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Doces' e bolos feitos com receitas
caseiras serão servidos na festa

Festa doColono

começa hoje
A Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança, do Rio

Cerro II, promove neste final
de semana a 17ª Kolonisten

fest, ou Festa do Colono.

Cinco mil pessoas devem

prestigiar o evento.
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Expressão
I! Empresarial
Especial 125 anos de

Jaraguá do Sul

Assista neste sába

do, às 12h45, e domin-

90, às 10h15, no Pro

grama Expressão Em

presarial, do S BT, ho

menagens ao 1250 ani

versário da cidade, com
a participação do Jor
nal CORREIODO POVO e

outras empresas jara
guaenses em destaque.

370-4523

TOLDOS
E COBERTlIRAS

César Junkes/CP

Presidente da Ajadefi, Afonso Petri, pretende vender as mercadorias no comércio de Jaraguá do Sul

Mercadorias apreendidas
são doadas para a Ajadefi
A Ajadefi (Associação Jaraguaense de De

ficientes Físicos) recebeu aproximadamente
300 tipos diferentes de mercadorias que fo
ram apreendidas pela Receita Federal. O

presidente da entidade, Afonso José Petri,
pretende vender tudo e investir o dinheiro na

compra de cadeiras de rodas e de muletas para

os filiados. Petri espera conseguir no mínimo
R$ 28 mil com a venda das mercadorias, que
por enquanto estão estocadas na sede da

entidade, localizada no Terminal Rodoviário.
,

A doação foi intermediada pelo deputado fe
deral Vicente Caropreso (PSDB).

Acidente na 280
faz vítima fatal

Jeferson Luís Bohrer, 31

anos, perdeu a vida em aci

dente ocorrido na manhã de

ontem, no Km 48,5 da BR-

280. Ela viajava de carona no

Chevette de Leo Cesar de Oli

veira, que bateu em um c-ami
nhão.

GráficaCP
370-8i649

estofados e colchões

Niura disputará a

direção do PSDB
A gerente de Indústria, Co

mércio, Turismo e Serviços da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Niura dos Santos, ex-vereadora
na legislatura passada, confir
mou a candidatura à presidên
cia do PSDB municipal.

Página 3

Cartazes sobre a paz
envolve 25 escolas

Iluminando o caminho pa
ra a paz mundial é o lema des
te ano para o concurso de car-

.

tazes promovido pelo Lions
Clube - Cidade Industrial, de
Jaraguá do Sul, dirigido a es

tudantes de 11 a 13 anos.

e.ágiruLZ

Corrida Rústica
acontece amanhã
Aproximadamente 150

atletas devem participar da
Corrida Rústica de Jaraguá do
Sul, marcada para as 9 horas
deste domingo, com saída da
frente do Shopping Center

Breithaupt.
�ágina 11

Malwee e Unoesc

jogam hoje em]S
A equipe da Malwee/FME

enfrenta hoje, no ginásio do

Parque Malwee, a Unoesc,
pela quinta rodada do returno
do Estadual de Futsal. A Mal

wee/FME é a segunda colo
cada no torneio, atrás da Uni
sul. Uma vitória hoje coloca
o time seis pontos à frente do
terceiro colocado, a Unoesc.

e.áginaJ.2
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Samba do crioulo doido
Giovanni Sidney Tonet - Cirurgião-dentista, bacharel

em Direito e presidente do PDT de Massaranduba

O cenário político massarandubense transformou-se num samba do
"crioulo doido", senão vejamos: o prefeito doPFL, que tem o PSDB corno

vice, é acusado de perseguição políticapor alguns funcionários que apoiaram o

candidato derrotado doPPB que teve oPMDB corno vice nasúltimas eleições.
O candidato do PPB, que teve o PMDB corno vice, entrou na Justiça

contra o ex-prefeito doPMDB, que tinha o PPB como vice, alegando ter sido
caluniado e difamado no discurso deposse dos candidatos doPFL e doPSDB.

Ato contínuo, este mesmo candidato derrotad; do PPB reúne
correligionários de seu partido e alguns amigos do PMDB para um almoço
de apoio ao candidato doPMDB ao governo do Estado, contrariando diretriz
de seu partido que exige o apoio ao candidato do PPB. Comentando

posicionamento do candidato derrotado do PPB, que teve o PMDB corno

vice, o prefeito municipal do PFL, que tem o PSDB/como vice e que no
Estado apóia o governo que é do PPB, profere a famosa e célebre frase: "Diga
me com quem andas que dir-te-ei quem és."

Para evitar urna pequena confusão, no Estado, o PPB, partido do
, governador, tem o PFL corno vice e o apoio do PSDB, que não tem nada.;
mas adora estar ao lado do poder e dizer que está analisando a possibilidade
de lançarCandidaturapr6pria ao governo. Tanto PPB quanto oPFL e oPSDB
têm um inimigo comum que é o PMDB. '

Na esfera nacional, o presidente daRepública do PSDB, tem oPFL corno

vice, além do apoio do PPB e do PMDB, que agora - depois de passar sete
anos fazendo parte da base de sustentação do governo e de sua desastrosa

política -, próximo das eleições, diz que não é governo e pretende lançar
candidaturaprópriapara acabar com a bandalheira que se instalounoPlanalto.

Este imbróglio de siglas e interesses escusos confundea cabeça do cidadão
comum, transformando-onum objeto facilmentemanipulável, contribuindo
decisivamente para aperpetuação deste quadro deplorável dapolíticabrasileira.

Mesmo com toda a evolução tecnol6gica, ainda não se consegue separar o

joio do trigo. Infelizmente, amáquina do discemirnento tem suas engrenagens
emperradas e continuamos reféns da hipocrisia e do interesse pessoal acima
do interesse coletivo.

Governo dá golpe publicitário
às 'custas do servidor

Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede
Pública do Ensino do Estado de Santa Catarina

Depois de transformar os salários atrasados dos servidores públicos em
cons6rcio (pagos aperder de vista), o governo do Estado pretende fazer o
mesmo com o pagamento de urna parte ínfima das perdas salariais.Essa
atitude do governo do Estado não passa de um golpe publicitário, com fins
eleitoreiros e também abafar as descobertas daCPI da Sonegação.

Primeiro porque nãohá necessidade depedirautorização para aAssembléia
Legislativapara alterar aLDO e o PPA, já que os dois autorizam o governo a

conceder reposição salarial para os servidores (verArtigo 31 daLDO).
Segundo porque a questão financeira é urna prerrogativa do governo.

Além disso, o projeto enviado para a Assembléia, solicitando autorização
para conceder aumento aos servidores, só prevê o pagamento das peidas do
período referente ao governo Amin.A professoraMartaVanelli, presidente
do Sinte. Lembra que os servidores são do Estado e não do governo de
plantão. Segundo ela, o parcelamento em até dez vezes, além de parecer
cons6rcio, tem o objetivo de evitar amobilização dos trabalhadores no serviço
público durante esse tempo em que a reposição está sendo paga.

A presidente do sindicato lembra, ainda, que o governo vai gastarmenos
com essa reposição do que vinha gastando com o pagamento dos salários
atrasados. Além disso, a receita aumentou em 70% desde que o governador
EsperidiãoAmin assumiu o Estado.

MartaVanelli reclama, ainda, que o governo não atende os sindicatos que
representam os servidores a fim de estabelecer um canal de negociação e

utiliza amesma tática antidemocrática do governadorPaulo Afonso: anuncia
suas decisões através da imprensa.

O Sinte quer reposição salarial, sim! Mas não da forma corno o governo
está impondo: um índice que não representa realmente as perdas dos
servidores e parcelada em dez vezes. Omagistério quer que o governo eleve I

o piso para R$ 744,00, como está previsto pela Lei do Fundef (Fundo
Nacional deDesenvolvimento eManutençâo do Ensino Fundamental).
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp, redacao@iornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
iornal se reserva o direito de sintetizar c texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias. '

Impressão digital

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,

A rede de cumplicidade for
mada pelo PSDB ePMDB, que
elegeuJáderBarbalho presiden
te do Senado e, conseqüente
mente, presidente do Congres
so, é a principal, se não a única,
responsável pela crise política
e moral (institucional) que se

instalou no Parlamento. Indife
rente às suspeitas de irregulari
dades que pesavam sobre Bar

balho, os caciques dos dois par
tidos tergiversaram e levaram
adiante oprojeto, costurado nos
bastidores do Planalto.

O conluio infeliz é fruto da

imprevidência e da exacerbação
das vaidades. Estas, por sua vez,
oriundas das clivergênciaspes
soais entreAntônio CarlosMa

galhães e Fernando Henrique,
que não levou em conta o cus

to-benefício, pagando - e caro

- por insistir numa aliança às
avessas, desprezando os pre
ceitos básicos da ética. A im

pressão digital do governo está

por toda parte e o abandono de

Jáder àprópria sorte não livrará
o Planalto da cumplicidade.

Est� semana, o procurador
geral da República, Geraldo
Brindeiro, famoso por enga
vetar processos centra auto-

ro conluio infeliz é

fruto da

imprevidência e da

exacerbação das
vaidades _J

ridades do governo, responsa
bilizou Jáder pelo desvio de
cerca de R$ 6;5 milhões do

Banpará. Pretende ainda exigir
a devolução do valor sur

rupiado.Amedida é resultante
da pressão popular. e da re

velação de fatos contundentes.
O presidente licenciado do
Senado é acusado também de
envolvimento em fraudes na

Sudam e de vendas ilegais de
Títulos daDívida Agrária.
A leniência de FHC com a

corrupção surgiu logo no início
do primeiromandato, quando,
recém.empossado, anistiou o

então senadorHumberto Lu
cena, condenado por uso ir

regular da gráfica do Senado.

Depois, impediu a instalação
da CPI dos Bancos, que in

vestigaria o Banco Econômi
co. A confirmação, entretanto,
viria com as operações abafa,
que sepultou as CPIs do Eduar
do Jorge e da Corrupção:Há
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ainda suspeitas de privilégio no

processo de privatização.
Se não bastasse a avalanch

de denúncias de corrupção n

governo, que tem colocado

cúpula palaciana na defensiv
a crise de energia agravou
credibilidade. Parapiorar, oS
instaurou inquérito crimins
contra o governador tucano

José Ignácio Ferreira, por uma
infinidade de irregularidades. O
Ministério Público analisa ainda
a possibilidade de enquadrai
diretores do BC que assinaram
o relatório que isentouJáderdt
culpa nos desvios.

Os escândalos são resulu
dos de décadas de negligência
das autoridades e apatia da

população. A bandalheira per·
siste graças à eleição de inccn
petentes e de corruptos. Entr�

tanto, as artimanhas do poder
conspiram para amanutenção
do staus quo. Ao senador restaa
renúnciae aogoverno restabelear
a ordem constitucional, colab�
rando com ajustiça e prorn�
vendo a "purificação" interna
Essa é a única saída para salvar
as

\ instituições. Mas talvez o

paciente não resista à interven�o
• I •
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A instalação do governo itinerante em Jaraguá do
Sul, entre a noite da última segunda e a tarde de

terça-feira, conseguiu apaziguar-os ânimos. Li-
I deranças pepebistas, que cobravam mais a presença
do governo na região, acusando inclusive de relegar
oDiretório local, classificaram demuito importante
e proveitosa a visita do governador EsperidiãoAmin
(PPB).
O prefeito Irineu Pasold (PSD), que há cerca de 15

dias fez severas críticas à atuação do governo do

Estado em relação aoMunicípio, nem comentou as

divergências. Limitou-se aelogiar a iniciativa deAmin,
apostando na aproximação das administraçõesmuni
cipal e estadual, pelo governo itinerante.
- Nos municípios, o governo pode conhecer as

principais reivindicações e necessidades -, justificou,
apostando na concretização das ações firmadas.

Melhor
O secretário de Saúde de

[araguâ do Sul, Airton
Weber da Silva, infor
mou que a pasta foi con
siderada pelasecretaria
estadual a melhor em

prestação de contas do
Estado. Segundo ele, a

avaliação é resultado de
auditoria realizada pelo
governo de Santa Cata

rina, nos 293 municípios.
"Enquanto estiver à fren- .

te da secretaria não have
rá mistério e as atividades
estarão disponíveis à po
pulação", assegurou.

Encontro
AJuventude do PMDB
de Jaraguá do Sul realiza
hoje, a partir das 15h30,
na Câmara de Verea-

, dores, encontro regional,
que reunirá nove cidades
da região para discutir o
papel dos jovens na po
lítica e a atuação dos
núcleos nas eleições do
próximo ano. O prefei
to de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira,
(PMDB) virtual can
didato ao governo do

Estado, está sendo

aguardado.

Convenção
o presidente do Sindicato da ConstruçãoCivil e do
Mobiliário, Riolando Petry, decidiu concorrer à
presidência do PT de Jaraguá do Sul. A inscrição foi
feita na quarta-feira, último dia para o registro de
chapas e candidaturas. Petry disputará o cargo com
os professores Rogério Müller e Emerson
Gonçalves. Petry é apoiado pelo vereador Zé Padre,
Müller por Marcos Scarpato e pelo coordenador
Dionei da Silva, enquanto Gonçalves tem o apoio
do atual'presidente, Silvino Volz. A eleição é no dia
16 de setembro.

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

[ ADD/Makler D
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de Seguros
.

e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na sua

segurança e tranqüilidade.
'

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

IELEIÇÃO: MARISTELA MENEL É PRÉ-CANDIDATA DO PMDB A DEPUTADO ESTADUAL EM 2002

Vereadora divulga relatório
das atividades na Câmara

Jaraguá do Sul - De
olho nas eleições do próxi
mo ano, da qual pretende
candidatar-se a deputada es

tadual, avereadoraMaristela
Menel (pMDB) distribuiu
esta semana, para os JornalS
e rádios da região, o relatório
de atividades desenvolvidas
na Câmara Municipal no
primeiro semestre deste ano.
O documento, com quatro·
páginas, relaciona indicações,
projetos de lei, requerimen
tos e a participação nas co

missõesparlamentares.Ma
ristela preside a Comissão

Especial que discute a du

plicação da BR-280.
A vereadora prometeu

distribuir outro relatório de
atividades no final do ano,
desta vez também para a

Maristela acredita que Câmara de Vereadores está mais atuante

população. "A prestação de legislatura é mais atuante e

contas é obrigação de todas os vereadores estão anali
as pessoas que ocupam car- sando e discutindo os pro

gos eletivos" , declarou. Na jetos comantecedência, antes
avaliação dela, a atual davotação emplenário.Ma-

ristela lembrouadificuldade
em aprovar propostas da

oposição, já que abancada
governista émaioria.

Sobre os reflexos de
uma possível aliança entre
PMDB e PSDB paradispu
tar o governo do Estado no
ano quevem, disse que difi
cilmente alterará a correla
ção naCâmara. "A aliançaé
possível,mas acredito que o
PSDB dispure as eleições
com candidato próprio. Po
rém, se for concretizada a

coligação, serei indepen
dente't.adianrou.lembrando
a rivalidade entre oPMDB e

os partidos governistas no
Município. "Aquestãomuni
cipal é muito forte", disse,
justificando a independência.
(MAURÍUO DE CARVALHO)

. ,

Vicente Caropreso integraConselho deEtica do PSDB

conselheiros têmmandato putado conseguiu incluirno
de dois anos. Orçamento daUnião deste

ano emendas no valor de
R$ 1.892.000,00, paraMas
saranduba (R$ 280 mil),
Corupá (R$ 322 mil),
Guaramirim (R$ 526mil),
Schroeder (R$ 365 mil),
BarraVelha (R$ 204mil) e
São João do Itaperiú (R$

Niura confirma candidatura à presidência do partido

JARAGUÁ DO SUL - O

deputado federal Vicente

Caropreso, presidente esta

dual do PSDB, foi indicado
para integrar o Conselho
Nacional de Ética e Dis

ciplinado partido.A eleição
aconteceu simultaneamen
te à escolha dos membros
da executiva nacional, rea
lizada no Ceará, emmaio.
Caropreso é um dos cinco

suplentes do conselho,
formado, entre outros, pelo
ministro da Justiça, José

JARAGUÁ DO SUL - A

gerente de Indústria, Co
mércio, Turismo e Serviço
da Prefeitura, Niura dos
Santos, ex-vereadora na

legislatura passada, confir
mou apossibilidade em dis

putar a presidência do
Diretório doPSDB.A con

venção está marcada para
o dia 19 de agosto, na sede

Gregori, pelo ex-vice-go
vernador doRio deJaneiro
LuizPauloCorrêadaRocha
e pelo deputado federal
Nelson Marchezan. Os

Segundo Caropreso, a
indicação para integrar o
conselho surgiu da atuação
parlamentar e da obser
vância à ética. "O conselho
tornavisível aos cidadãos os

políticos que têm sua ativi
dade respaldadano respeito,

da legenda. Ela, �o entanto,
apontou outros nomes

"com potencial" para pre
sidir o partido. Entre eles, o
líderdo governo naCâmara
Municipal,Sílvio Celeste, d�
coordenador da 17a Regie

, nal de Saúde, Jean Lucht, e
do gerente de Agricultura,
Alcides daNovaPeixoto.

Niura disse que está

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas 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

na seriedade, no bem co

mum e na eficácia das es

truturas públicas", decla
rou.

EMENDAS - O de-

discutindo com a base e li

deranças do partido a can

didatura. "Essa representa
ção política émuito impor
tante, por isso não pode ser
apenas a disputa pelo car

go", discursou, informan
do que pretende promo
ver cursos de formação aos

militantes, "para definirpo
sições"; voltar às bases, aos

"

195mil). Caropreso expli-
I N

cou que os recursos so serao
viabilizados se asprefeituras
elaborarem projetos justifi
cando a aplicação. "As pro
postas deverão ser apre
sentadas aos órgãos com

petentes, respeitando o

prazo de entrega estabele
cido e asistemáticaexigida",
completou.

As verbas deverão ser

aplicadas em saúde, infra
estruturaurbana e turÍsticae
ações sociais. (MC)

preceitos da social-de-mo
cracia, eprimarpela qualida
de dos filiados e não pela
quantidade. "Os filiados

precisam saberpara que vie-.
ram", justifica, revelando que
pretendedeflagrarcampanha
de filiação, "mas com crité
rios". "Não importaaorigem,
desde que cumpra as normas

doPSDB", finalizou, (MC)

Dr; Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais cotado

SÁBADO, 21 de julho de 2001

GUARAMIRIM - O pre
feito Mário Sérgio Peixer
(PFL) pretende dar início
imediato às obras de im

plantação da EstradaJara
guá do Sul, que faz ligação
com a SC-413, passando
pelo Bairro Ilha da Fi

gueira. Peixermanifestou
esta disposição logo após
a realização do convênio,
que assegurou a participa
ção financeira do governo
do Estado na execução da

obra, durante a semana.

Ainda sem dat� prevista,
ele pretende encaminhar o
edital para a elaboração do
projeto para a execução
do trecho de 3,2 mil me
tros, assim como adotar
todas as outras providên-

• I •

eras necessanas.

Para o prefeito foi uma
conquista de Guaramirim
a assinatura desse convênio,
confirmando "a atenção
do governo do Estado pa
ra com oMunicípio". Ele
destacou também o lança
mento do edital para o

Projeto daRodovia doAr
roz, com previsão dó go
verno estadual de receber

propostas até o final do

I ESTRADA: PREFEITO PRETE1NDE LANÇAR EDITAL EM BREVE

Peixer quer início 'imediato
da obra na Ilha da Figueira

BRASÍLIA - As emen

das incluídas pelo deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB) ao Orçamento da
União para 2001, benefi
ciando municípios dami
crorregião - Guarami

rim,Massaranduba, Coru
pá, Schroeder, BarraVelha

Arquivo/CP: Edson Junkes

Convênios e novo pacote de reivindicações já entregue

mês, além da aquisição dos
componentes que ainda
faltam para a ampliação do
sistema de tratamento de

água da Casan e outros

atos e compromissos fir
mados pelo governador
EsperidiãoAmin, durante
asemana.

,

Ainda sobre a Estrada

�, Jaraguá do Sul, considerou
a formalização do acordo
entre Município � o Es

tado, para a execução do
trecho rodoviárioprevisto,
como sendo "da maior

importância para toda a

comunidade", porque

"confirmará definitiva
mente a vocação do Bairro
Ilha da Figueira para a

expansão industrial". Para
o prefeito, a instalação do
governo itinerante noMu

nicípio, esta semana, "resga
ta o compromisso que o

Estado tinha com Guara

mirim,Município que dá

contribuição significativa
na arrecadação de impos
tos". Entretanto, outras
reivindicações já estão sen
do feitas, conforme do
cumento entregue ao go
vernadorAmin,

OUTRAS REIVINDICA

ÇÕES - OMunicípio quer
apoio do governo do Es
tado também na constru

ção da segunda ponte so

bre oRio Itapocu; na pavi
mentação da Rua Expe
dicionário Olímpio José
Borges (Bairro Avaí); ins
talação de sistema de ilu

minação nas quadras da
Escola São Pedro, na loca
lidade de Guamiraaga, pa
vimentação daRua Lauro
Zimmermann e confir

mação da Gestão Plena da
Atenção Básica no setor da
Saúde. (MILTON RAASCH)

Vicente Caropreso divulga emendas ao orçamento

Os benefícios do programa Estadual do Calcário
já estão chegando aosmunicípios para o novo plantio,
Serão distribuídas 250mil toneladas do produto, entre
os agricultores interessados. A informação foi dada
pelo secretário do Desenvolvimento Rural e da Agri.
cultura, Odacir Zonta, na passagem porGuaramirim,
durante a semana, com o governo itinerante. Ainda
conforme o secretário, os agricultores também já po
dem recorrer ao troca-troca de sementes, igualmente
já disponível. Outras metas de Zonta, conforme de
clarou, é incentivar ações para maior qualidade na

produção de arroz e no fortalecimento da comer

cialização da banana.

CRM
Representantes do Con
selho Regional deMedi
cina estarão segunda
feira emGuaramirim pa
ra uma reunião com os

médicos locais.O encon

tro deverá acontecer às

19h30, na Câmara de

Vereadores, e terá como
objetivo tentar o equa
cionamento das questões
quemotivaram divergên
cias noHospitalMunici
pal Santo Antônio.

Cresce a adesão em torno

do nome do odontólo
go Rildo Albuquerque
para assumir a Secretaria

Municipal de Saúde, em
substituição ao médico

. José Constâncio de Albu

querque, que pediu exo

neração do cargo, esta

semana. A confirmação
do futuro secretário de·

pende ainda do crivo das

lideranças políticas do
PFLePPB.

Gás
O presidente da SCGás, Luiz Gomes, destacou, na
passagem por Guaramirim esta semana, a comer

cialização de gás para abastecimento de veículos, a

partir de agosto ou setembro, no Posto Mime, em
Jaraguá do Sul. Ele destacou a iniciativa dizendo que
a ativação dessa unidade, junto com outras que fun·
cionarão em Florianópolis e Joinville, colocarão Santa

Catarina num patamar de avanço comparável a

importantes centros do País, com São Paulo e Rio de

Janeiro.

ENTRE, ASPAS
"Negócios com americanos não é

coisa fácil." (Vice-governador do Estado,
Paulo Bauer - PFL -, tentando explicar em

Guaramirim, esta semana, as dificuldades para
a confirmação definitiva do Projeto da Usina
Termoelétrica Norte)

e São João de Itaperiú -
totalizam R$ 1,8 milhão,
conforme a assessoria do

parlamentar. Para que os

recursos sejam confirma
dos, as prefeituras terão de
elaborar em tempo hábil
os projetos e encaminhá
los aos órgãos competen-

tes.respeitando o prazo de

entrega 'estabelecido. Os
recursos que serão destina
dos para Jataguá do Sul
não foram anunciados.

Ainda conforme a as-
,

sessoria do deputado, os

recursos que cada muni

cípio receberá poderão ser

aplicados, basicamente, em
saúde - investimentos
em hospitais e custeio da
rede do SUS -, melhorias'
na infra-estrutura urbana e

turística, e em ações de

saúde, como no programa
do Agente Jovem Comu
nitário e Apaes.

ZoomCreati>e - CENP

Matketing
Sistemas de Informação

!

Recursos Humanos
Ciências Contábeis

Inscrições
12 a 24 de julho

Valor

R$50,oo
Fone

373-2000 FAMEG'
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INFORME
•

.! O Sindicato dos Quí-
í

micos, Plásticos, Bor-
racha, Papelão e Isopor ini
ciou a campanha salarial

deste ano, dos trabalha

dores nas indústrias de

borracha daRegião do Va-
le do Itapocu, cuja data

base é l.de agosto.
A entidade reivindica rea

juste entre? e 10%, além
do INPC (Indice Nacio
nal de Preços ao Consumi
dor) do período, em torno

de 7%, aviso prévio re

munerado e adicional no
turno entre 30 e 35%.

.! Com WG (Valor Pon
derado de Grandeza) -

patrimônio líquido, receita

bruta e resultado - de R$

1,94 bilhão, em2000, o Gmpo
Bunge Alimentos, conglo-

'

merado formado pela fusão
da Ceval e Santista, foi
apontado no ranking Grandes

& Lideres, da "RevistaAma

nhã'; como a maior empresa
de Santa Catarina.
A divulgação dar 500 maiores

empresas da Região Sufe das

cem maiores de cada um dos

três Estados foi feita na

manhã da última quinta
feira, em joinvzl!e. Em segun
do lugar aparece a Sadia, com

VPG de R$ 1,73 bilhão. O

Grupo Weg está em oitavo

lugar, com valorponderado de
. grandeza de R$ 567,99
milhões. O Besc (Ban-co do
Estado de Santa Catarina),
apresentando l/PG de R$
434,72 milhões, ficou com a

décima posição.

./ A CCE, uma dasmaio
res indústrias do setor de
eletrodomésticos do País
está sentindo os efeitos d�
crise energética muito
mais do que qualquer ou
tra empresa. Em todo o

mês de junho, vendeu ape
nas quatromicroondas, no
Rio deJaneiro. Os diretores
não sabem o que fazer
com seus estoques.
•

ECONOMIA

Associados aprovam
desempenho daAcijs

]ARAGuA DO SUL - A .

. Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) recebeu nota 4,4
- numa escala de zero a

cinco - dos associados. A
média é resultado de uma

pesquisa realizada pela
Opus Múltipla, de Curi
tiba, em duas etapas, em
abril e maio. Na primeira,
foram feitas dez entrevistas

qualitativas. A outra ouviu
cem empresários numa

avaliação quantitativa. A
enquête apontou que 96%
de associados estão satis
feitos com a Acijs e que
constitui um desempenho
significativo.

O resultado dapesqui
sa, coorde�ada pelo vice
presidente para Assuntos
da Comunidade, Robson
Amorim, foi apresentado

à entidade durante a reu

nião da Acijs, na segunda
feira. A diretoria da as

sociação considerou posi
tivo o desempenho e in
formou que os resultados
servirão para direcionar as

ações dos próximos meses.

A pesquisa teve como
objetivo captaraimagem
que os associados têm da

Acijs, avaliar os principais
serviços prestados e reco

lher as críticas e sugestões
"paramelhorar a adminis
tração". "A pesquisa trouxe
indicadores do gue deve
ser melhorado. E um tra

balho muito positivo, à
medida em que nos per
mite conhecer o que o as

sociado pensa, permi
tindo definir estratégias
para os próximos anos",
avaliou Amorim. (MC)

CrisenaArgentinaaindanão
teve conseqüências em JS.

]ARAGUA DO SUL - As

empresas jaraguaenses que
têm filiais ou unidades
fabris na Argentina ainda
não sentiram as conse

qüências da crise que assola
o país vizinho. A assesso

ria de imprensa da Weg,
por exemplo, informa que
até agora a situação das
duas fábricas e do postq
de vendas que a empresa
mantém na Argentina é
estável e que nenhum dos
140 colaboradores foi dis

pensado. Mesmo assim, a
assessoria admite que
certamente haverá redução
de vendas e também de

produção.
AWeg tem duas fábri

cas e um posto de vendas
na Argentina. A filial fun
ciona em Buenos Aires e

foi instalada em 1994. Já
as unidades de produção

de motores de lavadoras
de roupa e disjuntores es

tão instaladas desde o ano

passado na região da gran
de Buenos Aires. De acor
do com a assessoria de

imprensa, a empresa traba
lha com metas que até ago
ra estão sendo cumpridas.

Já o vice-presidente do
Conselho de Administra-

. ção da Duas Rodas, Ro
dolfo Francisco Hufenüs
sler, admite que a crise na

Argentina reduziu o volu
me de negócios em apro
ximadamente 40% nas

duas filiais que a empresa
tem na Argentina. A Duas
Rodas tem duas filiais em
Rosário, de venda e reven

da, e ainda uma unidade
fabril. Hufenüssler consi
dera a crise passageira e

ressalta a esperança na recu

peração do país.

CORREIODOPOVO 5

IDIFERENÇA: JUROS DAS DEMAIS INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS SÃO 2% INFERIORES

ACls reivindicam revisão

das taxas de jurosdoßadesc
]ARAGuA DO SUL -

Durante reunião entre o

g'overnador Esperidião
Amin e representantes das

associações comerciais da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu), a presidente da

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Christiane Hufe
nüssler, em nome da classe
comercial e industrial da

região, solicitou que o

governo reveja as taxas de

juros do Badesc (Agência
de Fomento), como for
ma de incentivar os inves
timentos no Estado, A
reunião contou ainda com
lideranças políticas e

empresariais do Norte do
Estado.

Para justificar a solicita
ção, Christiane lembrou
que os juros cobrados pe
las instituições financeiras
estão em média em 4% ao

mês, enquanto a taxa do
Badesc é de 6% ao mês.
lEIa aproveitou ainda para
pedir ao governo inves
timentos para infra-es
trutura e turismo. "Santa
Catarina apresenta vanta

gens competitivas em

relação aos outros Esta

dos, principalmente agora,
com a crise de energia elé
trica, mas nos falta apoio",
reclamou, lembrando que
as associações comerciars
entregaram ao governa
dor, no início de fevereiro,
umapauta de reivindicações,
que foi atendida em partes,

Em resposta, Amin
lembrou que desde 'a des

valorização do real, em
1999, vem defendendo
mais invesnmentos nos

setores de turi�mo e agro-

Ces�r Junkes/CP

Christiane aponta alternativas econômicas e reivindica apoio

indústria. "Omesmo vento

que fecha uma porta abre

outra", comparou, numa
alusão às alternativas de
desenvolvimento pos
síveis. Ele fez questão de
frisar a necessidade de in
vestir na capacitação pro
fissional. "Jaraguá do Sul
tem grande responsabi
lidade social, porque possui
talentos singulares, massa
básica de capacidade de
trabalho e, acima de tudo,
competência empresarial.
Mas não pode se abster da
capacitação profissional e
da reciclagem", ensinou.

No encontro, deno
minado "almoço de idéias",
realizado na terça-feira, no
Restaurante do Parque

'esconto à vista

Malwee, o governador fez
ainda uma análise do qua
dro econômico do Estado
e apresentou as principais
diretrizes. Lembrou a as

sinatura do ProdeturiSul,
um conjunto de obras e

serviços para os Estados
do Mato Grosso do Sul,

.

Paraná, Santa Catarina e

Rio Gr�nde do Sul, finan
ciados pelo Banco Mun
dial. Ele não perdeu a

oportunidade de criticar o

governo anterior sobre a

falência do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina)
e por ter deixado uma dí
vida, segundo ele, de R$
320 milhões em salários
atrasados. (MAURÍLIO DE

CARVALHO)

Kc1l1ELLi
Moda Masculina
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I TRADiÇÃO: FESTA DO COLONO ACONTECE NESTE FINAL DE SEMANA, NO RIO CERRO

Kolonistenfest espera público de

aproximadamente 5 mil pessoas
]ARAGuA DO SUL - A

diretoria da Sociedade Es

portiva Aliança espera um
público de aproximada
mente cincomilpessoas nes
te final de semana, quando
acontece a 17a edição da

Kolonistenfest, ou Festa do
Colono. O evento, organi
zado por sócios e simpati
zantesdaSociedadeAliança,
é consideradauma dasmais
tradicionais festas pro
movidas pelos imigrantes
alemães daRegião do Itapo
cu. De acordo com o presi
dente do Aliança, Adolar
Konell, a Kolonistenfest é

esperadaportodos osmora
dores doRio Cerro TI, que se
mobilizam na organização.
"O pessoal gosta de cola
borare participavoluntaria
mente", confirma Konell,
que cuidapessoalmente dos
preparativos .."Dá trabalho
maisvale apena", argwnenta
opresidente.

.
Edson Junkes/CP

Presidente Adolar Konell coordenou os preparativos

A Kolonistenfest foi que toda a decoração do
criada com a proposta de salão é feita com produtos
incentivar o colono a per- agrícolas, como aipirn, ba
manecer na atividade agrí- tatas, repolho e outros

cola e também para home- hortifrutigranjeiros cultiva-

nagear os que ainda tiram o dos na região. Atualmente,
seu sustento da terra. Tanto " segundoAdolar, poucas são

Gastronomia
A culinária típica servida durante a festa é um dos

pontos fortes do evento. Tudo é feito àmoda antiga,
por senhoras da comunidade que se unem para fazer
bolos, cucas, pães, o famoso strudel e o tradicional
marreco recheado com repolho roxo.

A coordenadora da cozinha, Rovena Schroeder,
explica que foram feitos 24 bolos grandes. Toda a

comida foi feita por um grupo de oito mulheres,
que dividem o conhecimento gastronômico em

troca do sucesso da festa. Rovena tem 63 anos de
idade e conta que sempremorou no Rio Cerro. Ela
participa ativamente da organização da Kolonis
tenfest desta a primeira edição do evento.

as famílias que aindavivem
exclusivamente da agricul
tura. A grande maioria

procurou na indústriame
lhores condições de vida,
mas continuammantendo

pequenas plantações e cria

ções para uso da família.
'Gostaríamos que não fosse
assim, mas o colono não é
valorizado e as dificuldades
sãomuitas", explicaAdolar,

O produtor ruralVan
derlei Lenz é um exemplo
de que a atividade agrícola
ainda tem vez. Ele possui
uma área de terra no Rio
Cerro onde cultiva várias

espécies de hortaliças, com
uma produção de 500 mil

peças por ano. Apesar das
dificuldades, Lenz afirma

que aagricultura ainda éuma
das alternativas de renda. "O

que falta é conhecimento
. técnico e incentivo das ad

ministraçõespúblicas", argu
menta.

Programação
A 17a Kolonistenfest começa hoje, às 13 horas,

com competições de tiro, desfile das sociedades con
vidadas e distribuição de chope. Durante a tarde está

previsto apresentação de grupos folclóricos e, à noite,
jantar típico; coroação da rainha e baile com a banda
Safira.

No domingo a festa começa às 9h30, com désfile
das sociedades convidadas, e continuação das com

petições de tiro. No período da tarde a progra
mação prevê vários shows de bandas e grupos mu
sicais. O encerramento está previsto para as 22 horas,
com a tradicional colheita dos produtos expostos
nosalão.

Áries - Hoje vai ser um

-haverá
de se chatear.

Asen

pode causar uma certa

apatia: tente combatê-Ia!
Touro - Tenha cuidado

de competição
que deverá se

r no ambiente
e ou trabalha.

seu amor.

Gêmeos - Evite forçar
ao neste die.

meia vento colhe
de! Avido

i!t..�••\;;nrrerá perigo.
Poderá ter aborrecimentos
com rival.

oisas e pessoas
mais atenção ao

que rola em sua volta. Con
vém esquecerfatos do pas
sado para viver o presente.

rque inovações e

s radicais poderão
m confusão. Astral

com o na paixão. Não
queime o seu filme.

•

- Cuidado com

tensão e

de. A relação a

ró o risco de se

ro vite tomar atitudes

provocativas.
Libra - Terá forte

no ambiente
��mlll'à"-"S'5'1!J irritação
afetará até mesmo o

relacionamento afetivo.
ião - Cuidado

a exagerar nos

gastos. área afetiva, o
sentimento de posse poderá
saturar.

SÁBADO, 21 de julho de 200

Encontro
Acontece no dia 29 destemês a festa de comemoração
aos 20 anos de atividades ininterruptas do Encontro
de Casais com Cristo, promovido pela Paróquia São

Sebastião, no centro da cidade. A programação inclui
celebração eucarística, almoço e confraternização.

Italianos
o Círculo Italiano deJaraguá do Sul informa que estão
abertas as inscrições para os novos cursos de Italiano
que a entidade está oferecendo. A turma do Livelo Uno
tem aulas às quintas-feiras; o LiveloDue às terças-feiras;
o Livelo Tre às quartas-feiras e os interessados em fazer
o Livelo Uno, aos sábados pela manhã, poderão ins
crever-se por telefene 370-8636, com Daiane, das 14
às 20 horas. As aulas realizadas durante a semana acon

tecem das 19 horas às 21h30.

Lions
O Lions Clube Jaraguá do Sul- Cidade Industrial

empossa no dia 30 deste mês sua nova diretoria, que
regerá os destinos do clube na gestão 2001/2002. A
nova diretoria serápresididaporEdsonAdilson Ferrei
ra, tendo como secretária OrleideMariaMengarda e

na tesouraria Luis Carlos Floriani. A posse da nova
diretoria acontece às 20h30 do dia 30 deste mês, no
Restaurante Itajara

Concurso
Oprefeito deGuaramirim,MárioSérgioPeixer, garantiu
que até outubro a administração municipal deve
promover concurso público municipal e proceder a
requalificação dos servidores. O Sinsep (Sindicato dos
Servidores PúblicosMunicipais) informa que os salários
pagos pelaPrefeitura deGuaramirim são os piores da

região. O sindicato também deve participar do

processo de realização do concurso .

Liberada
A servidora pública da Prefeitura de Schroeder

RosângelaMota foi liberadapelo prefeito OsvaldoJurk
para atuar diretamente na organização dos servidores
públicos doMunicípio. O pedido de liberação, com
ônuspara oMunicípio, foi feito durante audiência entre
prefeito e diretores do Sinsep, quando foram tratados
assuntos como a revisão do Plano de Carreira e Con

cursoPúblicoMunicipal, que deve acontecerno segundo
semestre deste ano.

Valorize a

�ji&J_",recebe dos seus

colaboradores. O egoísmo
deverá ser o seu pior
inimigo neste die, inclusive

rela � o a dois.
,t: Todo cuidado é

energias estarão
as e poderão afeta

a sua VI a familiar, profis
sional e afetiva. Seja pru
dente com a concorrência.

ntrar

ara se adaptar
nças. Cuidado

m a sua raiva. No
relacionamento amoroso,

Ie o seu nervosismo.
icórnio -

. ntos inesperados
:êízer aborrecimen

sua saúde pedirá
atenção especial. No

campo sentimental, você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l10·8649 'C

o

o

10

S· correiodopovos@netuno.com.br,

�r

s-

4
[-

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DWERSOS: ofertas e opórtunidades EM�REGOS: ofeda, procura e agências
� ,

N'I..

CLASSIMÓVEIS:
Quinta.feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Ter a·feira às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Se undn-lelru, às 12h

lO,MI�
AGORA ESTÁ AO SEU ALCANCE A CHANCE DE TER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL ATRAVÉS DA REFLEXOTERAPIA

A SAÚOE 00 SEU CORPO ESTÁ A SEUS PÉSl
os ÓRGÃOS VITAIS DO CORPO HUMANO TEM íNTIMA LlCAÇÃO COM A PLANTA oo PÉ

o QUE É REFLEXOTERAPIA E COMO
FUNCIONA.

para pessoas que já tinham perdido as

esperanças de voltarem a ter uma vida
'normal.
O REFLEXOLOGISTA não isola uma

doença para tratar os seus sintomas, nem
atua especificamente sobre um órgão ou

sistema, em vez disso ele trata a pessoa
inteira com o objetivo de induzir um estado
de equilibrio e harmonia.
A ARTE da massagem reflexa dos pés rião
deve. ser confundida com a massagem comum

dos pés nem a do corpo de modo geral. Ela
exige uma técnica específica de pressão que
atua em determinadös pontos nos pés'
reconhecidos como áreas reflexas,

, correspondentes a todas as partes do corpo.
Como os pés representam um microcosmos do
corpo, todos os órgãos, glândulas e outras

partes do corpo estão dispostas de modo
similar nos pés.
Essa representação microscósrnico de partes
do corpo também é evidente na íris dos
olhos, na orelha e nas mãos. As áreas

correspondentes nos pés por serem mais

amplas, s90 mais fáceis de localizar e
tornem-se mais específicas, portanto, fáceis
de serem trabalhadas.
A Reflexoterapia manual, aplica-se uma

pressão nos reflexos com os dedos usando
diferentes técnicas. Com isso o potencial de
cura do próprio organismo é estimulado

provocando reações fisiológicas.
A meta da Reflexoterapia é devolver ao
corpo o estado natural de equilíbrio. E o

'

primeiro passo para se conséguir isso é
reduzindo a tensão e o estresse, o que ela

A REFLEXOTERAPIA é um tratamento

natural, através de massagens, feitas nos

terminais nervosos dos pés.
As massagens feitas nestas áreas, em pessoas
portodorcs de doenças ou disfunções
orgânicas, pressionam-se os cristais de cál�io
nos terminais nervosos que correspondem aos

órgãos afetados, até dissolvê-los,
restabelecendo a circulação e o

funcionamento se normalizará.
O tratamento que há vários anos vem sendo
utilizado em diversos países do mundo com

resultados bastantes satisfatórios, inclusive

consegue de maneira surpreendente. O
toque profissional dos reflexos nos pés vai
mostrar quais as partes do corpo que estejam
fora de equilíbrio provocando o mal
funcionamento também de outrcsportes.
Pode-se então iniciar o tratamento adequado
para corrigir o desequilíbrio desenvolvendo
ao corpo um ótimo estado de saúde.
Essa forma de terapia é eficaz na

manutenção da saúde, como tratamento e

prevenção de doenças. Pois muitos problemas
de saúde podem ser diagnosticados antes de
afetar ou degenerar órgãos envolvidos.
A Reflexoterapia se esforça para

chegar à causa das doenças e tratá-Ia
em vez dos sintomas.
Os efeitos 'negativos das emoções, das atitudes,
da estafa, do modo de vida e.de alimentação,
podem fazer o corpo sair da sincronia e

adoecer, fisicamente e mentalmente. É neste

momento que dores leves, fadiga generalizada,
são precursores de problemas mais sérios que
eventualmente aparecem. A reflexoterapia
ajuda a equilibrartodos os sistemas corporais,
estimulando uma área pouco ativa ou

acalmando uma superativa. Ela é inofensiva

para as áreas que estão funcionando

adequadamente, O corpo é um campo de

energia dinâmico, qualquer coisa que afeta
, uma parte, acaba afetando a toda, a
reflexoterapia revitaliza a energia e

reequilibra todo o sistema.

A Reflexoterapia é indicada

especialmente para:

Rua Presidente Costa e Silva, 3375 • Testo Rega. Pomerode • SC

FONE: (47) 387-1659

OOIS VENOEOORES 'PARA CONSÓRCIO
EXIGIMOS

+Experiência em vendas
+Veículo próprio
+Residir na região
+Idade mínima 25
+Boa aparência
+Espírito de equipei
+Vontade de vencer

anos
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Intermediária

VENDE - Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem
acabamento). Lot. HenriqueRehling
(Amizade). Preço: R$ 37.000,00,

VENDE - Terreno com área 600

m2, contendo 2 casas (madeira -

alvenaria). Centro -

Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Madeira, contendo 3

quartos, em terreno cl 660 m2.
Rua Onelia Horst, 380
Preço: R$ 35.000,QO

VENDE - Casa em alvenaria (antiga)
cl200 m2, em terreno cl 2.997 m2.

Rua AdolfPuttjer, 112 (Próx.
Prefeitura). Preço: 130.000,00

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

VENDE - Casa em alvenaria com

área aprox. 245;00 m2.

Rua Thomaz Francisco de Goes,
68 - Negociáveis - R$ 135.000,00

VENDE - Madeira, contendo 3

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

VENDE - Sala comercial claprox.
85 m2. Ed. Chiodini - Sala 403.
Preço: 45.000,00. Aceita troca pl

imóvel na praia

VENDE·

ALUGA - Apto. contendo 1 suíte -+'

2 dormitórios. Rua Gov. Jorge
Lacerda - Ed. Onix - Apto. 102

(Centro) - R$ 400,00

ALUGA - Sala comercial com
área aprox. 40 m2. Rua Acre, 133

(Jaraguá Esquerdo)
R$ 200,00

VENDE Terreno com área

Terreno com área de

412,50 m2.

Nereu Ramos (Prôx.
Posto de Saúde)

Preço: R$15.000,OO

24.945 m2.

Rua Francisco

.Mees - Corupá
Preço:

R$ 65.000,00

Casa em alvenaria (semi acábada), com área
de 80 m2, em terreno de 900 m2.

Rua Verônica Demarchi Rosa (Barra)
Preço: R$ 55.000,00

iL' RUtl'João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC

1�.:'�'.··'.... E�màil:
.. i.n.te�imOV�i�@netuno.com.br CRECI0914-J -.llA.- 371 -211 7'" , ..

' www.lmovelssc.com.br. _A�G>< _<"_-' ,-<";'/:"(;:":�;> ú;�'k��;_':tP_>_,. - .. "''-
_

�- ;:�
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BAIRRO JARAGUÁ
ESQUERDO - casa cl
120,OOm2, terreno cl
514,05m2. Rua alivio
Chiodini Pradi, suíte + 2

quartos - R$ 55.000,00,
a combinar

BAIRRO BARRA DO RIO CERRO -

casa em alvenaria cl aprox. 90,00m2,
terreno cl 331,25m2, 3 quartos. Rua
Padre Aloísio Boeing - R$ 26.000,00

estuda propostas
'

NOVA BRASíLIA - em construção,
terreno cl 15x30m - 450,OOm2•
Rua Tomaz Francisco de Goés -

R$ 37.000,00

ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cl
.

900,00m2, casa com aprox. 120,00m2
- R$ 45.000,00, estuda propostas

BAIRRO ClERNIEWICllAMllADE -

sobrado cl 236A'1 m2, suíte + hidra, I
móveis sob medida, piscina, garagem
p/2 carros, lot. Champagnat. Excelente
imóvel, aceita imóvel menorvalor.

CENTRO - Rua Amazonas cl
385JOm2 - R$ 33.000,00.
14x27,65m, estuda proposatas

BAIRRO VILA RAU - Terreno cl
300,00m2• Rua Carlos lenke, lote 78,

casa mista cl 90,00m2 -

R$ 27.000,00 parcela-se

ILHA DA FIGUEIRA - Rua Águas Claras
- cl 160,00m2, semi-nova, c/,portão
eletrônico, garagem pl 2 carros - R$
45.000,00 -local alto, troca-se porapto.

BAIRRO VILA NOVA -

casa cl 130,OOm2, terreno
cl 460,OOm2, 20x23m, 3

qtos, demais dep., Rua

Domingos Demarchi -

R$ 78.000,00
negociável

Apto cl suíte +

2 qtos, solo cl
I

sacada, Edifício
Ámaryllis, 2°
andar - Bairro
Vila Nova - R$
68.000,00,

APARTAMENTO - c/3 quartos - Edif.
Vila Nova, cl sacada - garagem em

bom estado - R$ 40.000,00, aceita
carro no neg_., 3 andar cl 116,00m2

RIO MOLHA - Terreno cl 485,OOm2,
casa cl 1 05,OOm2• Rua Inácio loveko,

lateral da ruaWalterMarquardt.
R$ 40.000,00, a combinar
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COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: ah30 às 12h. 13h30 às lah30

® Aos sábados: ah às 12h

2125 - JGuÁ ESQUERDO - R.
João Carlos Stein, 110 - casa alv.

100m2, 2 dorrn., bwc, solo, copa/coz.,
lavanderia, garagem 2 carros. Terreno

330m2• R$ 32.000,00

2124 - JGUÁ ESQUERDO - R. Luis

Gonzaga Ayroso, 532 - casa alv. 132m2, 1

suíte, 2 dorrn., sala estar/jantar, cozinha,
despensa, área serviço, portão eletrônico.
Terreno 15x44 - 660m2 - R$ 43.000,00

2088 . ILHA DA FIGUEIRA· R. Antonio
Pedri- Sobrado novo alv. cl 200m', 1 suíte cl
closet,2 dorm., 1 bwc, escritório, sala estarflYI

cozinha, garagem. Terreno 480m'. R$
89.000,00. Aceita apto até R$ 5Q.000,00

alv. cl 80m', toda legalizada, saia do

aluguel, faça a sua proposta.
Aceita-se carro, terreno, financiamento

direto com a imobiliária.

SÃO LUIS - R. Arduíno
Pradi - Terreno 450m2 -

R$ 18.000,00

1001 - VILA
NOVA -

R. Pedro Gonzaga
- Ed. Ana Cristina
- apto c/ área
total 110m2, 1
suíte, 2 dorrn., 1
bwc, sacada,
churr. ind.,

. bicicletário, 2
-r-

,l portões eletr.,
central de gás e

gar. Entrada R$
25.000,00 + 19x
1,6CUNB's
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão:
9973-9093

.

1010 - Centro - próx.
Stúdio FM - casa de alv. cl
280m2, cl suíte + 2 qtos,
salas conj., garagem pl 2
carros. Com armários sob
medida nos dormitórios. R$

140.000,00

1461 - Estrada Nova -

casa alv. cl aprox.
200m2, cl 3 qtos, 2 bwc's,
garagem pI 2 carros. R$
42.000,00 - Aceita carro

e parcelamento

1325 - Vila Lenzi - R.
Onélia Horst - Terreno

cl 570m2, cl casa alv. cl
'

60m2, 2 qtos.
R$ 32.000,00

Prímula
novo cl 1
qto, bwc,
sala,
cozinha,
lavanderia

3357 - Res. Amarilys -

Apto cl suíte cl hidro + 2

qtos, fino acabamento.
Semimobiliada.

Financiamento cl a

construtora.

3037 - Centro - Ed. Silvio
Pradi - suíte + '2 qtos, salas

conj., cl sacada e

churrasqueira, cozinha
mobiliada, sala TV, garagem
para 2 carros. R$ 110.000,00-

Aceita-se troca cl casa.

1086 - Amizade - Rua
Guanabara - casa nova

cl 142,50m2, cl suíte + 2
I

qtos, garagem pI 2
carros. R$ 90.000,00

1986 - Guaramirim -

Centro - próx. Lojas
Krueger - casa mista cl
3 qtos, 2 bwc's. Terreno
cl 616,87m2. Aceita troca

cl apto em Jaragúá.

1003 - Centro - próx.
Angeloni -190m2., cl 3

qtos, 2 bwc's,
churrasqueira. R$ 73.00,00

- Aceita terreno.

1039 - Centro - próx. Ed.
Car-valho - casa cl 132m2,

cl 4 qtos. Terrenoc/
1.525m2. R$ 100.000,00

- aceita-se parcel. R$
85.000,00 à vista

3031 - Ed. Isabela - cl
suíte + 2 qtos, cozinha
mobiliada e garagem.

R$ 70.000,00

3034 � Ed. Barão - em

frente Elite Móveis - Suíte,
2 qtos. R$ 55.000,00.

1088 - Amizade - casa cl
100m2, suíte + 2 qtos.

Seminova -

R$ 55.000,00.

Menegotti
- 3 salas
comerciais
conjugadas.
Área total
de

136,24m2•
'R$
70.000,00

3358 - Res. Amarilys
suíte + 2 qtos, sacada cl
churrasqueira e garagem.

R$ 65.000,00

1297 - Vila Lalau -

próx. Posto Mime - alv. cl
156m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.
Terreno cl 450,OOm2.

R$ 55.000,00.

1152 - Chico de Paula - casa

cl 220m2, 3 qtos, 2 bwcs, salão
de festas, si comercial cl bwc -

R$ 65.000,00 - Aceita imóvel
na praia como parte do pgto.

3356 -

Ed.
Morada
do Sol -

suíte + 1

qto, 1

vaga de

garagem.
R$
48.000,00

3049 - Rua Piçarras -

próx. Net - apto novo cl
suíte + 2 qtos, 2 vagas de
garagem. R$ 72.000,00

1175 - Czerniewicz -

fundos antigo salão

Doering - 205m2., suíte, 2

qtos. Terreno cl 1.220m2.

R$ 95.000,00.

'1272 - Próx. Lonimar -

Local alto - cl 235m2,
suíte, 4 qtos, garagem pl
2 carros. R$ 85.000,00.

1040 - Centro - Próx.
Ginásio Arthur Müller - casa

cl 172m2, cl suíte + 2 qtos
- R$ 75.000,00.

1993 - Schroeder - após
Marisol - alv. cl 144,76m2, cl

3 qtos, bwc social, sala
visita, jantar, TV, copa,
cozinha bwc serviço,
lavanderia, garagem e

churrasqueira. R$ 50.000,00

, 3001-
Ed.JacÓ
Emmendoer
ter - Próx.
Stúdio FM -

Suíte cl
hidro, 2

qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$
92.000,00.

1036 - Centro - defronte
Cartório Dna. Áurea -

casa antiga cl 347,40m2.
Terreno cl 668,65m2•

R$ 160.000,00.

1052 - Agua Verde -

Próx. Igreja São Judas -

135m2, cl « qtos, 2 bwc's.
Terreno cl 450,OOm2.

R$ 59.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo -

Casa mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 28. Local
alto. R$ 32.000,00.

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.

1355 - Vila Nova - próx.
Fórum - alv. cl 394m2, cl
4 suítes cl sacada" sala

íntima, salas conj., dep.
empregada, piscina.

3313 - Res. Ilha dos Açores
NOVO - cl suíte + 1 qto,
sacada cl churrasqueira, -

R$ 45.000,00.

1037 - Centro - próx.
Studio FM - terreno cl

309m2, edificado cl casa

antiga. R$ 148.000,00.

1084 - Res. Versalhes -

Faltando acabamento finais
cl 316m2, cl suíte cl hidro,
2 qtos., lavabo, salas conj.,
jardim de inverno, área pI
festas. R$ 150.000,00 -

Aceita apto. Central.

1082 - Amizade - Res.

Blumengartel - 216m2,
suíte, 2 qtos, bwc social,
.salas conj., cozinha

rnobiliada, churrasqueira.
R$75.000,00 (Seminova)

1194 - Figueira - próx.
Metalnox - 130rn2., cl 3

qtos., 2 bwc's.

R$ 65.000,00 -

Aceita casa central.

1112 - Barra - 314,56m2
- Suíte, 3 qtos, área de

festas cl piscina.
R$ 125.000,00.

3050- cond.
Royal Barg
Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

qtos., sacada
cl
churrasqueira,
cl piscina.
R$
100.000,00.
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1921 - SOBRADO - Vende-se ou

troca-se na enseada - Praia
Grande - São Francisco do Sul -

SC cl 180m' - suíte + 3 dorrn., 2
bwc, 3 salas, sacada, coz., lav.,

varanda, gar. pI 2 carros,
churrasq., terreno cl 300m', todo
murado a 200m da praia - ótima

local., troca-se por imóvel
próximo a CEFET/CTBA ou

Jaraguá do Sul. Aceita-se
propostas. R$ 65.000,00

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

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

CASAS EM ALVENARIA:
Ref 1870-Água Verde-Casa alv. cl
235,25m2 - suíte- piseina-Terr. C/759m2-
R$160_000,00
Ref 1930-Água Verde-Casa Alv.e/150m2
-3 dorm- Terr.450m2-R$23.000,00+fin
Ref 1776Amizade-Sobrado Res. Bella Vista
cl 219,44m2 - suíte cl eloset -

R$120.000,00
Ref 1829-Amizade- Lot. Verssalis-Sobrado
em eonstr. ct 2 suítes+2 dorm - 2 bwe -

R$77.000,00
Ref 1841- Amizade- sobrado-c/ 255m2 - 1
suíte cl eloset+ 3 'dorrn - R$99.000,00
Ref 1842-Amizade-Casa Alv. cl 70m2 - 1
dorm - 1 bwe - R$22_000,00
Ref 185S-Amizade-Tifa Schubert-Sobrado
cl 200m2 - 6 dorm - 2 bwc -R$ 48.000,00
Ref 1860-Amizade-Casa Alv. cl 203m2 -

suítee/hidro+1 dorm -1 bwe
R$120.000,00
Ref 1867-Amizade-Casa Alv. nova cl
122m2 ,- suíte+2 dorm - 1 bwe -

R$63.000,00
Ref 1899-Amizade-Casa Alv, cl 183,40m2
- Terreno cl 19.125,50m2-R$18S.000,00
Ref 1926-Amizade-Tifa Schubert-Casa alv.
cl 3 dorm - Terreno cl 544m2 -

R$38_000,00
Ref 1928-Amizade" Casa Alv, cl 158m2 -

suíte+ 1 dorrn + edícula cl 1 dorm -

R$3S.000,00+financ.
Ref 1938-Amizade-Res.Verssales -Casa
Alv.Nova e/136m2-suíte+2 dorm -

R$78.000,00
Ref 1790-Ana Pauiall -Casa Alv. cl 120m2

Terreno cl 350m2
R$lS.000,00+Financ.
Ref 1927-Ana Paula- Casa Alv, cl 174m2 -

suíte+ 2 dorrn - i bwc - terreno cl 947,34m2
- R$7S.000,00
Ref 1620-Barra-Sobrado cl 265,l1m2 - 1
suíte - terrenoc/ 635,75m2 - R$9S.000,00
Ref 1817-Barra Rio Cerro-Casa Alv, cl
120m2 - 2 dorm - 2 bwe - R$28.000,00
(parcela)
Ref 1894-Barra- Casa Alv. cl 170m2 -

suíte+ 2 dorm - 1 bwe - Terreno cl 525m2 -

R$117.000,00
Ref 1492-Centro- casa e/315m2-Terreno
cl 2.445m2- R$3S0.000,00
Ref 1737-Centro- Casa Alv. e/200m2 - 3
dorm - 2 bwe - Terreno cl 718,50m2 -

R$lS0.000,00
Ref 1802-Centro- Sobrado ComI. cl
321,80m2 -1 apto +2 salas Comls.
R$230.000,00
Ref 1824-Centro- Casa Alv. cl 200m2 -4
dorm - 1 bwe - Terreno e/850m2 -

.R$160.000,00
Ref 18S2-Centro- Sobrado cl 256m2- 1
suíte cl eloset+2 dorm- R$19S.000,00
Ref 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
dorm -2bwe - terreno' cl 392m2 -

R$88.000,00
Ref 1920-Centro- Casa alv. cl 170m2-3
dorm -2bwe - terreno cl 392m2 -

R$88.000,00
Ref 1887-.Corupá -Casa A·lv. cl 120m2 - 2
dorm piseina- R$70.000,00
(14XR$S.000,00 Fixo)

,

Ref 17SS-Czerniewicz-Casa Av. cl
130,95m2 - 3 dorm - Terreno cl 432,15m2-
R$68.000,00
,Ref 180S-Czerniewicz-Casa Alv. cl
142,50m2 - 1 suíte- Terreno cl 367,50m2-
R$90.000,00
Ref 1792- Czerniewicz- Casa Alv. cl
487,15m2- suíte+ -Terreno cl 3.285m2 -

R$230.000,00
Ref 1806-Czerniewicz -Sobrado ComI. cl
420m2 - 2 salas eomls.- R$lSS.000,00
Ref 1820-Czerniewicz-Sobrado cl
269,3'Om2 - suíte master- Terr.c/ 625,89m -

R$190.000.00
Ref 1868-Czerniewicz-Sobrado Res.e
ComI. cl 234 m2 - 4 dorm'- R$9S.000,00
Ref 1827-Estrada Nova- Casa Mista cl
120m2 - 3 dorm - R$19.S00,00
Ref 18S4-Estrada Nova- Casa Alv. cl 78m2
- 3 dorm - 1 bwe - terreno cl 344m2 -

R$32.000,00
Ref 1763-Guaramirin-Sobrado cl 360m2-
suíte elelo'set - Terreno cl 720m2-
R$140.000,00
Ref 1778-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
140m2 - :} darm - 2 bwe - R$ 65.000,00
Ref 1904-Ilha da Figueira- Casa alv. cl
140m2 - 1 suíte+3 darm - 2 bwe -

R$6S.000,00
Ref 1917-Ilha da Figueira- Casa Alv. cl
197m2 - .suíte+ 3 dorm - 2 bwe -

R$7S.000,00
Ref 1892-Jaraguá Esquerdo-Casa Alv. cl
198m2 1 suíte+3 dorm

R$90.000,00(parcela)
Ref 1911-Jguá Esquerdo- Sobrado cl
211,30m2 - suíte+ 2 dorm -Piscina -Terreno
cl 560m2-R$140.000,00

Ref 1931-Jguá Esquerdo- Casa Alv. cl
110m2-3 dorm -1 bwe - Terreno cl 364,70m2
- R$S3.000,00 .

Ref 1831-João Pessoa- Casa Alv. cl
lanchonete cl 250m2 - 3 dorm - 1 bwe -

R$4S.000,00
Ref 1810-Nereu Ramos- Casa Alv. cl
110m2 - 3 dorm - ,1 bwe - R$37.000,00
Ref 1918-Nova Brasília- Sobrado cl 350m2
- suítre+ 3 dorm -piscina-Terreno e/1.605m2
-R$300.000,00
Ref 1919-Noya Brasília-Casa Alv. cl
164,86m2 - suíte+ 2 dorrn - 3 bwc -piseina
R$8S.000,00
Ref 1633-Schroeder- Casa Alv. cl 286m2
- 4 dorm - terreno eiL540m2 -

R$8S.000,00
Ref 16S8-Schroeder-Casa alv. cl 240m2 -

1 suíte+3 dorm -2bwe - R$60.000,00
Ref 1922-Schroeder-Casa Alv. cl 186m2 -

suíte+ 3 dorm - 2bwe - Terreno cl 661,98m2
- R$4S.000,00
Ref 18S0-Três Rios do Sul- Casa Mista cl
80m2 - 3 dorm - 1 bwe - R$16.000,00
Ref 1708-Vila Baependi-Sobrado cl 580m2
- 2 suítes+ 2 dorm -3 bwe - Piseina
Consulte-nos
Ref 1800-Vila Baependi- Sobrado cl
250m2 - 1 suíte cl hidro+ 2 dorm - 1 bwe
R$140.000,00
Ref 18S1-Vila Lalau- Casa Alv. cl 153m2 -

1 suíte+3 dorm - 2 bwe - R$63.000,00
Ref 1876-Vila Lalau-Casa Alv. cl 225m2 -

4 dorm - 2 bwe - R$140.000,00
Ref 1880-Vila Lalau-Casa Alv. nova cl
138m2 - 1 suíte+ 2 dorrn -R$7S.000,00
Ref 1903-Vila Lalau-Casa Alv. cl 172m2 -

3 dorm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$6S.000,00
Ref 1939-Vila Lalau-Sobrado cl 168m2 - 3
dorm - 2 bwe - Terreno cl 392m2 -

R$78.000,00
Ref 1772-Vila Lenzi- tasa alv.c/ 180m2 -

3 dorm - 2 bwe - R$78.000,00
Ref 1777-Vila Lenzi- Casa alv. cl 128m2 -

Terreno cl 882m2, - R$ 60.000,00
Ref1784-Vila Lenzi-Sobrado cl 192m2 - 4
dorm - 3 bwe - R$103.000,00
Ref 181S-Vila Lenzi-Casa Alv e/160m2-1
suíte-2 dorm - 1 bwc -' R$2S.000,00 +
Finan ,

Ref 1923-Vila Lenzi-Casa alv, -suíte+ 2
dorm - 1 bwe - Terreno ct '458m2 -

R$S8.000,00 .

Ref 1936-Vila Lenzi- Casa alv. cl 186,25m2
- 3 dorm - 2 bwc - R$7S.000,00
Ref 18S9-Vila Rau-Casa Alv. cl 70m2 -3
dorm -1 bwc +1 galpãoe/bwc e/100m2-
R$4S.000,00

Apartamentos:
Ref 420i-Edif.Dâmarys-Amizade-1 suíte+
2 dorm - 1 bwe - garagem -R$4S.000,00
Ref 4208-Edif. Dâmarys-Amizade-el
76,?3m2- 1 suíte+ 1 dorrn - 1 bwc -garagem
-R$40.000,00

'

Ref 4209-Edif. Res. Amizade-Amizade-el
85m2- 2 dorm .; 1 bwc - garagem -

R$30.000,00
Ref 4161-Edif.Dona Hilda- Centro-suíte+ 2
dorm -lbwe -garagem- R$7S.000,00
Ref 4166-Edif.Cristiane Monique -Centro
e/90m2 -2 dorm -1 bwc - garagem -

R$4S.000,00
Ref 4184-Edif.Schiochet -Centro-c/ 182m2
-suíte+2 darm - 1 bwç- garagem -

R$80.000,00
Ref 4210- Edif.Marajó-Centro-2 dorm +

dep.empreg. cl bwc - garagem -R$ 48.000,00
Ref 4217-Edif.Isabella-Centro-cl 122,70m2
- suíte+ 2 dorm - 1 bwe -garagem -

R$68.000,00
Ref 4219-Edif. Res.Jade-Centro-Apto em

eonstr.cl 152,05m2
R$44.000,00+Financ
Ref 4226-Edif.Anita Garibaldi-Centro-el
262,50m2 -3 gar.-R$19S.000,00 + acabo
Ref 4227-Edif.Saint Sebastian- Centro
duplex cl 60mi -R$84.808,27 (Mo
biliado)
Ref 4228-Edif.Catarina Ersching- Centro-2
dorm - entrada R$76.000,00
Ref' 4229-Edif.Clarice Koch-Centro-el
116m2- 2 dorm - 1 bwc - garagem -

R$60.000,00 _

Ref 4230-Edif,Pérola Negra- Centro- cl
127m2- suíte+ 1 dorm - 1 bwc -garagem -

R$68.000,00
Ref 4188-Edif.AdrieUi -Czerniewiez-el
96m2- suíte+ 2 dorm - R$22.000,00+
financ.
Ref 4211-Edif.Sílvio Pradi- Jguá Esquerdo-
1 suíte+ 2 dorm - R$115.000,00(Troca pI
casa)
Ref 4162-Edif.São Miguel-Nova Brasília-aptos,
e/3 dorm-.R$46.000,00cl 2 dorm
R$43.S00,00
,Ref 4232-Edif.Hortência-Nova Brasília-3
dorm - 2 bwc -garagem - R$68.000,00

Ref 422S-Edif. Águas Claras-Três Rios do
Sul-c/ 48m2- 2 dorm
R$11.S00,00+Financ.
Ref 4189-Edif.Res.Bartel-Vila Baependi-c/
100m2-suíte+2 dorm -lbwe - garagem -

R$4S.000,00

Chacáras:
Ref 3040- Ilha da Figueira-el 21.146m2 -

1 cachoeira - lagoa -(negociável)
Ref 3038-Jguá 84-Mini Chaeára cf 5.960m2
- cl 2 casas boas alv. - R$ 76.000,00
Ref 3041-Massaranduba- Mini Chaeára cl
2.520m2-1 casa de 80m2 -3 dorrn -2 bwe
R$ 30.000,00
Ref 3032-Ribeirão G. do Norte-el
125.000,00m2 -R$ 50.000,00
Ref 3033-Schroeder- c/42.500,00m2-
plano e/.água -R$45.000,00

Terrenos:
Ref 2360-Amizade -R:Jaeob Gesser cl
600m2 R$33.000,00
Ref 2360 - Amizade-R: Roberto Ziemann,
cl 1500m2 - R$70.000,ÓO
Ref 2364- Amizade- R:Jaeob Gesser cl
551m2 - R$38.000,00
Ref 2384-Barra do Rio Cerro - Jardim
Roeder cl 322m2 - R$ 5.000,00
Ref 2362- BR 280 - cl 400.000m2 - R$
480.000,00
Ref 2262- Centro- lugar alto cl 1.369m2 -

R$27.000,00
Ref 2373-Centenário- R: Lot. Jardim
Francisco cl 350m2 - R$ 21.500,00
Ref 2287-Chico de Paula- R: Cerrylo Uber
cf 1.224,08m2 - R$22.000,00
Ref 2330-Czerniewicz- R: IIdo Formigari cl
300m2 - R$ 14.000,00
Ref 2340-Czerniewicz- R: Paraná cl
22.1.23,89m2 cl lagoa de peixe - R$
68.000,00

.

Ref 2349-Czerniewicz- R: Antônio Gesser
cl 18.844,86m2 - R$ 200.000,00
Ref 2352-Czerniewicz- R: Julio Wereh cl
557,80m2 - R$ 19.000,00
Ref 2385- Czerniewicz- Terreno plano cl
7.000 m 2 - R$ 350.000,00
Ref 2386-Guaramirim-Próximo Pedreira cl
80.000 m2 - R$200.000,00
Ref 2387-Guaramirim- R: BR 470 cl 648m2
+ 1 casa madeira cf 3 dorm - R$ 28.000,00
R,ef 2313-Ilha da Figueira- R:José Panstein
cl 603,75m2 - R$17.S00,00
Ref 2379- Ilha da Figueira- R: José Teodoro
Ribeiro cf 540m2 - R$42.000,00
Ref 2367-Jguá Esquerdo- Lot. Osmar
Gerent cl 427,50m2 - R$13.S00,00
Ref 2377-Jguá Esquerdo- Cond. Azaléia -

cl 688,27m2 - R$ 30.000,00'
Ref 2304-Nereu Ramos- R:João Ropellato
cl 10.123,75m2 - R$S5.000,00
Ref 2305- Nereu Ramos- R: Luís Sarti cl
18.555,84m2 - R$S5.000,OO
Ref 2383-Nova Brasília- 'R: Thomás
Francisco de Góes cf 371m2 - R$37.000,00
Ref 2323-Schroeder- R: Tiradentes cl
460m2 - R$14.000,00
Ref 237S-Schroeder- R: 14 de Abril cl
675m2 - R$ 10.000,00
Ref 2388-Schroeder- R: Verônica Kniss cl
450m2 - R$4.000,00
Ref 2374-Três rios do Norte- Santo Ant.

cl 324m2 - R$ 7_000,00
Ref 2382- Vila Baependi- R: Bernardo
Dornsbusch cl 556,47m2 - R$58.000,00
Ref 2365- Vila Lenzi- R: Lot. Piermann cl
510m2 - R$21.500,00
Ref 2368 -Vila Lenzi- Lot. Piermann. CI
560m2 - R$ 25.000,00
Ref 2381-Vila Lenzi- R: Onélia Horst cl
670m2 - R$35.000,00
Ref 2327-Vila Nova - R: Walter Marquardt
cl 11.291m2 - R$ 600_000,00
Ref.23S9- Vila Nova- R: Brusque cf 800m2
- R$32.000,00 .

,

Ref 2370- Vila Nova- R: Walter Marquardt
cl 183.627m2 - R$ 70.000,00

Praias:
Casas:

• Ref 1812-Itajuba-Sobrado mobiliadoel
160m2 -1 suíte+2 dorm - R$50.000,00
Ref 1828-Itaguaçú- Sobrado 3 pav. CI
450m2 -6 dorm - 4 bwe - R$200.000,00
Ref 1829-Itaguaçú- Casa Alv. cl 140m2'- 3
dorm -2 bwe -R$35.000,00
Ref 1933-Navegantes- Casa Alvl mobiliada
cl 11Om2-3 dorm -2 bwe -R$33.000,00
Ref 184S-Piçarras-Casa Alv. cf 110m2 - 3
dorm - 1 bwc - R$3S.000,00
Ref 1921-Praia Grande-Enseada-Casa Alv.
cl 180m2 -suíte+4 dorm -R$6S.000,00

Apa rtamentos:
Ref 4196-Edif.Atlantico-Barra Velha-1 dorm
-lbwe - garagem-saeada-,R$2S.000,00
Ref 4231-Caiobá ( Matinhos)-Sobrado
ComI. cf Superm.-R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UM presente para daraguá d� Sul nQS seus 125 anos

APARTAMENTOS FINANCIADOS

DIRETAM.ENTE COM A CONSTRUTORA
Rua Santos Dumont

Vila lalau

o EDI FrCIO
• '+ pCW�01t'
• 12 a:pctvt�6Y
•

.

SetUio-·de: fe4:e�,
Gav�,

• Port'ão-et'porl;eiJv()-eLet-v�
'., C0YtévcW de,;�

.

• ' AvttencvPav�·.
?

., fí& - teYvcvparcv comõuixcdor

Sacadacom
churrasqueira

opcional

Esquadrias de a.lumlnio
, em todas as janelaS

Valor total R$ 42.500,00,
corrigido pelo CUB

Construção em 18 meses

E&llIrfJanlar

Após a entrega de chave,
podere utilizar seu FGTS ou

financiamento bancário.

Piso em carárníca em Iodos as arnbientes

PLANTÃO DE VÉNDAS - 9963-3714 OU 9973-8335

CONSTRUÇÃO E P�ANEJAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931ifPABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro - Jaraguá do Sul

Cód. 2010 • BAEPENDI - ED.
GABRIELE c/90m2. I Suíte + 2

Quartos + Cozinha sob medida.

Preço R$ 45.000,00

Cód. 3002 • CENTRO _ Terrenos
de R$ I é.coe.oo a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado

Cód 1084 - Jaraguá Esquerdo - Casa Aiv. c/
174 m2 - I suíte + 2 quartos + edícula.

Preço R$ 60.000,00 (Próx. Cond. Azaléias)

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (15x30). Próximo ao

PAMA. Preço R$ 12.000,00
(excelente vista)

Cód 3041 - FIGUEIRA - Terreno com
567m2 (14 x 40.5). Próximo ao MTR
TRANSPORTES. Preço R$ 18.000,00

Cód 3045 CZERNIEWICZ - Terreno

c/ 2.51 I m2. Próximo ao Hospital
Jaraguá. Preço R$ 85.000,00

Cód 10JO - VILA NOVA - Casa com

350 ril2 (em construção). Terreno com

800 m2 (Próx. Gatos e' Atos).
Preço R$ 115.000,00

Cód 3042 - BARRA - Terreno Lot. PAPP

c/420m2 (14x30). Preço R$ 27.000,00

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ 25.000,00

Cód 20J6 - CENTRO - Apto no Ed.

Maguilú - com 89 m2, 3 quartos + 2
bwc + garagem. Preço R$ 40.000,00

Cód. 300 I - SANTA LUZIA - Lotes
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK- n° 755, 2 suítes + 2

quartos + 3 salas + cozinha sob medida
+ garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74) - EXCELENTE
PARA CLiNICA. R$ 230.000,00

830 m2. Próximo à Rádio RBN e Fórum
- Preço R$ 85.000,00

Cód 3027 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00

Cód. 2028 - CENTRO - Ed.
AMARANTHUS.- 4° ANDAR - Sem acaba- .

mento intemo. Preço R$ 100.090,00 +
SALDO COM CONDOMINIO

Cód 2038 - AMIZADE - APTO no Res.
AMIZADE c/ 93 m2, 3 quartos e demais

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Cód 1085 - FIGUEIRA - Casa Alv. c/
56m2 - Terreno com 518 m2 (Próx.
lndurnak). Preço R$ 32.000,00

Cód 1073 - CENTRO - Imóvel
Comercial c/346m2 - Rua Procópio
Gomes de Oliveira - 1291. Preço

R$ 212.000,00 (Estuda propostas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10 - CLASSIFICADOS DeRR�E-wl-e"'"--Dope',110 JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JULHO DE 2001
..............................................................� ..... : V

,

·,_·v··························································.11

"EngetecConstrutora e Imobiliária;

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

VENDAS de R$ 20.500,00 e R$
21.000,00.
* Ilha da Figueira - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3

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

estrutura para dois pisos.
/ R$ 37.000,00.
* Ilha da Figueira - Casa

mista + casa pequena em

alvenaria cl 515m2 de área

Brasil Novo). Terreno com

1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc so

cial, copa/cozinha, 2 salas,
dep. de empregada (qto e

bwc) lavanderia e varanda -

Ótimo ponto comercial ou

residencial
* Terreno ao lado do SENAC,
com 960m2 de frente para rua

principal. R$ 37.000,00
* Apartamento na frente do

Smurfs Lanches, na Reinaldo

Rau - Centro: Contém uma

suíte mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com

móveis e BWC.

19. R$ 90.000,00 * Três Rios do Norte - Casa
* Vila Lenzi - Apto. R. Her- - de alvenaria com 1 suíte + 2

mann Schulz com 2 quartos quartos, sala, cozinha, la

e demais dep. R$ 18.009,00 vanderia e demais dependên-
entrada + financiamento. cias. R$ 13.000,00
* Estrada Nova - Casa * CENTRO - Casa de

mista, com 3 quartos. R$ alvenaria com terreno de

15.000,00. 2000 m2 no valor de R$
* Estrada Nova - Casa, com 120.000,00
3 quartos. R$ 41.000,00. * ÁGUASCLARAS - Terreno
* Casa em alvenaria - na com 967,50 m2 valor de R$
Rua Dornignos O. Brug- 10.000,00
nago, 611 (Rua do Super- * VILA LENZI- Terreno com

mercado Breithaupt e Rádio 364m2 no valor de R$

16.000,00

LOCAÇÃO* Vila Lenzi- Terreno na rua

Marcelo Barbi R$ 15.000,00
* Vila Lenzi- Terreno com

450 m2 R$ 17.000,00
* Centro- Terreno na rua

Amazonas R$ 60.000,00
* Nova Brasília - Casa na rua

Emílio Floriani R$ 42.500,00
* Chico de Paula- Casa de

VILA NOVA - Residencial ou
comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos
Brugnago nQ 611 valor de R$
500,00

alvenaria (Próx. posto Mar- - total e 190m2 de área cons-

colla) R$ 90.000,00 truída. R$ 58.000,00. ÇENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois

quartos,2 salas, dependência de empregada
completa, lavanderia, bwc social no valor de

R$ 65.000,00

* CASA - Rua Santa Júlia

R$ 58.000,00
* NOVA BRASíLIA-Casa de
alvenaria- Rua Estanislau

Ayroso 506 r$ 60.000,00
*CENTENÁRIO - Casa de al

ven�ria R$ 34.000,00
* Barra do Rio Cerro- Casa

de Alvenaria R$ 60.000,00
* Vila Lalau- Casa de alve

naria, rua Roberto José
Milker (póx. DG daWEG) R$
109.000,00
* Jaraguá Esquerdo - Rua

João Franzner casa de alve

naria 404 m2 R$ 210.000,00
* Amizade - Terrenos no

Loteamento VersalIes com

área de 450 m2 nos valores

* Ilha da Figueira - Casa

Herbert Sasse nQ 141. Casa

com 3 quartos + uma suíte,
2 BWC, 1 dispensa, sala de

TV. R$ 80.000,00
* Ilha da Figueira - Terreno

com área de 399m2 no valor

de R$10.600,00
*lIha da Figueira - Terreno

caril área de 534m2 próx
Cal. Homaga, R$ 27.000,00
*lIha da Figueira - Terreno

no Divinópolis no
-

valor de

R$ 35.000,00.
* Vila Lalau - Ed. Vitória

<'

Régia - apto cl 1 suíte + 3

quartos. R$ 53.000,00.
*Centro - Rua Amazonas

com área de 600 m2 próx. Edf.

Amarantus R$ 60.000,00.
* Ana Paula III - Casa em

alvenaria com área total de

325m2 e área construída

156m2• Contém 3 quartos.
R$ 30.000,00. Aceito carro.
* Czerniewicz - Ed. Verona,
próx. ponte Grubba, atrás da

panificadora Pão de Ló. Apto
c/2 quartos. R$ 37.000,00.
* Czerniewicz - Terreno

com 2 casas de alvenria

área do terreno cl 500m2•
Rua Roberto Ziemann, nQ

PARABÉNS
dARAGUÁ 00 SUL

pelos seus 125 anos

de progresso!
Homenagem da:'

Engetee Construtora e Imobiliária e Grün Haus lmövels
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UMA BELEZA de vilã
Patrícia, França fala da vida e de sua

personagem Blanca de Sevilla, na
novela das seis, "A Padroeira"

SÁBADO, 21 de julho de 2001

Até o final do mês, crianças e adultos que gostam de brinquedos movidos

a eletricidade podem admirar o tràbalho artesanal feito pelo pastor da

Igreja Luterana Jorge Garbers, alemão radicado em Jaraguá do Sul há cinco

anos e que trouxe na bagagem o hobby de fazer maquetes de linhas de

trens e ferrovias.
As maquetes estão expostas no segundo piso do Shopping Center

Breithaupt pela primeira vez desde que foram feitas. Até então, as duas

maquetes ficavam na garagem da casa de Jorge para a satisfação dos

amigos e dos vizinhos. "Todos gostam, especialmente as crianças",
confirma o pastor, que pessoalmente dá explicações sobre o funcio

namento dos trens no horário das 11 às 13 horas e das 18 às 20 horas.

Jorge é pastor da Igreja Luterana e veio para Jaraguá do Sul trabalhar na

Missão Evangélica União Cristã. A habilidade manual e a

excelente motricidade fina ele herdou do pai, que já se dedicava à

construção de réplicas. A paixão pelos trens remonta à época em

que visitava a estação ferroviária da cidade alemã de Villmar, na
companhia do avô. "As maquetes são rigorosamente iguais às

estações que conheci na Alemanha", explica
Jorge, que não deixa escapar nenhum

,

detalhe, tanto na composição dos trens

quanto na paisagem que circunda a

estação. Os materiais utilizados são de
vários tipos, incluindo argamassa.
A menor das maquetes tem 1,90m por

90cm e é a réplica da estação
" ferroviária de Villmar. A maquete maior

retrata a estação de Dameen e Marborg.
"Levei um ano no trabalho mas acho

que valeu a pena. É uma forma de

matar a saudade da minha terra e

P E
deverdade

VENHA CONHECER O NOSSO

SHOWROOM E APRECIAR

BELíSSIMOS MÓVEIS, DE:
FER'RO EM EXPOSiÇÃO COMO:

MESA DE CENTRO,' LATERAL,
APARADOR, ESTANTES,

COLUNAS, CADEIRAS, MESAS DE

..JANTAR, BANQUETAS, QUE

PODERÃO
COMPLETAR SUA DECORAÇÃO.

CO,NStJLTE-NOS!

Maquetes
fiéis às originais,

incluindo a paisagem

relembrar a minha jnfância", argumenta o pastor.
Segundo ele, o trabalho que desenvolve

profissionalmente exige muito intelectualmente e a

confecção de maquetes é uma forma de exercitar a mente

de forma relaxante.

Jorge pensou em vender suas maquetes e está mostrando
seu trabalho pela primeira vez porque foi convidado. Ele

\

afirma que é muito positivo ver o interesse e a alegria
das pessoas, independente da idade, quando observam os

trens em funcionamento como se fossem de verdade.
Além da habilidade manual é necessário ainda ter

alguns conhecimentos de instalação elétrica. Jorge '

prefere não falar em valores monetários quando se refere

as suas maquetes de trens. "É um hobby que cultivo com

muito carinho. O ,que me basta

é agradar os meus filhos e todos os que ainda sabem,

preservar as lembranças da infância",
resume o artista.

Piscinas adulto e infantil, dois toboáguas, bar e restaurante, churrasqueiras,
estacionamento seguro e grande área verde

Rua Á uas Claras, Ilha da Figueira· Ja,aguá'do Sul . SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"As pessoas querem que eü acorde,
um dia e me ache feio? Isso é uma

, bobagem".
VLADIMIR BRICHTA, o Ezequiel de
"Porto dos Milagres", admitindo que
se acha bonito.

"Se receber proposta para posar
nua, quem vai decidir é Pedro

Henrique, meu filho".
LUCÉLlA SANTOS, a Jackie de

"Malhação", A atriz esbanja excelente forma física aos 44 anos de idade.

"Chega de coisas ruins naminha vida".
Vera Fischer, atriz que estará em "O Clone", próxima novela das oito da

Globo, sobre o sonho de estar viajando para o exterior com o filho

Gabriel, de oito anos, que mora com o pai Felipe Camargo por decisão

judicial desde 1997. Vera e o filho embarcaram para a Disney, em
Orlando, na Flórida, com a autorização de Felipe.

"Cheguei a me perguntar porque eu atuava. Um dia, uma moça respondeu
à minhapergunta. Desabei em lágrimas". ,

,
LUIGI BARICELLIi o Valentim de "A Padroeira", sobre o período que
antecedeu a novela "Laços de Família", em que viveu o romântico Fred. O

ator, que amargou um bom tempo apresentando o "Caminhão do Faustão"
e atuando em "Malhação", parou de pensar em desistir da carreira quando
a tal moça perguntou quando ele voltava-às novelas, pois estava com

saudade. Logo depois surgiu o convite para "Laços de FamíÍ ia". O

desempenho na trama de Manoel Carlos fez o ator sai r do ostracismo e

lhe rendeu o papel de protagonista da atual novela das seis.. �,

"Tem gente que tem espinha na bunda,o que não é o meu caso. Meu corpo
é lisinho. Em mim, tudo aparece na cara. Tive essaãnfellcidade".
CÁ5SIA 1<155, a Adma de "Porto dos Milagres", reconhecendo suas rugas de

expressão. Mesmo assim, a atriz diz que plástica é coisa que não fez nem

nunca fará.
.

"Saio para jantar em um restaurante e só. O que gosto mesmo é de
transar".
JOSÉ WILKER, o Tarso de "Um Anjo Caiu do Céu": O ator, que namora com a

atriz Guilhermina Guinle, diz que não gosta muito de sair de casa e nem

de i r a boates. '

"É por causa de fatos como esse que fiquei dois anos sem dar entrevista,
Como posso estar com alguém se meu coração ainda pulsa pela Angélica?
Ela é a 'mulher da minha vida".
MAURÍCIO MATTÄR, o Dom Fernão de "A Padroeira", sobre boatos de que
estaria tendo um caso com Dora Vergueiro, apresentadora do canal por
assinatura Sportv.

( "Cortei minha perna com un'Ía faca, tentei pular da janela do prédio, saltei
duas vezes do carro em movimento e tomei uma caixa de antidepressivos
pára morrer".
,MONIQUE EVAN,S, apresentadora do "Noite Afora", da RedeTV!, sobre a fase
em que teve câncer de pele e tentou suicídio várias vezes.

"Sei que essa é uma relação com futuro Ii·mitado. Nossa diferença de idade
é grande e uma hora vou ter de me adaptar à idade e virar mesmo uma

velha senhora".
MARÍLIA GABRIELA, apresentadora do "Gabi", da Rede TV! e do "Ma'rília
Gabriela Entrevista", do canal por assinatura G NT, sobre o

\

relacionamento de três anos com 0 ator Reynaldo Gianecchini, de 28

anos. Marllia.tern 53.

"Achei que tinha a obrigação de atender a essa expectativa. É pesado".
RAFAELA FISCHER, atriz que atuará emUO Clone", sobre as inevitáveis

comparações com a mãe, Vera.Fischer, Rafaela conta que quando
pequena as pessoas diziam que ela ia ser linda como a mãe quando
crescesse. Por isso fez uma rigorosa dieta e emagreceu 20 quilos. Chegou
a estampar capas de 'revistas, mas' engordou de novo e se diz felizem sua

atual fase: se aceitando como é.

• PERSONAGEM DASEMANA:,JosÉ .... DE .... ABREU

MALD
na medi
POR CINTIA LOPES

o jeito expansivo e brincalhão de

José de Abreu não lembra em nada o

sisudo Eriberto de "Porto dos

Milagres". Pelo contrário. O ator é do

tipo que não tem papas na língua e

faz questão de expressar suas idéias.
Não é à toa que é um dos mais

queridos pelo elenco. "Me dou bem
com todo mundo. Mas se tem algo
que me incomoda, chego e falo na

lata", avisa. O bom humor de Zé,
como é chamado pelos amigos, é

facilmente notado também pelas
pessoas na rua. Apesar de seu

personagem ser responsável pelas
maiores atrocidades em "Porto dos

\

Milagres", o' ator nunca foi alvo de

agressões na rua. "Acho que o pessoal
não está acostumado a ver ó Zé

como um cara do mal", acredita o

ator de 55 anos.

Mesmo com a boa relação
com o público, José de Abreu
acredita ter encontrado o tom certo

para seu primeiro vilão na tevê. Com

34 anos de carreira, o ator costuma

gesticular muito com as mãos, além
de possuir um tom de voz alto. Ele

penou para se policiar no vídeo.
I

Algumas cenas do início da novela,
inclusive, foram exaustivamente
repetidas até que José de Abreu

conseguisse manter as mãos nos

bolsos.
Conhecido por seus

,

personagens cômicos, como o

Tonhão de "Bebê a Bordo" e até

mesmo o delegado Motinha em "A

Indomada", José de Abreu há tempos
almejava fazer algo como um crápula
ou até mesmo um corrupto na tevê.

Agora ele se mostra bastante
satisfeito. Segundo o ator, uma das

cenas mais marcantes foi sem dúvida
a' morte do pescador Jackson,
personagern de Roberto Bomtempo.
Nela, Eriberto atira à queima-roupa.

Mas é a partir desta semana
'

que Eriberto começa a "domar" a

patroa Adma, vivida por Cássia Kiss.

O fiel empregado não esconde mais

suas verdadeiras intenções e parte
para o ataque. "Ela vai corresponder,
mas no iníci� apenas 'por interesse. É
difícil competir com o Fagundes",
brinca o ator, com seu conhecido
tom 'irônico.

...........................
--

Foto: Jorge Rodrigues JorgeiCZN
/

José de Abreu, o Eriberto de"Porto dos Milagres"
»>

P - Você' acredita que o Eriberto é um dos

personagens mais marcaptes da sua carreira?

R - Tenho certeza que sim. Em todos esses" anos de

carreira, só agora faço o primeiro vilão. É importante
diversificar. O ator não pode ficar rotulado. Agora
que encontrei o tom certo, sei que o Eriberto ficará

.marcado. Procuro dar um tom meio John Wayne. O
olhar de lagarto, que mal pisca, é uma das

características marcantes. Até o figurino, com chapéu
-, I'

e a jaqueta de couro, ajudam na composição de um

tipo pistoleiro enigmático. Mas o Major Dornelles, de

"Anos Dourados" também é um dos meus favoritos.
r

I

P - E verdade que na sinopse estava previsto que você

seria o Deodato, person�gem de Flávio GaIvão?
R - Sim. Mas confesso que adorei a troca. Acredito

que o Teobaldo não me acrescentaria muita coisa.

Acabei tendo sorte. Com a inversão pude fazer,
enfim, um vilão.
P - Você disse que nunca sofreu agressão nas ruas.

'Como é sua relação com os fãs?

R- Muito boa. 'Mesmo assim tem-sempre aquele que

grita "Deixa o Guma sossegado!". Acho engraçado
essa manifestação.
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VARIEDAD1:S/TV

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 22/7 A 28/7

VIVA a vovó
(GLOBO, DOM, 12:10eH)

"A Turma do Didi" faz uma homenagem ao Dia das Avós, comemorado no

próximo dia 26. O episódio "É a Sua Avó" conta com a participação das atrizes

Eva Todor e Neuza Borqes. Na história, Didi e sua Turma vão tentar encontrar o neto

de Dona Olinda (Neuza Borges), para que passem juntos o dia das avós.

NA FITA métrica
(GLOBO, DOM, 14:15 H)

O jogador Roberto Carlos conta histórias de infância no quadro "Intimidade", do
"Planeta Xuxa". Durante o bate-papo, Xuxa mede a coxa do jogador. Nos musicais, o

grupo SNZ, Gabriel O Pensador e Ivete Sangala também participam do programa. No

quadro "Rádio Planeta", a cantora Lilian relembra suas canções.

• DE VOLTA ao sítio
(GLOBO, DOM, 13:25 H)

A veterana Zilka Salaberry é a convidada

do quadro "Tá No Papo" do programa
"Gente Inocente". Além de entrevistar a

artista, o elenco mirim faz uma homenagem
com a versão mirim do "Sítio do Pica-pau
Amarelo", interpretando Dona Benta e os

outros personagens da série. O programa
conta também com a participação do ator

André Valli, que lnterpretava o Visconde de

Sabugosa na trama, e de alguns artistas que

representaram os personagens Pedrinho e

Narizinho.

TIlALIA de oolta
(SB1, SEG, 17:30 H)
A mexicana Thalia está de volta em mais
uma novela. Trata-se de "Rosalinda" de
Salvador Mejía'. Na história, a cantora é
uma moça simples que trabalha em uma.
floricultura. Nela conhece Fernando José
(Fernando Carrlllo), que se passa por um

pianista, mas na verdade é um rico

advogado. Os dois vivem uma história de
amor e se casam mesmo contr.a a vontade
de Valéria (Lupita Ferrer), que odeia
Rosalinda e sua a mãe Soledade (Angélica
Maria).

DÚVIDA no ar

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
As meninas estão no comando

do episódio "Rádio Gatas, no Ar"
no programa "Sandy e Junior".

Sandy e Cia montam uma rádio
totalmente feminina, que é

transmitida nos intervalos das

aulas. O sucesso é imediato e elas

são convidadas a ter um

programa em rede nacional. O

dilema está em aceitar a proposta
ou abrir mão dos meninos, do

Detonação e do Cema.

UM PAI à vista
(GLOBO, DOM, 22:40 H)

"É Doando Que se Recebe" é o

episódio do humorístico "Sai de Baixo".
Na história, Eliane Giardini é Eva, uma

poderosa mulher que escolheu Caco

(Miguel Falabella) para ser o pai de
seu filho, através de inseminação

artificial. Mas Caco não está dando

conta do recado com Magda (Marisa

Orth), que está indignada com a

situação. Cassandra (Aracy
Balabanian) pensa tirar proveito e

cobrar úma comissão de Eva.

SERTANEJOS
(RECORD, SEG, 23:30 H)

Na estréia dos especiais de férias, o programa "Meninos do Brasil - Chitãozinho e

Xororó". No show inédito gravado em São Paulo, a dupla toca antigos sucessos, como"

No Rancho Fundo", "Nuvem de Lágrimas", "Evidências" e "Deslizes", além de

relembrar histórias do início da carreira. O programa também mostra a rotina de

Chitãozinho e Xororó durante a turnê de shows.

NOVATA na área
(GLOBO, TER, 22:40 H)
"A Moda do Chifre", de Carlos Araújo, é
o episódio da série "Brava Gente".
Baseado na literatura de cordel, a
história mostra as lamentações de
homens que são traídos por suas

�ulheres. A cantora Ivete Sangala
Interpreta Rosália, uma moça de interior
que trai o marido, Geneval (Mauro
Mendonça). Participam do episódio,
M,atheus Nachtergaele, Marcos Pasquim,
Glulia Gam e Júlia Feldens.

CLÁSSICO infantil
(REDE BRASIL, SEX, 11:30 H)

"o Milharal" é o episódio da
série "A Turma do Pererê",

baseada na hlstória em quadrinhos
de Ziraldo. Desta vez, a onça

Galileu decide procurar emprego
nos classificados. Compadre Tonico

oferece então o serviço de

espantalho em seu milharal, mas

Saci percebe a cilada a tempo e

salva a onça com a ajuda de
Tininim.

POR CAOLINA MARQUES

Uma típica tarde de inverno.
O sol tímido dá lugar ao vento

cortante que anuncia uma noite
fria. Patrícia França chega à

Lagoa, Zona Sul do Rio. de

Janeiro, de óculos escuros e botas
na altura dos joelhos. Já passa das

quatro da tarde. A atriz, que saía

da gravação de um comercial,
nem almoçou. Nada que a tire
do sério. Afinal, Patrícia já estava

sentindo falta dessa rotina. Há

dois anos longe da tevê - desde

que engravidou da filha

Fernanda, agora com um ano e

dois meses -, a atriz fala com

entusiasmo de sua personagem
Blanca de Sevilla em "A

Padroeira". "Ela é uma grande
debochada. Ê um prazer, acima
de tudo, estar podendo conviver
com essa personalidade", define.
Acostumada às grandes

heroínas na tevê desde que saiu
do Recife, aos 20 anos, para

protagonizar a minissérie "Tereza

Batista", ela não via a hora de

interpretar uma mulher de

múltiplas facetas. "Fazer a

heroína é mais ingrato. Pode ficar
chata. As vilãs são divertidas",
justifica.
Fazer uma personagem, do

Século XVIII era um sonho da
atriz. "Essa fantasia lembra as

brincadeiras de criança", ressalta
Patrícia, que' garante ter nas

roupas de Blanca importantes
aliàdas na composição da

personagem. "Ê só colocá-las e a

respiração já muda", exagera. Mas
não é somente a indumentária

que a auxilia. Muito antes de

imaginar-se como Blanca, a bela'
morena fez um curso intensivo
de espanhol, quando esteve em

San Sebastian, no País Basco.

No entanto, o começo foi

complicado. Principalmente por
causa das tais aulas de espanhol.
Patrícia queria chegar afiada ao

set. Viu todos os filmes do
cineasta espanhol Pedro,
Almodóvar para "pegar" a

musicalidade. Deu tão certo que

atrapalhou. Cada frase que dizia
era bem compreensível. Para os

.

espanhóis. "Foi um balde de água

CORREIO DO POVO 3E

Foto: Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Patrícia França, a Blanca Sevilla de
"A Padroeira"

fria. Tive de pedir um tempo para

'desaprender' o que havia estudado para
falar o portunhol", recorda a atriz, que
também frequentou aulas de dança
flamenca. Patrícia se refez do susto e

voltou ao batente no dia seguinte. Coisa
de quem encara os desígnios da

profissão com extremo

profissionalismo. Da mesma forma que
'aceitou há dois anos a morte prematura
de sua personagem Clarice, em "Suave

Veneno". "As reviravoltas são necessárias.

Poderia ser melhor. A Clarice era o

bicho", avalia, enxertando gírias cariocas

em seu gostoso sotaque pernambucano.
Aos 30 anos - dez deles dedicados à

tevê -, Patrícia parece ter acordado de

uma longa hibernação. Quer produzir
uma peça de teatro assim que a novela
terminar. Talvez por essa postura, tenha
deixado uma de suas paixões em

segundo plano: a música. Ela chegou a

gravar um CD com o grupo Quinteto
Violado, em 92, e vem pensando na

possibilidade de soltar a voz mais vezes.

"Não vou sair fazendo show por aí

parecendo oportunista. Uma cantora de
verdade tem de investir, emocioriar",
dispara. Patrícia é assim. Franca, não faz
rodeios. Só tira os pés do chão quando
sonha em interpretar um musical que
retrate a vida de sua cantora predileta.
'Já pensou poder viver Elis Regina nos

palcos? Pára, se não vão me chamar de

doida", refaz-se, tentando ser racional.

Apesar de seus olhos e s o rr i so s

indicarem o contrário.
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"Os acampamentos são ver

dei ras vertentes da p,ratica
hospitalidade. Tertúlias, cnl
rascos, chimarrões -e encont
de peões e prendas de mui

paraqens", engenhei ro Lin
Gieburowski, na companhia
grandes arnlqos, curte os fi
de semana ajudando a engr
decer o acampamento do pi
Estampa de Taura. Lincoln,
tradição gaúcha acolhe de

braços abertos pessoas com

ideais nobres. Seja bem vin

Giovane Demarchi, patrão geral do CTG Laço Jaraguaense,
recebe das mãos do senher Frederico Spézia o troféu de

segundo colocado na categoria Laço Patrão de CTG, conquista
do após longas e suadas armadas na festa nacional da cacha

ça, Luís Alves. É o CTG Laço Jaraguaense semeando alegria e

cultura pelas cidades visitadas e trazendo títulos para nossa

linda e rica Jaraguá do Sul. Agradecemos a Deus pela alegria
dostítulos, mas principalmente pela proteção e orientação que
nos concede.

-

D AGASALHO
Luciene Spézia Rincaweski(22), Liomar Mesch(25L
I<átia N. S. Pinceglher(26), Rosangela T.D.

Weiller(29L Daniele Spézia(30), Roseli

Demarchi(30L Luciane S. Rincaweski(22), Liomar

Mesch(25), Kátia N. S. Pincegher(26), Rosangela T.D.
Weiler(29), Daniele Spézia(30), Roseli Demarchi(30).

o CTG Laço Jaraguaense,
estará promovendo a cama
nha do agasalho, durante ai

promoções do neste final de
semana. Revise seu guarda,
doe o que você não precisa.
Informações 3714547.

Adenor José Franzner, Bentão para familiares e gaúchos, 40
anos! tradicionalista gaúcho, líder comunitário, homem de

respostas rápidas, pai pachola, é o novo presidente do Clube'
dos Cavaleiros do Norte Catarinense ao lado do empresário
Adolar Oldemburg. Adenor comprometeu-se dar continuidade
aos trabalhos para que esta entidade continue sendo um esteio
da tradição gaúcha em nossa região. Deixa o cargo o gaúcho
Cilo Junkes, que cedeu tempo, capacidade e liderança,
durante os oito anos em que regulamentou, lutou, buscou
recursos, mediou, comemorou e chorou por uma comunidade

gaúcha ainda melhor. Nas próximas semanas Adenor apresen
tará maiores detalhes de seu trabalho. Parabéns, sucesso e

conte com o jornal CP e o CTG Laço Jaraguaense.

UNIVERSITÁRIOS
Os tradicionalistas gaúchos, amigos e familiares
parabenizam Adalto e Hilário pela aprovaçãc n

vestibular para o curso de graduação em Direito
Parabéns pela determinação e grandeza de queri
estudar, mantendo-se preparado para o futuro,

pois, como diz a modelo' Raquel Reiner "Antes oe

dizer eu perdi, diga eu lutei".
-

"Eu fico com a pureza da resposta das

crianças", disse o compositor ao ver uma

coisa rica, uma menina linda, um anjo
andando por entre as barracas embelezando e

trazendo paz e alegria. Duda, um ano e meio,
vai descobrindo nosso mundo que, Deus

queira, seja sempre lindo e bom para ela. Um

grande beijo, meu amor.

...-
CARNES

....

CAR'NESDEMARCHI

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47)275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: demarchicarnes@netun_o.com.br
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NOITE GAÚGHA NO BIG BOWLLING

I

�I
t

Noite gaúcha com mulheres perfumadas e

bonitas fizeram do Big Bowlling uma estância

para encontro de amigos e paqueras. Contamos
com a visita de amigos de Blumenau, Joinville ,e
Camboriú, alem, é claro, das nossas sempre bem

apresentadas prendas jaraguaenses. Vacaria

2002, já com a fragrância defina, será perfuma
da. Planejem suas férias para 26 de janeiro a 03

de feverei roo Quem viver e i r verá.

BELA DO'BAILE
"Perquntou um admirador: "Marcon, para quem será que a

princesa estava olhando?". Angela Franciele Franzner,
universitária do curso de Turismo e Hotelaria, touropor
signo, moça do olhar meigo e sorriso encantador, cativa com

seu jeito simples, nos bailes e rodeios em que Angela dá a
graça de seu charme e perfume, arranca suspi ros de qual
quer gaúcho. Um beijo para a princesa e um grande abraço
para a Marlene e Guido.

Gionei e Susi, em altas admirações e encantos com os

gaiteiros do grupo Tchê Barbaridade, no Big Bowlling,
durante a 10 Noite Gaúcha do CTG Laço Jaraguaense.

Dia 09 de gosto será a segunda, então comentem,
voltem e tragam mais amigos e perfumadas para estas

noite de lazer e descontração.

Bom papo, ambiente agradável, música para dançar e ouvir,
assim foram os momentos de confraternização que os amantes

da tradição gaúcha puderam desfrutar no Big Bowlling.
Aguardem, cadastrem-se na mala direta do CTG Laço
Jaraguaense para receber a programação em sua residência,
pois temos grandes promoções e surpresas.

AGENDA GAÚCHA erG Laço jaraguaense: www.ctglj.com.br
.

CTG LAÇO JARAGUAENSE: Este final de semana estare
mos em casa, promovendo um laçadas e baile com os

Mateadores.
21 DE JULHO - Baile com Os Mateadores - CTG Laço
Jaraguaense.
04 E 05 DE AGOSTO - Rodeio Piquete Laço de Ouro
"Krüger" - Vaca Motorizada.

02 A 05 DE AGOSTO - Rodeio CTG Laço do Bom Vaqueiro
- Brusque.
10 A 12 DE AGOSTO - Rodeio Tropeiros do Litoral -

Itapema.
17 A 19 DE AGOSTO - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó.
25 DE AGOSTO - Baile Os Mornarcas - CTG Laço
Jaraquaense.

CASA CAMPEIRA CLASSIfICADOS
CORREIODOPOVOTRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃEM GERAL

omais eficiente
Omais barato
O mais rápido
3708649 ou

correiooopwo@netuno.combr

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

fone/fax:371-0330 - Centro Jaraguá do Sul

JARAG UÁ DO. SUL c RUA EMÍLIO C. JOURDAN

2

F/C

Sill FILME/HORÁRIO GÊNER9
J URASSIC PARK III
14hlS - 16hlO - 18h - 20h - 22h

SHRÉK'
. ,

14h - 16h

DR DOUTTLE 2
18h - 20h - 21hsO

TOMB RIDER
19h1S - 21h30

EVOLUÇÄO
19h1S - 21h30

A

DA

3
C

A

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

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

JOINVILLE - RUA SETE DE SETEMBRO

1

A

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO
SHREK

14h - 16h - 18h - 20h - 2lhSO

LARA I<:ROF'T - -roMB RIDER

13h30 - 13h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

2
.

RUGRATS EM PARis'- OS' ANJINHOS'
•..

DA

A

DA

3

13hSO

'D'R bÓU'TT'LE 2

lsh4S - 17h4S - 19h4S - 21h4S
.

:ÀTLA'NTIS -'d'R'�ÍNÓ PE'RDIDo

c

14h
.

E'voujçÁo
. �6h; 18h - 20h - Ph.
JURASSIC PARK III

13h30 - rsnso - 17h30

F/C

LEGENDA -A-AVENTURA!C - COMÉDIA/D - DRAMA/DA- DESENHOANIMADO
F - FICÇÃO/ R - ROMANCE

B LU M E NAU - RUA SETE DE SETEMBRO, 1213

SALA

A

FILME/HORÁRIO GÊNERO
1 JURASSIC PARK III

14h - 16h - 18h - 20h - 2lhSO
·

DR. DO'UTTLE i
.. , ....

J 13h39 - 13h30 - 17h30.- !,9,h30.- 21h30,
RUGRATS EM PARIS

13hsO
,

LARA I(RÓFT _. TOMB' RIDÚ
lsh4S - 17h4S - 19h4S - 2lh4S

·

ÂT'LÂNTIS� -'O' REINÓ PE'RDIÓO'
,

14h

D

2 C

3

C

D

A

4

Evouiçzo
, . , , , , , , ,

116h -, 18h - .29h - ,22h, ,

SHREK
<,

13h30 - lsh30 - 17h30
DA5

R
19h30 - 21hSO

·

POi<E'MÔN' 3'
.

D

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

F - FICÇÄO/ R - ROMANCE
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GATÃO!! Felipe Vicenzi

comemora 9 anos no dia 24

próximo. Os pais Vitor e

Janete parabenizam e

desejam muitas

felicidades! !

Dia 19 de julho
comemoramos uma data
muito especial, o

aniversário do nosso

querido Ariel Stuy de

Oliveira, que completou
2 aninhas. Te amamos

muito, seus pais, avós e

padrinhos

GATINHA!! A Daiane
l.uiza Schwarz completou 4

aninhas na última quarta
(l8), mas a festinha (oba!)
só acontece amanhã (22)

na casa dos pais.

CHEIA DE post ...
Sara Luiza vai apagar
velinhas nesta quarta (25).
Ela é filha de Harald e

Alioe Hornof, ele,
cozinhei ro do restau rante
do Parque malwee.
Hummm ... sinal de que a

comida vai estar muito
boa!

É MUITO CHARME PARA
UMA PÁGINA SÓ! A
Evelyn Caroline é mesmo

está mesmo muito
charmosa ... de lacinhos,
chapéu. Um show! Os pais
Gilmar e Claudete
Dalsochio estão pra lá de
corujas!

lltJh
-.......®

A Ana Laura parece que sabia que a

foto era pro jornal e fez esse olhar
charmosão! Ela é filha de José Emílio

Zapata Montana Jr. e Elaine Cristina
Witkoski.

-

.
"

O REI DA VIZINHANÇA!
O Bruno, que completa 5

anos amanhã (22) tá
mesmo arrasando com esse

visual. Que o digam os pais
Iria e Néia Volpi.

6 DE JULHO
Larissa Lopes

- Luana Mattiazzi
Eloá Emmendoerfer Wachholz
Gabriel Dreschel de Freitas

7DEJULHO
Vitor I<uchenbecker Donini
I<álita Yane da Rosa da Silva

8 DE JULHO
Willian Marcelo Ferreira
Gabriel Antonio Stockmann
Maria Eduarda Zanotti
Marco Aurélio de Marco Cauduro

"

9DEJULHO
Juciuri I<hetury Morais

io DE JULHO
Milene Lescowicz
Gabriela Yasmin da Silva
DanielOdelli
Vitor Fernandes
Adrian Luís de Mello
Thais Aparecida Bento

11 DE JULHO
Douglas Alaf de Oliveira
Ruan Carlos Castro Ramos

Eduarda Henicka

Felipe Mohr
Gabriel Bastos Pereira

12 DE JULHO
Vinicius Medeiros da Silva
Carlos Tiago Cardoso
Daniel José Marin

Douglas Lara Pilotto

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto MeLdau
Pediatra

Rua Walter Marquardt,
-

284 • 371-0101 • 371-0611
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SOCIEDADE CORREIO DOpovo
'

E

RADIANTE

Pareceu �ena de filme.
O casamento de Rodrigo Garcia

Pareja e Tcharla Françoise
Menel acontecido no último
sábado (14) foi um show de
bom gosto. Desde a cerimônia

religiosa até a recepção no

Clube Atlético Baependi, tudo
esteve maravilhoso.

.

s pais dos noivos, brindando a felicidade dos filhos

POP BAND
Nesta próxima Terça (24), véspera de feriado,
a boate Notre promove show com a banda

Pop Band, que já é conhecida da cidade.

Os noivos C ristiane S. Weherr'neister e

Carlos. Ela, competente secretária da Rádio
Jaraguá aniversaria no próxirno dia 29

EXPOSIÇÃO
Iniciou ontem a exposição do Atelier "PONTO DE

FUGA" na sala 222, do Shopping Center Breithaup,
São telas demonstrando diversas técnicas, esculturas

com várias formas e diferentes materiais que

expressam a habilidade dos artistas de jaraguá do Sul.

Bruno e Janice Breithaupt em recente

evento, no Clube Atlético Bapendi

17a KOLONISTENFEST

Começa hoje mais uma Festa do
Colono na Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança, no Rio Cerro II.
Haverá vôos panorâmicos de

Helicóptero, brincadeiras para as

crianças, exposição de motos para
trilha e passeio, entre muitas outras

atrações. Vale a pena prestigiar essa
,

tradicional festa!

June Santos, Dr. Neto, Ofélia Santos e Bolivar
Santos no show do Bezerra da Silva,

No Big Bowlling

PRÊMIO
As ações de combate à'

pobreza e à exclusão social
promovidas pelo Governo

do Estado foram
reverenciadas Quinta feira

(19) em Brasília. O
governador Esperidião
Amin recebeu o prêmio
Mérito Social das mãos do

presidente Fernando

Henrique Cardoso, em
solenidade oficial às 15
horas no Salão Nobre do

Palácio do Planalto.

SUCESSO
\

\

O Centro de Educação e Tecnologia do SENAI de ]araguá do Sul, através
do Núcleo de Confecção e Moda, organizou e realizou o Desfile baseado no

tema "7 Pecados Capitais". Este evento de moda é resultado do Projeto
Final da Fase Escolar dos alunos do Curso Técnico de Estilismo em

Confecção Industrial que capacita profissionais para desenvolver atividades
de planejamento, pesquisa, criação, desenvolvimento do vestuário e

organização de eventos-da moda. Cumpre-nos realçar que este evento só foi

possível graças ao patrocínio, apoio irrestritos de empresas industriais e

comerciais, profissionais liberais e pessoas da comunidade local. Queremos
expressar nossa gratidão a todos que dolaboraram para a realização e sucesso

do evento e ao público em geral que prestigiou com' sua presença. Uma vez

que, mais de 1.000 pessoas lotaram as dependências do Big Bowlling.
Destacamos ainda o empenho e dedicação do Núcleo de cabelereiros

responsáveis por penteados e maquia�em das 31 modelos que desfilaram .no .

evento.

CENTERSOM

II
CD,s - DISCOS - FITAS

4.v. Mal. Deodoro, 406
370-2647

·L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo! \

371-0363 brasil@netuno.com.br

SANTA CATARINA
SEM SEDE'DO I

ENCONTRO
INTERNACIONAL
DAMATURIDADE

Dados da Organização
Mundial da Saúde' indicam
que até o ano 2025, a

população de idosos no Brasil
irá .crescer 16 vezes. Este
crescimento irá colocar o país
na sexta colocação do rankirig
inundial de população idosa.
O novo cenário que já começa
a se moldar, promove grandes
alterações na sociedade

brasileira, gerando demandas

completamente diferentes nos

produtos e serviços de vários
setores econômicos. É um

nicho de mercado que muitas

empresas e cidades já estão

apostando. O município de

Brusque irá sentir os reflexos
deste novo mercado no mês de
setembro. A cidade foi a

escolhida para sediar o I
Encontro Internacional da
Maturidade. O evento irá
reunir cerca de 15 mil pessoas
no Pavilhão Maria Celina de
04 a CJ8 de setembro. Serão
cinco dias com palestras,
comidas típicas, danças e

shows. O cantor Moacir
Franco é um dos convidados
do evento. As inscrições estão

sendo realizadas através do site
www.clllbedamaturidade.com.
br

,. \

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMoLOGISTA CRM 3059 - CPF: 468859357/00
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SE CORREIODO POVO VARIEDADEStIV

# ° "Pequenas Empresas Grandes Negócios" exibe
uma matéria sobre a fabricação de janelas anti-ruído. I

Em outra reportagem mostra como são feitos
sabonetes em metro. GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

O ator Reynaldo Gianechini mostra
exercícios físicos em uma academia de

ginástica no Rio de Janeiro no "Vídeo
Show". ° programa mostra também os

bastidores do casamento de Cuca e Breno

em "Um Anjo Cai� do Céu".

GLOBO, SEGUNDA, 13:56 H.

"Domingo da Gente",
comandado por Netinho de

Paula, presta uma homenagem
a um ex-detento da Casa de

Detenção no Carandiru, que
conta sua história durante os

anos em que esteve preso.
RECORD, DOMINGO, 12 H.

A musa dos testes de

fidelidade, Patrícia Limonge
é a convidada de João
Gordo no "Gordo a Go

go".cO repórter_J;1ax
Fivelinha exibe o "making
of' da animação "Vida de

Plástico", do humorista

Felipe Xavier.

MTV, SEGUNDA, 23 H.

"Futura Sogra;' é o episódio de "A Vida

Como Ela É". Com participações de Tarcísio
Meira, Leon Góes, Claudia Abreu, Nívea Maria

e Claudio Corrêa e Castro. Na história, o pai
aconselha o filho Edgar a tomar cuidado com

a futura sogra. Edgar elsa-se com Eduarda,
para, só então, entender o que o pai estava lhe

dizendo. GLOBO, SEXTA, 1:30 H.

Denise Fraga conta a história da comissária de bordo Mary Anne no quadro
"Retrato Falado" do "Fantástico". Durante uma viagem, Mary é assediada por
um passageiro, que a pede em casamento'. Ela não aceita, ma-s uma missionária

(Adriana Lessa) acaba conhecendo o passageiro. Anos depois, Mary Anne
reencontra os dois passageiros, agora casados. GLOBO, DOMINGO, 20:30 H.

os seus
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SÁBADO, 21 de �ulho de 2001 j

Duas histórias de Confúcio,

COMO NIVELAR o mundo - Confúcio viajava com seus discípulos
quando soube que, numa aldeia, vivia um menino muito inteligente.
Confúcio foi até lá conversar com ele 'e, brincando, perguntou:
- Que tal se voce me ajudasse a acabar com as desigualdades?
- Por que acabar com as desigualdades? - disse o menino. - Se achatarmos as

montanhas, os pássaros não terão mais abrigo. Se acabarmos com a

profundidade dos rios e dos mares, todos os peixes morrerão. Se o chefe
da aldeia tiver a mesma autoridade que o louco, ninguém se entenderá

direito. ° mundo é muito vasto, deixa-lo com suas diferenças.
'Os discípulos sairam dali impressionados com a sabedoria do menino.

Quando já se encaminhavam para outra cidade, um' deles comentou que
, I
todas as crianças deviam ser assim.
- Conheci muitas crianças que, ao invés de estar brincando e fazendo coisas
de sua idade, procuravam entender o mundo - disse Confúcio. - E

nenhuma destas crianças precoces conseguiu fazer algo importante mais

tarde, porque jamais experimentaram a inocência e a: sadia irresponsa
bilidade da infância.

perguntou aA IMPORTANCIA de saber os nomes - Zilu

Confúcio: - Se o rei Wen o chamassepara governar o país, qual seria a

primeira providência?\

- Aprender os nomes de meus assessores.

- Que bobagem! Isto e' a grande preocupação de um primeiro- ,

ministro?
- Um homem nunca pode receber ajuda do que não conhece -

,

respondeu Confúcio. -

_ Se ele não .entender a Natureza, não

compreenderá Deus. Da mesma maneira, se não sabe quem está do seu

lado, não terá amigos. Sem amigos, _
não pode estabelecer um plano.

"Sem um plano, não consegue dirigir ninguém. Sem direção, o país
mergulha no escuro, e nem às dancarinos sabem decidir com que pé

devem dar o próximo passei. "Então, uma providência aparentemente
banal - saber o nome de quem vai estar do seu lado - pode fazer uma

diferença gigantesca. ° mal do nosso tempo é que todo mundo quer
consertar tudo de uma vez só, e ninguém se lembra de que precisa de

muita: gente para fazer isso."

A REFLEXÃO - Texto de um

monge do século XW:

"Apenas uma pequena parcela de
.

nosso' conhecimento está nos

tratados, nos livros, nas teses
.

escolásticas. A parte mais importante,
porém, habita toda e qualquer alma
pura, que se delicia nos mistérios - e

bebe da fonte do 8esconhecido,sem
tentar explica-la.
"Para conhecer esta fonte, é preciso
lembrar-se de coisas da infância, e

'

olhar tudo que se passa a nossa voltá
com uma visão espiritual, densa,

, alegre.
"As pessoas falam de sonhos como

algo que se desmancha no ar, como

Uma nuvem. Se percebessem que a

nuvem não se desmancha, mas se

trasforma e se transmuta em' chuva,
então entenderiam melhor o que

quero dizer."

A CIDADE e o exército - Conla

a lenda que, indo em direção a Poitiers
com se� exército, Joana D'A«

encontrou - no meio da estrada - um

menino brincando com terra e galhos
secos.

-"° que voce está fazendo?'
perguntou Joana D'Are.

- Não vê? - respondêu o menino. - Islo

é uma cidade.
\. Ótimo - disse ela. -(Agora, por favor,

saia do meio da estrada, que, eu preciso
passar com meus homens.

° menino levantou-se, irritado, e
,

. colocou-se diante dela.
- Uma cidade não se move. Um

exército pode destruí-la, mas ela não

sai do lugar.
Sorrindo com a determinação do

garoto, Joana D'Arc ordenou que seU

exército saisse da estrada e contornasse
" - "

a construçac :
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Parcimóveis. Seu imóvel perto de muito mais clientes.
- Imobiliária A Chave
'- Imobiliária Séculos

- Girassol N'egócios Imobiliários
- Theodoro Corretor de Imóveis

- Imobiliária Menegotti
- Wilson Corretor de Imóveis

,

- Rancho Imóveis
- lrnoblllárla Barra Sullmóveis

- Marimar Imóveis

CHãve ClJäve

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

IMOBlllARIA

MENEGOTTI

�55�J

CHãve CHãveCHãve CHäveCHãve

Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

FONE: (047) 311�0031
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

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

•
__ ." J

5163 CASA _ ALVENARIA _

"",�,_""c;;C��.

IfMIZ;A:ElE�'! 'R�Re tP=A:tBERT

BALLQCK,.B4 _ VERSALHES _ DEP:
01 rUITE, 02 QUARTOS, SALA,

iCOPA, COZINHA, Df BWC,
LAVANPERIA, GARAGEM. Area. do

terreno 1r5tr:,n'O"m2""Á�crA'1l;'I{fÃ:fi\'Piti�""

180.00 m2 Preço: 80,000.00

5206 CASA _ NEREU RAMOS _ R.PAULO

ÜLIQLIh,lhSLN;;.,.�,RIB::,GtVALO _ rç.ASA DE
ALVENARIA CI GALPAO fi COMERCIO _

NEREU RAMOS _ CASA �I 2 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA,!WC,GARAGEM,
MAIS O GALPÃO I
N\r:=,(CÄBfl:DA''':''TERRENo= 40,00M X

20,OOM=800,00M2. RIBEIRÃO CAVALO.
Área do terreno 800.00 m2 Área

.

Benfeitorias 255.00 m2 Preço: 65,000,00

5214 CASA _ AGUA VERDE
_

Rr·<;iUJ1.J:lt.ILMLDl6J:çRl;lRA_,:' LIMA LENZI _ CASA

'li
ALVENARIA COM 1

QUARTO, COPAI
COZINHA, WC,

L1VANDERIA, GARAGEM.
Árêcr86"terreffb"W678:'00'7ii
Área Benfeitorias 78.00 m2

Preço: 16,000.00

5170 CASA _ SOBRADO _ VILA
LENZI _ RUA MARCELO BARBI, 555
SOBRADO,PISO SUPERIOR:1

SUITE, 2 QUARTOS, WC, COPAI
'êóZTFrFT.A":l:AVA,\rI)�Sm
SACADA FRONTAL E LATERALICI
GRAD.ALUMINIO _ PISO INf,El
RIOR: 2 SALAS COMERCIAS CV
DEPOSITO,3 WY,2 GARAGENS.
REAMSLJPERIOR=",l,7,2&M2, -,AREA

INfERIOR= 152 M2. Área do
terreno 363,38 m2 Área
Benfeitorias 325.00 m2 Preço:
135,000.00

5181 CASA MISTA _

SANTO ANTONIO
R. ANTERO CORREIA, LOTE
799 _ 03 QUARTOS, SALA,

PÄ,?COZIKIHÄl GARAGEM
EM ALVENARIA: ��C,
LAVANDERIA _ q.LÇADA EM

yOLTA DA CASA �
Area do terreno 399.00 m2

,,,,Ák�qJ.teJlf�itpriq$,�Ó6 .50 m2

Preço: 15,000.00

5203"'e;A;SA-õ'''eEI'Il'FR0'"'"''''1::,A,TERÄ
PROCOPIO IGOMES,594 _ 03 QUARTOS;
02 SALASq 02 BWC; CHURRASQUEIRA ;

COZINfiA; DESPENSA; LAVANDERIA;
GARAGEM. -1AMPLO JARDIM _ TERRENO=
49,00M X 2L�,ºl;4,,,kçga�oJ,ê[J�QçL9,!IJ,,�Jl'@,,,
m2 Área Benfeitorias 180.00 m2 Preço:

140,000.00
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

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

COO 024 - Corupa - Alvenaria - 3 quartos, sala;
cozinha, lavanderia, banheiro, dispensa, garagem, jardim,

terreno todo murado - Valor R$ 35.000,00
Edifício Morada do 501- cobertura medindo 250,00m2
- I suite master, I suite, 2 quartos, dep. de empregada, 2
banheiros sociais, sala em 3 ambientes, área de festas

privativa com churrasqueira, área aberta com espaço
para piscina, 2 vagas de garagem (PREÇO

PROMOCIONAL) - Vila Nova

COO 071 - Ana Paula - Residência em alvenaria faltando

acabamento (EXCELENTE) - I suite, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

Valor R$ 38.000,00

COO 117 - São Luiz - 3 quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Proximo ao Arroz

Urbano - Valor R$ 60.000,00'
'

COO 116 - Ana Paula - 3 quárto, sala copa, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem - Terreno todo murado

Valor R$ 60.0g0,00

i----------------------�--------------------------------------------------�------------- ·----------i

!.IVIA.RIIVIA.R IIVIC>VE'::IS!

II .
>

�Fritz Bartei, 77 - SI. ?3 (Próx. Bretzke) l
!�rtl��,_�EQ_D_e__j E_QX_�-�----2--Z-5--�O-O-5--]-!

Figueira - Casa alv. nova 50 m2, dormitório, sala, cozinha e bwc, !
luz e água. Terreno com 435 m2 (15x29).R$ 10.000,00 à vista ou !
entrada + parcelamento direto com imobiliária sem juros. i .

T E R R E NOS
• • Terreno cl 325m 2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$ 13.000,00

_-º_��_.__ � _ _f?_I_t_� __ ?_I_g�_Q_S �_C_�_�?_I]l_�_�!9_�__ !0_��!_�9_��j • Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 plmês
Vila lalau - Casa alv. 80 m2, 03 dormitórios, 02 salas, demais dep.! • Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
+ Sobrado alv. 110 m2" 03 dormitórios, sala ampla, demais dependencias.! • Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$ 1.500,00 + R$ 205,00 pI mês

Garagem pl 04 carros, terreno com 329 m2 (14x23,5), todo murado.! • Terreno cl 360m2 - Ilha da Figueira - Entr. R$ 5.000,00 + 5x R$ 3.400,00

• R$ 60.000,00 (Estuda-se p r c p e s l a.s li •• "

Terrenoc/374m2-Barra(a8kmdoCentro)-R$7.000,OO(Parcelado).
Terreno cl 450m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00

1ilh�-d�-Fig��i��-�-S�b�ãd�-cõ�-439-�i-de-âreã-c���ir-�r�,-�uit;'-Õ3-d-�r�iiÓ�iõ��-Õ2-sãi�s-pi�o-ié��e�-�i A PARTAM E NTOS
! 02 salas no piso superior,acabamento externo todo em granilha, construção com 02 anos]
! Todos os comodos com piso ceramico, garagem com porta pantográfica. Terreno com 871 m2. Todo murado cöm!
l��g��__�9� _ _P.�����!._�!YP!�_s_.!���!����!. __h_��t�_��__ !�9�9P_Q&Q __n_�g�pl�y�1� _ _Ce_s_t�_��:��_.J���e9�!ê�lj
lSão luls- Lindos terrenos com 325-m2 (13x25) por apenas R$ 2.500,00 de entrada e o saldo em até 60 meses !
ide 1,2 salários mínimos por mês. Local próximo a escola, igrejas, bairro com toda infraestrutura. !
--------------------------------------------------------------------------------------- ._---------�

275-3108
Laan.

v e is

• EDIF. FLORENÇA - 2 dorms. cl 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 dorms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDlF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinschek -

Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00
• Área cl 300m2 - à 1000m da Malwee - R$ 14.000,00

CASAS� -1'-,
Você quer comprar um terreno e ter sua casa novinha pagando tudo
em até 180meses e ainda podendo usar seu FGTS como entrada?

Então procure-nos pois temos a solução para você.
Não se incomode com nada, tenha as chaves na mão, na MARIMAR é fácil
e seguro adquirir seu imóvel. Então não espere mais, o valor que você

está pagando de aluguel, poderá pagar tranquilamente a prestação de sua ró ria casa e só come a a a ar

de ois ue estivermorando.Você escolhe o projeto e o como quer sua casa, não perca esta grande chance de realizar
este seonho, a MAR/MAR está pronta para lhe atender em dia e horário que voce precisar.

• Alv. cl 3201)12 - Loteam. Papp - Barra - R$115.000,OO
• Alv. cl 120m2 - Loteam. Ana Paula - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Alv. cl 115m2 - Centro (Próx. Acaraí) - R$ 53.000,00
". Alv. cl 160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$ 105.000,00 (nova)
• Alv. cl 160m2 - Ilha da Figueira - R$ 110.000,00
• Alv. cl 138m2 - Vila Lalau - R$ 80.000,00
• Alv. cl 12Pm2 - Ana Paula - R$ 30.000,00

cc

o vne:lho-v� & CU[ LN{;, vetthcv. co-Vl.N0V}CU'"
co-nosco, ó=t� opções- � JIIItRÀhore-;y
� €V co-wt;�e-;y 'precov",

:iMÓVEis-E-ÄÜTÖ-I\Ú�ivEis-:-NÖVÕ-S-ÖÜ-U-SÄÖÖS---Pi.Ä-NEj-E-SE-Ü'Flrrüiiö-Äöüi:l
:AQUISIÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO,AMPLlA�O, CAPITAL DE GIRO PARA EMPRESAS l

Consórcio Battistella .2 t5 - ClO t::> 1 !
. Empresa do Conglomerado eotustcnc

1\I1A.R.II'V1A.R. 11\11Ó"\./E71S :
_ --- : ��J?_����_���_�!�_�_�_t��!���5? : Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá do sul
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I
CASA PRÓPRIA JÁ!

R$ 16.376,68
R$ 21.659,48
R$ 32.753,36 r

R$ 49.130,04

CRÉDITO PARCELA

R$ 135,25
R$ 178,87
R$ 270,45
R$ 405,74

Informações: (47) 326-3446
Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do território

nacional. AUTO n? 03/00/186/89.
.

Possuímos outros valores, parcela reduzida.

nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ.
PRECISAPARA MORAR BEM

cc
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CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODO[�Egf r:5��ECA. 1438· SALA 04

ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

�O? - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187,OOm2 - 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.
30? - Terreno central com 362,62m2 - Lateral da Rua Mal.
Deorodo da Fonseca.

"

311 - Terreno com '2 casas em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
31? - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,OOm2 - RUa Fritz Hasse - Centro

404 - Casa alvenaria com
120,OOm2 - Rua Roberto

Ziemann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comercio.

R$ 28.000,00 (aceita
automóvel demenor valor).

304 - Terreno com

3.719,25m2 - Rua
Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) -

R$ 62.000,00

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

1Esquerdo, 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 90,OOm2, Rua Quilombo dos
Palmares, 58 (forro e eternit) Valor R$ 25.000,00
• Casa de Mista de 80,00m2, terreno com 1.106,OOm2,

1
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00

1
• Casa de alvenaria com 90,00m2, situada na rua 258,
loterot da rua Bahia. Valor R$ 45.000,00
• 1/2 água de alvenaria com 60,00m2, no Loteamento Ana
Paula III. Valor R$ 20.000,00
+ Casa de madeira com 7x9 + 4x9 de alvenaria total
89,00m2 - lote Ana Paula III - Lote 153. Valor R$
23.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no loteamento
Ana Paula III. Valor 17.000,00

1+
Casa de alvenaria em construção, com 75,00m2 (na loje),

1
lote 148, esquina, no loteamento Ana Paula II. Valor
15.000,00
• Casa de alvenaria com 90,OOm2, na rua das Flores
COHAJAS. R$ 27.000,00

.

TERRENOS
• Terreno com 435,00m2, situado no Loteamento

Camposampiero. Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asf6Itado) situado na Rua Luis

'1
Bortolini. Valor R$ 20.000.00

I• 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 -

R$16.000,00
+ Terreno com 420m2 - Loteamento Ana Paula II, frente

1
para o asfalto - R$16.000,OO

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

• CAMPOSAMPIERO I + CAMPOSAMPIERO II
+ FIRENZE + OURO VERDE
• ZANGHELINE

til
H
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til
o

til
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+ FINANCIAMOS COM UMA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 MESES.

CONDOMlíNIO FECHADOI -FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA.

CREC11541·J

1

Informativo
·Imobiliário AIJS

CRECI/SC PROPÕE NORMAS
COMPLEMENTARES PARA A INSCRIÇÂO
DE PROFISSIONAIS E IMOBILIÁRIAS E

AGUARDA SUGESTÕES

A idéia é evitar confusões muito comuns (Camboim
Imóveis, por exemplo, dá a entender que trote-se de
uma empresa, quando, na verdade, refere-se à atuação
de um profissional autônomo) e padronizar a

programação visual das peças de divulgação, visando
'

'a valorização da otividode.
O ato 004/00, que disciplina o uso do nome

profissional pelo corretor de imóveis e estabelece
normas complementares poro a inscrição tanto de

pessoa física, quanto de pessoa [urldicc, ficará à

disposição dos corretores de imóveis, no site do CRECI!
Sc. Todas' as sugestões serão analisadas, antes da

edição do documento final. As propostas deverão ser

enviadas por e-mail(ascom@intergate.com.br. ou

camboim@matrix.com.br), ou fax (48-224.9144), aos
cuidados da assessoria de comunicação. Dúvidas

podem ser esclarecidas com Kelly (Assessoria de

Comunicação, das 08:00h às 13:00h - (48)224.9144),
ou Ana Camboim ((48)9980.7115)

. I

Contribuição sindical é legal e obrigatória

1 O Sindicato dos Corretores .de Imóveis no Estado
de Santa Catarina lembro aos corretores de imóveis

que encerra no dia 13 de agosto próximo o prazo
para o recolhimento da contribuiçõo sindical, agora,
acrescido de correção e multa, já que o prazo inicial
foi dia 13 de [ulho passado.

A contribuição sindical é um direito previsto nos

artigos 149 da Constituição Federal e de 578 o 610
da Consolidação das Leis do Trabalho, de natureza

.

tributária, dado o seu caráter compulsório, e pode
ser cobrada uma vez por ano pela entidade sindical

representativa da categoria, independentemente de

filiação.
O não pagamento da contribuição sindical

obrigatória suspende o exercício da profissão. "O

artigo 599 da CLT prevê tal penalidade", esclarece o

presidente do SINDIMÓVEIS/SC, Antonio Moser.

Atenciosamente,

A Diretoria.

VENDE:

LINDÍSSIMOS LOTES
com área acima-de 450,OOm2, prontíssimo para construir, contendo toda

infra-estrutura necessária (água, luz, esgoto), próximos a mercado, escola,
ponto de ônibus. Localizados a Rua (95) Guilherme Bauer, lOTEAMENTO

,

ADElINA, PRÓXIMOAMARISOl, EM SCHROEDER.
COM VAlORESA PARTIR DE R$ 4.000,00.

Aceita-se financiamento SENDO ala parcela TOTALMEN"FE GRÁTIS

Rua ..João Planinscheck, 302 - ..Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•
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•
•
• A imobiliária da Barra

.................
; Fone: (47) 376-0015
• RUA ANGELO RUBINI, 1

• BARRA DO RIO CERRO:

••• Terreno c/1.214,50m2(20x60,50},
Rua Horácio Rubini,772 - R$

• 22,000,00
•• Terreno c/498,00m2 (18,50x26,92),
• Rua José Pop esq .. Mmcos Giralla R$

• 30.000,00

•• Terreno c/300,00m2, Rua 972, atrás

• super-mercado Breithaupt - R$

• 14.00,0,00
• Sobrado com 160,00m2, sendo térreo
apto. c/dois quartos, sala, coz .BWC,

• JARAGUÁ 99: garagem, idem, idem parte superior e

fundos do terreno outra casa com Sobrado com 400,00m2, 1 suite,
•• Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), 120,00m2 semi-acabada, localizada na 3 qtos, sala c/dois ornbientes, 2 BWC,
• Rua Berth� Weege, lado colégio 25 de Rua Elisa V. Mass, lote n

° 143, lot.Ouro copa cozo mobiliada, lavanderia, sala
• julho. Aceito carro até R$ 6.000,00 ou Verde, Barra - R$ 50.000,00 - aceita de estudos mobiliada, socodo com vista

.

té I R$ 2600000 carro, terreno, corno parte de pagamento.
• casa a e o mesmo va ar -

.,. panorâmica da cidade, garagem p/3
• SÃO LUIS:

carros, telefone, antena parabólica,
• churrasqueira elétrica cl área de

• Terreno c/364,00m2 (13,00x28,00), 70,00m2, BWC, acesso independente• lote 10 - Q-A, Jardim Hruschka II - São e fundos do terreno cl mais uma casa

• Luis - R$ 3.000,00 + 30x300,00. 'cI70,OOm2, 1 suite, sala, coz

• despensa, BWC, terreno 391,50m2
• VI LA NOVA: .• Casa madeira 3qtos, sala, copa, cozo • Casa mista c/128,00m2 e mais um d d

-r 1873 64 2 (26 41 33) BWC,g'aragem, toda murada, terreno cl I I (14,50x27), to o mura o cl porteiro
•• ierreno c , m , x , ga pão em a venaria com 48,00m2, eletrônico, localizada à Rua Edward

•
Rua Carlos Kupas, Vila Nova - R$ 300,00m2(12x25}, localizada à Rua terreno c/1.320,00m2(33,00x40,00}, Krisch, 363, bairr� Água Verde parte
53 000 00 Leopoldo Kreutzfeld ,lote n? 30, lot. Anthu- toda murada, localizada à Rua Bertha

•
. ,

rium, Rio da Luz I _ R$ 22.000,00. Weege n
° 3561, Barra - R$ 60.000,00 alta. R$ 170.000,00 .

•...........................................� .

Barra
Casa alvenaria c/205,00m2, terreno

324,00m2(13,50x24}, 3 qtos, uma suíte.
copa, duas salas, coz .Iavand., garagem
dois carros, mesanino com sàcada, todas
esq uo'd rias em madeira de canela,
murada, localizada, na Rua 892 - Ervin
Doege sino na BARRA - R$ 80.000,00
aceita carro como parte pagamento.

• Casa alvenaria semi-acabada cl
133,84m2, 1 suite, dois qtos, sala, copa,
cozinha ,BWC, garagem pl dois carros
e fundos do terreno mais uma casa com

67,00m2. cl dois quartos, sala, copa,
cozo BWC, garagem, Rua Walter Steinke
sino, Barra, terreno cl 324,00m2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br

,

Otimos imóveis para fim
comercial ou residenciàl

esquina com

a Rua

Ângelo
Schiochet -

cl área tota I
de 397,80m2

- cl acabamento de la, granito, massa corrida e com

uma ótima divisão - condomlnlo oferece uma
.

excelente área de lazer com: piscina, salão de festa,
sala de ginástica, etc... Valorà combinar.

VALOR

R$ 370,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 350,00

R$ 400,00
'

R$ 20500,00

LOCALIDADE

Centro

Nova Brasília

LOCA�IDADE
Centro

Centro

Centro

APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Czerniewicz: 2 dorm, cl garagem
Centro: 2 dorm, si garagem

Centro: 3 dorrn, cl garagem

Centro: 3 dorm, + 2 bwcs cl garagem

Nova Brasília: 3 dorrn, cl garagem

Centro: 'CObertura

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Casa boa (alv.) cl 3 dorm., c' garagem
Sobrado (Pisa Superior) cl 4 dorrn,

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sala cl 40m2 - Rua Reinaldo Rau

Sala cl 60m2 - Centro Odontológico
Sala cl 32m2 - Prédio do antigo Senac

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

VALOR

R$ 480,00

R$ 380,00

VALOR

R$ 350,00

R$ 200,00

R$ 250,00

� EDIFÍaoCENTRO-
ótima Res. Otto (Novo)

cobertura no Ed Jaraguá

Edo Dianthus Ed. Rebelo
- localizada Ed. Vaira

na Rua Sobrado ./

ii Marina Ed. Dianthus

frutuoso,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEU IMÓVEL PRÓPRIO
COMPRE - CONSTRUA OU REFORME SEU

IMÓVEL COMERCIAL - RURAL OU RESIDENCIAL

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

CRÉDITO MENSALIDADE
RS 15.000,00 R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
r R$ 25.000,00 R$ 277,00

R$ 30.000,00 R$ 333,00
R$ 35.000,00 R$ 388,00
R$ 40.000,00 R$ 443,00
R$ 45.000,00 R$ 499,00
R$ 50.000,00 R$ 554,00
RS 55.000,00 RS 609,00
R$ 60.000,00 R$ 665,00

Yogas limitadas

Ligue para 47 349-6115

Você sabia? Que através das linhas

de créditos do consórcio você

compra sua casa ou apartamento

tão sonhado!? Ou você usa o

dinheiro poro reformas, construções
ou alienação do próprio bem. E

melhor pagamento em suaves

prestações sem juros. �ome�te o
consórcio lhe proporciono ISSO.

Trabalhamos com autorização do

Banco Central, sem taxa de adesão.

Grupo especial com 5 '

contemplações' a cada 5 meses.

Sua melhor opção de prazer

v4h't'l�í"»Ct1t" 24 �"\"A5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massasens erótic:;as

FONE: (47) 9991-9669
Jaraguá do Sul e região Jhony

e p
Crédito meses

17.170,00 108
28.616,66 108
45.786,66 108
68.679,98 108

80.126,65 108 912,43
Utilize também seu FGTS, temos vagas em grupos
com lance embutido. Lider Adm. de Consórcios - 72

anos no mercado. Inf. 322-7387

Parcelas
195,52
325,86
521,39
772,08

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abri/.

Comemora-se todo dia 19.
�
PI
ri
'0\
...
U
w
CI:
U

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

Se você está com algum PROBLEMA

DE DIFÍCIL SOlUÇÃO e precisa de
AlUDA URGENTE, peça esta ajuda
a Santo Expedito. Este Santo é
invocado nos negócios que de
mandam 'pronta Solução e cuja
invocação nunca é tardia.

Oração· Meu Santo Expedito das
causas justas e urgentes, interceda
por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo, socorre-me nesta
hora de aflição e desespero. Vós
que sois o Santo Guerreiro, Vós
que sois o Santo dos aflitos, Vós
que sois o Santo dos 'desespera
dos, Vós que sois o Santo das cau
sas urgentes, proteja-me, ajuda
me, dai-me força, coragem e sere

nidade. Atende ao, meu pedido.
"Fazer o pedido": meu Santo Ex

pedito! Ajuda-me a superar estas
horas difíceis, proteja-me de todos

que possam me prejudicar, proteja
a minha família, atenda ao meu

pedido com urgência. Devolva-me
a Paz e a tranqüilidade. Meu Santo
Expedito! Serei grato pelo resto

da minha vida· e levarei seu nome

a todos que têm fé. Muito Obri

gado. Rezar um Pai Nosso, uma

Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.

CORS�TOR I IVIÓVEIS
Corretor de Imóveis

83 APARTAMENTO EM

CONSTRUÇÃO. GUARAMIRIM
. R. GERONIMO CORREA .

GUARAMIRIM

EDIFICIO TOPAZIO· 01 SUíTE,02
QUARTOS, BWC, COZINHA, SALA,
LAVANDERIA, TERRAÇO COM
CHURRASQUEIRA, GARAGEM,
SALÃO DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA, PISCINA,
PORTEIRO ELETRÔNICO. Área do
terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias
121.37 m2 Preço: 101,412.36

69 APARTAMENTO .

CENTRO· R. MARINA
FRUTUOSO· EDIFíCIO PÉROLA
NEGRA·Ol SUíTE COM HIDRO
E ACABAMENTO EM GRANITO,
02 QUARTOS, BWC, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA,
TERRAÇO COM CHURRAS·
QUEIRA, GARAGEM, SALÃO DE
FESTAS COM CHURRASQUEIRA
E PISCINA, PORTEIRO
ELETRÔNICO. PAREDES COM

MASSA CORRIDA DE PÓ·DE·MÁRMORE. Área do terreno
0.00 m2 Área Benfeitorias 107.12 m2 Preço: 120,000.00

E-mail:

Tel: 372-3922

CAiA.« ..

•• w·':�M..-,j;"".,.,,"··�N"cX< .W woow '"�,,. �..r=�-",>#I«,_,;'".
* CASA alvenaria, 70m2, 3 quertos. sala, coz.,
bwc, cl laje, toda murada, faltando algum
acabamento, ótimo local, lot. Sto. Antonio cl
escritura. R$ 19.000,00
* CASA de Madeira no Lot. Sto Antonio cl 3 quartos
e demais dep., terreno cl 360m2 - todo murado.
Valor R$ 14.000,00. Aceita carro até

R$ 6.000,00

Mandei imprimir e distribui
ummilheiro destas orações
em a9radecimento e para
propagar os benefícios do
grande Santo Expedito.
Mande você também

imprimir imediatamente
após o pedido. "B"

59 CASA ALVENARIA - CENTRO· R. EMíLIO STEIN, 205
02 SUíTES, MESANINO, 02 LAVANDERIAS 02 BWC, COPA/
COZINHA, GARAGEM,P/ 02 CARROS. Área do terreno 325.00 m2
Área Benfeitorias 210.00 m2 Preço: 120,000.00

85 CASA MADEIRA· CZERNIEWICZ . -R. JULIUS VERCH
03 QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA E BWC. TERRENO

25,00 M X 40,00 M. Área do terreno 1,075.00 m2 Área
Benfeitorias 49.00 m2 Preço: 32,000.00

* TERRENO Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2,
plano. R$ 14.000,00.
* TERRENO Lot. Casa Nova 2. (Barra).
R$ 8.000,00.

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

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

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357

TEODORO . , .

rmovers
corretor - creci 8054 E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

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

TERRENOS À VENDA

117 • Terreno cl 450 m2. Rua Marcelo Barbi, Jardim
Lenzi. R$ 20,00Q,00
145 - Terreno cl 1.375 m2 (frente em 37 m. com a Avenida).
Av. Epitácio Pessoa, centro R$ 140.000,00
103 - Terreno cl 420 m2. Bairro Rau - próx. Supermercado
Tonin R$ 12�800,00
123 - Terreno cl 8BO m2. Rua José Emmendoerfer , Nova

Brasília - próx. Multiprint Etiquetas R$ 38,500,00
111 • Terreno cl 557,60 m2. Rua Jõao Batista Rudolf,
Amizade· Resid. Versalhes. (asfaltado) R$ 33.000,00
129 . Terreno cl 575 m2. Rua Jorge Czerniewicz, Centro -

próx. SCAR R$ 45.000,00
110· Terreno cl 17x38 = 646 m2. Rua Waldemar Rabello,
Vila Nova- lateral Rua 25 dE; Julho R$ 27,000,00
141 . Terreno cl 72B,75 m2. Rua Roberto Ziermermann,
Amizade· Loteamento Behling R$ 29.000,00
120 . Terreno cl 1.750 m2. Bairro João Pessoa - próx.
Ponte de Schroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
143· Terreno rJ 750 m2 t área de domínio. BR SC 416, Rio
Cerro - antes Nanete Malhas R$ 17.000,00

.

118 . Terreno rJ 480m2 (15x32). Rua Esmeraldina Junkes,
Jardim Lenzi (rua com asfalto) R$ 15.500,00
146· Terreno cl 360m2 (17x21). Rua lateral, ao lado do

rodeio, Rau. (ótimo terreno) R$ 8.000,00
133 • Terreno cl 7BO m2 de esquina. Barra Rio Cerro I -

Loteamento Alzira Hardet... R$ 14,500,00
150 . Terreno rJ 3.334 m2. Lateral da Rua José Theodoro

Riberiro , de fronte Indumak - distante 100m. Posto Behling.
'ótímo terreno para moradia ou indústria - livre de

enchente R$ 100.000,00

CASAS À VENDA

119 • Casa de madeira rJ 100m2 - :3 quartos, terreno
rJ 396m2. Centro - de fronte Unimed ... R$ 37,00'0,00
124 - Casa alvenaria rJ 140m2 - 1 suíte t 2 quartos.
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
136 - Casa alvenaria CI 77m2 . 3quartos. Rua Clara
S. Verbinen, 501, Estrada Nova R$ 13.000,00
139 • Sobrado rJ 255m2· 1 suíte t 2 quartos, rJ sala
com!. Rua Marcelo Barbi, Vila Lenzi.. .....R$ 110.000,00
138 . Sobrado fase acabamento rJ 209m2· 1 suite t 2

quartos. Rua Francisco Piermann, Jardim Lenzi. .

..........................................................R$ 65.000,00
132 . Sobrado rJ 215m2 - 1 suíte t 2 quartos. Rua
Francisco Paulo, 945, Chico Paula R$ 88.000,00
144 . Sobrado rJ 43Bm2 . 1 suíte rJ hidra t 4 quartos,
cl sala comI. (t· de BOm2), garagem 3 automóveis e

demais dependências. Rua Olívio D. Brugnago, 624,
Vila Nova R$ 220.000,00
142 • Casa mista toda murada rJ 100 m2 - 3 quartos
t 2 salas e demais dependências, terreno cl 470m2 .

Rua Francisco Paulo, Chico Paulo R$ 35.000,00
147 . Casa alvenaria com laje rJ 70m2 - 4 dormitórios.

Loteamento Zanghelini, Nereu Ramos R$ 29.000,00
140 . Casa alvenaria com laje rJ 120m2 (fase acaba

menta) - 3 dormitórios. Morro Boa Vista....R$ 23.000,00
148 • Casa alvenaria cl 181m2 - 1 su íte t 2 quartos t
sala comercial cl 75m2, terreno rJ 494m2. Rua Dona

Antonia, Nova Brasilia R$ 108,000,00
149 . Casa alvenaria cl 105m2 - 3 quartos, terreno rJ

650m2. Chico Paula R$ 55.000,00

ESTRADA NOVA - Casa alvenaria com

80m2, 3 dorm., sala, coz., bwc, garagem,
lavanderia e dispensas. Terreno 300m2• Rua
BR 280, Engelbert Oechalei. R$ 28.000,00

JoÃo PESSOA· Casa alvenaria com 78m2,
3 dorm., sala, coz., 2 bwc, garagem e

lavanderia. Terreno com 345,58m2, Rua
Francisco Panstein, 28. R$ 25.000,00

churrasquelr-a > Terreno com 380m' . R$ 55.000,00
407 . SANTA LUZIA· Chácara' Alv., 40m', 2 dormit.,
coz., bwc . Terreno com 20.000m' . R$ 90.000,00
601 . CENTRO PRÉDIO C . 01 apto 120m', 2 salas
comer, 2 galpões· R$ 220.000,00
HO . JOÃO PESSOA· alv .. , 3 dorrnit., sala, coz., 2 bwc,
garagem, lavanderia· Terreno com 346m' . R$
25.000,00
111 . NEREU RAMOS· alv .. , 3 dormit., sala, coz., 2 bwc,
garagem, lavanderia . Terreno com 67 5m' . R$
45.000,00 (ACEITA PROPOSTA)
145 . INDAIAL, SC . alv .. , 3 dormit., sala, coz., lavanderia,
bwc, garagem· Terreno com 941m' . R$ 45.000,00
224 . AMIZADE· terreno com 7.179m' (com parte
requer .aterro). R$ 38.000,00
501 . CZERNIEWlCZ . apto com 96m', 1 suíte, 2 dormit.,
sala, coz., sacada, agragem. R$ 22.000,00 entrada,
saldo 305,00. pl mês
404 . BR 280 Poço Danta Corupá . Chácara com

24.600m', casa mista com 120m' . R$ 65.000,00

CASAS
104 . VILA RAU . Alv. 135m' 1 suíte 2 dormit sala
cozinha, bwr . Terreno com' 525m' '. R$ 55.000,00106 . TIFA MARTINS· Alv., 134m' 3 dormit., sala, coz.,
�wc, garagem· Terreno com 2.800m' . R$ 45.000,00
07 . ESTRADA NOVA· Alv. 80m', 3 dormit., sala, coz.,
garagem· Terreno com 300m' . R$ 28 000 00

�08 . VILA LALAU . Madeira, 78m', 3 dormit.: sala: coz.,
l�c

• Terreno com 484m' . R$ 45.000,00
b

9 . JOÃO PESSOA· Alv. 12m' 3 dormit sala coz
wc, copa· Terreno com 686;;" . R$ z'() 000 00

.,

110 . RIO CERRO· Alv., 91m', 3 dormit., s"la, c�z., 2
bwc, copa . Terreno com 1065m' . R$ 65 00000

�13 . RIO CERRO· Alv., 73m', 3 dormit., sala, c�z., copa,
l��

. Terreno com 497m' . R$ 37.000,00
coz

. CHICO DE PAULA· 'Alv. 90m', 3 dormit., sala,
2'7" garagem, bwc . Terreno com 510m' . R$

. 000,00
;a�o . NOVA BRASÍLIA· Alv. 120m', 1 suíte, 3 dormit.,
12;' coz., bwc . Terreno com 337m' . R$ 70.000,00
bwc 'bAMIlA?E/smo . Alv. 63m', 2 dormit., sala, coz.,

T '. ar, salao de festa, churrasqueira lagoa palmito·
l��r�no com 10.325m' . R$ 10Ó.OOO,OO
a

JOÃO PESSOA· alv., 2 dormit., sala, coz., bwc,
t5�a?�. Terreno com 5.125m' . R$ 25.000,00
Te

FA �1ARTINS . Alv., 3 dormit., sala, coz., bwc •

15�r.e�0 com 350m' . R$ 40.000,00
GUElRA· Alv., 200m', 3 dormit., sala, coz., bwc, ,

LOCAÇÃO
JOÃO PESSOA· Alv. 2 dormit., e demais dependência· R$
150,00
VILA NOVA J. DAS MERCEDES· 2 dormit., e demais
dependências· R$ 250,00
VILA BAEPENDI R. BARTEL . 3 dormit. demais +

dependência· R$ 300,00

"Ttemos: Terrenos residenciais, terrenos industriais, chácaras.
Consulte-nos"

* CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��"/�� Transporte
. ,_ J: / �

\.

para:CamllJh_ tio Sol.,. L'"l1SportdS/*ird Faculdade (locai),

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos,etc.

Jaraguá do Sul - SC

Crédito Prazo Pa rcelas
17.170,00 140 meses 150,00
22.893,00 140 meses 201,00
28,616,00 140 meses 251,00
34.339,00 140 meses 301,00
45.786,00 140 meses 402,00
62.956,00 140 meses 553,00
80.126,00 126 meses 703,00

Informações 47 322-6493
ou 322-6489

I Lar Imóveisl
Fone: 275-2010 - Creci 852-J

Av. Mal. Deod'oro da Fonseca, 583
VENDE

- Terreno cl 576m2 (16x36) no B. Vila Nova próx. Prefeitura - R.
Bernardo Karsten. Somente R$ 25.000,00.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Lote B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01 salário
mínimo mensal.

.

- Casa alv. cl 3 qtos. + garagem no B. Santo Antônio. Somente
R$ 9.500,00 + salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Vila Lenzi. Rua dos Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15x40)
- Galpão Indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pl 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos., Vila Lenzi. '

- Apto. cl 2 qtos. + depend, no Cond. Amizade, Garagens, área
de lazer e festa. Somente R$ 12.000,00 entrada. Aceita-se
carro até R$ 15.000,00 na troca.
- Apto cl 2 qtos. e demais depend., garagem cl portão eletrônico
no bairro Vila Lalau. Somente R$ 5.650,00 entro + 24x mensais.
Aceita proposta.
- Apto. Centr.o (Edif. Catarina Ersching) ct suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores, Entrada
30.000,00 + 6x R$ 5.000,00 e assumir 26 parcelas de
1,25CUBs.
- Casa alv. 3 qtos, e demais dep. cl churrasq. + garagem. 180m2•
Vila Lalau. R$ 65.000,00. Aceita proposta, financiável.
- Casa campo na Palmeira próx. ao Restaurante, Em alv. cl tijolo
à vista. Na parte superlor 1 bwc, 1 sala, 3 qtos. cl sacada pI .

lagoa e garagem pI 2 carros fechada. Parte inferior cl COZo +

fogão a lenha, bwc e sala cl .bar + lareira. R$ "32.000,00.

Fone
(47)

275-0203
Fax 371-8351

DESTA

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Ternos ótimos preços I

�\�� .::
, www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januário A roso,268, Jara uá Es uerdo· Jara uá do Sul· SC

possui 18.000 pés
de banana, água
nascente. -

R$ 35.000,00.
Tratar: 371-4446.

MÓVEIS
elSrs ! rpQJtvmenlol1 chicam! letrenat

Vende-se Chácara
Três Rios do Norte,
26.000m2. Rua José
Martins (frente n?

737). R$ 60.000,00.

Vende-se Chácara
142.000m2 em

Nereu Ramos,

*dCIin
UrolÕgia e Medicina do Trabalho

Tratar 371-2357.

Vende-se chácara
em Santa Luzia,
20.000m2 cl casa
40m2, cercada, com
tela, possui 5 lagoa,
já produzindo peixe
p/ comercialização.
R$ 90.000;00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se chácara
em Pedra' de Amolar,
próx. a Prainha do
Oma, 15 morqos,
37500 rn? cl mato e

água corrente.
Valor a combinar.
T: 375-1082.

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 _ Jaraguá do Sul ._ sc

Fone/Fax: 371-4724

Vendo jogo completo
de moldes de malha

para confecção. R$
120,00. Tratar com
sra. Arlete 372-
1274.

Transporte para

.Pátina lixada, italiana
e pi��!a.:<i;):" """"" " """

.Mosaico. Colméia

����r����p� �'í'����as

faculdade com vaga
para 3 estudantes
proxímidades do
WEG II até a Uneri.
período matutino.
Tratar 372-1401 ou

372-2834

Transporte para
faculdade, dispomo! I

vagas para 2

pessoas - período
noturno para ACE,
Senac ou Colégio
Bom Jesus. Tratar
372-1401 ou 372·
2834.

Vende TV de 29' +
home theoter. Valor
R$ 1.700,00. Tratar:
370-1211.

Bárbada - Vende-se

urgente 1 crédito
com parcelas de R$
222,00 ao mês,
para compra de
imóveis ou

construções. Tratar
com Marcos Baldo
9104-9149.

Alugo residência

para moça. Tratar:

370-159,372-1721
ou9113-3171.

Vende-se filhote de
cachorro poodle.
R$ 80,00.
T: 370-9573 ou

9103-9570.

Compra-se esteira
de ginástica elétrica.
T: 371-2115 comI.

Vende-se mobília

para loja:
luminosos,
protelei ras,
bolcêo, manequins,
cabides, provador,
espelho, etc.
T: 372-3548.

BARBADA!
Entrada RS 20.000,00 + prestações à

partir de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).
À vista RS 35.000,00 (aceito propostas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empregos - Cursos- Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as lercas no CORREIO DO POVO
I " ,

T: 374-0870.Vende-se em

,Rio Negrinho,
um terreno c/
13.000m2 com toda
f.

fIn ra-estrurura.

Distante 2km
do centro. Terreno
situado em frente
uma área de refugio
ecológico, que
contém emas, pacas,
cutias, pavões,

MÓVEIS
ClSIII ! aplrlllmentol ! chárarlll / lerrenlll .

carneiros, etc., ideal
para construir casa
de campo ou hotel
fazenda.
Informações
(47) 375-2596

Oferece

vagas para
costureiras
com experiência
nas rnóqs. retas,
overloque e

cobertura 2

agulhas.
T: 9103-0696 c/
Marlise.

� Vende-se terreno

próximo ao salão

O! Amizade. Valor
8.500,00.
Tratar 371-2829

Vende-se

Supermercado com

açougue completo.

• TÉCNICO ELETRÔNICO
Requisistos:
- Formação: 2º grau técnico eletrônico completo;
- Exp. mínima de 2 anos na área de desenvolvimento de produtos;
- Exp. no uso de osciloscopio digital;
- Fácil leitura de manuais e livros técnicos;
- Experiência em ward e excel

TÉCNICO ELETRICISTA
Requisitos:
- Formação técnica 'em eletrônica ou elétrica;
- Exp. mínima de 2 anos em desenvolvimento (projeto ou testes) de motores de correntes
continua ou universal;
- Exp. em ward e excel

A empresa-oferece: .

Salário fixo, transporte, alimentação, jornada semanal de 44 horas e grande oportunidade
de crescimento profissional.

Apresentar-se para entrevista ou enviar curriculum para:
Rua do Príncipe, 158 - 1. Andar - Sala 4 - Joinville - SC CEP 89201-001
E-mail: gelrejvl@terra.com.br

Vende-se casa em alvenaria, semi-nova com

acabamento interno em gesso e mosso

corrida, com 02 quartos, banheiro, sala,
cozinha, despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas as janelas, toda
calçada por fora e canil, localizada na R.
Estrada Nova, próx. ao Mercado Brasão.

Aceita-se carro como parte do pagamento.
R$ 37.000,00. T: 371-8814

CRECI 18 73J

Vende-se 'Cornputcdor
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum
Fireball, Gaveta HD removível, Monitor

Sansung 14", Memória 64MB, CD Row 32x

Creative, Placa de som on board, Placa de
rede on board, Placa de védeo, on board,

Placa de fax/modem 56k on board,
teclado, mouse.

Valor R$ 1.000,00.
Tratar 371-5270, com Patrick.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NÃo FIQUE
SONHANDO

ACORDADO•••

Aproveite as oportunidades que o CORREIO DO POVO está
dando para você. Confira as melhores ofertas da semana

LEIA - LIGUE - ANUNCIE -

Fone/Fax: 370-8649

Pizzas
Pequena - R$ 8,90
Crande - R$ 14,90
Cigante - R$ 18,90
Calzene - R$ 17,90
Entregamos em Guaramirim

?S�-
Fazendo seu pedido de uma 1
pizza grande ou gigante

você ganha umamínípízza
de banana nevada

................................................/

0. .

Prazerem
�- atender bem.

�a�
,1,7'i!·<86SS

Pref. Waldemar Grubba. 2176 - Vlla Lalau - Jaraguá do Sul

PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis

Pizzas r� -

• enas

R$ 6,90
des

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90
Pizzas \� @�

-.R$ 17,00
Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jaraguá do Sul - SC

MÓVEIS
CIsaI / aparlamefltos / chácaras / telreno!

Vende-se apto. e
terreno de 450m2 -

B. Vila Nova -

Jaraguá do sul.
Tratar: 370-1962 ou

9975-7602.

Vende-se terreno
Bairro Vieiras, próx.
a Kienen, semi plano
com água nascente,
com 20.591,OOm2.
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno
3.000m2. Rua
Antônio Ribeiro

(lateral), na Figueira.
R$ 48.000,00.
Tratar: 371-4446

Vende-se terreno
com 450m2• Rua
Antônio Ribeiro,

156. R$ 28.000,00.
Tratar: 371-2357.

por apartamento ou

camionete a dísesel,
casa no Jaraguá
Esquerdo, próximo 1

do Campo João
Marcatto com 200ml I

toda murada.

Garagem com pori' I

eletrônico,
lavanderia, dispenso,
3 quartos, 3 bwc,
sala com parabólica,
cozinha com móveis,
churrasqueira
commesa de snoke,
com móveis.
Valor à combinar.
Tratar: 371-6506

(comercial) ou
-

370-7336

(residencia I).

Vende-se apto com

103m2, Baependi -

Rua Fritz Bartei, com

1 suíte, 2 quartos,
sala, bwc social.
R$ 39.000,00.
Tratar: 371-4446

Vende-se terreno no

Centro, em
Guaramirim.
R$ 9.500,00.
T: 373- 1766 com

Marlene.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande,
com 1350 m de
fundos x 1 lOde
frente, equipado
com casa

e rancho, com área

plantada de
arroserra,
localizada em frente
a Igreja N. Sra.

Aparecida.
R$ 70.000,00.
T: 371-7341.

Vende-se terreno-na
R. Henrique
Marquardt, antiga
Tifo Pereira, cl
53000 m2.

R$ 25.000,00;
T: 371-7341.

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
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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entrada + saldo R$
305,00 pl mês.
Tratar: 371-4446.

Vende-se
apatamento no

Czerniewicz, com
96m2, 1 suíte, 2
dormitório, mais
dependência.
Próximo da Escolo
Alberto Bauer. R$
22.000,00 de

Vende-se casa no

Germano

Marquardt, 342 -

Vila Lalau.
Valor R$ 70.000,00
negociáveis.
Tratar: 371-9519,3
quortos.i? bwc, 2
salas, 3 quartos,
garagem p/ 2 carros

e demais dep. próximo Restaurante cozinha, despensa,
Recanto dos Lagos. área de serviço e

Vende-se casa R$ 45.000,00. garagem. PREGOS
madeira com 78m. Tratar 371-2357. Grades em todas as

Vila Lalau, 3 Indaial, SC janelas, toda
quartos, sala, (aceita-se troca calçada por Precisa-se de

cozinha, bwc. por casa em fora e canil, ajudante geral.
Terreno 484m2 Rua Jaraguá do Sul) localizada na R. Tratar na Rua

Major Julio Ferreira. Estrada Nova, Marina Frutuoso,
R$ 45.000,00. Vende-se casa em próx. ao Mercado 570 ou 275-2364.
Tratar 371-2357. alvenaria, semi-nova Brasão. Aceita-se

com acabamento carro como parte do Precisa-se de moça
Vende-se casa de interno em gesso e pagamento. para dividir aluguel
alvenaria com massa corrida, R$ 37.000,00. de apartamento.
160m. Rua Santo com 02 quartos, T: 372-3124 cl Ivone Tratar: 9113-9337,
Antônio, 145, banheiro, sala, ou Silvio. 370-4083 com Vera.

Automôtieis Bae di F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch,330-

pen .
-

Entrada do Clube Atlético Baependi

A Regata está parcelando seu sonho
Z"omCrea<i...e- CIlNP

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,
saldo em até 36x fixas '

HOrário de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar paro almoço.
Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 • W(literMorquorclt, n7 - Fone 370-8800

.es 125mAN KS
CG 125mAN ES
(100 DIZ
(100 811'ES

, CBX 200 $IRADA
CBX 250 TWISTER

,

.!
.

! i. ,,}Wi!$P.'ß'���'?i<
ENT- RS 780,00
Et!'I" RS 900,00
ENT - RS 650,00
ENf - RS'7oo,oo
ENT - RS 1.130,00
ENT - RS1.370[OO

36 x 16ft:olrhS
36xl92;5
36x141�
36 x 156.52g:.
36 x 240[92·'
36x'292,70

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se um caminhão
marca Mercedes, Benz
1113, an063 modelado
72. Aceita-se carro no

negóçio. Tratar 371-4164
ou 372-8031, com Sandra.

Vendo Corsa Super 4
portas, ano 98, cor verde, a
gasolina.Tratar 99735158

Vendo Corsa Sedan Super,
ano 98, cor branca. Tratar
99735158 ..

Vende-se Go116v. 4 portas,
cor bordô ano 99. Tratar
99735158.

Vende-se Tipo completo, 4
portas, cor prata, ano 95.
Tratar 99735158.

Vende-se Kombi Furgão
ano 94 a gasolina. Em
ótimo estado. Valor R$
7.000,00. Tratar
997-35158.

Vende-se Gol MI ano 99
cor branca. Valor R$
12.000,00. Tratar:
99735158.

Vende-se uma moto CG
Titan ano 97 cor grafite,
pneus novos em ótimo
estado. Valor R$ 2.600,00.
Tratar 99625286.

Vende-se F-IOOO, gabine
dupla diesel, ano 85, cor
cinza. Valor R$ 20.000,00.
Tratar: 370-4175.

Vende-se Fusca ano 77
motor 1.500. Valor R$
2.100,00. Tratar: 99752361
ou 3701455. -,

Vende-se Escort conversível
ano 93 completo. Tratar:
9979-1437.

Vende-se CaminhãoWI

850/2001, com Baú.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se CaminhãoWI

8.140,ano 95 - carroceria
- particular. Tratar: 9979-
1437.

Vende-se CaminhãoWI
131 30 ano 85. Truck, com
Baú - motor com 68.000
KM. Tratar: 9979-1437.

Vende-se Caminhão GM-
.

Caçamba ano 74,
mecânica MB. Tratar:
9979-1437.

Vende-se terreno na Vila
Rau, com área de 347,00
m2 - R$ 8.500,00 ou

troca-se por carro.
Tratar 9973 3623
CRECI7402

Vende-se casa perto da
faculdade contendo 02

quartos. R$ 35.000,00
Tratar 9973 3623
CRECI7402

Vende-se terreno casa de
,

alvenaria no Amizade
130,00 m2 - 03

quartos.
R$ 25.000,00
Tratar 9973 3'623
CRECI7402

.

Vende-se terreno com

328,00 m2 -

Vila Rau
R$ 10.000,00
Tratar 9973 3623
CRECI7402

Venda de apartamentos
novos, localização central,
com piscina e salão de
festas. Tratar 9973 3623
CRECI7402

....w .....

ISO 9001
�PAMO'flWW.HOE
�TlC:ta::A.I!�

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus do
cumentos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar os seguintes:

Edital n° 23.319 de 16/07/2001
JORGE ANDRIETI ROSA E

/

ELAINE CRISTINA MARTINS

Ele, brasileiro, solteiro, prensista, natural de
Petrolândia, neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Amandus Rengel, Rio Cerro I, nesta cidade, filho
de Teresa Rosa Cubas.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Luís Bortolini,
232, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filha de Valdir

Diogenes Martins e Jurema Gatscher Martins.

E, para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde
será afixado por 15 (quinze) dias.

FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO' SUL

CONQUISTE SEU ESPAÇO NO MERCADO DE
TRABALHO FAZENDO CURSOS NO SENAI

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

Administração de Produção - 90 h.
. CAD Confecção - 60h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura
Industrial - 180h.

Modelagem Industrial - 300h.
Mecânica Geral - 200h.
MOPE (Treinamento Específico para Condutores de
Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

'Perigosos) :- 40h.
Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722

ou visite nosso site: www.sc.senaÍ.br

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO, Tabelio
Designada da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas con,

tra:

AGATHA TRANSPORTES lTDA - AV lUIZ lUNARDI
857 SALA 4 - NESTA;
CINDER SHOP COM ARTIGOS P/PRES lTDA - RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO - NESTA;
ClEUSA DE SOUZA ROSA - CAMPO ALEGRE 73 -

NESTA;
CONRADO URBANOMUllER - RUA TIRADENTES SI
NR - SCHROEDER;
DEISE CHRISTINA ZAPElLA - ADELlA FISCHER 162
-NESTA;
DINARA CRISTINA FERREIRA-AV PROCOPIO GOMES
1232 AP 301 - NESTA;
FLAVIO PEREIRA DA FONSECA - RUA CLEMENTE
BARATIO 123 - NESTA;
FRASCOPLAS IND COM EMB PLAST lTDA - RUA
HORACIO RUBINI 223 - NESTA;
HAROLDO LAURO SENNF JUNIOR - FRITZ BARTEl
S/NR ED REINOlDO BARTEl- NESTA;
IND COM SUP-PROD ORIGEM ANIMAL TRIPIG S
ROD BR 163 KM 46 - NESTA;
JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA- NESTA;
KARY DISNEY GONZAGA - RUA CEARA 55 CS.04
-NESTA;
MARIA A.lUDTKE RAMOS - GUANABARA 434

-NESTA;
MARY JERUSAGUERCIO - RUAANGElO SCHIOCHET
173 - NESTA;
MARY JERUSAGUERCIO- RUAANGElO SCHIOCHET
173 - NESTA;
MERCEARIA DB lTDA - RUA JOSE NARlOCH 1995
-NESTA;
MS LUMINOSOS lTDA - R JOAO FRANZER 164

-NESTA;
NATUREZA CONCRETOS lTDA - R.ERICH FOREHNER
951 - SCHROEDER
NAYON CONFECCOES lTDA- RUA TIRADENTESSI
NR - NESTA;
QUIMIClORO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - R

JORGE CZERNIEWICZ 1120 - NESTA;
SAlEZIO THOll - RUA D.P08 lOT STO ANTONIO
lOTE 518 - NESTA;
SELMA IZllDINHA APARECIDA SIQU. - R MARCELO
BARBI 654 - NESTA;
SI NVAl ALVES RODRIGUES - RUA JOSE NARlOCH
2055 - NESTA;
TALITA DA SilVA - R LEOPOLDO MANKE 53 AP 04

-NESTA;
VAlCiR SCKURA - JOINVlllE 1117 - NESTA;
VERA lUCIA FERREIRA - RUA JOSE EMENDORFER 11
- NESTA;
ZAPElLA BORDADOS E CONFECCOES lTDA - R

VICTORIO PRAGI 35 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados OU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
n? 78, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu debito,
ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestados na forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 18 de julho de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIODOPOVO circula
comnovoprojeto gráfico

• DOAÇÃO: MAIS DE 300 PRODUTOS SERÃO VENDIDOS PELA AJADEFI PARA COMPRA DE MATERIAL

Associação recebe mercadorias

apreendidas pela Receita Federal
fonte. A intenção é evitar a

poluição visual e tomar a lei
turamais fácil e ainda bene
ficiar o anunciante, já que o
número de colunas também
aumentou. "Podemos defi-

JARAGUÁ DO SUL - A

artir de hoje, o CORREIO

POVO passa a circular de

ara nova. O novo projeto
áfico foi criado pela equi
e do Jornal e tem o pro
ósito de oferecermais in

armações ao leitor sem no

ntanto abrirmão da qua
idade editorial.A leitura, se
ndo o diretor do jornal
rancisco Alves, ficarámais
dinâmica. Alves ressalta que
o novo projeto gráfico faz
arte do processo de pro
issionalízação da empresa,
que iniciou com a busca de
ovas parcerias na adminis
tração e mudança e refor

mulação de conceitos.
O novo visual do COR-
10 DO POVO é caracteri-

ado pelamudança do tipo
de letra e do tamanho da

]ARAGUÁ DO SUL - A

Ajadefi (Associação Jara
guaense de Deficientes Fí
sicos) recebeu da Receita
Federal mais de 300 mer
cadorias de várias espécies,
que serão vendidas pela en
tidade com a finalidade de

anganar recursos para a

compra de cadeiras de ro
das e muletas. De acordo
com o presidente da Aja
defi, Afonso José Petri, as
mercadorias foram apre
endidas pela Receita Fe
deral e foram doadas à

Ajadefi, através da interfe
rência do deputado federal
Vicente Caropreso.

São vários tipos de

mercadorias, como brin
quedos, sombrinhas, uten
sílios domésticos e artigos
femininos; O presidente da
Ajadefi esclarece qu� já en
trou em contato com al

gumas lojas da cidade e

deve vender todo o esto

que. "A Brubel já se com

prometeu a comprar as ve
las de automóveis", exem
plifica Petri, que pretende
arrecadar no mínimo R$
28 mil com a venda das

mercadorias, que é o valor
da nota fiscal. A Ajadefi
também está recebendo 30

cestas básicas mensais, des
tinadas aos funcionários da
entidade que trabalham
nos estacionamentos dos

. .

rur o novoprojeto comoum

popular clássico", explica
Alves.

Outro exemplo de con
tinuidade no processo de

profissionalização do jornal
é a assessoria constante de
um profissional especiali
zado em administração e

ainda atualização profissio
nal dos funcionários que
trabalham com informática.
"O CORREIODOPOVO tem

tradição em jaraguá'do Sul
-

e noEstado. Precisamos nos
atualizar constantemente e

oferecer o melhor aos nos
sos leitores", resumeAlves.

Cesar Junkes/CP

Presidente da Ajadefi Afonso Petri espera vender todas as mercadorias recebidas

levantamento entre os fi
liados com a finalidade de
detectar o nível de es

colaridade de cada um e

também da situação física.
O trabalho está sendo rea

lizado com a ajuda da as

sistente social Janice Ana
cleto, que trabalha para a

Ajadefi.
Outra dificuldade que

os deficientes físicos en

contram. é a impossibili
dade de circular pela cida-

.

de ou resolver problemas
do cotidiano por falta de

rampas de acesso. Petri dá
como exemplo as agências

bancárias, que até têm

rampa de acesso, mas não

dispõem de caixas eletrô
nicos rebaixados. "Como

que um cadeirante vai con

seguir movimentar conta
bancária se não tem acesso

ao caixa eletrônico", ques
tionaPetri. As dificuldades
de locomoção, já que os

ônibus não possuem ram

pas de acesso, têm forçado
a entidade a contratar uma

empresa particular pára
transportar os filiados.

"Que adianta passagem de

graça se a gente não pode
entrarno ônibus?", pergunta.

hospitais. As cestas, doadas
por um empresário-da ci
dade, serão entregues pelo
prazo de seis meses.

A Ajadefi tem. atual
mente 216 filiados e a

principal preocupação da
entidade é a colocação no
mercado de trabalho. Petri

explica quemuitas empre
sas estão colaborando, mas
admite que ainda existe
muito preconceito. Até
agora, menos da metade
dos filiados estão traba
lhando. Na tentativa demi
nimizar o problema a enti
dade está realizando um

Missas
Sábado
lShOO - Motriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha do Paz
19hOO - Motrii
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
, 07hOQ - Motriz
09hOO - Motriz
19hOO - Motriz
08h30 - Molho

Concurso de cartazes sobre a paz reúne 25 escolasNOSSA MENSAGEM

"Sentar-se aos pés do Senhor e

escutar sua Palavra"
]ARAGuA DO SUL - A projeto. Depois disso uma denador do evento para a tando a Região Sul do Bra-

edição deste ano do con- _ comissão julgadora escolhe
.

Região Sul, Sérgio Zapella, sil no concurso. O cartaz

curso de cartazes sobre a cinco, que por sua vez vão o concurso é uma forma de Bianca encontra-se em

pazmundial tem a partici- representar aRegião Sul na de incentivar os jovens are- exposição na escola.
pação de 25 escolas, in- etapa nacional. Ao final, fletirem sobre a necessi- Os cartazes devem
cluindo as públicas e as apenas um cartaz é es- dade da paz e a impor- obedecer alguns critérios
particulares. Cadaunidade colhido por um painel in- tância que tem no transcor- pré-estabelecidos, entre eles
de ensino tem a responsa- ternacional de juízes como rer daHistória. Este con- a não utilização de ne-

bilidade de estimular seus o vencedor do grande prê- curso foi criado em 1988 nhuma palavra em qual-
alunos de 11 a 13 anos a mio, e mais 23 recebem e até agora o Brasil ainda quer idioma e de nenhum
criarem um cartaz a partir prêmio de mérito. As es- não teve o mérito do pri- detalhe, colado, grampea-
do lema "Iluminando o colas têm até o dia 15 de meiro prêmio. Em 1999, do ou fixado no cartaz se-

Caminho para a PazMun- novembro para encami- a estudante da EscolaMu- rápermitido. Também não

dial", e selecionarum deles, nhar o cartaz selecionado nicipal Albano Kanzler, podem ser usadas fotos e

que vai concorrer com os ao Lions Clube Jaraguá do BiancaOliariMacoppi ehe- cada aluno pode apresen-
cartazes escolhidos nas Sul- Cidade Industrial. gou à etapa final, nos Esta- tar apenas um cart,az e deve
outras escolas engajadas ao Na avaliação do coor- dos Unidos, represen- ser original.

o Evangelho de hoje nos apresento o história dos irmãs Morto
eMario. Morto tinha muitos coisas paro fazer, enquantoMario,
serenamente, ouvia os palavras confortadoras de Jesus. Mario

.

escolheu o melhor porte, disse
Jesus. Neste contexto, o liturgia
nos convido o parar para ouvir
ci Palavra de Cristo, pois ela
deve orientar a nosso vida e

determinar as nossas atitudes.
É preciso vencer a tentação do
ativismo e aprender com Jesus

que não é a quantidade de
coisas que fazemos que agrado
a Deus, mas é fazê-Ias de modo
novo. Deixando-nos tocar pelo
Palavra criadora do Mestre,
celebremos com alegria o seu

Mistério Pascal.

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial
Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 _ Sala 105

F
Ed. Florença - 1" andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I FEIRA: ESTANDES SERÃO INSTALADOS A PARTIR DO DIA 6 DE AGOSTO

Comissão orienta expositores
para realização da Expofeira

GUARAMIRIM - A
Comissão Organizadora
reuniu terça-feira os rept"e
sentantes das 55 empresas
que participarão da 6" Ex

pofeira, no Parque de Ex

posições Perfeito Manoel
de Aguiar (BR-280, Km
54,5), de 24 de agosto a 2

de setembro. Os exposito
res conheceram as melho
rias que aPrefeitura está fa
zendo noparque e as normas

para o evento. Eles tam

bém receberam cartazes e

materiais de divulgação da
feira, que está sendo in
tensificada. A Expofeira
incluirá as comemorações
alusivas ao 52° aniversário de

emancipaçãodoMunicípio.
A preparação do par

que está sendo do crono

grama e ficarão prontas no

tempo previsto para a rea

lização do evento. Falta
fazer apintura doPavilhão
de Exposições e do restau
rante, a construção do no
vo sanitário e a prepa
ração do pavilhão onde
funcionarão as mostras da

agropecuária e do 'artesa
nato. Também será substi
tuída toda a proteção de
tela que existe em frente ao

Edson Junkes/CP

Expositores recebem orientações e material de propaganda da 6a Expofeira

parque, segundo informa
o ex-prefeito José Prefeito
de Aguiar, que está co
ordenando a execução das
melhorias.

A preparação dos es

tandes internos e externos

deverá iniciar no dia 6 de

agosto. Os estandes deve
rão ter 1).0 máximo quatro
metros de altura e a colo

cação não pode prejudicar
o fluxo de passagem de

pessoas no pavilhão, que
deverá seguir em sentido
único, com locais distintos

para entrada e saída. Com
essa providência, a comis- ,

são quer garantirmais con
forto na visitação e fazer
com que o público percor
ra todos os estandes insta

lados, dizReinaldoRichter,
da comissão organizadora.

ATRAÇÕES - A comis
são organizadora fixou em
R$ 1,00 o preço do in

gresso geral para o pú
blico, e de R$ 5,00 para
acesso aos shows. Menores
de 8 anos terão acesso

livre. Todos os dias haverá

atrações culturais e shows,
com participação de gru

pos e artistas da região,
como Daniel Lucena e Fly
X, entre outros, e artistas
contratados, como os gru
pos Os Nativos, Os Ser

ranos, Candieiro,Nenhum
de Nós e Portal da Cor. As

apresentações acontecerão
no Pavilhão de Festas e sob
uma tenda gigante que será
instalada no pátio. A pre
visão dos organizadores é
atrair público de 50 mil

pagantes. (MILTON RAASCH)

Prefeito reivindica verba para divulgação da feira
GUARAMIRIM - o

prefeitoMário Sérgio Pei
xer aproveitou a instalação
do governo itinerante do
Estado, noMunicípio, esta
semana, para solicitar au
xílio no valor de R$ 35mil

para cobertura de despesas
com a 'divulgação da 6"

Expofeira. Além do mate
rial impresso - cartazes,
folhetos do programa e

selos - que começa a ser

370-0816

distribuído, o evento tam
bém será divulgado em

outdoors, rádios, jornais e

televisão. Os outdoors

poderão Ser vistos a partir
de 1 de agosto, nas princi
pais rodovias, e no rádio
e televisão a divulgação
será mais intensa a partir
da segunda quinzena da

quelemês.
A Zapp Informática,

de Massaranduba, deverá

instalarum telão no parque
.

para mostrar imagens ins
tantâneas do evento. A
abertura da Expofeira vai
acontecer no dia 24 de

agosto, às 17 horas, seguida
da solenidade oficial, às

19h30; com show piro
técnico. O governador
Esperidião Amin e o vice

governador Paulo Bauer
foram convidados para o

acontecimento. Na ins-

talação do governo itine

rante, Amin confirmou a

liberação de verba no valer
de R$ 20 mil para gastos
com a preparação da infra
estrutura do parque.

.

O prefeito esteve terça
feira no parque para ins

pecionar as obras e ficou
satisfeito com o que viu,
destacando, entre outras

melhorias, a reforma do
Pavilhão de Eventos. (MR)

VANG FASHION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290

Agricultores e artesãos f
�

mostraespecíficano event
Os segmentos da agropecuária e do artesanato

funcionarão em pavilhão específico para mostrar,
variedade da produção nos dois ramos, durante a&

Expofeira. A agropecuária terá espaço de 450 metrO!

quadrados para seus expositores e os artesãos outrO!
200metros.O secretáriomunicipal deAgricultura,Ab
baldo Germann, destaca amostra de pequenos animaU
na parte de agropecuária, e a ênfase que será dada aO!

temas ambientais, com a instalação de maquetes e

participação das entidades que atuam na área.
Germann pretende destacar também as conqui

da pesquisa em benefício da agropecuária e a di
versificação daprodução napropriedade rural, atra '

da indústria caseira de alimentos. Os produtores
entidades do setor também participarão do des
cívico, no centro da cidade, no dia 25 de agosto, às 1

horas, paramostrarpara a comunidade a potencialidade
do segmento. (M R)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ma nova capela e melhoramentos são as propostas

Secretaria temprojetopara
mbelezaroMorro daSanta
Guararrúrim - Técni

os daSecretaria de Plane]a
ento eDesenvolvimento
rbano apresentaram pro
tonareunião do Conselho

unicipal de Turismo, esta
emana, sugerindo obras
aramelhorias e embeleza
ento doMorro da Santa,
as proximidades doHos
itaiMunicipal SantoAntô
'0.Naexplanação, os técni
os relacionaram as princi
ais providências que po
em ser tomadas para tor
ar o local, que tradicional
ente já atrai visitantes, mais
preciável.

o estudo sugere, além
da construção de uma nova
capela,melhoramentos na
escadaria com adaptação de
corrimões, construção de

pelomenos três patamares
e sanitários e a colocação de
lixeiras, junto com outros

investimentos em paisagis
mo e de infra-estrutura na
área.OConselhoMunicipal
de Turismo' está identifi
cando diversos lugares no
Município, a exemplo do
Morro da Santa, que rece

bendo melhorias serão va
lorizados para a visitação
pública. (MR)

I SINE: SECRETÁRIA MARLI NACIF INSPECIONOU A REPARTiÇÃO EM GUARAMIRIM
,

(Secretária reclama melhores

instalações no setor do Sine
GUARAMIRIM - A se

cretária do Desen'volvi
mento Social e da Família,
Marli Nacif, quer provi
dências da Prefeitura para
melhorar as condições de
funcionamento da repar
tição do Sine (ServiçoNa

cional de Empregos). Ela
fez a solicitação diretamen
te ao prefeitoMário Sérgio
Peixer, após inspecionar as
instalações da repartição,
terça-feira, durante a ins

talação do governo itine
rante no Município. A se

cretária pede a colocação
de cadeiras paramelhorar
o atendimento aos traba
lhadores; a designação de
mais um funcionário para
auxiliar no serviço, e uso
exclusivo da repartição, sem
acumularoutras atividades.

Ela anunciou a pror
rogação até 2001 do pe
ríodo de realização dos
cursos de qualificação pro
fissional confirmados para
este ano no Município,
num total de 26. A am

pliação de prazo visaria

proporcionarmais tempo
para os cursos, facilitando
a freqüência dos trabalha
dores. Marli atribuiu aos

Inspeção inesperada na repartição, durante o governo itinerante
Fotos: Edson Junkes/CP

problemas de funciona
mento do Sigae (Sistema
Integrado de Gerencia
mento de Ações de Em

prego), que controla toda
a demanda do atendimen
to prestado no Estado, os
atrasos verificados nos dois
últimos anos na liberação
dos cursos para Guara

mirim, o que tem gerado
reclamações e desistências
entre os trabalhadores ins
critos e da própria Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim).
"Se não fossem as difi-

OdacirZonta recebe reivindicações dosprodutores rurais
GUARAMIRIM - o se

cretário doDesenvolvimen
to Rural e da Agricultura,
Odacir Zonta, atendeu di
versos produtores rurais e

entidades do setor, que
aproveitaram apresença do
governo itinerante, durante
asemana, para reivindicar.
A SociedadeDistribuidora
de Águas de Guaramirim ,

res�onsável peladistribuiçãode agua em canais que abas-

tecem 105 propriedades de
rizicultura no Município,
reivindica reparos na casa de

máquinas na represa doRio
Itapocu, com custo estima
do em R$ 18 mil. A Se
cretaria de Agricultura e

Meio Ambiente solicita a

limpeza da Lagoa do Poço
Grande, com custo de R$
31 mil, e a dragagem doRio

Putanga (na divisa com

Massaranduba), calculada

emR$ 63mil.
Zontaconfirmou auxílio

no valor de R$ 13 mil para
a Sodag e prontificou-se a

/

enviar equipamento da Ci-
dasc para os serviços dedra
gagem. Ele também rece

beu o presidente doNúcleo
das Indústrias de Conservas
da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim, Elói Sotter
Corrêa, que destacou o pro-

,
>' > �rNA." ",,\tt:�-'tfâi@_%:@, �'_;'A'?'�,N<:;�i!�<,'",,,-, u;:�,,,#

compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

jeto para fortalecer o setor
no Estado e, principal
mente, o projeto para ex

pansão da industrialização
do palmito, visando incre
mentar exportações.

O secretário prometeu
atenção ao projeto, que coa
duna com propostas da se

cretaria para incentivar a

produção de alimentos, pre
ferencialmente dentro da

Agroecologia. (MR)

culdades com o sistema, as
atividades dos cursos já
teriam sido iniciadas",
justificouMarli, dizendo
que 50% dos recursos para
essa finalidade já estão dis
poníveis.

, No ano passado os
I· ••

cursos so mrciaram em no-

vembro einGuaramirim e

este ano as inscrições de
trabalhadores interessados
foram iniciadas segunda
feira, mas ainda sem pre
visão para início dos treina
mentos.

PRORROGAÇÃO - O

responsável pelo setor 10-

cal do Sine, Ailor Rodolfo
Gobi, duvida da eficácia
da prorrogação do prazo
dos cursos até abril, di
zendo que o ideal seria ini
ciar as atividades no mais
tardar até setembro, para
conclusão em novembro,
deixando os trabalhadores

aptos para procurarem es

paço no mercado de tra

balho em seguida.
A secretaria funciona

como coordenadora dos

cursos, ministrados por
técnicos de entidades e ór

gãos contratados.
(MILTON RAASCH)

Secretário Odacir Zonta atendeu diversas entidades
I

Comprar máquinas e ferramentas I
pela internet é hiper.
BREITHAUPT
Tradlç60 em Qualidade l'.:,..!...
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ICOLlSÃO: BATIDA ENTRE CAMINHÃO E CHEVETIE ACONTECEU POR VOLTA DAS IlH30 DE ONTEM

Acidente na BR-280 causa

morte de uma pessoa
GUARAMIRIM - Aci

dente grave ocorrido na

manhã de ontem, noKm
48,5 da BR-280, pro
ximidades daWeg Quí
mica, causou amorte de
uma pessoa e deixou ou
tra gravemente ferida.
Morreu a caminho do

hospital Jeferson Luiz

Bohrer, de 31 anos, e en

contra-se internado em

estado grave noHospital
São José, de Jaraguá do
Sul, Leo César de Olivei
ra, de 18 anos.

De acordo com o po
licial rodoviário dopos
to da PRF (polícia Ro
doviária Federal) de
Guaramirim, Valcenir
Pereira, que atendeu a

ocorrência, Leo César de

\

Batida aconteceu nas proximidades da Weg Química, em Guaramirim
Cesar Junkes/CP

Oliveira dirigia o Che
vette placas LXX-2470,
deGuaramirim, que cho
cou-se violentamente
contra o caminhão V01-

kswagen placas MDD-

4630, de Florianópolis.A
colisão aconteceu, segun
do o policial, no topo do
morro daWegQuímica,
depois que o motorista
saiu da pista, retornou e

Dias 21 e 22 de Julho de 2001
Local: 'Porque de Rodeios Augusto Demorchi

,Promoção: erG Laço Joroguoense
Dia 21 - Sábado
09:00h - Laçada Vaca Gorda Individual Livre
12:00h - Churrasco
13:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
- Somente poderão participar animais confirmados na ABCCC
- Será obrigatória a cópia do registro definitivo do animal
- O mesmo animal não poderá ser montado por outro peão.
- Será cobrado R$ 40,00 por laçador (10 armadas - sem reinscrição)
16:00h - Vaca Gorda Livre
20:00h - Churrasco
23:00h - Grande fandango na Sede Social do CTG

com Os Mateodores - RS
Dia 22 - Domingo
08:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
9:30h - Vaca Gorda Livre
10:00 - Cavalos pl público montar - GRATUITO
11 :00 - Apresentação do Cavalo Fúria - O CAVALO DANÇARINO
12:00h - Churrasco
13:00h - Final da laçada do Cavalo Crioulo
14:00h - Vaca Gorda Livre
OBS.: - Todas as provas serão individuais e não será permitido a reinscrição
em nenhuma prova de laço.
- O regulamento das provas de laço seguirão as normas do MTG-SC.

Informações: (47) 371-4547 • Home Page: www.ctglj.com.br

invadiu apista contrária.
Jeferson viajava na ca-

\

rona, no banco da frente,
aolado do motorista. O
condutor do caminhão
nada sofreu.

es-toca .. se· canjO

palestrente dös mais
imponaures. congressos
nacionais sobre "Ge�I:oo
Entpn.1ilarlel",

elllpre •.

�ari.,tl. H$Í.<:<IIOß"I). illítllist:.
de "$Ís(e.riW, grl1düado em

anes cênicas, Participou de
mais de 500 eventcs como

palestraute oumstrutornos
últimos �. :1I1Q&,

ca-se ii l)CStllUStI
a vanguarda de

c<:I11\1"105" tendências dá

gestão das erganizações
especialmente an temas

ligados l\ eiÍlfnté�ülS
compeiltivas, cniltividildc
c iHO\�'Çi.io. mclhMn da

qwllidtldc c desenvclvi
mente do capílal iníelec
!'lIa!.

C'mne11Iruj�hl liXO. doprognlJ1lll Cl'llltll.
COl1'eIÍlednGloooNe\Ys,

Motoqoeiromorreemaci
MAsSARANDUBA - O te aconteceu por voln

motociclistaDirceu José llh30damanhã de '

Oesler, de 20 anos, teve feita, naEstrada Ger�
morteinstantâneaao colidir Massaranduba Baixo, p
frontalmente suamotoTo- ximidades da indústria
day,placasLXY-0381, de Conservaslema.Jeov'
Massaranduba, contra o informa que quana

(

Gol placas MBJ-4986, chegaram ao locai a
tambémdeMassaranduba, acidente Dirceu já esta

'

dirigidoporEuláliaMoser, morto. Ele teve tra

43 anos, que foi encaminha- tismo craniano emúltip
da ao pronto-socorro com fraturaspelo corpo,

,

iesões leves. mente nos braços e pe
De acordo com o co- As circunstâncias do a'

mandante do Corpo de dente estão sendo inv '

Bombeiros Voluntários de das pela polícia de M (

Massaranduba, Jeovanir saranduba, no sentido
VanderlieJanning, o aàden- apurar as responsabilidacb
Dono de lotérica se apresenta

JARAGuA DO SUL - O De acordo como del

delegado llsonJosé daSilva Vilmaraíirmouquep
ouviuontemodepoimento cIevolverodinheiro.O
deVilmarMendonça,acusa
dopormoradores dos bair- mento dos danos ca
ros São Luís e Jaraguá Es
querdo deterdesviado o di
nheirorelarivoaopagamento
detaxasdeluz, águaetelefoue,
efetuadosnaagência lotérica
SãoLtÚs,desuapropriedade.

Cenário econômico do novo milênio;
Economia baseada nas idéias. na gnfe, na rnerea e nos
sonhos;

.

A transtortneção do trabalho e do emprego.
Fatores <Ia competitl\�'dade cont�l'i1ptirãne<l: capital
intelectual como diferencia! competitivo,
Ao evolução do consurnldor e do conceltooe qualidade:
Produtos para necessidades {não bastam: 'Serviços para
sentnnentce (são obrJgaçõfls); SOnheis para o prazer
espiritual (são exigídos).
O mundo caminha para os serviços?
A economia do espetàculó:um show de.atendfmento; As
quatro dirnensões do serviço espetacular.
Crlatividade.e Iriovaçã6

-

Criando um amolente fâvorãvel ii criatividade
Präticas.favorávels a iiiovâçào

.' .

Quando inovar ?
•

Um no\<:> perfil gerencial e profissional: Degerenle para
Ifder: De empregado para empregador: De grupos para times
A liderança da Nova Era.
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ênis de mesa na disputa
eloprimeiro lugarnaOlesc
]ARAqUÁ DO SUL -

contece neste final de

emana, em Criciúma, a
inal da Olimpíada Es

udantil Catarinense,
ue começou no dia 17

este mês e encerra nes

asegunda-feira. O Mu

icípio de Jaraguá 90 Sul
stà participando com

1 modalidades. Nos

ogos disputados na últi
a quinta-feira, Jaraguá
o Sul obteve resultados
ositivos no basquete fe
inino, futsal feminino,
andebolmasculino, tênis

domingo, às 16 horas,
sendo que o masculino

por equipe disputa o pri
meiro lugar com Join
ville e o feminino por
equipe disputa o terceiro
lugar com Blumenau.

Nas competições rea
lizadas no dia 18 (quar
ta-feira) o Município
venceu no basquete
masculino e feminino,
futsal feminino, tênis de
mesa masculino e fe
minino e, ainda, xadrez
masculino e feminino. Já
nos jogos disputados no
dia 17 as modalidades

que venceram foram o

futsal feminino, tênis de
campo feminino e xadrez
feminino emasculino.

uaramirenses são destaques
oarremessodepesoemartelo
tletas guaramirenses
ristiano ThiagoAraújo
Gabriel Leitzke con

uistaram as primeiras
olocações nas provas
e arremesso demartelo

e peso, respectivamente,
a primeira etapa das
competições da O lese
(Olimpíada Escolar de
Santa Catarina), que ini
ciou terça-feira e deverá
prolongar-se até ama-

nhã, em Criciúma, acu
mulando o Troféu Na
kashi. Os resultados fo
ram recebidos ontem

pela Secretaria de Es

portes, Lazer e Eventos,
que enviou eqUlpe com

47 atletas para Criciúma
e tem expectativa de
"acumular ainda outras

conquistas até o final da

competição", conforme
o secretário Luiz An
tônio Chiodini.

Varzeano recupera atraso
GUARAMIRIM - O

Campeonato Varzeano
vai recuperar dois jogos
que estão em atraso na

competição, neste final
d� semana. Estão pre
VIstas para hoje, a partir
das 13hI5, as partidas do
Cruzeirinho xAmizade e

Seiscentos ML x União.
Os jogos, que ficaram
pendentes da quarta
rodada do campeonato,
aContecerão no Campodo Seleto, e classificarão
as duas equipes que ain
da faltam para a campo.

sição da próxima etapa.
Três times já estão

classificados pela Chave
A e outros três naB, com
Camarões e Beira Rio

despontando, até o mo

mento, na liderança, com
melhor pontuação, entre
15 equipes inscritas este

ano. Na próxima terça
feira (24), às 19 horas, na
Prefeitura, vai acontecer

, .

o congresso tecnico, que
definirá a composição de
chaves e os locais para a

realização dos jogos da
nova fase.

ESPORTE CORREIODO POVO 11

ICOMPETIÇÃO: ATLETAS LARGAM NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT

Corrida Rústica de JS
tem 146 atletas inscritos

JARAGUÁ DO SUL - Getúlio Vargas, Reinol- atletas com idade a par- cerreram dia 16, foram
A Fundação de Esportes do Rau, Bernardo Dorn- tir de 55 anos. No femi- feitas mediante a doa-
de Jaraguá do Sul e a busch,Waldemar Grub- nino a primeira cate- ção de um quilo de ali-
Prefeiturapromovem, a ba, Adélia Fischer, Epi- goria é para atletas de rnento não perecível.
partir das 9 horas deste tácio Pessoa, Venâncio até 17 anos e a última Tudo o que foi arreca-

domingo, a já tradicional da Silva Porto, Erwino para pessoas com idade dado será entregue para
Corrida Rústica, envol- Menegotti, João Planin- o acima de 45 anos. a Secret ar ia de De-
vendo a participação de scheck, Antônio Carlos Os três primeiros senvolvirnento Social,
146 atletas das mais Ferreira e finalmente colocados de cada cate- que vai distribuir os ali-
variadas idades. De Quinrino Bocaiúva. Ano goria receberão prêmio mentos para as pessoas
acordo com o coorde- passado, omenor tempo em dinheiro. O primeiro carentes de Jaraguá do
nadar do evento, Caius percorrido foi de 33 lugar recebe R$ 150,00, Sul. Outra finalidade do

, . .

Arranda Xavier dos San- minutos e o maior de o segundo R$100,OO e o evento eprermar omaior

tos, o percurso a ser per- Ihs. terceiro R$ 50,00. O me-
o número possível de par-

corrido é de 12 quilôrne- O coordenadorexpli- lhor jaraguaense em to- ticipantes. Ao todo, 60
tros, com largada do ca que o evento está di- das as categorias vai ga- atletas receberão prê-
Shopping Center Brei- vidido em dez categorias nharR$100,00 e o cam- mias. Participam daCor-

thaupt e chegada na Rua para o masculino e cinco peão geral, masculino e rida Rústica atletas de

Quintino Bocaiúva. para o feminino. No feminino, levaR$l00,OO. Jaraguá do Sul e de ou-

Os atletas devem masculino as c�tego�i?s De acordo comCaius, tras cidades de Santa
sair todos juntos da rua começam com inscntos o objetivo do evento é Catarina, além de repre-
em frente ao shopping e até 17 anos. A última ajudar a quem precisa. sentantes do Paraná e

seguem em direção à categoria é dirigida aos As inscrições, que en-
o do Rio Grande do Sul.

1

r
,

CORRE!OOOffili
Empregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as tercas no CORREIO DO POVO
I ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 CORREIO DOPOVO ESPORTE SÁBADO, 21 de julho de 20

INÉDITO: CURSO' SERÁ MINISTRADO PELOS CINCO DOS PRINCIPAIS TÉCNICOS DO PAís

Ferreti vai organizar curso
de Futsal para treinadores

]ARAGUÁ DO SUL - Pe
la primeira vez na história
do futsal brasileiro, os cinco
melhores treinadores da
atualidade estarão reunidos

para ministrar técnicas e

estratégias da modalidade.
Idealizado e organizado
pelo treinador da equipe da

Malwee/FME, Fernando
Ferreti, o Meeting Malwee
de Futsal contará com a

participação de Miltot;l Zil
ler, o Miltinho, do Pax de

Minas; Ricardo Lucena, do
Vasco da Gama; Paulo Cé

sar, da VIbra; Marcos Mo
raes, do Banespa, e Ferreti.

O curso, que acontece

de 9 a 13 de outubro, entre
13 e 18 horas, no auditório
do Shopping Center Brei

thaupt, está com as inscri

ções abertas desde a última

quinta-feira, Ao todo, serão
cem vagas. Segundo Ferreti,
15 treinadores já confirma
ram a participação. "Ainda
está pouco divulgado, mas
acredito que até meados do

próximo mês estaremos

com todas as vagas preen
chidas", disse, apostando

Fernando Ferreti, da Malwee/FME aposta na experiência dos treinadores
Cesar Junkes/CP

que o curso será a opor
tunidade para os técnicos
de futsal compararem os

métodos, estilos e estraté

gias de cada um dos trei

nadores, além da prepa

ração tática das equipes.
Com experiência de 13

anos como professor de

Futsal, no Brasil e no exte�{,
rior, e muitos outros co-

rno treinador, Ferreti apos
ta na competência dos pa
lestrantes para atingir o

objetivo do curso. "A idéia

surgiu depois que me per

guntei o que alguém busca

aprender quando se ins-
- creve 'para fazer um curso

de Futsal. Dai então che

guei à conclusão que, ini

cialmente, é aprender com
a experiência dos treina

dores consagrados e cam

peões, além de se inteirar
das bases de raciocínio tá

tico de cada um", expli
cou, informando que cada

palestra será de cinco ho

ras/aula.

Tetracampeão da Taça
Brasil de Clubes e tetracam

peão Sul-americano de

Clubes, Ferreti promete
repassar aos "alunos" todos
os segredos da profissão.
"Sempre quis reunir os

melhores treinadores do
País para falar sobre futsal",
revelou, lembrando que o

curso será paralelo à 13-'

Schützenfest e que todos

participantes terão acesso

livre à 'Festa do Tiro'.

(MAURÍLIO DE CARVALHO)

JS sedia a primeira etapa do Catarinense de Canoagem
]ARAGUÁ DO SUL -

Acontece ama.nhã, a partir
das 14 horas, a largada da

primeira etapa do Campeo
nato Catarinense de Canoa

gem de Velocidade. Esta

modalidade é considerada a

preferida pelos canoístas do
Clube de Canoagem Ken

tucky, deJaraguá do Sul, que

está participando com di
versos representan.tes. A

largada será nos fundos do
Posto Cuaramirim e deve

reunir canoistas de várias
cidades de Santa Catarina,

A direção do Kentucky
está otimista e espera bons
resultados apostando na

performance de Adilson

Pommerening, destaque
local e que vai concorrer na

categoria Sênior, além de
OdilonManske, que disputa
na categoria Master.

O Catarinense de Velo
cidade terá duas etapas, sen
do que a próxima acontece

rá em Blumenau. A Facesc
'

(Federação deCanoagem de

Santa Catarina) vai avaliar
o desempenho dos partici- I
pantes das duas provas.

Aqueles que se destacarem

terão vaga garantida no

Campeonato Gaúcho de

Canoagem de Velocidade,
que vai acontecer no dia 16

de setembro, em Estrela, no
Rio Grande do Sul.

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee/FME en

frenta logo mais, às 20h30,
no GinásioWolfgangWeege
- ginásio do Parque Mal
wee -, o time da Unoesc,
pela quinta rodada do re

turno do Campeonato Es

tadual de Futsal Divisão

Especial. Segunda colocada
no torneio, aMalwee precisa
garantir um bom resultado
em casa pára manter as

chances de classificação. O
treinador Fernando Ferreti
disse que será um jogo de
seis pontos, já que a equipe,
com três pontos à frente da

adversária, poderá fazer mais
três e distanciar-se ainda mais
na tabela.

Embalado pela vitória de
6 a 1 contra o Colegial, na
sexta-feira (13), em Flo

rianópolis, a Malwee/FME
entra em quadra hoje com

Flanklin, Chico, Manoel
Tobias, Júnior e Xande.

Malwee enfrenta a Unoe
,

pela 5"ª rodada do Estadu
Cacau, recém contrata
do Vasco da Gama, está a

para jogar e fica no b

Já Euller, também rec'
contratado do Vasco, n'
estréia. "Não conseguim�
liberação dele", resum'
Ferreti, garantindo que
time vai buscar os três pon

"pa-ra dar tranqüilidade",
Ele lembrou que o i

será decisivo e que o ti
não pode tropeçar dentro
casa. "A primeira vaga ja
da Unisul, que tem oito pon
tos a mais que nós. A ou

temos plenas condições
conseguir, já que só dep
demos de nós rnesmor

disse, apostando que o ti
fará uma boa apresentaçi
"com a ajuda da torcida',

TREINO - Na tarde

ontem, no ginásio da MI

wee, a equipe fez o últi
treino para a partida de ho'
Ferretti orientou princip
mente na marcação. (MC)

AQUI É O SEU LUGAR!

Rua Pres, Epitácio Pessoal 1081 - Fone/Fax: 275-1862
E-maíl: academiaimpulso.com,br
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