m2, 26 salários
mínimos e assumir +
31x no valor de 1
\

salário mínimo cada.
Tratar: 276-0070.

Vende-se terreno,
com casa, na praia de

Itajuba, com 300m2.
Tratar: 9962-6139.

Vendo terreno com

101.000m2, e 3
chácaras com

4.350m2, cada,
localizada em

Schroeder, próximo à
Usina Bracinho, com'
luz, nascente de

água, água do Samae,
próprio para
agricultura,

agropecuária, açudes
e outros. Interessados

, tratar: 47 453-1023 I
47 453-0964.

Vende-se terreno

com 900m2, com
casa de 40m2, de
alvenaria, +

fundamento de
36m2, em Schroeder.
R$ 22.000,00. Tratar:

'

274-8329 I 392-3094.

Vendo terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao Salão
Amizade. R$

7.000,00. Aceita-se
carro no negócio.
Tratar: 371-2829.

Vendo terreno, com
1.230m2, no Ribeirão
Grande da Luz, a
700m da Ceval
Alimentos.

R$ 10.000,00.
Tratar: 376-1484.

Vende-se terreno

com 320m2, com
casa em construção

com 80m2. R$
9.000,00. Tratar:

9112-4711.

Vende-se terreno

próximo do UNERJ,
com 8.400m2•

Aceita-se terreno ou

imóvel de menor
valor. Valor a

combinar.
Trata,r: 371-6640.

Vende-se terreno

Lot. Divinópolis
(Figueira) .

Ótimo terreno,
topografia plana,
397 m-, 15X26,5, 2

lotes. R$ 14.000,00 e

R$ 15.000,00. Tratar:
'Walter CRECI 9238,
no telefone 372-3922.

Vende-se TERRENO
- B. VILA RAU

Área de 328,00m2,
com escritura, no
Residencial Helena.

R$ 10.000,00
Tratar: Wolf (creci
7402), no telefone

9973-3623

Vende-se casa de
131m2, de alvenaria,
na Vila Amizade.

R$ 45.000,00.
Tratar: 371-4966.

Procura-se
Profissional com

ampla experiência
administrativa e

comercial, 42 anos,

fem., último emprego
em uma

multinacional,
possuo veículo

próprio e tenho

disponibilidade para
viagens. Contatos
com Cristina.

Aguardo novas

oportunidades.
Tratar: 9102-3909

Procura-se Talhador

parq confecção
com experiência no

corte de malhas e

tecidos para trabalho
free lance.

Tratar: 371-5098

Procura-se emprego.
Tratar: 276-0070.

SOL PARAGLIDERS,
precisa de

. costureiras.
Iriteressadas

comparecer na Rua:
Walter Marquardt,
1180, próximo á

Prefeitura.

Renaut Dieave
admite: vendedor

para vendas de
automóveis e

consórcio, oferece
salário fixo +

comissão .. ajuda,
Unimed. Interessados

comparecer com
curriculum vitae, no
seguinte endereço:
Rua Av. Prefeito
Waldemar Grubba, I

3449. (em frente ao

D� de Weg)

Oportunidade de

emprego: Precisa-se
de vendedores com

ou sem experiência
para trabalhar no
Consórcio Globo,
oferece-se salário

fixo, vale' transporte,
tiquet - refeição.

Vende-se casa com

96m2, mista, com + 1

quitinete de 30m2 de

alvenaria, toda
murada, na Vila
Rau. R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se ou troca-se

casa Barra Velha por
,
casa em Jaraguá do

Sul. Tratar:
446-0556 I 9961-9055.

Vendo casa mista,
toda murada, 90m2•
Tratar: 372-0391.
Aceita-se carro no

negócio.

Vendo casa, 80m2, de
alvenaria, murada,

com grades na janela,
3 quartos e demais

dependências.
Próximo ao Mercado
Brasão, na Estrada

Nova. Tratar:
372-3874 I 371-5817.

Vende-se casa de

alvenaria, 80m2, 3
quartos, com laje,

terreno de 450m, todo
.murado. Localizado

no Loteamento
Garcia. Tratar:
275-2294.

Vende-se casa em

Guaramirim, com
120m2• R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Vende-se casa cl
160m2. Vila Nova -

R$ 78.000,00.
Tratar: 371-5621.

Vendo um mini

mercado, com
estoque e equipamen
tos, ou só estoque.
Aceita casa no

negócio. Tratar:
276:-0396 ou 371-2599.

Vende-se casa mista;
130m2, toda murada,

na Vila Rau.

R$ 21.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 372-0391.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis

Confira
enas

es

R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$ 17,.,00

Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jaraguá do sul - SC

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90,
Calzone R$ 17,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

'8��a-�
317,1:".655+

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Adélia Fisch�r, 239 - ,Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fon� 370-8800

Grupo especial de automóveis com 04 (quatro) contempla�ões todo mês

Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de Couro. Sorteio dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoço

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Agora representando Pneus ItIIICHELIN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(0**47)
372-2903
9973-3623

35 - CASA ALVENARIA, CZERNIEWICZ -

R. MAX DOERING, 182. CASA ALVENARIA.
ÁREA DE 210,00 M2 - 05 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA, LAVANDERIA, 02
BWC, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM.
TERRENO 15,00 M X 30,00M. Área do
terreno 4S0.00m2:Área Benfeitorias
210.00m2. Preço: 80,000.00

41 - CASA
ALVENARIA - VILA
RAU. R. 90RGE

BURH, 249 (
FUNDOS ), CASA
EM ALVENARIA,
02 QUARTOS,
SALA, COPA/

COZINHA, BWC, ÁREA DE SERVIÇO,
GARAGEM. Área do terreno ?00.00m2. Área
Benfeitorias ?0.00m2 . Preço: 35,000.00

36 - CASA ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA. R. ANGELO JULIO BARUFFI. .02
CASAS EM ALVÉNARIA, 124,00 M2 - 03

QUARTOS, 02 BWC, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM,
lS3,00M2 - EQUIVALENTE A 02 KITINETES
COM 02 qUARTOS. TERRENO 28,00M :<
42,SOM. Area do terreno 1, I90.00m2 Area
Benfeitorias 277.00m2. Preço: 80,000.00

9 - TERRENO
CHICO DE
PAULA. R.

JOAQUIM
FRANCISCO DE
PAILO -

LATERAL.
TERRENO ÁREA
DE 39S,64M2

(FRENTE IS,OOM,. FUNDOS 14,89 M,
LADO DIREITO 24,S? M, LADO

ESQUERDO 26,49 M. RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAULO. Área do terreno
39S.64m2. Preço: 13,000.00

40 - CASA ALVENARIA - AMIZADE. R.

JOÃO BAPTISTA RUDOLF, CASA PARA
RETIRAR DO LOCAL. ÁREA DE 63,00 M2
- 03 QUARTOS, 01 BWC, COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, VARANDA,GARAGEM. CASA
PRÉ MOLDADA EM CONCRETO -

INCLUÍDO-PARTE HIDRÁULICA E

ELÉTRICA. Área do terreno 0.00m2. Área
Benfeitorias 63.00m2. Preço: 9,000.00

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

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

o SESC - Serviço Social do Comércio e a Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, convidam a todos a participarem do Dia do Desafio, que
será realizado no dia 30 de maio de 2001 (quarta-feira), a partir dás Oh até

as 21h. Neste dia milhões de pessoas em todo o mundo estarão quebrando sua

rotina por no mínimo'15 minutos, participando de atividades para promoção
da saúde e do bem estar.

Jaraguá do Sul estará disputando diretamente com o Município de Jacareí

(SP), aquele que apresentar o maior percentual de pessoas participantes, dc
zero hora c'te es 21 horas deste dia receberá um troféu além dos

certificados de participação.
Vamos lá! Aproveite este momento e faça dele um hábito. Você vai perceber
que com a prática de atividades físicas pode-se evitar doenças do coração,
de circulação, dores musculares, além de diminuir o nível de tensão e stress ..

Faça isto por você, por sua Empresa/Instituição e por sua cidade.

Ligue para coordenação do projeto. Fone: 275-1300 ou para o SESC, fone:
371-8930 para receber um profissional de Educação Física na sua empresa/
instituição para fazer uma atividade com sua equipe de trabalho ou programe

uma atividade como desafio para sua equipe.
. Neste dia haverá muitas atividades e apresentações na Praça Angelo Piazera.

Nosso Município aceitou mais este desafio, contando com sua participação!

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

Aproveite: compre sua cozinha,
órea de serviço e dormitório
Dellanno/Bertolini,

com 2010, 3010 e 4010 de desconto,
sobre preço de tabele.

omoção até 12 de maio de '200'1:

SE
JARAGUÁ DO SUL

II

FIEse

SENAI

o SENAI - CET Jaraguá do Sul

Inscrições abertas para:
1
ii

• Administração de Produção - 90h.
• CAD Confecção - 60h.
• Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Indústrial - 180h
• Confiabilidade Metrológica - 16h.
• Modelagem Industrial - 300h
• MOPE (Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.
• 'Métodos de Moderação ou METAPLAN - 16h.
• Soldagem Industrial - 80h

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.'
e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

Vende-se casa

dealvenaria - B. Vila
Rau. Área de

70,00m2 - 02 quartos
Terreno com 700,00
m-, Rua Jorge Buhr,

249 - fundos
R$ 35.000,00.
Tratar: Wolf

(creei 7402)
Telefone: 9973-3623.

Vende-se casa de
alvenaria 53,00m2 -

02 quartos. Terreno
� com 250,00m2•
, R$ 20.000,00 ou troca
I pqr outro imóvel.

Tratar: Wolf

(creei 7402).
Telefone: 9973-3623

,

Vende-se casa

nova - Barra do
Rio Cerro II. Casa

em alvenaria
localizada nas

proximidades da
Chocoleite com área

de 70,00m2 - 02

quartos. terreno com

322,00m2.
R$ 20.000,00 ou

R$ 10 mil de entrada
e o saldo em 100

parcelas de 01 SM ..
Tratar: Wolf

(creei 7402).
Telefone: 9973-3623.

Vende-se casa

alvenaria - B.
Amizade. Área de
130,00 m-- 03 quar
tos. Terreno com

503,50m2•
R$ 25.000,00. Aceita
carro. Tratar: Wolf

(creei 74oe.) .

Telefone: 9973-3623.

Vende-se casa

alvenaria _; B.
Amizade. Área de

120,00 -m? - 03

quartos
R$ 47.000,00.
Tratar: Wolf

(creei 7402)
Telefone: 9973-3623 .

Vende-se casa pré
moldada para
tirar do local.

Área de 63,00 m? -

03 quartos. Inclui
.

parte elétrica e

hidráulica.
Valor R$ 9.000 ,qp.

Tratar: Wolf

(creei 7402)
Telefone: 9973-3623.

Vende-se sobrado
novo - B.

Czerniewicz.
Área de 220,00 m--
01 suíte, 02 quartos.

R$ 115.000,00.
Tra tar: Wolf

(creei 7402)
Telefone: 9973-3623.

I

Vendo casa em

alvenaria com 03

anos, seminova,
acabamento interno
em gesso e massa

corrida, grade em

todas as janelas,
calçada em volta ,

jardim frente e

fundo, canil; 02

quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço,

despensa e garagem.
Local:

Bairro Estrada Nova,

Aproveite as oportunidades que o

CORREIODO POVO está dando para você.
Confira as melhores ofertas da semana

LEIA -UGUE - ANUNCIE -

Fone/FaX: (047) 370-7919/370-8649

próximo à BR 280.
Valor R$ 39.000,00
(aceita carro ou

terreno de menor

valor). Tratar
com Ivone
372 3124:

Vende-se casa de
madeira em Barra

Velha com 130m2, 4

quartos,
banheiro ,sala,
cozinhá, área de

festa,garagem para 2

carros, toda
murada,'distâneia de
600m do mar. Não

tem perigo de
ressaca. Valor
R$ 26.500,00

Tratar: 370-0375.

Vende-se Casa de
alvenaria, 118 m-, 3

quartos, sala,
cozinha, BWe,

lavanderia, garagem,
com laje, ótimo local

(alto). Valor
R$ 44.000,00 (aceita
imóvel de menor

valor, Vila Lenzi ou

imediações) .

Tratar: Walter

(creei 9238).
Telefone:
372-3922.

Vende-se casa Lot.
Sto. Antônio, 3 Rios

do Norte semi

acabada, 70 m- com

laje, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro e

fundamento nos

fundos, terreno plano
-com escritura,
R$ 19.000,00
Tratar: Walter

(creei 9238).

Telefone: 372-3922.

Vende-se casa na

praia de Piçarras, a

300 mts da praia,
com 110 m-, duas

garagens, e com uma

casa menor nos

fundos. Valor
R$ 45.000,00
(negoeiáveis)

Tratar: 9113-27791
370-9139

Vende-se próximo ao

Centro, casa mista, 4

quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro e

garagem. Com
terreno de 650m.

R$ 32.000,00.
Aceita-se carro e

proposta.
Tratar: 275-2010.

Vendo, galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto,
área de 200,00m2

(10x20m)
R$ 6.500,00. Tratar
com eng. Silvio.
Fone 9975-2825.

Vende-se um

apartamento com 1

suíte; 2 quartos, sala
clsacada, banheiro,
cozinha cl lavação,

no Bairro

Czerniewicz, próximo
ao Alberto Bauer, .

valor de R$ 47.000,00
ou entrada de R$

24.000,00 e assumir
financiamento pela

CEF. Tratar: Roselene
Telefone: 371-1820 ou

275-1967.

COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS
�NDRZElWSKI LTDA.

Necessita urgente de pessoas, 20 no mínimo,
que possuam carro ou moto para trabalhar
na entrega de listas telefônica "listei".

Aos interessados tratar pelo fone: 372-2059
ou na R. Max Eugênio Roberto Ziemann, 176,

bairro Czerniewicz próximo à Canarinho.
Falar com Vanderley

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato pará protesto de Titulas contra:

Adernar de Souza - R Walter Marquardt, 818 - Nesta;
Adernar de Souza ME - R Walter Marquardt, 818 - Nesta;
Anegret Reinke Wudtke ME - Estrada Rio Cerro II - Nesta;
Arlindo Alves de Lima ME_ R Padre Alberto Romualdo Jakobs, sn°, Vila
Lenzi - Nesta;
Auto Renovadora Ltda, - R Reinaldo Rau, 500 - Nesta;
Celio Antonio Pereira - R Paulo Kraemer, 425, Água Verde - Nesta;
Cida Modas Ltda, ME - R Julho Tissi, 100 - Nesta;
Cristiane Aparecida Schroeder - Rodovia BR-280, Km 61, n° 5070 _

Nesta;
Cristiano Ricardo Wulff - R. Maximiliano Hiendlmayer, sn° - Nesta;
DPSA Comércio e Repres. Ltda. - R Bernardo Dornbusch, 719 - Nesta;
DPSA Comércio e Repres. Ltda. - R Bernardo Dornbusch, 719 - Nesta;
DPSA Comércio e Repres. Ltda. - R Bernardo Dornbusch, 719 - Nesta;
Edeltraudi Rencken - R Paulo Kraemer, 207 - Nesta;
Ednei Gonçalves Marcos - R Alberto Santos Dumont, 582, apto 03 _

Nesta;
Frigumz Alimentos S/A. - Estrada Santa Luzia, KM 16, cx P 98 - Nesta;
Frigumz Alimentos S/A. - Estrada Santa Luzia, KM 16, cx P 98 - Nesta;
Frigumz Alimentos S/A. - Estrada Santa Luzia, KM 16, cx P 98 - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss Ltda, - BR-280, Km 82, sln - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss Ltda, - BR-280, Km 82, sln - Nesta;
Ind. de Máq. Kniss Ltda, - BR-280, Km 82, sln - Nesta;
Indústria de Máquinas Kniss Ltda, - Rua Alagoas, 190 - Nesta;
Jarai Terrapl. Serviços Agrícolas Ltda. - R Amazonas, 324 - Nesta;
João Pereira Rocha - Rod. BR-280, 303 - Agua Verde - Nesta;
Job Ind. Com. de Repres, Ltda. - R. Alberto Krause, sin° - Nesta;
Jometal Dist de Alum. Chapas e Aces. - R Virgilio Pedro Rubini, sn°, Rio
Bento - Nesta;
José Carlos Klein - R. Afonso Nicoluzzi, sinO, Vila Rau - Nesta;
José Manoel Vieira - R. Joaquim Francisco de Paulo - Nesta;

.
Kellei Felden - Av. Get Vargas, 49, apto 301 - Nesta;
Leandro Pereira - R. Paulo Kramer, 425 - Nesta;
Lourdes Maria Soethe - R. Prof. Antonio Estanislau Ayroso, 171 _

Nesta;
Lucianita C. P. Lucktenberg - ME - R. Carlos Frederico Ranthun, sn° _

Nesta;
.

Luis Mario da Silva Machado - São João Batista, 37 - Schroeder;
Marcia Sasse - R Max Wilhelm - Nesta;
Marcos Antonio Prestes Souza - Esteria L. Friedrich, 117 - Nesta;
Massão Minoro Salai Wayima - R. Angelo Torinelli, 78, apto 302 _'

Nesta; _

.

Mercado Edgar Ltda, - R Manoel Francisco da Costa, 3n - Nesta;
Michelle Tatiana Gianesini - R. Bernardo Dornbusch, 226 - Nesta;
Miquerinos Construções e Incorporações Ltda. - R. Anita Garibaldi, 1615
Joinville; .

Móveis Spezia - R Guararnirim, sin° - Nesta;
MS Luminosos Ltda. - R. João Franzer, 164 -, Nesta;
Mundo da Fantasia Festas e Pres. Ltda. - R. Erwino Menegotti, 113-
Nesta;
Naiana Alexandra de Souza - Lourival Zocatelli, 85, Vila Lenzi - Nesta;
Odair Publicidade Ltdl. .

...:. Exp. Àntonio Carlos JF, 23 ,--- Nesta;
Peba Auto Peças Ltda. - R. Seme Mattar, 12 - Nesta;

\
Pedro Roque Johner - Est Santa Luzia, 115 - Nesta;
Pizzaria Caneri Ltda. - R. CeI. Procópio Gomes Oliveira, 616, Cenlro-
Nesta;

.

Pizzaria Caneri Ltda. - R CeL Procópio Gomes Oliveira, 616, Centro+
Nesta;
R Mar Indústria e Comércio Ltda. - Walter Marquardt, 131: Vila Nova
Nesta;
R Mar Indústria e Comércio Ltda. -Walter Marquardt, 131, Vila Nova-
Nesta; I

,
.

R Mar Indústria e Comércio Ltda. - Walter Marquardt, 131, Vila Nova
Nesta;
Refrigeração Frigomaq Ltda. - R. Pomerode, 99, cxp 17 - Nesta;
Rematex Ind. Com. Malhas Ltda. - RI Angelo Rubini, 1079 (fundos) -

Nesta; .

Roberto Marquardt - R. Walter Marquardt, 131 - Nesta;
Rubini Com: de Embalagens Ltda. - R.; Angelo Rubini, 750 (Frente Ciluma)
- Nesta;
Silmar dos Santos - R. Pedro Floriani, sin° - Nesta;
Silvio Nascimento - R. Exp. Ferreira, sin°, Amizade - Nesta;
Sinval Alves Rodrigues - R. José Narloch, 2055 - Nesta;
Sinval Alves Rodrigues - R. José Narloch, 2055 - Nesta;
Sol Alimentos Ltda. - R Almiro de Miranda Ramos, 643/0 - Nesta;
Saneie Felipe Fellin - R. Dona Antonio, 300 - Nesta;
Saneie Felipe Fellin - ME - R. Dona Antonio, 300 - Nesta;
Valmir Luis Vicentim - R. Amoldo Piske, 843 - Nesta;
Valmor José Zonta - R. Alfredo Carlos Meyer, 231 - Nesta;
Vanderlei Leandro Kopp - R. João Planinscheck, 27 - Nesta;
Vera Lucia Ferreira - R. José Emendoerfer, 11 - Nesta;
Young Line Indústria e Comércio Ltda, - R. Walter Marquardt,"3031 -
Nesta;
Zenaide Maria Lescowicz Lazzaris - R. Domingos da Rosa, 120 - Nesta;
Zusbach Artigos e Presentes Conf. - Av. Salomão C. de Almeida, 609-
Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar ii devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Mull�r,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razao

por que não o faz, sob a pena de serem os r�feridos .protestados na

forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 16 de maio de 2001,

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AÚCHA Sábado, 19 de maio de 2001 _. CORREIODOPOVO·5

Estampa de Taura
-

REFLEXAO

"Quando seu filho
lhe pedir dinheiro
para comprar um
cavalo, uma bota
ou bombacha,
analise com

cuidado, seja
realista com os seus

recursos

financeiros, mas
lembre-se que se ele

precisar de dinheiro
para as drogas, ele
procurará outros

meios, e,
dificilmente pedirá
ao pai ". Cissinando
do Carmo Neto,
·narrador.

o, mais uma vez, porque

sempre.

você e a Ariadine.

"No últi

pois
també

cresce na

jaraguaens ,�
,. 1*

no proxtmo p
atr é

preside

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PÁRA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Agenda
Gaúcha

de maio - 280 curso de
ança Gaúcha, nível dois - CTG
ço Jaraguaense.
a 20 de maio - Rodeio CTG
dependentes dá Querência -

Jal.

o� 27 de maio - Rodeio CTG
açao do Valle - Gaspar

e-mail: casacampeira@terra.com.br
NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22 -

Centro Jaraguá do Sul t Santa ·Catarina

"Sempre presente nos melhores momentos"
NOVOS :t,UTOMóviiIS

o;; USADOS

NEGÓCIO DE
DONO PARA

DONO

275-1701
371-8287

ESTRUTURAS PR' FABRICADAS

"Prestigiando a tradição 'gaúcha"

Rua loão lanuário Ayroso, 772Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1407 - 371-2109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Foco
por Mariana Meireles

ResgQ
deép

Quase quatro anos após o

término das gravações de seus

120 capítulos, a terceira versão da

novela "O Direito de Nascer" es
tréia nessa segunda, dia 21, no
SBT. Produzida pela produtora
independente JPO com orça
mento de R$ 30 mil por capitulo,
a trama adaptada do texto do

escritor cubano Felix Caignet por
Aziz Bajur e Jaime Camargo vai

substituir a segunda reprise de

"Éramos Seis". A decisão de tirar

agora "O Direito de Nascer" do
baú tem justificativa. No momen

to em que acaba de assinar

contrato com a emissora Televisa

para produzir tramas mexicanas

estreladas por atores brasileiros,
a intenção da emissora de Sílvio
Santos é reservar justamente o

horário das 18 horas para as pro
duções nacionais. Aziz Bajur acre
dita que "O Direito de Nascer" é

um bom ponto de partida, além
de ter grandes chances de superar
a atual média de 10 pontos de au

diência de "Éramos Seis". "A
novela tem todos os pontos cha-'

ves & um grande melodrama, É
bonita e comovente. Além de ser

a mãe das outras tramas do gêne
ro, pois todas beberam dessa fon

te", explica.
"O Direito de Nascer" foi

mesmo um marco na teledrama

turgia brasileira.A primeira versão
para a tevê, exibida pela extinta
TV Tupi em 1965, teve o último

capítulo transmitido, ao vivo, do
Ginásio do Ibirapuera, em São

Paulo, para milhares de pessoas.
A reprise aconteceu com uma

grande festa no Ginásio do Mara

canãzinho, no Rio de Janeiro. Em
1978, a TV Tupi tentou se re

erguer com uma nova versão da
história. E conseguiu ,recuperar a
audiência. Isso sem contar com o

enorme sucesso que fez no rádio
no início da década de 50. E é na
versão do rádio que a adaptação
do SBT se inspirou. Apenas fo
ram acrescentados novos 'perso
nagens e algumashistórias para
lelas. "Por ter uma essência muito

Luiza Dantas/CZN GuilhenninaGuinleaMaria HelenadeODireitodeNascer

antiga, é uma novela simples e de
fácil entendimento. Própria para
o público do SBT, acostumado
com tramas centradas na espinha
dorsal, como as mexicanas. Acho

que o risco de não vingar é mí

nimo", arrisca josé Paulo Vallone,
dono da produtora JPO, respon
sável pela direção da novela ao

lado de Roberto Talma e que hoje
trabalha na concorrente da Globo,
onde dirige o departamento inter"

nacional.

Ambientada em Cuba no

período de 1899 a 1945, "O Di

reito de Nascer" conta a história

de Maria Helena, papel de Gui
lhermina Guinle, que, engravida
durante uma-paixão proibida com
Alfredo Martins (Fernando Eiras)
e tem o filho rejeitado pela família
e pelo próprio pai. Para salvar o

bebê, Mamãe Dolores (Ducilene
Moraes), a criada da família, foge
com ele. Arrasada, Maria Helena

conhece o rico Jorge Luís, perso
nagem de João Vitti, que a aban
dona quando fica sabendo de

toda a história. A moça resolve

então se tornar freira e, é claro,
sofre muito até reencontrar o fi

lho e recuperar ,o antigo amor.

Atualmente contratada pelo SBT

para fazer o seriado "Meu Cu

nhado", Guilhermina Guinle tem

boas recordações do período de

gravação da novela, mas contá que

ficou receosa em intérpretar um
papel que foi de Natália Thimberg
e EvaWilma, na primeira e segun
da versões" respectivamente, "O
sucesso da novela me assustou,
'mas acho que fiz um bom traba

lho, foi nele em que mais aprendi.
Fiquei muito feliz quando soube

que ia ao ar. J á não esperava mais

por isso", conta a atriz de 25 anos

que aparecerá envelhecida na se
gunda fase da novela.

João Vitti também não conta

va mais com que a trama fosse

exibida. O ator, que no momento

está no ar na reprise de "Éramos
Seis" e acabou de viver o jornalista
Serafim em "O Cravo e A Rosa",
da Globo, lembra que se sentiu

frustrado quando ouviu certa vez

que a versão, que até já passou em

Portugal, nunca seria exibida por
aqui por problemas comerciais.

"Seria um desperdício, porque a

novela foi muito bem-feita e diri

gida. Gravamosmuitas externas em
Parati, cidade histórica do Rio de

Janeiro, que devem ter ficado lindas.
Estou louco para assistir todas as

cenas", empolga-se.
Jorge Pontual, que faz o filho

de Maria Helena, Albertinho Li

monta, conta que"como a novela
foi gravada em ritmo acelerado,
também não conseguiu assistir a

nenhuma cena 'que fez, E nem se

lembra direito como se saiu.

Mapa daMina
por Cintia Lopes

Destaques daprogramaç�o na semana de
20/5a 26/5/2001

Aníversárío
(Globo, dom, 8 H)

O "Globo Rural", que estreou em

1980, comemora sua edição de nú
mero 1.100. Neste programa, o

tema é o cultivo da castanha-do

Pará. O repórter Ivaci Matias
mostra um verdadeiro levanta

mento sobre as castanheiras e seu

fruto. O "Globo Rural" mostra ain
da as diferentes pesquisas sobre a

produção de castanhas no Norte

brasileiro.

Menína sensual

(Globo, dom, 12:15 H)
Marcelo Farias, Karina Bacchi,
Ronaldo Tasso e Cândido Damm

estão no episódio "A Coleciona

dora" do programa "A Turma do

Didi". Karina Bacchi é Nicole, uma
\

menina rica que coleciona desde

espelhos, relógios e até mesmo
namorados. A moça cria confusão

com as trocas de namorados e Didi
fica entusiasmado com a possibi
lidade de ser o próximo da lista.

Trapaça
(Globo, dom, 13 H)

No episódio "A Mão que Emba

lança o Cema", do programa "San

dy & Junior", a professora Rebeca

(Adriana Lodofio) autoriza Sandy
a assinar um vale da cantina para
todos comerem e depois desmente

para Camilo (Geraldo Blota Filho)
o que fez. No mesmo episódio, Ri
tinha (Bruna Thedy) se encanta

com Alvinho (Fausto Maule). Seu

irmão,Mau (Douglas Aguillar), não
gosta da idéia.

Em famílía
(Globo, dom, 13:30 H)

Reginaldo Faria é o convidado do

quadro "Tá no Papo" e as crianças
interpretam alguns dos persona
gens do ator no cinema. Uma ar

tista-mirim canta a música com

posta por Reginaldo para o filme
"Pará Quem Fica, Tchau". Mar-

ceio, Régis e André Faria, filhos do
ator vão ao programa para home.
nageá-Io.

Lembranças
(Globo, dom, 15 H)

Bárbara Borges, a Luiza, de "Porto
dos Milagres", é a convidada do

quadro "Intimidade" no "Planeta
Xuxa". A atriz conversa com a

apresentadora Xuxa e relembra a

época em que era paquita. No
"Giro do Planeta", Xuxa bate um

papo com a cantora Lara Fabian,
intérprete de Love ry Grace, que foi
tema da personagem Camila na

novela "Laços de Família". Nos

musicais, o cantor Belo, a dupla
Claudinho e Buchecha, Rick e Ren

ner e as bandas Twister, P.O Box

e Gamação.

Dísputada
(Globo, dom, 22:35 H)

No episódio "Trair e Cozinhar é

Só Começar" do programa "Sai de

Baixo", os quitutes de Sirene

(Cláudia Rodrigues) são moda en

tre a alta sociedade paulistana.
Caco Antibes (Miguel Falabella) se

coloca como empresário de Sirene,
o que deixa Magda (Marisa arth)
com a pulga atrás da orelha.

Fora da 9aveta
(SBT, seg, 18:15 H)

Após quatro anos engavetada, o

remake da novela "O Direito de

Nascer" finalmente vai' ao ar a

partir desta segunda-feira. Com

direção de Roberto Talma e Josi
Paulo Valone, a trama tem início
com o conturbado romance en

tre Maria Helena, vivida r=
Guilhermina Guinle e Alfredo
Martins (Fernando Eiras). A

mocinha é abandonada grávida
por Alfredo, um típico mulh=

rengo e enfrenta preconceitos da

família. No elenco estão Dulcilene
Moraes, Luiz Guilherme, João
Vitti, jorge Pontual.
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Rodrigo Teixeira/CZN
, ','

""li

"Gostosa, gostosa,
gostosa." Marcos

Mion, se referindo a

tora Sandy, durante o

Clipes do

rgente", da
, não poderem

zer piadas coin Sandy
e disse o repetido
"elogio" \para mostrar

que na MTV a situação

"Não tenho grilos quanto a mostrar meu corpo, sou muito
bem resolvida. Quero que seja um ensaio fotográfico
muito bonito." Flávia Alessandra, a Lívia de "Porto dos

Milagres", que está em negociações para posar nua.

"As namoradas dos bandidos não vão nem poder usar o
vestido no baile funk." Glória Maria, apresentadora do

"Fantástico", contando no programa "Mais Você" sobre um

assalto em que teve uma bolsa- roubada com roupas e um

vestido exclusivo.

"De repente, chegou um cara de terno, com um rádio e

disse: 'Senhor Luciano, me acompanhe por favor'. Parecia
um seqüestro." Luciano Huck, apresentador do "Caldeirão do

Huck", contando que seu primeiro encontro com Marluce Dias
da: Silva, diretora-geral da Globo, marcado em um café de um

shopping, parecia cena de filme,

"Em Búzios, vou à praia com eles e faço topless. Essa é a

nossa vida." Luma de Oliveira, capa da "Playboy" de maio,
dizendo que encara a nudez com naturalidade e não teme a

reação dos colegas dos filhos na escola.

"" �

voce namorou com o Erasmo e nunca deu para ele? Não
acredito!." João Gordo em entrevista com a cantora Wanderléa
no "Gordo a Go Go", da MTv.

'

"Beleza é simplesmente um anúncio: tenho genes
maravilhosos pára transmitir." Rodrigo Santoro, o Carlos
Charles de "Estrela-Guia", dizendo que a beleza pode ajudar e
ao mesmo tempo atrapalhar o sucesso.

"Dinheiro não me fascina. Ostentação para mim é ter

brinquedos e discos."

�ax Fivelinha, apresentador do "Em Busca da Fama" e do
GGlrdo a Go Go" ao lado de João Gordo, na MTV

"1\1eus seios estão enormes. Foi a primeira mudança que
per bi."ce 1. Carla Perez, ao comentar as mudanças em seu corpo
�tn função da gravidez. Como se já não tivesse os seios bastante
Inflados por silicone.

"E
.

u sou o Louro José da Adriane Galisteu." Zé Pedro, o
excên . ,

, trIco DJ do programa "E/Shaw", da Record.

"sou feliz com meus peitinhos sinceros." Nívea Stelman,

lue vai estar em "O Clone", próxima novela das oito da Globo,
s ensando o silicone.

Gente
por Carolina Marques

Fím de caso
Deu' chabu o namoro entre a

apresentadora Eliana e o

publicitário Roberto Justus.
Depois de um ano e oito meses

de relacionamento, o casal

colocou um ponto final na

história, que parecia um conto de
fadas. O� motivos que levaram ao

rompimento não foram

revelados, e nenhum dos dois

quer tocar no assunto. Deixaram

a tarefa para as respectivas
assessorias de imprensa.

,

Tchans de exportação
A "Playboy" americana vai lançar
em julho uma' edição especial que
promete deixar os egos femininos

inflados. A revista elegeu as

mulheres mais bonitas do mundo.

Entre elas, duas brasileiras para
marmanjo nenhum botar defeito:
Carla Perez e Sheila Carvalho.

Fotos já publicadas das duas

beldades na revista brasileira

serão veiculadas no número

internacional.

Passaralho
A goiabeira balançou para os

lados da "Escolinha do Professor

Raimundo". Com cortes no

orçamento, a Globo decidiu

demitir oito atores do humorístico

que teriam os maiores salários
dentro do programa. Entre eles a

boazuda Viviane Araújo e os

veteranos Dedé Santana e

Antônio Pedro. Corre nos

bastidores que Chico Anysio não

ficou nada satisfeito com a

machadada e que uma nova crise,

entre o humorista e a direção da
emissora está por vir.

Beleza cobíçada
O SBT está de olho na namorada

de Carlos Casagrande, Marcelly
Anselmé. A emissora de Sílvio
Santos cogita seriamente colocar

o infantil "Zapping Zone" em sua

, grade de programação. A atração,
que é gravada num dos estúdios

da emissora, é transmitida pelo
canal por assinatura Disney
Channel. As negociações com
bela morena já começaram:

Aplíque assediado
O ator Mário Frias, que acaba de
deixar o seriado "Malhação", no
qual fazia o bom moço Rodrigo,
ainda não se acostuinou com as

longas madeixas que teve de

adotar para prottàgoruzar a peça
"Os Duelistas", em cartaz no Rio

deJaneiro. E o pior, é que o ator

terá de agüentar o novo

visual por muito mais tempo.
Sílvio de Abreu gostou tanto do

new-look que pensa em aproveitá
lo na próxima novela "Filhas da

Mãe", para a qual Mário já foi

escalado.

De mãe para fílho
Caio Blat e Maneta Severo nunca

contracenaram juntos, mas
podem ter a oportunidade em

breve. Os dois atores estão

cotados para serem os

protagonistas do filme que vai

contar a história do cantor e
,

compositor Cazuza. Marieta no

papel 'de· Lucinha Araújo, mãe de

Cazuza, e Caio Blat, no papel do
próprio cantor.Vísão preíudícada

.Taís Araújo, que faz a prostitúta
Selrninha de "Porto dos o amor é líndo

Comenta-se nos bastidores de

"Estrela-Guia" que não poderia
ser mais bonitinho o namoro

entre Floriano Peixoto e Christine

Fernandes, respectivamente o

rude Ignácio e a' espevitada Lalá
", da trama. Noite dessas, o casal

jantava num badalado restaurante

do Rio de Janeiro. Na manhã

seguinte, a loura colocou no pára
brisa do carro do namorado,
estacionado no pátio do Projac,
um bilhetinho apaixonado.

Miiagres", foi vítima
de uma baita conjuntivite. Mesmo
assim não pôde largar o

, batente de.lado, O jeito foi
improvisar com um óculos de

grau. Como a personagem tem

mania de ler, não pegoumal, é"
Taís vai aparecer' "

,
,

em cena no melhor estilo quatro
olhos. Vai fazer mesmo um bom

par 'COm Haidê

Caolha, interpretada por Daniela
Farias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CORREIODOPOVO TELEVISÃO Sábado, 19 de maio de 2001

Rapidinhas4-------�
# Esther Jablonski apresenta o "Pequenas Empresas Grandes Negócios" e mostra'

uma máquina que faz blocos de cimento. Globo, domingo, 7:30 h.
# Gisele Fraga, Kelly Cristina e o grupo Kiloucura disputam a gincana do "Domingo
Show" comandado pelo Leão, Gilberto Barros. Record, domingo, 12 h.
# O grupo Sampa Crew e a cantora Sandra Porto intérprete das músicas da novela
"Café com Aroma de Mulher" são os convidados do programa "Canta e Dança,
Minha Gente" com Carla Perez. SBT, domingo, 13 h.
# O ator Ricardo Petraglia em cartaz com a peça "Hamlet" critica a safra' de atores

que está na televisão em um bate-papo com Ronaldo Rosas no programa Primeiro
Time. Rede Brasil, domingo, 18 h.
# Denise Fraga conta a história da paulistana Cida no quadro "Retrato Falado" do

programa "Fantástico". Solteira, ela resolve procurar homens solteiros que anunciavam
nos classificados dos jornais a venda de carros esportivos. Globo, domingo, 20:30 h.
# "Mississipi em Chamàs" de Alan Parker é o filme da "Sessão de Domingo". Com
Gene Hackman e Willem Dafoe. Quando três jovens, dois negros e um judeu são

assassinados no Mississipi, em 1964, o governo dos EUA manda equipe do FBI

investigar criando uma verdadeira guerra entre os moradores racistas do local. Baseado
em fatos verídicos. Record, domingo, 21 h.
# Luiz Pinguelli Rosa, tisico e vice-diretor da Coordenação dos Programas de Pós

Graduação em Engenhari:a daUniversidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE) discute
o problema de racionamento de energia com Bóris Casoy no. programa "Passando a

Limpo". Record, domingo, 23 h.
# Patrick Swayze é um leão-de-chácara contrat�do para tomar conta de um "saloon"
do Missouri, numa cidade dominada pelo pânico em "Matador de Aluguel". Globo,
domingo, 0:15 h.
# Paula Saldanha apresenta o documentário "Uma Aventura com Baleias Jubarte",
no arquipélago de Abrolhos na costa sul da Bahia. A viagem começa em Caravelas,
cidade que tem muitos vestígios da época em que a caça às baleias era permitida. O
"Expedições" mostra também o trabalho de proteção do Parque Nacional Marinho
de Abrolhos com' as Jubarte. Rede Brasil, segunda, 22 h.
# O "Fanático MTV" mostra o dia-a-dia de astros pop. O "Diário dos Artistas" dessa
vez é com a cantora Christina Aguilera. MTV, quarta, 20 h.
# "Sou Maníaca por Chocolate" é o tema do programa "Meninas Veneno" apresentado
por Marina Person. MTV, quinta, 22 h.

Desfrute melhor os seus

momentos Íntimos

Suítes a partir
de R$ 23,00

Sempre com você!

Rua Horácio Rubini, 1000 - Barra do Rio Cerro
. Fone 316-0105,e 376-0122 - Jaraguá do Sul

.--------]'«u(o Coeúio-.
A viúva de uma pobre aldeia em Bengala

não tinha dinheiro para pagar o ônibus para
seu filho, de modo que o garoto, quando foi
matriculado num colégio, iria ter que atravessar,
sozinho, uma floresta. Para tranqüilizá-lo, ela
disse:

- Não tenha medo dá floresta, meu filho.
Peça ao seu Deus Krishna para acompanhá
lo. Ele escutará sua oração.

O garoto fez o que a mãe dizia, Krishna
apareceu, e passou a levá-lo todos os dias à
escola.

Quando chegou o dia do aniversário do

professor, o menino pediu à mãe algum di
nheiro para levar um presente.

- Não temos dinheiro, filho. Peça ao seu
-

irmão Krishna para arranjar um presente.
No dia seguinte, o menino contou seu

problema � Krishna. Este deu-lhe uma jarra cheia de leite.

Animado, o menino entregou a jarra ao professor.
Mas, como os outros presentes eram mais bonitos, o mestre não deu a menor atenção,
- Leva esta jarra para a cozinha -, disse o professor para um assistente.
O assistente fez o que lhe fôra mandado. Ao tentar esvaziar a jarra, porém, notou que

ela tornava a encher-se sozinha. Imediatamente, foi comunicar o fato ao professor que,
aturdido, perguntou aomenino:

- Onde arranjou esta jarra, e qual é o truque que a mantém cheia?
- Quem me deu foi Krishna, o Deus da floresta.
O mestre, os alunos, o ajudante, todos riram.
- Não há deuses na floresta, isto é superstição!, disse o mestre.

- Se ele existe, vamos lá fora para vê-lo!
O grupo inteiro saiu. O menino começou a chamar por Krishna, mas este não aparecia.

Desesperado, ele fez uma última tentativa:
- Irmão Krishna, meu mestre quer vê-Io. Por favor, apareça!
Neste momento, escutou-se da floresta uma voz, que ecoou por todos os cantos:

- Como é que ele deseja me ver, meu filho? Ele nem sequer acredita que eu existo!

OCONTO

Alguns versos de poetas persas do início do milênio (A Sabedoria Persa, Ed. Ediouro)
Quem conhece a Deus, não o descreve, Quem descreve a Deus, não conhece (Husain

ibn Mansur)
Quem hoje comeu em excesso, jamais está saciado amanhã (anônimo)
A pior maneira de manter um casamento é privando o outro de sua liberdade. Se vo�ê

amarrar dois pássaros, eles terão quatro asas, mas nunca conseguirão voar. (Djeladin RUfOl)
Aonde existe um grande tesouro, ali também mora um terrível dragão (Saadi de Xiras)
Ao espírito que habita através do véu do Todo, eu implorei uma luz que rne guiasse

entre as trevas do mundo.
Então escutei uma Voz que me dizia: "Esta luz não existe. Mas um coração, embora

seja cego, sempre sabe o eterno caminho" (Omar Khayan ) '. ,

Alguém entrou no quarto de um poeta e perguntou: "Por que ficas aqui sozinho, o dia
.

''''0 d "A l' efOemteiror poeta respon eu: gora, que entraste, eu rea mente estou so, porqu
separasse de Deus" (Djelaledin Rumi)

REFLEXÕES
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LIVROS NA PRAÇA

Diada
Vitória

Eckert, já comentado por este

órgão de imprensa, por ocasião
da oferta de um exemplar, pelas
mãos do seu filho, dr. Antônio
Luiz Eckert,· estabelecido nesta

cidade com gabinete odonto

lógico, e o segundo livro, de au

toria de Nilson Vasco Gondin,
com o título "Liberdade Escrita
com Sangue".

Renovamos cumprimentos
aos dois expedicionários que, as
sim, contribuem com suas obras
intelectuais para conhecer melhor
esses heróis que contribuíram

com sua valentia para construir

a paz entre homens de boa von

tade. (EVS)

Missas

Sábado
l5hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
l7h30 - Rainha da Paz (Festa)
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
07hOO ---'Matriz

09hOO - Matriz

19hOO - Matriz
.

08h30 - São Oistóvã0
lOhOO - Rainha da Paz

(Festa)

NOSSA MENSAGEM

"Deixo-vos apaz, nãoseperturbe
nem se intimideo vosso coração"
o Pai e Jesus vêm a nós, se os amamos é acolhemos sua

vida. Em nós, eles fazem a suamorada. Nessa convivência

fu�a e profunda, Deus nos dá a sua paz para que nossos

corações não se perturbem. Ninguém vive sem luz, e quem
A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença _ 10 andar

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

tem Deus não necessita de
sol nem de lua: Deus e o

Cordeiro querem que seja a

nossa vida: eles vivendo em
nós e sendo a nossa luz.'

Aqueles que não são mo

vidos pelo espírito de Deus,
mas pelo espírito do mal,
geram as trevas na comu

nidade e destroem a sua paz.

'AMAde Jaraguá do Sul

empossa a nova diretoria

Posse: Márcio Silveira (2° da esq. à dir.) foi eleito no mês passado

Universitários reclamam atraso de verba para bolsa de estudos

ConsultorMárcio
da Silveira
assumiu o cargo
na quinta-feira

!
I

CasarJunkeslCP •

Realizou-se no último

dia 7 de maio, às 18.ho- ßlsww{éia J.,egi�r.lliva rio 'Estaáo déSanta Catarma
ras, no Plenário Osni Ré-
gis - Palácio Barriga-
Verde -, iniciativa do

deputado Onofre Santo

Agostini, presidente da

Assembléia do Estado de Santa

Catarina, a Associação dos ex

Combatentes do Brasil - seção
de Florianópolis - e a As

sociação Nacional dos Ve�

teranos da Força Expedicionária
Brasileira - seção de Flori

anópolis -, a sessão solene co
memorativa ao Dia' da Vitória.

Na ocasião foram lançados
dois importantes livros que res

gatam a memória da Segunda
GuerraMundial, da qual foi par
tícipe o Brasil pela Força Expe
dicionária Brasileira. '

O primeiro livro com o título
Memórias de um ex-Comba

tente, de autoria de José Edgar

ríodo. Todos são de Jaraguá do
Sul e participam das atividades ofe

recidas, como ecoterapia, natação
e oficinas, como a de reciclagem
de papel. Eles também são esti
mulados a pintar, desenhar e brin
car. O objetivo, ainda de acordo
com apsicólogaLeniria, é amenizar
o problema do autismo, diminuindo
os sintomas. "O que não se pode
fazer e subestimar ou superestimar
o autista", ressalta.

A realização de um seminário
abertb para a co�unidade é um dos

planos da nova diretoria. A inten

ção, segundo Márcio, é informar
e esclarecer a população sobre os

sintomas do autismo. Outra idéia
é a construção de uma casa-lar, pa
ra atendimento integral dos alunos,
no futuro. A curto prazo os obje
tivos são a implantação de uma

horta, contratação de um prófessor
de Educação Física e de urn pro
fessor de Artes. Também se cogita
a formação de urn Conselho de Ad
ministração, composto por repre
sentantes das entidades organizadas
para a criação de projetos para o

futuro.

Jaraguä do Sul - O con

sultor de marketing Márcio Ma
noel da Silveira é o novo pre
sidente da AMA (Associação de

Amigos do Autista). A posse da
nova diretoria aconteceu na úl
tima quinta-feira. Márcio substitui
Mábiles Andrade Belizário, que
presidiu a entidade desde 1999
como a primeira presidenta vo

luntária. A associação foi criada
em Jaraguá do Sul em 1991 e já
teve cinco presidentes. Atualmen
te, a AMA funciona em prédio
cedido pelaAçãoSocial de Jaraguá
do Sul e conta com a orientação
de urna equipemultidisciplinar for
mada por psicóloga, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga e fi

sioterapeuta, além de três profes
soras, que se dividem na tarefa
de ensinar e orientar os alunos.

De acordo comMárcio, aAMA
começou funcionando de forma
"improvisada, em sala pratica
mente sem recursos e sem ne

nhum método pedagógico defi
nido de atendimento, no Parque
Municipal de Eventos. Desde

aquela época a entidade vem se

fortalecendo e hoje atua com

programa pedagógico denomi
nado de método Teacch, sistema
voltado para o desenvolvimento
das habilidades.

, "A organização externa é fun
damental para o aluno autista",
explica a psicóloga LeniriaMenel.

Segundo ela, o autista não apren
de com o método, mas através
do método.

Leniria esclarece que o por
tador de autismo não é urn defici
ente mental, mas urna pessoa com

distúrbio no relacionamento e de
confusão interna, por isso o fator
externo é importante para o de
senvolvimento de suas habilida
des. Um exemplo de aluno que de
senvolveu satisfatoriamente suas

habilidades éDaniel Augusto daSil-
.

va, 18 anos. De acordo com a pro
fessoraElisângelaRaitz, ele apren
deu a ler e a escrever sozinho e

está tendo aulas de digitação. "A
capacidade de memória dele é sur

preendente", avalia a professora.
Cada professora da AMA aten-

.

de três alunos de cada vez. Essa

dedicação é fundamental para que
o trabalho pedagógico dê certo.

Elisângela está há dois anos na

AMA e não. se arrepende da opção
que fez. "É gratificante e exige
muita persistência", afmna ela, que
cursa pedagogia e pretende se

especializar na área em que atua.

Atualmente, a AMA atende 13
alunos em idades que variam de 7
a 18 anos. Alguns passam o dia na

entidade, outros apenas meio-pe-

A ajuda de custo às três associ

ações é de-500 UPMs, cobre apro
ximadamente 40% do valor da
mensalidade ..

O chefe de gabinete da Prefei

tura, José Carlos Neves, disse que
a forma de escolha dos integrantes
da comissão responsável pela sele
ção dos beneficiados pela bolsa foi
"proposital". Segundo ele, esta no
va composição (quatro contra três)
vai impedir que as associações de
estudantes beneficie quem não é
carente. O chefe de gabinete afir
mou ainda que, agora, haverá crité
rios para a seleção, incluindo visita
na casa dos candidatos e pesquisa
socioeconômica para avaliar se o

estudante cadastrado para a bolsa
é realmente carente ou não.

Jaraguä do Sul - Os estu- alterações nos Artigos 9 e 10, e

dantes universitários beneficiados prevê a inclusão de dois represen-
com a bolsa de estudo concedida tantes da Secretaria Municipal de
pela Prefeitura ainda não recebe- Desenvolvimento Social, dois re-

ram nenhum centavo para o pa- presentantes da Secretaria de Edu-

gamento das mensalidades deste cação e Cultura e um represen-
ano. O motivo apresentado pelo tante de cada associação de es tu-

poder público é que a lei que regia dantes. Como são apenas três as-

o beneficio foi reformulada e de- . sociações, arepresentatividade dos
pende da aprovação da Câmara de . estudantes perderia a força. Ortiz
Vereadores. O presidente da Ajeb afirma que enviou ofício à Câmara

(Associação Jaraguaense de Estu- de Vereadores no dia 14 deste mês
dantes de Blumenau) Luiz Henri- solicitando alteração no projeto de

que Ortiz, pretendemobilizar toda lei no sentido de melhorar a pro-
. a categoria para que a votação porcionalidade e fazer urna seleção
aconteça o mais breve possível, mais transparente.
mas mediante algumas alterações Ortiz afirma que, em função da
no projeto enviado pelaExecutivo. demora no repasse da verba, apro-

De acordo com Ortiz, o Proje- ximadamente três mil estudantes
to de Lei número 48 de 2001 tem universitários estão inadimplentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bombeiros ampliam prestação
de serviços em Massaranduba
Em pouco mais

de um ano,

entidade fez 46

atendimentos

Massaranduba - o Corpo
de Bombeiros Voluntários está

ampliando a prestação de ser

viços à população, mas precisa
do apoio financeiro das auto

ridades e comunidade para poder
investir na aquisição de veículos,
equipamentos e no treinamento
de pessoal. A constatação é do
comandante daquela unidade,
Vanderlei Jannig, que esta sema

na fez a divulgação de um rela
tório das atividad�s e serviços
prestados pela corporação.

Em pouco mais de um ano

de funcionamento, os bombeiros
prestaram 17 socorros a pes
soas, atenderam a 13 acidentes
no trânsito, colaboraram para a .

transferência de nove pessoas
para hospitais da região e fizeram
cinco capturas de animais. e

insetos. Em dois atendimentos

prestados em ocorrências gra
ves, foram registrados óbitos.
No total foram realizados 46
atendimentos e percorridos 1,6

mil quilômetros em serviço.
Tanto o comandante J,annig

quanto o presidente da entidade,
Candido Brych, consideram es

ses números significativos. "É
preciso levar em conta que nossa

entidade é rêlativamente recente

e precisa investir muito ainda em
infra-estrutura de pessoal", avalia
Jannig. Os bombeiros funciónam
atualmente instalados no Termi

nal Rodoviário de Massaran

duba, e contam com 12 voluntá
rios e duas ambulâncias. O plan
tão funciona durante 24 horas.

Para serviços de combate a

incêndios é utilizado um cami

nhão-pipa cedido pela Prefeitura.

Uma das ambulâncias foi

recebida em doação da cor

poração dos bombeiros voluntá
rios dé Jaraguá do Sul. Seis dos

integrantes do grupo estão con

cluindo curso em preparação
para ocorrências -de combate a

incêndios. A entidade está na ex

pectativa de conseguir em doa

ção mais um caminhão, através
da Petrobras, em São Francisco

do Sul. E, a partir deste mês,
deverá ser incluída no rol das

'contempladas com recursos que
o governo do Estado destina para
essas entidades, devendo re

ceber oito parcelas de R$ 2 mil.

(MILTON RAASCH)

Fatma liberaos primeiros terrenos na área indústrial
Guaramirim - A Fatma

(Fundação de Amparo e Tecnolo

gia ao Meio Ambiente) concedeu
licenciamento temporário para os

seis primeiros terrenos' que estão

sendo disponibilizados na futura
Área Industrial, no Km 46 da BR-

280, através da parceria feita entre

a Prefeitura e o empresário Alce
mir Sardagna, proprietário do/imó
vel de 270 mil metros quadrados,
com apoio da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim). Os terrenos, totali
zando 60 mil metros quadrados,
já estão recebendo a terraplenagem
e deverá ser providenciada a infra

estrutura, como água, energia elé
trica e telefone.

A informação é do secretário
executivo da Secretaria de Desen
volvimento Econômico, Tito Flá
vio da Fonseca, que destacou o

avanço que essas definições re

presentam para a viabilização do

primeiro grande espaço que está
sendo destinado para a instalação
de indústrias em Guaramirim, além

de outras áreas já previstas, como
a de 1 milhão de metros quadrados
na localidade de Ponta Comprida,
onde a EI Paso pretende instalar a
usina termoelétrica.

Conforme o secretário, a Pre

feitura também deverá iniciar a

abertura do acesso para o local (em
frente à Weg Química), com ser

viços de patrolamento e ensaibra
mento. A idéia é construir uma es

pécie demarginal em paralelo com
a BR-280 naquele trecho, o que
ainda depende de autorização do
DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem). Pela par
ceria existente, a Prefeitura irá

colaborar na viabilização da infra
estrutura necessária, mas a nego
ciação dos imóveis será feita pelo
proprietário da área com as em

presas interessadas.
Conforme Fonseca, a ocu

pação daquela área não poderá ser

total; como a princípio se ima

ginava, pois os órgãos de fisca

lização já inspecionaram o terreno

e orientaram para a necessidade de

preservação demananciais de água
, e a existência de reserva natural.

Na opinião dele, será possível pre
parar no máximo mais seis ter

renos, dos 21 lotes projetados na

área industrial.
MÃO-DE-OBRA - De acor

do com Fonseca, a Prefeitura ado
tou a estratégia de definir áreas de

fixação industrial dispersas e

distanciadas, facilitando o acesso

para os trabalhadores de diversas
localidades às indústrias que vie
rern a se instalar nesses locais. Ele
destacou que, paralelamente, existe
a preocupação com a qualificação
da mão-de-obra existente no Mu

nicípio, sob pena de não render a
ocupação esperada no mercado de
trabalho. Nesse sentido, a Se
cretaria de Desenvolvimento Eco

nômico deverá apoiar o Senai

(Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial) na instalação de
novos núcleos de treinamento,
como ocorreu recentemente na

parceria com a empresa Ailahtan
do Brasil. (MR)

Associações demoradores têm
\

apoio na construção das sedes
Guaramirim - A Prefeitura

está concedendo auxílios finan
ceiros no valor de R$ 1,5 mil para
apoiar as associações de mora

dores na construção de sedes pró
prias. A primeira verba foi liberada
na quinta-feira, pelo prefeitoMário
Sérgio Peixer, contemplando a

entidade do Bairro Imigrantes. Para
cada associação deverá ser des

tinado o mesmo valor, desde que
.

efetivamente destinado para aquela
finalidade.

Ainda, na ocasião, foram .libe
rados outros R$ 4 mil em bene
fício dil Sociedade Atiradores Dia-

I

na, que tem sede campestre insta-
lada no Bairro Avaí. Conforme o

prefeito Mário Sérgio Peixer, a

liberação desses auxílios "marca a

intensificação do trabalho de apoio
que a administração municipal
pretende realizar com estas enti-

dades", que já são mais de 20 em

Guararnirim.
, Ele explicou que as reivindi.
cações comuns a todas as coma

nidades, como nas obras e servi.

ços, estão sendo definidas atrav�
das negociações com o Conselho
de Líderes Comunitários. O con.

selho, inclusive,já elencou algumas
das prioridades entre as reivind;

cações feitas ao poder público, Al
comunidades reclamam, primeira
mente, solução para os problemas
de limpeza pública e coleta do lixo;
a segunda reivindicação é pela
instalação de novas creches, já
estando prevista a construção de
duas unidades no Centro e no Bair·
ro Avaí, para o ano que vem, A

terceira principal aspiração das

associações de moradores é em

relação à pavimentação de ruas.

(MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Surpreso: Peixer considerou estranha a proposta contida em oficio

Prefeito critica vereadores

que pedem que ele, burle a lei
Guaramirim-o prefeitoMário

SérgioPeixer lamentou, quinta-feira,
que existam vereadores pedindo ou

sugerindo que ele burle � legislação
para pagar os direitos trabalhistas
reclamados pelos servidores não

concursados e que foram demitidos
do Hospital Municipal Santo An
tônio. Peixer disse estar estupefato
com esse tipo de atitude, tendo em

vista que compete aos vereadores
justamente o contrário, ou seja, fis
calizarpara que a lei seja cumprida.

A reação do prefeito aconteceu
em fuhção de um ofício que recebeu

doLegis!ativo, subscrito pelamaioria
dos vereadores, com data de 11 de
maio, em que é sugerido que o

Executivo "abra crédito suplementar
específico para pagamento das
rescisões ocorridas no Hospital
Municipal Santo Antônio, durante
oexercício de 2001". Peixer reiterou
que continua analisando a questão

com a Assessoria Jurídica, mas

reafirmou que não irá incorrer em
nenhuma irregularidade. "Fui eleito
pelo povo para cumprir as leis, e se

não for assim, os mesmos que me

elegeram irãome punir."
Para ele a questão está bem clara:

"Somos humanos suficientes para
saber que essas pessoas merecem

isso, mas como fazer se a própria le
gislação não confirma que são di
reitos legítimos", desabafou. In-'
.dagado sobre a disposição do ve

reador Salim JoséDequêch de deixar
a função de líder do governo (que
ontem se confirmou), por não con

cordar como a questão dos ser

vidores do hospital está sendo

conduzida, Peixer disse tratar-se de
pessoa idônea e de respeito, apesar
de "polêmico" e demudar de opinião
muito rapidamente. "Uma hora

d
\

iraríeooipensa e uma maneira, epois ou-

tra." (MR)

/

E�tado de Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Resolução nO 008/2001
Autoriza licenciamento ao Vereador Francisco ll,liz de
Souza
A .M_esa Administrativa da Câmara Municipal de Guara

Itubrlm, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz

Ssa e� que a Câmara de Vereadores aprovou e ela promulga a
egulnte:

RESOlUÇÃO

::T. 10 - Fica concedido licença ao Vereador Francisco luiz

dia�Souza, para tratamento de saúde, pelo prazo de 60 (sessenta)
,

, a contar de 11 de maio de 2001 a 09 de julho de 2001.

�Rr .20 - A licença a que se refere o artigo anterior, e baseada
ncíso I do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Guaramirim.

ART 30 E t
- .

PUbl� _

- s a Resoluçao entra em viçor na data de sua

Icaçao, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões, 10 de 'Maio de 2001.

Evaldo Joãó )unckes
,
Presidente

Osni BVlaardt
2° Secretário

Direção do hospital exige a
apresentação de documentos

Ex-administradores'
já foram citados

para esclarecer,
a contabilidade

.I

Ouaramirim - A direção do

Hospital Municipal Santo Antônio
intimou os ex-administradores da ins

tituição para que apresentem vários

documentos necessários à regula
rização da contabilidade da institui

ção. O pedido para intimação extra
judicial dos responsáveis pela admi
nistração do hospital, no [mal do ano
passado - ex-prefeito Antônio Car
los Zimmerman, ex-provedor Antô
nio Carlos da Luz e contador Ralf
Werner Antonius Júnior - deu en

trada no dia 10 de maio no Cartório

de Títulos e Documentos. O prazo

para as providências é de dez dias.
A atual direção reclama a apre

sentação dos livros Razão e Diário,
dos documentos fiscais quitados
que dão suporte aoslançamentos do

saldo do caixa e do Inventário do

Ativo e Passivo, entre outros. Todos
referentes ao exercício contábil e ao

balanço patrimonial do hospital, do
ano passado. A documentação está
sendo requisitada para que o Escri
tório Contábil deMilton Reimer, de

Jaraguá do Sul, contratado este ano,
possa dar andamento normal ao ser

viço contábil da ins!ituição, desde
que a atual direção assumiu.

O pedido de providências não é

extensivo ao ex-provedor do hos

pitalNilsonBylaardt (que está sendo
processado na Justiça sob a acu

sação de improbidade administra

tiva, na época em que dirigiu aquela
instituição), porque não era ele que
.estava na direção do' estabeleci

mento, no encerramento do exercício
em 31 de dezembro do ano passado.
A atual diretoria está empenhada em
promover a reorganização do funcio
namento interno do hospital e isso

inclui o rigor no funcionàmento dos
serviços contábeis, explica o presi
dente do Conselho Deliberativo,

Osnildo Bartel.
IMPASSE � Bartel reiterou

ontem a disposição da diretoria"de
continuar promovendo a política de

reorganização administrativa do

hospital, apesar do impasse e das

críticas recebidas desde que sete

servidores foram demitidos. Para ele,
a nova política administrativa é ina

diável, apesar dos cortes drásticos

de gastos e de pessoal, tendo em

vista a situação falimentar da insti
tuição, "Só em abril, aPrefeitura teve

que injetar em torno de R$ 60mil",
argumenta.

Segundo ele, novas demissões

poderão ocorrer no início do mês que
vem, por conta da novapolítica admi
nistrativa. Ele preferiu não comentar
a decisão do vereador Salim José

Dequêch de deixar a função de porta
voz do governomunicipal na Câma
ra, inconformado com a situação que
envolve os servidores demitidos do

hospital, e que pela legislação es

tariam impedidos de reclamardireitos
trabalhistas. (MilTON RAASCH)

Servidor só irá à Justiça como último dos recursos
Joinville/Guaramirim - Os

servidores do Hospital Municipal
Santo Antônio só deverão recorrer

à Justiça como recurso extremo. Esta
é a orientação que o Sindicato dos

Empregados emEstabelecimentos e

Serviços de Saúde de Joinville eRe

gião continua levando para a cate

goria, após várias semanas de impas
se entre funcionários e a direção da

instituição, por causa da nova polí
tica salarial adotada pela administra
ção e a demissão de parte deles, sem
pagamento do FGTS (Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço) e outros
direitos previstos pela legislação.

O presidente do sindicato,' Lo-

rival Pisetta, informou que, antes de
discutir as questões judicialmente,
que na opinião dele seria "cômodo

demais" para aPrefeitura e a direção
do hospital, por causa da demanda

de tempo necessária" a categoria
deverá antes .esgotar outros meios

para negociar as reivindicações. Seja
sendo recebida em nova audiência

que já está sendo solicitada com o

prefeitoMário SérgioPeixer ou recor
rendo a expedientes mais extremos,
como manifestações de protesto e

até greve. Esta semana, Pisetta tele
fonou ao gabinete doExecutivo, ten
tando acertar a data para novo en

contro, mas não conseguiu conver-

Estad.o de Santa Catarina
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Resolução na 007/2001

A Mesa Administrativa da Câmara Municipal de Guara
mirim, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara
de Vereadores aprovou e ela promulga a seguinte:

RESOlUÇÃO
ART. 1° - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Guaramirim, autorizada a pagar o valor de R$ 1.800,00 (Hum mil
e oitocentos reais) referente a despesas com aquisição de Fotos
para compor o' acervo do Poder Legislativo Municipal.

ART. 20 - As despesas decorrentes da presente resoluçãd,
correrão por conta de dotação constante do orçamento vigente.

ART. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 8 de Maio de 2001.

Evaldo João Junckes
Presidente

Francisco luiz de Souza
l° Secretário

Osni Bylaardt
2° Secretário

sar com o prefeito.
Pisetta deverá reunir-se com os

servidores do hospital para discutir
'a situação, com a participação tam

'bém do Sindicato dos Servidores

Públicos de Jaraguá do Sul eRegião,
que legalmente representa os funcio
nários nessa questão. Segundo ele,
as entidades continuarão contes

tando a alegação da diretoria do hos
pital, de que existe impedimento legal
para fazer o pagamento dos valores
a que têm direito os trabalhadores
não concursados já demitidos.

Para ele, aprópria Justiça do Tra
balho ficou dividida ao julgar ques
tões semelhantes em todo País. (MR)

Asolução na

.produção de

fotolitos
coloridos e preto

e branco,
sistema digital.

370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL',19 DE MAIO DE210 - ADJORI

Itapema recebe jornais do interior
putadas páginas de jornais, tor
nando a notícia, o conheci
mento e a informação mais
acessíveis a toda sociedade.

"É commuita alegria e or

gulho que a administração pú
blica de Itapema, bem como a

Câmara de Vereadores, os lo
jistas, hoteleiros, comerciantes
e moradores locais, recebem
todos os participantes do Con-

fotos no bairro Canto da Praia
- um reduto dos pescadores
artesanais - onde, além de
deliciosos petiscos, os visitan
tes podem apreciar a bela pai
sagem natural oferecida pela
Costa Esmeralda. Referindo
se às praias do Centro e do
bairro Meia Praia, as mais

estruturadas, o prefeito indica

a, oportunidade de compras de
diferentes produtos no co

mércio local, bem como a

possibilidade de curtir os

bares da orla e das aveni
das que oferecem boas be
bidas e músicas.

Quem preferir pode,
também, visitar o bairro Ser
tão do Trombudo, que é do
tado de várias colônias de

pesque-e-pague, cachoeiras
intactas e os antigos enge

nhos de farinha de mandioca
e derivados: "Abro todas as

portas do nosso município, e

espero que a riqueza dessa ter
ra e dessa gente sejam leva-

Ogdas pata todos os cantos de
'I'!

Santa Catarina, reafirmando �
nossa identidade de um Esta- �
do rico em culturas e tradições
e lindo por natureza. Sejam
todos bem-vindos!", declara o

prefeito.

O prefeito de

Itapema, Clóvis
José da Rocha

(PFL), receberá os diretores e

jornalistas de jornais de todo o

Estado de Santa Catarina, que
estarão reunidos no Plaza

Itapema Resort, nos dias 20 e

21 de maio, por ocasião do
XIV Congresso da ADJORII
SC e a entrega, em ses-

são solene, do Prêmio
ADJORI de Jornalismo-
Os Melhores do Ano -

Edição 2001.
Conforme o prefeito,

eventos importantes como
este provam que Itapema
está na vanguarda e den-
te da importância do pa-

'

pel da imprensa do interi
or para que as potencia
lidades dosmunicípios se
jam sempre lembradas.

Clóvis José da Rocha res
salta também a importância da

democratização da comunica

ção brasileira, ocorrida nos úl-
- timos anos, onde os jornais, di
tos interioranos, fortaleceram
se e investiram em profissio
nalização, para que, ao contrá
rio do que vinha sendo feito,
novas vozes e novos aconte

cimentos conquistassem as dis-

"Eventos importantes
como este provam que

Itapema está na van

guarda e ciente da im

portância do papel da
imprensa do interior"

gresso daAdjori que, pela pri
meira vez, se realiza na nossa

acolhedora Itapema", salienta
o prefeito.

Clóvis sugere ainda que os '

participantes do evento não
deixem de desfrutar das belas
praias e diversas opções de
lazer .� entretenimento que o

municípiooferece. Como chefe
do poder executivomunicipal,
sugere as belas tomadas de

CLÓVIS JOSÉ DA ROCHA estará presente na so !
são solene para a entrega do Prêmio AD10RI de 10Tna
lismo - Os melhores do Ano - Edição 2001

.osulI
o melhor para sua recuperação física e psíquica.

Loca I ízadc num des ma i s belos recantos de Santa Catarina, O Plaza ltapema Resort é
.

.um complexo turtstico de 1,2 milhãode m2, com uma completa infra-estrutura de lazere
eventos.

Para completar esta paisagem, o PI2tza ttapema Resort implantou O SPA Plaza
ltapsrna, um novo conceito em beleza associando saúde, beleza .da pele .. reeducação
I' 't' di ,pr

.,

"�I'
.

'1'.1: I'atmen ar, con rc ronarnesuo 1 sico e Cl '.... assoterapía, qu e uti tola a <:Iguaj o ar e o c: t ma

marl nhos com final idades terapêutlcas.O B raln SPA; divisão do SPA Itaperna, é pioneí FO na

uti I izaçãc ds e-q u ípamentosque visam a atenuação doestressee suasconseqüências.

Todos os apartamentos possuem frigobar I telefone_,mú sica ambiental" TV a cabo e ar

condicionado centra L
..

P'LAZA
ITAPEMA

BR 101· km 144 - rOLL F/lEE 0800 473212- Tel. (47) 261 .7QOO - Fax (47) 161.7001
Itapema - Santa Ça�mina - W'i.'I'-'!I.plazahoteís.cernbr

.
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polícia prende casal suspeito
de comprar com notas falsas
Guaramirim/Jaraguá do

ul- A Polícia Civil efetuou

uinta-feira passada a prisão em

agrante do casal Ivonete An

rade Mendonça, 23 anos, e de

osé Nereu Kuchler, 37, pintor
utônomo, acusado de dar golpe
a comércio dos dois municí-

'

ias, usando dinheiro falso. A

cisão dos suspeitos aconteceu

elamanhã, logo após eles terem
eito compras naMerceatia Brito,
ocalizada na Rua 28 de Agosto,
entro da cidade, mediante o uso

e uma cédula falsa no valor de

$ 50,00.
Eles já haviam efetuado a

ompra, recebendo troco, inclu

ive, e estavam deixando a mer

earia quando a Polícia Civil foi
cionada e fez a prisão do mesmo.
s policiais foram chamados
elo proprietário do estabeleci

ento, que ouviu pelo rádio a

nformação que havia um casal
assando cédulas falsas em es

abelecimentos comerciais da

. egião, e constatou que a des

rição feita da mulher conferia
om as características daquela
ue há poucos instantes havia
eixado a mercearia,
O proprietário ainda seguiu a

,

dupla pela Rua 28 de Agosto e

facilitou a localização e identi

ficação dos estelionatários para a

polícia, que chegou logo em se

guida. Com eles foram encon

trados tanto os produtos que ha
viam adquirido quanto o troco que
haviam recebido. O casal negou
a prática do delito, mas a delegada
Jurema Wulf constatou que vá

rios comerciantes de Jaraguá do
Sul apontaram Ivonete como

sendo suspeita de envolvimento
em vários outros casos de furtos
e estelionatos contra estabele
cimentos comerciais desse Mu

nicípio.
A Polícia Civil também apu

rou que o companheiro de Ivo

nete já respondeu processo por
homicídio e esteve envolvido com
furtos na cidade de Mafra. A de

legada vai manter as investi

gações para verificar se existem
outras ocorrências policiais em

Jaraguá do Sul e outras cidades,
com participação da dupla, e

tentar apurar se existe alguma
fonte de distribuição de moeda
falsa. Recolhida para prestar
declarações na Dele�acia, Ivonete
insistia aos brados dizendo ser

inocente. (MR)

José Nereu Kuchler

Fotos: Edson Junkes/CP

Curto-circuito: Bombeiros Voluntários utilizaram 300 litros de água para combater o fogo

Duas crianças foram salvas
de incêndio em residência

Bombeiros acham

que o fogo iniciou
devidoaum
curto circuito

Jaraguá do Sul - Duas

crianças salvaram-se de incêndio
ocorrido na manhã de ontem, nu
ma residência de madeira loca
lizada na Rua Max Eggert, no

Bairro Ilha da Figueira. Nadiene
Balsaneli, 6 anos, e Eliane, 2, esta
vam em casa sozinhas, dormindo,
quando o fogo começou a se

alastrar pela cozinha. A mãe das

crianças, Ivanilde Balsaneli, 28
anos, havia saído de casa para
trabalhar e conseguiu chegar na
residência em tempo para retirar

as meninas, com auxílio dos vizi
nhos.

Segundo informações do

Corpo de Bombeiros Voluntários

de Jaraguá do Sul, o incêndio

que queimou cerca de 40% da

cozinha da propriedade - ocor

reu devido a um curto-circuito
na tomada do freezer. Para conter
as chamas, os bombeiros utiliza
ram aproximadamente 300 litros
de água.

Os bombeiros encaminharam
as crianças para o Pronto-Socor
ro do Hospital São José porque
sofreram intoxicação devido à

fumaça. (FABIANE RIBAS)

Fábrica clandestina flagrada pela polícia
Guaramirim - Quatro agen

tes daPolíciaAmbiental de Joinville
realizaram flagrante, ontem à tarde,
em indústria que atuava clandes
tinamente na produção de conser
vas de palmitos, que funcionava
naRua João SotterCorrêa, no Bair
ro Avaí. Os agentes, sob o coman
do do sargento Kali! Michereff,
interditaram o funcionamento da

fábrica, que não atendia as normas

previstas pelo Ibama para essa

finalidade, e apreenderam 150 ca

beças de palmito in natura e vários

objetos e equipamentos, e aplica
ram multa administrativa ao pro
prietário no valor de R$ 126 mil.

A Políciq Ambiental compare
ceu no local para investigar uma

denúncia anônima recebida pelo
comando em Joinville. A verifica
ção e autuação aconteceram por
volta das 16h30, quando os mate

riais recolhidos e o proprietário,
Antônio Stringhari, e mais dois
funcionários do estabelecimento
foram conduzidos à Delegacia da

Comarca para prestarem escla-
, recimentos e serem enquadrados
pela situação irregular da empresa.

Nesse caso, segundo explicou
a delegada Jurema Wulf, é ela
borado um Termo Circunstan
ciado por infração à Lei 9.605, que
dispõe sobre a legislação ambiental,
e faz constar a normatização para
a instalação e funcionamento de
estabelecimentos desse tipo.

Stringhari e os funcionários foram
liberados em seguida. A empresa

.

tem prazo de 20 dias para fazer o
recolhimento da multa ou então

providenciar a contestação da

mesma, perante o Ibama.
Junto com as cabeças de pal

mito, aPolícia Ambiental também

apreendeu e recolheu 951 vidros
com palmito com 300 gramas ca

da, 163 vidros de palmito com 2

quilos, 2,4mil vidros em vários ta
manhos e vazios, 1,2 mil tampas,
6 vidros grandes vazios, 8 caixas

plásticas, 7 bacias plásticas, 2

bombonas com capacidade para
200 litros, 2 tachos, 1 queimador,
2 bitolas para corte de palmito e 1

pá de madeira. (MILTON'RAASCH)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Caasuli Advogados Associados SIC

OAB sc 3437-8

.

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 372-1820
Jaraguá do Sul - SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.br
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Disputa: cerca de 40 atletas vão defender o Município na Terceira Copa Ioinviüe, que inicia hoje

Jaraguaenses do punhobol vão
participar da Copa Joinville

Terceira Copa
vai reunir
atletas de diversos
Estados. e países

Jaraguá do Sul---:- Cerca de
40 atletas da equipe SoletexIFME
de' punhobol vão participar, a

partir de hoje, da terceira Copa
Joinville de Punhobol, que
acontece em Joinville. O evento

vai reunir jogadores de diversas

cidades de Santa Catarina, Pa
raná, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e países do Mercosul e

Europa. Q,. treinador da equipe,
Gelson da Silva Soares, vai
coordenar os atletas em cinco
times: Mirim e Infanto,'masculino
e feminino, além de Juvenil mas
culino.

- A competição deste final
de semana é de nível interna

cional, mas nossa equipe tem

experiência e atletas bem qua
lificados -, considera o técnico.
Ao todo, Soares treina aproxi
madamente 70 estudantes e diz

que a intenção é aumentar o nú
mero de pólos no Município.
"Em princípio, treinamos apenas
no Estádio do Cruz deMalta, mas
estamos trabalhando na implan
tação do segundo pólo, lá no João
Pessoa", informa. Ele acrescenta

que, desta forma, vão tentar criar
a fase municipal de competições
nestamodalidade.

No dia 3 de junho, oito atletas
da equipe adulta da Soletex/FME
vão estrear nas competições da

primeira etapa do campeonato es

tadual, que vai acontecer em Tim
bó. (FABIANE RIBAS)

MalweelFME joga hoje com a Anjo Química
Jaraguá do Sul - A equipe

MalweelFME vai enfrentar o time

Anjo Química, de Criciúma, hoje,
a partir das 8h30, pelo Campeo
nato Catarinense Divisão Espe
cial, no GinásioWolfgangWeege,
no Parque Malwee. Uma vitória
contra o time do Sul do Estado
coloca a equipe jaraguaense na

briga pela liderança do campeo
nato para a última rodada.

Treinada pelo ex-técnico de

Jaraguá do Sul Manoel Dalpas
quaie, a Anjo Química é con

corrente direta da Malwee na

disputa pelo título do primeiro
turno.

Pela Liga Nacional de Futsal,

.
já'na segunda fase, a equipe jara
guaense vai enfrentaro Vasco da

Gama - atual campeão dá Liga
-, na terça-feira, no ginásio do

Parque Malwee, a partir das 19
horas. Os ingressos serão comer
cializados a partir de amanhã, no
Posto Mime e Rádio Jaraguá, no
valor de R$ 8,00. (FR)

Natação
A equipe Ajinc/UrbanolFME participa com os nadadores Eduardo Junk
eBárbaraHerrmann, orientados pelo treinador Reinaldo Fructuozo, da

primeira etapa doCampeonato Sul-BrasileiroMirimlPetiz deNatação,
vai acontecer em Blumenau, neste final de semana.

Varzeano

Hoje é dia de jogo no,

Campeonato Varzeano. No
campo da Vila Lalau enfrentam
se Depecil x Supermercado
Brandenburg e Eletropol x Arno
Vila Lalau. No Estádio do João
Pessoa jogam Kiferro x Atlético
Paraná e Bangu/Tranze o Pé x

Amizade. O primeiro jogo inicia
às 13h30 e o segundo às 15h30.

Hoje e amanhã, mais de I
atiradores, sob a coordenação

atleta e técnico Samuel Lo
vão representar Jaraguá doS
em duas competições: segun

etapa do Campeonato Catarine
se de Carabina Ar Comprimido

quarta etapa do Campeon
Catarinense deCarabina Apoi

também em Blumen

Tênis de mesa

Em Chapecó, os treinadores Israel Oliveira Santos, Volnei Nass,
Rodrigo Luz e Marcos Albino vão acompanhar o grupo de 16
mesa-tenistas no Campeonato Estadual de Tênis de Mesa e

Individual Aberto, que começou ontem e vai até amanhã.

Judô
Hoje, 25 judocas da equipe
Marejak/BaependiIFME
participarão do Campeonato
Regional de Judô Infantil,
Infanto e Pré-Juvenil, que será

realizado em Blumenau.

Na cidade de Capinzal, as atI
Patrícia Pedroso, Luciana Pin

e Karen Fiamoncini v·

participar da 2" etapa do Estad
de Caratê Interestilos, marca

para boj
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