
Protesto aconteceu logo em seguida ao fechamento do negócio para venda do Hospital SCJ (no detalhe), ontem à tarde

Fotos: Edson Junkes/CP

Acijs discutirá Estão abertas as

inscriçõespara o

EscolarMirim

•• A •

consequencias ao
mercado regional
A Associação Comer

cial e Industrial deJaraguá
do Sul faz, segunda-feira,
reunião de avaliação das

conseqüências e desdo

bramentos ao mercado re

gional dos ataques terro

ristas aos Estados Unidos.
PÁGINA 5

As inscrições para a

segunda fase do Campeo
nato Escolar Mirim estão

abertas desde o dia 3 de
setembro e devem ser

efetuadas até dia 18 pró
ximo, na FundaçãoMuni
cipal de Esportes.

PÁGINA 12

mannes
estofados eco/chões

Detentos de Jaraguá do Sul ajudam
na construção deunidades habitacionais
Foi inaugurado na

tarde de ontem o pavi
lhão industrial do Pre

sídio de Jaraguá do Sul.
Oito detentos foram es
colhidos para trabalhar
na construção de casas

pré-moldadas para a

população de baixa ren

da. A previsão do ge-

rente de Habitação da

Prefeitura, Afonso Pia- .

zera Neto, é de que seja
construída uma casa

por semana. As 40 pri
meiras unidades serão

direcionadas para o Lo
teamento Casa Nova, no
Bairro Jaraguá 99.

PÁGINA 7

Banda Dead Fish toca no Curupira
A banda Dead Fish

faz show amanhã, a

partir das 16 horas, no
Curupira Rock Club, em
Guaramirim.A Dead Fish
é considerada uma das
melhores bandas de
hard core nacional e se

apresenta pela primeira
vez em Cuaramirirn. A

previsão é de que apro
ximadamente 500 pes
soas assistam ao show
da banda, que é de Vi-

HumanaUrgente
negocia a compra
do Hospital SCJ
A Humana Urgente,

de Jaraguá do Sul, que
atua na prestação de

serviços de saúde e de
recrutamento de pessoal
para empresas da região,
está negociando a com

pra do Hospital Sagrado
Coração de Jesus, em

Massaranduba. O médi
co e empresário Antonio
Carneiro da Cunha es

teve ontem à tarde reu

nido com a irmã Supe
riora da Congregação da
Santíssima Trindade,

mantenedora do estabe

lecimento, concluindo a

transação. Em princípio,
o hospital, com mais de
40 leitos, será alugado
por três meses, até que
.as irmãs confirmem a

venda em definitivo na

assembléia geral, em

dezembro. O acordo co

incidiu com o protesto
organizado por lide

ranças contrárias à ven

da e por muito pouco
não interferiu no negócio.

PÁGINA 9

Os irmãos Antônio e Regina Gresinger vivem praticamentetória, no Espírito Santo,
isolados da civilização, em uma casa antiga herdada dos

CADERNO EXTRA .pais, no Alto Garibaldi PÁGINA 6

�
"'- (47) 371.4179

A produtora do programa
Expressão Empresarial.
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Disputa política e responsabilidade
* RONALDO ·RAULINO - Suplente de vereadorpelfiifnB
A constituição assegura a todo cidadão a liberdade de expressão

- princípio elementar da democracia. Porém, a responsabilidade
não autoriza o descontrole emocional motivado pela

paixão política. Ainda mais quando se trata de homens públicos,
remunerados com dinheiro público, como é o caso do chefe de

Gabinete, José Carlos Neves, que sempre confunde a prerrogativa
garantida pela constituição com liberalidade de expressão. Antes de
dizer os impropérios, deveria se informar dos fatos para não prestar
um desserviço a Jaraguá do Sul. Acredito que até tenha as infor

mações, mas prefere ignorá-las para fazer valer sua opinião.
Para não me estender demais, vou usar apenas um caso para

comprovar que o senhor Gê Neves não diz a verdade quando se

refere aos adversários políticos, .ern especial o PMDB, partido que
lutou contra à ditadura que o PPB sustentou e apoiou. Aliás, é Dom
que se diga que a liberdade'que este senhor tem de dizer o que
'quer é assegurada graças ao empenho do PMDB e de outros partidos
democráticos, e não por causa do PPB e PFL. Recentemente, o
senhor Gê Neves propalou para os meios de comunicação que a admi

nistração do ex-prefeito Ivo Konell, "favelizou" o Bairro Jaraguá 84.
De início, é preciso ter um pouco de sensibilidade para reco

nhecer as circunstâncias e as razões da criação do bairro. Na época,
havia, como hoje; dezenas de famílias vivendo em condições
indignas, desumanas. A Prefeitura decidiu então dar uma vida mais

digna a essas famílias e levá-las para o Jaraguá 84. O governo do
PMDB fez aquilo que as outras administrações não tiveram a

coragem de fazer, A Prefeitura, através da Secretaria de Bem-Estar

Social, não mediu esforços para garantir dignidade a centenas de

pessoas, entre elas idosos e crianças. Fez toda a terraplenagem
necessária, sistema de água, instalou kits de banheiro e de fossa e

energia elétrica.
Com o fim do governo do PMDB, as administrações que se

seguiram simplesmente abandonaram o bairro. Sem nenhuma
assistência e orientação da municipalidade, dezenas de outras famílias
lá se estabeleceram. Hoje, se a situação piorou não é por culpa da

administração do PMDB, mas sim dos governos que nos sucederam.
A atual administração deveria visitar a periferia de Jaraguá do Sul

para constatar a falta de assistência à população mais humilde e

carente. Talvez o contato direto com esse povo sofrido e ignorado
pelo poder público possa inverter a prioridade, investindo mais no
social e reduzindo a maquiagem do Centro.

Numa coisa essa administração é boa, 'em fazer propaganda
enganosa. Ao entregar 20 casas no João Pessoa; fez o maior

estardalhaço. Mas esqueceu de dizer que foi o governo do PMDB

que adquiriu os terrenos; comprados dos senhores João Lúcio da
Costa e Marcos Dalpra. Esqueceu de dizer também que foi o

governo do PMDB que mais moradia popular fez na cidade, 170
no Ana Paula e 55 no João Pessoa.

Reclamações
JOSIAS BARBOSA DE ARAÚJO -Moradot: do Bairro Rio Molha

De tanto ouvir e ler as críticas dirigidas aos nossos governantes,
chegamos a uma conclusão: o povo continua insatisfeito. Há algum
tempo, em conversas com antigos moradores do Bairro Rio Molha,
ouvi e percebi a decepção em relação aos serviços de pavimentação
asfáltica na estrada do' bairro.

Até fiquei surpreso e alegre com o melhoramento no acesso à

propriedade do meu filho, Segundo um melhor juízo, o asfalto deveria
continuar, assim como melhorar o espaço nas curvas perigosas,
dando mais segurança no cruzamento de veículos. Seria de suma

importância o senhor prefeito Irineu Pas,old levar em consideração
as reclamações de seus eleitores.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L 180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais

QpNIÃO

A parcerta da Prefeitura

Municipal com a Secretaria de

Justiça e Cidadania para a uti

lização da mão-de-obra dos

apenados do Presídio de

Jaraguá do Sul na construção
de casas pré-moldadas repre
senta um avanço nas relações
da sociedade com as pessoas
que atualmente estão com a

liberdade restrita. A iniciativa,
inédita em todo o Estado de
Santa Catarina, é um exemplo
de como é possível encontrar
soluções para os graves pro
blemas do sistema carcerário

brasileiro, considerado pelas
entidades internacionais co

mo um dos piores do mundo.
A inauguração oficial do

projeto aconteceu na tarde de

ontem, com a presença de au
toridades municipais e esta

duais engajadas na iniciativa

e que demonstram disposição
em encontrar alternativas hu

manitárias para a reeducação
dos presos de Jaraguá do Sul.
A partir de agora, oito de

tentos estarão contribuindo
com a sociedade, construindo
casas. Com isso, o segmento
marginalizado e isolado da

•
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rAlém de aprender um
ofício, o trabalho liberta

a imaginação e

possibilita ainda um
ganhomensal

socie,dade agora' se
.

aproxima
dessa. mesma sociedade

t

através do trabalho e auxi-

liando na solução de outro

problema, que é o déficit ha

bitacional.

Apoiado por todos os seg
mentos sociais, a iniciativa de

utilização damão-de-obra dos

presos .é vista como um

avanço do sistema prisional.
Proporcionar ocupação men

tal' e física aos presos é uma

obrigação do Estado e um

-direito do detento, que neces

sita de ajuda para voltar a ter

expectativas de vida fora do
cárcere. Além de aprender um
ofício, o trabalho liberta a ima

ginação e possibilitáainda um
ganho mensal, sem contar

com a redução da pena, ou

seja, para-cada três dias tra

balhados, desconta-se um dia
do total da pena.
A iniciativa também de-

CORREIO DO POVO Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

Esperança no trabalho
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monstra a necessidade de

transformação e reestrutura

ção do sistema carcerário, que
atualmente no Brasil não

passa de um depósito de pre
sos, onde os condenados não

têm seus direitos humanos

respeitados. Outro fator po
sitivo é a demonstração de

como certas transformações
são necessárias para a cons

trução do desenvolvimento

social e econômico. Certa

mente os detentos que ti

verem a oportunidade de tra

balhar nessa oficina estarão

conquistando dignidade e

respeito por parte de colegas,
sociedade e, especialmente,
da família. O trabalho é a

única alternativa de recupera
ção não apenas da liberdade,
mas da identidade social e da

auto-estima, da valorização
de -si mesmo e da esperança
de uma convivência social pa
cífica e produtiva. A ocupa
ção dos detentos do Presídio
de Jaraguá do Sul é o primeiro
passo para a efetivação do

processo de respeito aos direi
tos humanos da população
carcerária.
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A aprovação do Conselho de Ética e Decoro Par

lamentar da Câmara Federal nada mais é do que
uma resposta hipócrita aos anseios da sociedade, satu
radade tanta corrupção patrocinada pela classe política.
A ineficiência e o corporativismo que controlam os

conselhos de ética são inquestionáveis. Para os con

gressistas, o único crime passível de punição é amen

tira, matar e roubar, pode. Tanto assim que, namaio

ria das vezes, o Congresso não autorizou a Justiça
a processar parlamentares acusados de crimes comuns.
É verdade que nem todos são iguais, existem de

putados e senadores comprometidos com a le

galidade e se sentem enojados com a bandalheira,
mas são poucos, sem poder de alterar o estado de

coisa. Cabe ao povo identificar a b�nda podre e

extirpá-la da vida pública do País.

POLÊMICA
A aquisição de um car-

.

Iro importado, de R$ 91

mil, para transportar o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) foi motivo de

debate na Câmara de

Jaraguá do Sul, na' ses
são da última quinta
feira. A maioria consi
derou um absurdo. Pe
tras Konell (PMDB)
disse que poderiam ser

comprados um carro

nacional e duas ambu

lâncias. A bancada go
vernista não se pronun
CIOU.

FISIOLOGISMO
Em declaração a um jor
nal local, o vereador
Paulo Floriani (PPB)
disse que se o governa
dor Esperidião Amin e

a prefeita Ângela Amin
deixarem o partido para
filiarem-se ao PIB, ele

será o primeiro a acom

panhar o gesto. Isso pro
va que o vereador não

tem nenhuma ideologia,
muitomenos respeito pe
la legenda e pelos elei

tores que o elegeram.
Mascomprometidocorn
os interesses pessoais.

fi ADDlMakler D
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

entes

(
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Arquivo/CP: Edson JU,nkes
Mussinalo alimenta divergências i� que podem rachar o PT

vou ser ruim -, disparou,
informando que, nas

eleições do ano passado,

]ARAGUÁ DO SUL - O duzidas politicamente, em
presidente da tâmara de cima de um projeto coletivo,
Vereadores, Lio Tironi sem imposições pessoais ou
(PSDB), confirmou que é de partidos. Querer ser can-
pré�candidato a deputado didato 'a deputado; sempre
estadual em 2002. Disse que quis e nunca escondi. Mas
vai manter o nome à dis- vou respeitar as deliberações
posição do partido, porque do partido e da coligação -,
considera importante que o afirmou, dizendo-se satis-

PSDB tenha candidato pró- feito com a postura de Niu-

prio à Assembléia Legisla- ra em defesa do lançamen-
tiva. Tironi, no entanto, pro- to de candidatura própria.
curou minimizar um prin- Sobre possíveis reações
cípio de crise na coligação dos partidos aliados, Tironi
Mais Jaraguá do Sul em disse que não iria se pronun-
função de declarações, feitas

_-

ciar porque poderia ser mal

pela presidente do PSDB, interpretado. ''Acho tudo
Niura dos Santos, favor- muito prematuro e qualquer
áveis ao lançamento de can- declaração, agora, não con-

didato a deputado estadual. tribui com nada", descon-
- Essas questões (can- versou, apostando na ma-.

didaturas) devem ser con- nutenção da coligação. (MC)

Dionei foi o candidato do

PT a prefeito menos vo

tado percentualmente em

]ARAGUÁ DO SUL - As

declarações da presidente
do Diretório do PSDB, Niu
ra dos Santos, favorável ao
lançamento de um candi
dato do partido a deputado
'estadual no próximo ano,

provocou as primeiras rea

ções no PFL. Pefelistas la

mentaram a decisão dos tu

canos e voltaram a lembrar

sobre um possível acordo
firmado entre as legendas da
coligação Mais Jaraguá do

Sul para apoiar um candidato

do PFL a deputado estadual.
- Se o PSDB romper o

acordo, o PFL pretende se

unir ao PPB. Alguns dire
tórios dos dois partidos já
analisam a possibilidade de

apoiarmos a reeleição do

FACA A ·SUA PARTEI
,

I DISPUTA: JAIR MUSSINATO NEGA CANDIDATURA A DEPUTADO FEDERAL EM 2002

Sindicalista diz que boatos
foram plantadospor Dionei

toda a região. Mussinato
foi mais longe e disse que
não aceita a liderança do co

ordenador microrregional
porque o considera sem con

dições de comandar o partido.
Dionei não quis co

mentar as declarações de

Mussinato, limitando-se a

dizer que todo filiado tem

direito de pleitear uma

candidatura, que essa será

definida pela plenária do

partido e homologada
pela direção estadual. "Sou

também pré-candidato a

deputado estadual, assim
como ele (Mussinato). Res
peito a decisão dele, mas

exijo reciprocidade. Senão
não poderemos pregar de
mocracia", declarou, pro
metendo apoiar o nome

que os filiados indicarem

para ser o candidato do PT.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, negou categori
camente que pretenda con
correr a deputado federal

no próximo ano. Segundo
ele, os boatos foram plan
tados pela ala comandada

pelo coordenador micror

regional da legenda,Dionei
da Silva, "para afastá-lo da

disputa a deputado esta

dual". Mussinato defendeu
o lançamento de um can

didato do partido a depu
tado federal, mas confir

mou que é pré-candidato
a deputado estadual.

- A manobra foi ar

ticulada pelo Dionei, que
me quer fora da disputa
pela indicação a deputado
estadual. Além disso, como
candidato a federal, puxo
voto para ele, que já pro-

Lio Tironi confirma a Pefelistas reagem às

pré-candidatura a deputado· declarações de Niura
deputado federal Eni volto
lini e o PPB o nosso candi

dato a deputado estadual",
disse um líder pefelista, que
pediu para não ser identifi

cado. Segundo ele, a se con
firmar a candidatura tucana

à Assembléia Legislativa, o
PFLpoderá abandonar a coli
gação. A ameaça inclui ainda

_

as eleiçõesmunicipais de 2004.
O presidente do Dire

tório do PFL, Alcides Pava
nello, também coordenador

regional da legenda, fez
questão de frisar que as rea

ções e as ameaças não são

oficiais, mas de quem as deu.
Ele não quis. comentar as de
clarações, preferindo dizer

que "acredita na palavra em
penhada pelos lideres". (MC)

m por acaso,
dos.

Tê Fora!

CANDIDATURA
A Executiva do PTB de Jaraguá do Sul reúne-se

hoje, às 11 horas, com o presidente 'estadual da

legenda, Roberto Zimmermann, para definir o

lançamento da candidatura de Rosane Vailatti a

deputado estadual.

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

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

a

r
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• DIVIDIDOS: PEEMEDEBISTAS, SEPARADOS EM DUAS ALAS, OPINAM SOBRE A CONVENÇÃO EM MASSARANDUBA

Pedrini e Tassi defendem que
a executiva seja de consenso

I

MAsSARANDUBA - Os PMDB precisa acertar pre-
preparativos para a con

venção municipal do PMDB
já estão acontecendo. A

informação é do vereador
Armindo Sesar Tassi, des
tacando que o partido já
realizou uma reunião esta

semana e' fará novo encontro
das lideranças na próxima
quinta-feira, às 20 horas,
possivelmente na Câmara de
Vereadores. �le admite que
o PMDB está .dividido em

duas alas no Município,
depois do insucesso nas

eleições municipais, mas de
fende que a legenda se em

penhe na busca do consenso
pará escolher o sucessor de
Maurício Sasse, na presidên
cia do partido.

Tassi calcula que cerca de

80% do diretório municipal
deverá sofrer renovação na

convenção já prevista para
o próximo dia 21 de

outubro, e pelo menos 80%
da executiva. Segundo o

_ Edson Junkes/CP

Pedrini e Tassi admitem que a legenda fracionou

vereador, os problemas do
PMDB existem desde o

pleito eleitoral do ano pas
sado, quando, em função de

divergências, a legenda
acabou se fragmentando,
com uma ala permanecen
do unida ao ex-prefeito
Mário Sasse e a oufra mais

identificada com o ex

vereador e ex-candidato a

vice-prefeito AlvairRicardo
Pedrini, que por sua vez

mantém estreito relaciona
mento político com Odenir

Deretti, que concorreu a

prefeito pela coligação
PMDBjPPB.

Para Tassi, a recomposi
ção do partido é bastante
difícil. "São dois blocos que

pensam diferente, não tem

mais consenso", avalia. Já o
ex-vereador Pedrini sai pela
tangente ao ser indagado
sobre a atual situação do

partido. "Precisamos con

versar", resume. Tanto ele

quanto Tassi, entretanto, têm
opiniões convergentes: o

viamente um nome para a

presidência evitando qual
quer disputa no voto, du

rante a convenção, o que
só aumentaria a seqüela no
.partido, Eles também con

cordam que os peemede
bis tas precisam estar coe

sos para as eleições do ano
que vem, evitando repetir
os problemas constatados
nas eleições do ano passado.

LHS - Pelo menos

num ponto existe unanimi
dade absoluta no PMDB,
destaca Armindo Sesar

Tassi, que é o apoio abso

luto à candidatura do pre
feito deJoinville, LuizHen
rique da Silveira, para o Go
verno do Estado. E mais,
Pedrini tem se empenha
do em trazer apoio da fi

leira do PPB para a can

didatura de LHS, através
do ex-prefeito Deretti, que
já se posicionou neste

sentido. (MILTON RAASCH)

Para ex-prefeito, retirada do apoio financeiro gerou crise
MASSARANDUBA - o

ex-prefeito Odenir Deretti

(PPB) criticou esta semana

a atuação do prefeito Dávio
Leu (PFL) na questão que
envolve o Hospital Sagrado
Coração de Jesus. Segundo
ele, a atual administração
"dificultou as renovações
dós auxílios financeiros refe
rentes à rnanurenção do
Pronto Atendimento do

,

hospital, oferecendo convê
nios de curto prazo, com

duração de alguns poucos
meses e reduzindo valores".

Conforme Deretti, a

"gota d'água foi quando a

Prefeitura propôs às Irmãs

Franciscanas a renovação
do convênio pela tabela do

SUS, que na prática reduziria
drasticamente o repasse".
Deretti também discorda da

intenção do prefeito de cons

truir uni pronto-socorro ou

maternidade regional, con
forme solicitação encami

nhada ao Ministério da

Saúde, dizendo que "bastaria
aumentar a ajuda financeira
para a congregação, que o

problema estaria resolvido".
A irmã superiora da

Congregação da Santíssima

Trindade, mantenedora do

hospital, Natália Olesco

vicz, admite que houve di

ficuldades com o con

vênio, mas diz que este não
foi o único motivo, e que
as razões já foram expli
cadas antes à população. O
prefeitoDávio Leu não foi
localizado, ontem, para se

manifestar sobre o ques
tionamento do adversá
rio. (MR)

PT deve confirmar Zuco na presidência emGuaramirim
GUARAMIRIM - o

Partido dos Trabalhadores

deverá confirmar o atual

presidente, Moacir José
Mafra (Zuco), paramais um
mandato na direção do

partido, na convenção mu

nicipal deste domingo. Os

petistas estão sendo con-

,vocados para comparecer
na Câmara dos Vereadores,
entre 9,e 17 horas, para
votar e decidir sobre a chapa
única que estará sendo

colocada pára os filiados.
A convenção também

decidirá as preferências dos

membros do partido no

Município, em relação aos

nomes que'dirigirão o PT

no Estado e também no

País. Mafra detalhou a

proposta de trabalho que

pretende desenvolver du-

VANG FASHION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

Fone: 275-3290

rante este segundo man

dato, em reunião já man

tida com os correligio
nários. Ele pretende ins

tituir algumas secretarias e

ajustar outras para tornar

a atuação do partido mais

atuante no Município. (MR)

GráficaCP
370-8649

IMPOSTOS

A questão que envolve o Hospital Sagrado Coração
de Jesus, em Massaranduba, ganhou nitidamente
conotação política, apesar do empenho do ex-prefeito
Odenir Deretti e aliados afirmar o contrário. Essa

constatação não tira, entretanto, a utilidade da

manifestação, pelo simples fato de ,que poucas pessoas
no vizinho Município costumam sair para as ruas e

defender posições. Alguém, afinal, tem que fazer isso.
,

E foi o que aconteceu ontem à tarde, efetivamente,
apesar de comentários alardeados aos quatro cantos

de que o hospital já teria sido negociado com uma

empresa e que a manifestação não iria acontecer mais.
Mesmo assim, um público considerável foi atraído

ao local da manifestação.

EMPENHO
O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) compare
ceu em Florianópolis, esta
semana, onde tratou da

liberação de financia

mento através do Badesc,
visando dar -agilidade ao

projeto que prevê a pa
vimentação asfáltica da

Estrada Jaraguá do Sul,
passando pelo Bairro Ilha
da Figueira. Peixer tam
bém insistiu para que

sejam liberados os re

cursos já previstos para a

reforma no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn.

, AçÃo SOCIAL
A Ação Social de Guara

mirim recebeu 249 pes
soas na sede, forneceu
leite para 110 famílias

carentes, roupas para ou

tras 18 e cobertores para
oito delas. Os dados cons

tam do relatório da en

tidade referente ao traba

lho desenvolvido em

agosto; Como se consta

ta, a procura pelo atendi
mento da Ação Social é

constante e, por isso, a

comunidade precisa con

tinuar apoiando e conce

dendo as doações possíveis.

Quem tem impostos atrasados em Guaramirim
deve aproveitar a oportunidade que está sendo
concedida pela Prefeitura, e acertar a dívida, a partir
de s;egunda-feira. A Secretaria de Administração e

Finanças está prestando todas as orientações ne

cessárias. Aqueles que não pagarem agora, mediante
parcelamento inclusive, podem sofrer as conse

qüências mais tarde.

ENTRE ASPAS, -

"Acho interessante lembrar que a afirmação vale

princlpalrnente para o PSDB. Portanto, sugiro à

presidente do PSDB que se preocupe com o seu

quintal, pois poderá ficar grande demais para ser

cultivado sozinho em determinado momento."
(Presidente do PFL de Jaraquá do Sul, Alcides

Pavanello, respondendo a declarção da presidente do

PSDB, Niura dos Santos, que usou de metáfora para
mandar um recado aos líderes dos partidos da coligação
em relação aos recentes desentendimentos sobre

lançamento de candidatos às eleições de 2002)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares dasocedade Brasileira de
OrtopediaeTraumatologia
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RME
I O secretário de

produção, Dieter

]ansen, informou que
as empresas

argentinas, Leistung
Ingenieria e R & O

Vallé; Carrocerias

Especiales, confirma
ram a intenção de .

instalar filiais em

]araguá do Sul.

Segundo Jansen,
representantes das

empresas estiveram

em Santa Catarina, em

junho, avaliando as

condições econômicas

e os possíveis
benefícios fiscais.

Para se instalar no

Município, a Leistung
reivindica da

Prefeitura custeio,
pelo período de dois
anos, do aluguel de um
galpão de 500metros
quadrados. Já a Vallé
solicita prédio de dois
milmetros quadrados.
A Comissão de Análise
para Projetos de
Incentivo às Empresas
analisa apossibilidade
em atender as

reivindicações.

A Leistung produz
equipamentos
hospitalares portáteis
(máquinas para
anestesia, respiradores
infantis e adultos)
destinados a UTIs e

ambulâncias. A Vallé
fabrica carrocerias

especiais para
ambulâncias e tem um

acordo com a Renault

Argentina, a Fiat, a
Peugeot e a

Mercedes-Benz.
Certificada pelas
normas DIN e ISO

9002, atendendo os

mercados argentino,
uruguaio, peruano,
boliviano, paraguaio,
equatoriano e

espanhol.
A. expectativa é que as

empresas gerem
lIlicialmente 15

empregos diretos,
devendo chegar a 50

depois do primeiro
ano de atividades.

Acijs vai avaliar impacto
,

no mercado após ataque
]ARAGUÁ DO SUL - Na

reunião da próxima segun
da-feira, aAcij s (Associação
Comercial e Industrial deJa
raguá do Sul) fará uma ava

liação das conseqüências dos
ataques terroristas aos Esta

dos Unidos ao mercado re

gional e desdobramentos.

Segundo a presidente da en
tidade, Christiane Hufenüs
sler, as reações iniciais, que.
causaram instabilidade no se

tor, provocando o aumento

do dólar, do preço do pe
tróleo e queda nas bolsas de

todo o mundo, não alteraram
as programações previstas
pelas empresas da região.

- Vamos nos reunir

para avaliar a situação atual

e fazer algumas projeções
futuras, que dependerá
muito de como os america

nos vão reagir aos ataques.
Em princípio, estamos acom
panhando o comporta
mento do mercado para tra

çar planos -, revelou,
apostando que o reajuste
cambial deve persistir. "É

prematuro uma avaliação
mais aprofundada das pos
síveis conseqüências, mas é

possível prever alguns im

pactos pontuais, como já foi
observado com a queda das
bolsas de valores, que arras-.
Iamasempresas",exemplificou

Na opinião de Christia

ne, haverá reajustes geral
para adequação do merca

do. ''Não sei precisar o ín

dice e nem se será definitivo.

No dia do atentado, o pre
ço do barril de petróleo
disparou, mas voltou ao que
era praticado antes, no dia

seguinte", justificou, reve
lando que a preocupação da
classe empresarial é com a

provável majoração dos

produtos de exportação
para os Estados Unidos.

"Um fato como este po
de trazer conseqüências gra
ves para o mercado in

ternacional. Entretanto, es
tamos trabalhando com a

hipótese de acomodação gra
dativa. Vamos esperar passar
o susto inicial", concluiu (Me)

MunicípiosediaencontrodeCCQ
]ARAGUÁDO SUL-A 3'

edição do Encontro Catari
nense de CCQ (Círculos de

Controle da Qualidade), or
ganizada pelo Grupo Weg,
Marisol, Menegotti e Duas

Rodas Industrial, prevista
para o dia 27 de outubro,
será realizada na Recreativa

da Weg. O evento, que de

verá reunir representantes de

empresas de todo o Estado,
tem como objetivo com

partilhar soluções criativas

encontradas pelos trabalha

dores das empresas que rea

lizam internamente o pro

grama de CCQ.
Este ano, o encontro

também procurará reunir

exemplos de sistemas de

gestão, como universidades

GráficaCP
370-8649

corporativas e programas

que visam à melhoria da

produtividade. Os CCQs
são considerados uma das

mais importantes ferramen
tas de gestão da qualidade.
É um conjunto de métodos

e ações, surgido no Japão
na década de 40, cujo prin
cipal objetivo é o estímulo

de trabalhos em grupo para
que, através da criatividade,
encontrem soluções para
problemas do processo fabril.

Dessa forma, a empresa
tem resultados como redu

ção de custos, melhorias no

produto, economia de ma

téria-prima, mais segurança
e envolvimento no ambiente
de trabalho, entre outros

ganhos.

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CR/!\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - CR/!\ 8879

empresas costumam "per
doar" os trabalhadores que

atingem os objetivos traça
dos, lembrando que o re

sultado final é o que im

porta. "É exatamente por
isso que o Romário não é

punido por faltar aos

treinos, pelas noitadas em
vésperas de jogo. Porque
no campo faz o que se

espera dele, gols", expli
cou, chamando a atenção
para a necessidade de ent

rosamento do grupo e de

se ter bem nítido o ob

jetivo a ser alcançado.
Gehringer é colunista

de sete revistas da Editora

Abril, entre elas, Comédia

Corporativa eMisterMax,
nas revistas Exame e Você

·I�';

S.A., _resp�ttil:mente.
(MAURILlO DE CA,�LHO)�·!l

I PALESTRA: GEHRINGER FALA A EMPRESÁRIOS NO 42° ENCONTRO DO PROCEL

Ex-presidente da Pepsi-Cola
abordou relações cotidianas

]ARAGuA DO SUL -

"O bom humor nas em

presas supera qualquer
programa de motivação".
A frase é do ex-presidente
da Pullman e da Pepsi
Cola do Brasil Max Geh

ringer, em palestra du
rante o 42° Encontro de

Empresários, realizado na
noite de quinta-feira, no
Clube Atlético Baependi.
Por aproximadamente
uma hora e meia, Gehrin

ger abordou as relações
humanas no cotidiano das

empresas e ensinou "técni

cas" para superar as difi

culdades e para adaptar-se
às mudanças do mercado.
Apesar do ambiente, a pa
lestra atingiu os mais di
ferentes públicos, "uma
colcha de retalhos", como

preferiu definir.
Segundo Gehringer,

autor do livro Relações
desumanas da qualidade, o
tema da palestra "Comé

dia corporativa" é resul

tado da associação entre si
tuações de trabalhos vivi
das e presenciadas e a ne

cessidade de inserir o bom

humor para contornar as

adversidades. "Quando
montei a palestra, pensei
em todas as outras que
havia assistido e tentei ir na

contramão da 'lógica' para
torná-la agradável", confi
denciou, fazendo questão
de frisar que não tem a

pretensão de transformar

_ a palestra numa cartilha a

ser seguida para resolver os
problemas relacionados ao
cotidiano do trabalho.

- Na verdade, tento

passar para a platéia o lado

A/endemos consulfos orfopédica e /rauma/ologica, imobilizações genadas,
punções arficulares, curativos, ele. (47) 373·2868
Rua João Bulschardl, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - GuaramirimlSC

Cesar Junkes/CP

Gehringer alertou para a necessidade de mudanças
bom das adversidades,
relatando alguns casos e

como foram contornados

com bom humor -, ex

plicou, lembrando que as

mudanças no mundo são

rápidas e que é preciso estar
preparado para as adap
tações necessárias e para
entendê-las. "Um dos

fatores responsáveis pela
quebra demuitas empresas
é a falta de percepção das

mudanças. Essasmudanças
rápidas e drásticas do

mercado têm levado as

pessoas a perderem o nor

te, provocando estresse",
detectou, aconselhando
investimentos no conheci

mento, na capacitação e

bom relacionamento no

ambiente de trabalho.

Na opinião dele, as

Dra. Christine .Rebelo
, CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco; 637 .. Sola 2 • Centro· JarqJuá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• ABANDONO: SITUAÇÃO DE PENÚRIA IMPEDE A REFORMA DA CASA CONSTRUíDA HÁ 60 ANOS

Irmãos Gresinger vivem
isolados em Alto Garibaldi

]ARAGuA DO SUL -

Regina Gresinger, 75 anos,
não sai de casa há quatro
anos. Ela mora com o ir

mão, Antônio, 70 anos, que
eventualmente sai para jogar
bocha. Eles vivem na mes-

ma casa em que nasceram,
na localidade de Alto Ga
ribaldi. Absolutamente so

zinhos há mais de 15 anos,
os dois convivem com a

paz que a idade propor
ciona a quem não eXlglU
muito da vida e nem sempre
correspondeu às exigências
sociais. Solteiros até hoje, os
dois acompanharam o

crescimento dos irmãos, que
casaram e foram embora.

Alguns jámorreram e os que
ainda estão vivos pouco
aparecem. "Moram longe.
É dificel para eles", justifica
Regina, que só não casou

porque, segundo ela, "o
diabo não deixou". "Muita
fofoca. Era só alguém se in
teressar que o pessoal já fazia

fofoca", comenta Regina.
A casa de Regina e An

tônio é quase tão antiga
quanto eles. Construida pe
los pais deles - imigrantes
alemães - no mais legíti
mo estilo enxaimel, a antiga
residência parece abandona
da. A fumaça da chaminé

denuncia a presença dos

moradores, que vivem em

Edson Junkes/CP

Antônio e Regina vivem sozinhos há mais de 20 anos, em situação precária

perfeita harmonia entre

galinhas e cachorros, que
não se intimidam com vi

sita� tampouco com os do
nos da casa, pois têm acesso

a todos os cômodos como

se fizessem parte da família.
A água que bebem é retira

do de urn poço com baldes
e cordas, e urna casinha nos
fundos do quintal faz, às ve
zes, de banheiro. O único
luxo dos Gresinger é a ener
gia elétrica, embora a neces

sidade de economia faz
com que as lâmpadas pou
co sejam usadas. O rádio faz
o único contato com o

mundo. ''A televisão estra

gou faz tempo, mas gos
tamos de escutar as notícias

pelo rádio", afirma Regina.
Isolados da civilização e

dos mais simples meios de

infra-estrutura, os irmãos

Gresinger sobrevivem da

aposentadoria de Antônio e

do pouco que planta. As
galinhas e o gado comple
tam as necessidades de

alimentação e garantem a

independência da família.

Com poucos recursos, An

tônio lamenta apenas não ter

condições de reformar a

casa. A maioria das janelas
está com os vidros quebra
dos e as ervas daninhas so

bem nas laterais da edifi

cação sem se incomodar

com os habitantes. A pintura
e os desenhos na varanda
tornaram-se quase que in

visíveis devido à ação do

tempo. "Perdi muito di
nheiro porque emprestei

,para quem não pagou",
afirma Antônio.

Sozinhos na casa velha e

malcuidada, os dois não

contam com a ajuda de

ninguém. Regina cuida da

casa, da lavagem das rou

pas e da cozinha. Antônio

assume o cuidado com os

animais e com a lavoura. "O

colono está limitado pelo
tempo, que não ajuda mais,
e com a lei, que não deixa

derrubar nada dos matos",
reclama. Apesar do isola

mento, eles também comen

taram os atentados ocor

ridos nos Estados Unidos.

"Foi sabotagem", resumiu
Antônio, que considera os

tempos atuais muito vio

lentos. "Mas gente ruim

sempre existiu", avisa. (MHM)

Festival Sesiano da Canção tem etapa final neste domingo
]ARAGuA DO SUL -

Acontece neste domingo,
no Parque Municipal de
Eventos, a etapa final do
10° Festival Sesiano da

Canção. Df acordo com

o coordenador do evento,
Roberto Koch, 11 canto-

res estarão participando
do festival, que começou
em 9 -de junho no Colégio
Holando Marcellino Gon

çalves, quando três can

didatos foram classifica
dos. A segunda etapa do

festival foi em julho, no

Município de Corupá, e a

terceira etapa aconteceu

durante a realização da Ex
pofeira, em Guaramirim.

O festival é aberto a

toda a comunidade e tem

duas categorias: música
popular brasileira e. ser-

taneja. Os três primeiros
colocado� receberão tro

féu e prêmio em dinheiro
no valor de R$ 500,00, R$
300,00 e R$ 200,00. O

quarto e o quinto coloca

dos recebem apenas' tro
féus.

coso. Assuntos
erão ser tratados
. Vale a pena reflefir

vida amorosa.

Seus projetos
-

mpulsó e velocidade.
equipe será legal.

I de harmonia. É na
conversa que você vai se destacar.
Câncer - Mudanças no

ofissional poderão

ma grundevitória,
,

s do corução.

Fazer o que gosta
armaneira de manter
ar. No área afetiva, os
sopra r a seu favore os

•

#

se intensificar.
Virgem - Atuar em equipe

.

to gratifico nte,
nte se você exerce

mínio no seu

o amor, clima de união.

EscorpiQo - edique-se de

co,[1o e�,,�\n,a ao trabalho, pois!tl!)d�indla tljue os seus

$l,,�fq(Ç��:!'=l!lt�rão sendo
avaliados. Invista no romance

'�'l>f�.�a"pl?nos como seu �mor;

S�gltta:
10 - Hoje voce tera

ti,�9,'.,f,', ro fazer e acontecer! A

�l!!a;�a�' ransitor pelo seu
ciD I� f jml t

.

d itpororsojsr' a rem o murros

CORAL
O Coral da Scar participa hoje, em Criciúma, do
Encontro de Corais da Classe A-1. O evento faz parte
do 46° Encontro de Corais da Liga Cultural do Alto

Uruguai e reúne os 13 melhores corais da Liga Cultural
dos três Estados do Sul do Brasil. O Coral da Scar é

regido desde 1995 pelo maestro Aristeu Bruns Klein e

é integrado por 28 cantores. Todos os anos apresentam
o já tradicional Concerto de Natal, que reúne todas as

vertentes culturais da Scar, como teatro, dança, Orquestra
Filarmônica e convidados.

BAILE
A Associação de Moradores do Bairro Ilha dá Figueira
realiza baile para a escolha da "Garota ArniE/2001", a

partir das 20 horas, no Salão Vitória. O baile será

animado pelo grupo musical Chama Atrativa.

PONTE
A Associação de Moradores do Bairro Chico de Paulo

e a Prefeitura inauguram, às 15 horas de hoje, a ponte
sobre o Ribe�ão Chico de Paulo, localizada na Rua

Henrique Nagel. Toda a comunidade do bairro está

sendo chamada para prestigiar o evento, que deve contar
com a presença do prefeito Irineu Pasold e do secretário'

de Desenvolvimento Social, Ademir Izidoro.

PALESTRA
O médico Flávio Gikovate estará em Jaraguá do Sul

no dia 24 de setembro, para proferir palestra no Co

légioDivina Providência. Ele vai falar para pais e educa

dores sobreJovens eAdultos se relacionado com sabe

doria. Gikovate, além de médico, tem 16 livros publi
cados e participa com freqüência de programas de tele

visão. A entrada é gratuita mediante apresentação de

'convite, que pode ser retirado na recepção do colégio.
A palestra acontece às 19h30, no ginásio de esportes.

ARTE
A artista plásticaTânia Regina Fernandes está expondo
suas telas no Shopping Center Breithaupt. Tânia é de

Joinville e está expondo em Jaraguá do Sul desde o dia

13 deste mês. Autodidata, ela utiliza técnicas mistas para
expressar sua arte.

CAMPANHA
Dezenas de empresários e profissionais liberais de

, Jaraguá do Sul e região participaram do jantar oferecido
pela CaraguáVeículos, na noite de ontem, no restaurante

da Associação Recreativa do Parque Malwee. O

objetivo do evento foi o lançamento da campanha da

Caraguá em favor do Hospital e Maternidade Jaraguá,
intitulada "Está nascendo urn Volkswagen Okm para o

Hospital e Maternidade Jaraguá.

nsolidação de seUS

asa dos
ntos receberá
ções.

Peixes - Dia favorável poro
tomar decisões importantes,

- Será hora

ir desejos.
A participação

será de grande
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Sábado, 15 de setembro de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Se unda-feira, às 12h

PRÊMIo EMPROV PESQUISAS

CA.SA DO CHOCOLATE �
Comércio de Chocolate

QUAlIDADE EMPRESARIAL E PROFISSIONAL

ESCOLA DE MÚSICA ARTE
MAIOR - Escola de Música e

Comércio de Instrumentos
Musicais

MARANGONI

TELECOMUNICAÇÕES -

Comércio de Telefones

AGROPECUÁRIA REAL -

Agropecuária

RÁDIO JARAGUÁ LTDA
Emissora de rádio AM de

Maior Audiência

'M' ••
�
'"

DIFUSO - Distribuidora de
Parafusos e Ferramentas

JAIME MOTO PEÇAS -

Peças. e Acessórios para Motos

LOJÃO BEBER - Comércio de
Materiais Esportivos

Laboratório de Análises
Clínicas

MARCO. AURELIO - Gerente
Administrativo

ESTOFARIA GAÚCHA -

Estofaria Revestimento em

Couro e Tecido

HOSPITAL SÃO JOSÉ -

PIZZARIA CASARÃO - Hospital em Atendimento e

Pizzaria Higiene

SEREIAS - Congelados e COLCHÕES CENTER -

Frutos do Mar Comércio de Colchões

TAGIMAR SOM -

DR. OSMAR ANDREATTA - Instaladora de Som para
Médico Urologista Automóveis

Consultor de Vendas

ANTONIO PADOAN
Atendente de Farmácia
FARMÁCIA PARANÁ

LTDA - Farmácia

CORTILEX - Loja de Cortinas' DR. RICARDO PUFF -

e Acessórios Médico Otorrinolaringologista

PERSONAL PISCINAS
LTDA - Comércio de Piscinas

CANIL BABY DOLLY -

Canil (Estética Animal) e

Hotel para cães

BACK JARAGUÁ - Empresa
de Vigilância Eletrônica e

Orgânica

LOJÃO BEBER -

Loja de Calçados

CHALÉ IMOBILIÁRIA
LTDA - Imobiliária

COLEGIO DIVINA
PROVIDÊNCIA - Escola

Particular

.

REI DAS TELHAS -

Comércio de Telhas Coloniais

PLANO DE ASSISTENCIA
FAMILIAR LEIER - Plano
Funeral de Assistência

Familiar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mini Sítio em Schroeder,
Rua Reinoldo Pomeringer
- área 2,OOOm2, Contém
casa com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, piscina

sem i -aca bada,
R$ 29.000,00

CZERNIWICZ - Casa de
2 andares, com suíte + Z

quartos, churrasqueira,
garagem pI dois carros

R$ 130.000,00

BARRA RIO CERRO II - em

frente ao HARAS - R$
45.000,00 - 2 casas em alv.
- terreno, com aprox. 700m2

VILA RAU-

R$ 45.000,00
Casa em alv. próx. a

UNERJ

CENTRO -"

Apartamento com 1
suíte mais dois
quartos,2 salas,
dependência de

empregada completa,
lavanderia, bwc social

no valor de
R$ 65.000,00

"EngetecConstrutora e Imobiliária"I))

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

C,ENTRO área total de
1.000m2•

Valor de
R$ 198.000,00,

condições à
combinar

VENDAS 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.
* TRÊS RIOS DO NORTE - Casa
de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, lavanderia
e demais

dependências. R$ 13.000,00
* CENTRO - Casa de alvenaria
com terreno aprox. 2000 m>, na

Rua José Emmendorfer, ao lado
Três Américas, no valor de R$
160.000,00
* ÁGUAS CLARAS - Terreno com

967,50 m2 valor de R.$
10.000,00
* VILA NOVA - Edf. Marangoni
com 2 quartos, sala, cozinha,
BWC, lavan-deria R$52.000,00
* CENTRO Casa Rua

Flprianópolis com piscina próx ao

posto Marechal R$ 130.000,00
* NOVA BRASILIA - Casa com

134m2 e terreno com 375m2• R$
64.000,00.
* NOVA BRASILlA .; Casa com

158m2 e terreno com 360m2. R$
70.000,00.

•

* JARA�UÁ ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno com

720,00m2• R$ 32.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Lo
teamento Dona Julia, com ter-rena
de 334m2• R$ 16.000,00

* VILA LENZI - Terreno com

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

Amazonas R$<'60.000,OO
* CHICO DE PAULA- Casa de
alvenaria (Próx. posto Marcolla)
R$ 90.000,00
* CENTENÁRIO - Casa de
alvenaria R$ 34.000,00
* BARRA DO RIO CERRO- Casa
de Alvenaria R$ 60.000,00
* BARRA DO RIO CERRO- Casa
de Alvenaria R$ 110.500,00
* VILA LALAU- Casa de
alvenaria, rua Roberto José Milker
(Póx. DG da WEG) R$
109.000,00
* Jaraguá Esquerdo - Rua
João Franzner casa de alvenaria
404m2 R$ 210.000,00
* AMIZADE - Terrenos no

Loteamento Versalles com área
de 450 m2 nos valores de R$
24.000,00.

* ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos,
1 BWC, sala, cozinha, lavanderia,
gara-gem e estrutura para dois
pisos. R$ 37.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Casa
mista + casa pequena em

alvenaria c/515m2 de área total
e 190m2 de área construída. R$
58.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 399m2 no valor de

R$10.600,00
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 534m2 próx Cal.
Homago, R$ 27.000,00
* CENTRO - Rua Amazonas com

área de 600 m2 próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* CASA EM ALVENARIA - na Rua

Domlgnos O. Brugnago, 611 (Rua
do Supermercado Breithaupt e

Rádio Brasil Novo). Terreno com

1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc social,
copa/COZinha, 2 salas, dep. de

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial ou

comercial com 3 quartos localizado
na rua Domingos Brugnago nO
611 valor de R.$ 500,00

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor
de R$ 120,000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
18 Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER Executado: MÁRCIO COSTA MARIANO, o qual se encontra em
local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-30Q, Jaraguá do Sul-SC,
tramita a Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, sob nº

036.01.004477-4, aforada por Engetec - Engenharia e Tecnologia da

Construção Ltda., em desfavor de Márcio Costa Mariano e outros. Assim, fica
o mesmo CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o principal
e comunicações legais, ou oferecer bens à penhora, suficientes para
assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos
quantos bastem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 866,62.
DATA DO CÁLCULO: 10/07/2001. E, para que Chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, eu, Glaucimar Popp de Matos, o digitei, e eu, C.láudia
Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de

Jaraguá do SI(SC), 07 de agosto de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

VILA LALAU - área
total de 5.000m2,

contendo 2 aptos, 1

casa, 1 área de festas.
Valor R$ 260.000,00

BAEPENDI - 1 suíte + 2

qtos, bwc, lava nderia,
sala, cozinha, 1 garagem
Valor R$ 42.000,00
\

Atrás UNERJ em frente
Julius Karsten -

R$ 100.000,00 -

Terreno com aprox.
700m2 - com 2 casas

em alv. e ponto
comercial e residencial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gol1.0 8V Financiamento em até 24X
Cód., SX10A4.

R$ 16.118,
taxa de

1,54% a.m.

Gol Special

Entrada de 20%
Financiamento em até 36X

Financiamento em até 24XGolf 1.6 L Plus
,
Cód., 9812F4/PHlIP021W8S

R$ 32.534,
taxa de

1,79% a.m.

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* Supervalorizas.ão Troca com Troco

do .eu usado

GoIl.O 8V (cód. 5X10A4): taxa de 1,54% a.m. para entrada de 50%, Preço promocional à viste o partir de R$16.118,OO. Gol Speciol: taxa de 2,24% a.m. para entrada de 20% e scldc em até 36X. Gol! l.6L Plu, com ar-condicionado (cód. 9B12F4/PHlIP021WB5): taxa de 1,79% a.m.

para entrada de 50% e saldo em até 24X. Preço promocional à vista a partir de R$ 32-.534,00. Preços base São Paulo, com pintura sólida e custo adicional de frete. Promoçõo válida até 30/0912001 ou enquanto durar o estoque. Estoque disponível de e3 unidades de cada.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.• Distância máxima de 200 km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref. 508 - RIO MOLHA - terreno c/ área de
2.572,Cfrrí2,
frente de
108,25m
poro o

Rua

Rosangela
Winter,
lateral

Ref. 155 - CZERNIEWICZ - terreno c/ 543,52m2,
esquina, frente em 36,OOm para Rua Max Eugênio R.

Ziemann, c/ 13 de Maio - R$ 47.000,00, a combinar,

Ref. 592 - VILA LALAU - sala comercial, c/ 150,OOm2,
terreno 369,OOm2, estrutura pi 2 pisos, frente para a Rua

Bernardo Dornbusch - R$ 80.000,00

Ref. 559 - JARAGUA ESQUERDO - terreno c/
760,50m2, c/ galpão de 252,90m2, frente de 20,OOm para

. a Rua Acre - R$ 80.000,00

Ref. 580 - CENTRO - sala. comercial, c/ 61,OOm2, EdifícilChiodini - 32 andar - R$ 35.000,00 a combinar, Av. Ma
Deodoro da Fonseca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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5 CORREIO DO rovo 5
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page:www.itaivan.com.br

1967 - ANA PAULA II - casa alv. cl
80m' - 3 dorrn., 1 bwc •

R$ 37.000,00 . R. José Narlok
(principal)

4251 - NOVA BRASÍLIA· Ed. Res.
Mathedi I . cl 3 dorrn., 1 bwc .

garagem - portão eletrônico -

R$ 43.000,00

2380 - PICARRAS - Terreno em

Cond. Fechado - Jardim Piçarras,
>

cl 300m' - R$ 17.000,00
/..

111m]!!:

4249 - ED. RES. INDEPENDÊNCIA -

Vila Nova - 8 aptos cl 2 dorm. - R$
45.000,00 - 1 apto cl suíte + 2

dorm. - R$ �5.000,00 - 1 cobertura
cl 300m' - R$ 100.000,0051

acabamento

4241 - EDIF. BERNARDINO - Centro
- cl 142m' - 2 dorm., 2 bwc + dep.
empregada - ao lado Centro Médico
Odontológico - R$ 60.ÓOO,00

4246-
VILA RAU -

Çond: Res.

Aguas Claras
- apto 01 - cl
78m' - 2
dorm - 2 bwc
R$ 22.000,00
+ financ. R$

,

133,00p/
" mês
'�

4226- EDIF.
ANITA
GARIBALDI ..:
Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,SOm' -

cl 4 suítes, 1
apto pi andar, 2

'. vagas garagem -

3 sacadas,
financ. direto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

EDIFÍCIO
Ed Jaraguá
Ed. Jacó Emenderfer
Ed, San Miguel
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Rebelo
Ed. Pieolli

LOCALIDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro
São Luis Gonzaga

.
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[Barra :
II A .

b iliárí d B
I

Imo 1 iarra a arra Casa alvenaria e/205,00m2, I
I terreno 324,00m2(13,50x24), 3 qtos, I
I uma suite, copa, duas salas, eoz I
I Fone: (47) 376-0015 .Iavand., garagem dois carros, I
I RUA ANGELO RUBINI, 1 mesanino com sacada, todas esquadrias Casa alvenaria semi-acabada cl I.ern madeira de canela, murada, 133,84m2, 1 suite, dois qtos, solar

localizada, na Rua 892 - Ervin Doege si copa, cozinha ,BWC, garagem pi I
nQ na BARRA - R$ 80.000,00 aceita dois cerres e fundos do terreno mais I

carro como parte pagamento, . uma casa com 67,00m2. el dois I
quartos, sala, copa, eoz. BWC,

garagem, Rua Walter Steinke s/fiQ,
Barra, terreno el 324,00m2
(13,50x24) - R$ 35.000,00

• Casa de alvenaria el aproximadamente
60,00 m2, com laje, 02 quartos e demais

dependências, terreno el 389,.00 m2, a

Rua lateral da Frida Piske, Servidão S-126,
na Barra - R$ 28.000,00

Casa mista e/128,,00m2 e mais
um galpão em alvenaria com

48,00m2, terreno el
1 :320,00m2(33,00x40,00), toda
murada, localizada à Rua Bertha

Weege n Q 3561, Barra -

R$ 60.000,00

í.ii1-lmobiliária Jardim

� Jaraguá Ltda. CREClN·572-J

�OFERTA DA SEMANA
CENTRO - Ed; carvalho - cf
131m2, suíte + 2 qtos, sala cf
sacada, cozinha, bwc, dep.
empregada cf bwc, área serviço,
garagem. Valor R$ 80.000,00,

. negociável (próx. Hotel Itajara)

BAEPENDI - ótima casa em alv.
(Loteamento Bartel) - cf 140m2 - 2

qtos, sala cf varanda, cozinha,
bwc, área serviço, garagem.

Terreno: 380rh2•
Valor R$ 80;000,00, negociáyel

(próx. Recreativa da Marisol)

SÃO LUIS GONZAGA - ótima casa
em alv. - cf 150m2, 4 qtos, sala
estar, sala jantar, cozinha, 2 bwc,
área serviço, garagem - Terreno:
450m2• ValorR$ 50.000,00,
(próx. CAIe)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Centro: 2 dorm., + dep. el garagem
Centro: suíte + 2 dorm. cf 2 garagens
Centro: 3 darmo cf garagem
Cobertura cf acabamento de 1 a

Centro: 2 dorm. cf garagem
Centro: 3 dorm. cf garagem
Centro: 3 dorm. + dep. cf garagem

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 2.500,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 350,00

CASAS

DESCRIÇÃO DO IM�
casa boa cf 4 darmo + piscina
Casa Comercial - R, João Picolli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel
Casa em Alv. cf 4 dorm. cf garagem

VALOR

R$ 1.i50,OO
R$ 1.200,00
R$ 1.500,00
R$ 350,00

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico

! Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senae
Sála cf 62m2 - Ed. Sehiodine

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

ÓTIMOS INVESTIMENTOS
NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação

FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,00m2
Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320

(ao lado Lojas Breithaupt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA ALVENARIA _ Rua Arduíno Pradi, 190
_ 3 dorm. + demais dep., garagem. R$ 330,00

CASA DE ALVENARIA _ Rua Jaraguá, 129 _

área 1.530 ,DOm 2
, construção 140,OOm 2

- 3
i!J

dorm. + sala + COZo + bwc + área servo +

garagem: R$ 45.000,00

�ARTANéNrO
I

_ Rua Góv.

Jorge
"""

Lccerdõ' - Ed.
Talismã _ 1

darmo e.:

demais

dependênc ias I

com garagem.
R$ 500,00

TERRENO ._ Rua Carlos Kupa, s/n°, lote.ê-
área 3,30,Zom 2

•• ·R$ 2,1l.QO(l)lt,OO '7

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
Rua Reinoldo Rau, 58 - Tel: 371-1500 - Fax: 275-1500 - E-mail: imbchale@netuno.com.br

-

PLANTA0: 9975-1500
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA CASAS/APTOS E SALAS A R$ 22.000,00 I
VENDA e Com 493m2',na Rua Amábile

Ie Casa em alvenaria com T, Pradi, prox , ao Corid.

207m2, terreno com 590m2 - Azaléias - R$ 17.500,00. I
R$ 130,000,00 no renascença e Terreno com 400,00 m- - I
R, 755 nO 100, Rua Espírito Santo - Centro -

I
e Casa cf 180m2, cf suíte + 2 R$ 25.000,00
quartos e demais dep, _ Rua e Terreno cf área total de

Frederico Curt Vasel, 455 _ 400,00m2 '_ Nereu Ramos -

R$ 100.000,00. Valor total R$ 12.000,00.
e Casa em alvenaria cf 140m2, e 2 terrenos cf área total de

3 quartos, sala, cozinha, bwc, 6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
terreno cf 600m2 - Rua Luiz próx. ao Trevo de Guamiranga
Pícolli - R$ 50.000,00 _ _ R$ 60.000,00 (cada).
Aceita sítio Jaraguá do Sul ou e Terreno com área de

região. 102.752,00m2 _ Rua Walter
e Casa em alvenaria cf 2 Marquardt, próx. ao Posto Ci-

quartos e demais dep. (Terre- dade II _ R$ 250.000,00.
no cf área total de 342 rn-) e Terreno cf 62.500,00m2 -

Estrada Nova, Rua Urubici, 118 Rua Luís Sarti, Nereu Ramos -

- R$ 39.000,00 R$ 50.000,00
e Casa em alvenaria cf 2 e Sítio com galpão de 600m2

quartos e demais dep. (Terre- e depósito de 50m2 + casa em

no cf área total de 342 rn") alvenaria de 100m2 _ Próxi-

Estrada Nova, Rua Urubici, 100 mo à Serra de Pomerode - R$
- R$ 26.000,00 130.000,00
e Casa em madeira cf aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep. LOCAÇÃO/APTOS/
Terreno cf 480m2 _ Rua Ata- CASAS/SALAS
nasio Rosa, 376 _ Centro _ e Ed. Antúrio - apto de 2 qtos
Guaramirim.R$ 35.000,00. e demais dependências. R$
e Casa em alvenaria cf suíte 350,00

'

cf dosed + 2 quartos, sala, e Ed. Petúnia - apto de 1 qto
cozinha semimobiliada, toda e demais dependências - R$
murada, com portão eletrôni- 275,00
co - Rua Guilherme Behling - e Ed. Prímula - apto cf suíte
R$ 120.000,00. + 1 qto e demais dependência
e Casa em madeira com 3 - R$ 350,00
quartos, sala, cozinha, bwc, e Ed. Prímula - apto cf 1 qto

I área de serviço e garagem _ e demais dependência - R$

I
Rua Carlos Meyer, 164 _ R$ 275,00
45.000,00 e Cond. Residencial Amaryl-

I e Casa na Rua Guilherme lis - apto cf suíte + 2 qtos,

I Hasse - Loteamento Juventus, demais dependências - R$

I com 230m2 - R$ 99.000,00 390,00
�������������������������������������� e Residencial Amaryllis, e Ed.A�er-a�0�2qWse I

A PA RTAM E NTOS P RO NTOS
I AP:OS 304 A, semi-mobiliado, demais dependências - R$
I su ite + 2 quartos. R$ 330,00 I
I 78.000,00 e Ed. Erica - apto cf 2 qtos e I'
I demáis dependências - R$ I

TERRENOS/SÍTIO 300,00 II e Terreno ideal pare uso e Ed. Maguilú - apto cf 2 qtos
I industrial cf 20.000m2, na Rua e demais dependências - R$ I
I Francisco de Paula - R$ 280,00 I
I 130.000,00.

e Salas comerciais em luga- I
I
e Terreno em Guaramirim, res diversos, preços a partir I
local nobre para residência. de R$ 200,00 ..JL _

Residencial Santos Dumont

Constru<;ão e Incorpora<;ão
PROMA Condomínio Residencial

Sunflower - Rua José

Apto com suíte + 1 quarto,
cozinha/estar/jantar, sacada
com churrasqueira, garagem.

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)
Edificio Marina em construção

na Rua Marina Frutuoso

_ Aptos cf suíte + 2 quartos, cf
área de 140m2, sacada cf
churrasqueira. Entrada

R$ 23.837,00 + 21parc. de
R$ 2.167,23, corrigidas pelo CUB

Entrega de chaves em
1 ano e 9 meses.

Valor total: R$ 70.000,00

- Aptos. nº 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e
dernois dep. Entrada de
R$ 21.120,00 e assumir'

parcelas de
R$ 823,88 corrigidas

pelo Cubo

Tempo de obra: 18 meses

Preço fechado/total:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
Uso do FGTS

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.

esquina com Clemente Baratto
- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00, acabado.

- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 105.000,00 s/ acabamento.

- Apto. nº 805/1003 cf suíte + 1 quarto e demais dep. c/ 1
Valor R$ 65.000,00, s/ acabamento.
- Seles comercial executivas, acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 1 02,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2, entrega em outubro de 2001)
Parcelamento direto com a PROMA

garagem.

ED. AMARANTHUS - Rua Adolfo Saeani, 36
Apto. com 306m2, com suíte + 2 quartos, dependência de

empregada,2 garagens e demais dependências.
Edifício com grande Salão de Festa, churrasqueira, sauna, sala
de ginástica, solo de jogos, piscinas, quadra esportiva, quiosque
e play-ground.
Preços de: R$ 145.000,00 à R$ 162.000,00 (pare.
direto com o proprietário)

ED. AMARYLLIS
Vila Nova - Rua

Angelo Torinelle,
78. Apto c/ suíte
+ 1 qto e demais dep.

�

- R$ 57.000,00
C/ suíte + 2 qtos e

.dernois dep. -

R$ 68.000,00

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, c/ 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz
'

(Vila Nova), c/
92m2.
R$ 40.000,00

ED. ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
c/ 2 qtos, 2 bwe,
demaisdep.
R$ 57.000,00

R_ IEPITÁCIO PESSOA, 4.... 5 - FONE: 37 .... -88 .... 4-

imobiliariaseculus@ netuno_com_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMOVEIS

371-7931if.PABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK-no 755, 2 suítes + 2

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

(35 X 74) - EXCELENTE

PARA CLlNICA. R$ 230.000,00

Cód 1077 FIGUEIRA - Casa AIv. c/
144 m2 - 2 quartos + 2 bwe - Terreno

c/350 m2. Preço R$ 55.'000.00 (Troca
por apartamento J qtos)

Cód 1094 BAEPENDI - Sobrado c/
214 m2 - 3. quartos e demais

dependências. Preço R$ I 10.000.00

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

Preço R$ 60.000.00 (Próx. Cond. Azaléias)

Cód 3009 - VILA NOVA - Terreno c/
830 m2. Próximo à Rádio RBN e Fórum

- Preço R$ 85.000,00
Cód 3052 RIO MOLHA - Terreno com 330
m2 - (Próx. Prefeitura). Preço R$ 18.000,00

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno

com 450m2 (15 x 27 = 405 m2).
Próximo ao PAMA. Preço R$ 12.000,00

(excelente vista)

Cód 1020 JARAGUÁ ESQUERDO
- Sobrado c/163m2 - Suíte + 3

qtos (Próx. Mercado Fronza).
Preço R$ 75.000,00

�---- �---,

Cód 1086 - FIGUEIRA - Casa Alv.

c/ 120 m2, 4 quartos e demais

dependências.
Preço $ 25.000,00

Cód 3027 - CZERNIEWICZ _ Terreno

com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA.

Preço R$ 24.000,00
��----

Cód 1002 - LALAU - Casa de

Alvenaria c/400m2. Próx. Weg II.

Preço R$ 65.000,00

Cód 2035 CENTRO - Apto Ed. Cristiane

Monique - 2 qtos + dependência empregada
- Preço R$ 50.000,00 (Próx. Escola Canguru)

Cód 3054 VILA NOVA - Terreno c/
503m2 - Rua Carlos Kuppas (Próx.
Posto Mime). Preço R$ 37.000,00

Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

Maguilú - com 80 m2, 2 quartos + 2
bwe + garagem. Preço R$ 40.000,00

Cód 2006 . CENTRO - Ed.

Gardênia c/ 100m2 - 2 quartos +

garagem. Preço R$ 42.000,00

Cód 2038 - AMIZADE - APTO no Res.

AMIZADE c/ 93 m2, 3 quartos e demais

dependências. Entrada de R$ 16.500 +

Prestações p/CEF

Çód. 300 I • SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

Cód 1075 FIGUEIRA - Casa Alv. c/
156 m2 - 3 qtos + edícula com 2 qtos.
Preço R$ 49.000,00 (Próx. de Colégio)

Cód 3022 - CZERNIEWICZ - Terreno

com 520 m2. Rua Max Ziernànn (Próx.
da Canarinho). Preço R$ 29.000,00

Cód 1030 - VILA NOVA - Casa com 350

m2 (em construção). Terreno com 800 m2

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3002 - CENTRO - Terrenos
de R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado \

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - .Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 3060 BARRA DO RIO CERRO -

Terreno e/364 m2 - Residencial Satler -

Preço R$ 13.000,00

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista

c/ 120 m2 - 3 quartos + edícula de alvenaria.

Preço R$ 35.000,00 (Próximo ao PAMA)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

VENDE - Casa em alvenaria,
contendo 1 suíte + 2 dormitórios,
em terreno de 364 m2, Rua: Erich

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00

VENDE - Alvenaria, contendo 3
dormitórios, cf área 94 m2, em
terreno de 450 m2, Rua: Antonio

Carlos Ferreira, 1560 (Vila
Lenzi). Preço: R$ 65.000,00

VENDE - Alvenaria, com área 236

m2, em terreno de 499 m2.
Rua: Ida Bridi, 207 (Vila Lalau).

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Sala comercial com

aprox. 85 m2. Ed. Chiodini - Sala
403. Preço: R$ 45.000,00 (Troca

por imóvel na praia)

VENDE - Casa em alvenaria com

área de 150 m2, em terreno de 720
m2. Rua Fredolino Martins, 311
(Próx. Colégio Giardini Lenzi).

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Alvenaria, com área 245

m2. Rua: Thomaz Francisco de

Goes, 68. Preço: R$ 135.000,00
Negociavel

Vende: Apto. contendo 2 quartos,
com área aprox. 79 m2. Rua 25 de

Julho (Vila Nova)
Preço: R$ 35.000,00

Vende: Alvenaria (semi acabada),
cf área 80 m', em terreno 900 m',
Rua Verônica D. Rosa (Barra)

Preço: R$ 55.000,00,

VENDE

VENDE - Alvenaria, 3
dormitórios, com área 84 m2, em
terreno de 469 nü. Rua Adenor

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

VENDE - Casa alvenaria

(si acabamento), cf área de 80 m2,
em terreno de 336 m2. Ilha da

Figueira. Preço: R$ 16.000,00

Casa em alvenaria, cf área 108 m2, em
terreno cf 492 m2. Rua Padere Vicente, 167 �

Corupá (Próx. Prefeitura)
Preço: R$ 83.000,00

Aluga: Casa madeira, contendo 2

quartos. Rua: Frederico Ranton
(Santa Luzia) "R$ 180,00

Aluga: Apto. contendo 1 suíte + 2

quartos, Residencial Bartel (Próx.
Rodoviária) - R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



GLAMOUR com simplicidade
Depois de interpretar o românticoMiguel em "Laços

! de Família", Tony Ra�os fala de seu novo perso

! �agein, o espontâneo Manolo de "As filhas da mãe"

II··

OEAO FISHfazshownoCurupiraRóckC/uh
Amanhã, a banda Dead Fish se apresenta no palco do

, Curupira Rock Club, em Guaramirim, a partir das 16

horas. A expectativa entre os las do grupo que vem de

Vitória, no Espírito Santo, é grande, especialmente pelo
lançamento do CD Afasia, que é o terceiro da carreira e

representa o sucesso comercial do quarteto que se uniu no

início da década de 90 e já rejeitou: inclusive, proposta de

grandes gravadoras. "São independentes mesmo. O selo
deles chama-se Terceiro Mundo", informa Edson Luís de

Souza, proprietário do Abrigo Nuclear Records e um dos
coordenadores do evento.

De acordo com Edson, até a manhã de quinta-feira' 300
ingressos já haviam sido vendidos, o que indica que toda a

comunidade undergroundda Região do Itapocu não vai
perder esse que está sendo considerado o grande show do
ano. A explicação para tanta admiração, segundo Edson, é
a coerência política em relação ao estilo e, é claro, a
qualidade do trabalho deles. "As letras são de protesto e de
crítica social", explica Edson, que vendeu somente esta

semana todo o estoque de CDs da banda que tinha em sua

loja. "Eles são bons de venda. Nos três trabalhos'

conseguiram vender de 30 a 40 mil cópias", informa
Edson.
Ano passado, eles se apresentaram em Joinville para um

público de aproximadamente 300 pessoas. Considerada
uma das melhores bandas nacionais' de rock denominado

.
de alternativo, o Dead Fish é um nome consagrado no

hard core nacional por "manter a personalidade e fugir da
monotonia. O CD Afazia foi lançado em maio deste ano.
O primeiro trabalho, "Sirva-se", é de 1998, e "Sonho
Médio" é do ano seguinte.
A Dead Fish é formada por Rodrigo (vocal), Nô (bateria),
Alyand (baixo) eMurilo eMarcelinho nas guitarras.
Ingressos antecipados ao preço de R$ 7,00 e, na portaria, a
R$ 10,00. O próximo show no Curupira acontece no dia 4

de novembro, com o Ratos do Porão. No dia 1 de
dezembro é a vez da banda finlandesa Riistetyt.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposi�õo como: mesa de centro, lateral, aparador, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas, que poderõo
completar sua decora�ão. (onsulte-llos1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIVIANE, dia de rainha
Existem. dois momentos .na vida em que a mulher se sente uma rainha:

no dia do seu casamento e no dia em que torna-se mãe:

Mais dois corações se uniram, Viviane
Spézia, jaraguaense, e Roner Telles, mineiro de

Divinópolis, que fizeram da noite de sábado um

marco inesquecível para a família Aguinaldo
Spézia. A cerimônia foi realizada na capela do
seminário Sagrado Coração de Jesus, em

Corupá, seguida de uma linda recepção no Clu
be Atlético Baependi.

Nossa linda Jaraguá do Sul ficou envaldecida

pelo privilégio de receber pessoas maravilho

sas, vindas lá das Minas Gerais, para conhecer
nossa cidade, nosso aconchego, nossa

"Querência Amada". Que o amor que uniu este
casal faça-se cada vez mais forte, que a fel icida
de caminhe ao la,do de vocês mostrando o cami
nho da harmonia e compreensão. Aos pais,
Evaldo e Zélia, nosso abraço e gratidão, pois
nossa amiga, irmã e filha seguiu em boas mãos,
e, temos certeza, poderá contar com sua bênçã€l
para alcançar a felicidade sonhada da menina,
da moça, mui her e mãe.

Uma velha lenha

para queimar,
Um velho vinho '

para beber,
Um bom livro

para ler,
e,

Um grande amor
para viver.

Viviane e Roner, quem me dera nestes versos entregar a vocês a grande prece,
mas arriscarei uma, de autor desconhecido: "Deus, concedei a serenidade ne

cessária para eles aceitarem as coisas que não poderão modificar; coragem
para modificar aquelas que estiverem ao seu alcance, e, principalmente, sabedo
ria para dlstinqut-Ias", Viviane, em Minas Gerais existem lindás e sagradas
igrejas, em suas orações separe uma Ave-Maria para este abençoado, porque
Vacaria 2002 será perfumada.

AGENDA GAÚCHA www.ctglj.com.br .

CTG LAÇO JARAGUAENSE: este final de semana estaremos em Barra Velha, CTG
Esteio da Tradição.
16 DE SETEMBRO - Torneio de Laço - CTG Esteio da Tradição - Barra Velha.
22 DE SETEMBRO - Baile com Grupo Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.
22 E 23 DE SETEMBRO - Festa Campeira - CTG Chaparral - Joinville.
22 E 23 DE SETEMBRO - Rodeio CTG Estância Crioula - Itaiópolis.
30 DE SETEMBRO - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.
11 DE OUTUBRO - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço Jaraguaense.
14 .DE OUTUBRO - Torneio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba.
19 A 20 DE OUTUBRO - 3° Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul.
28 DE Ol,ÍTUBRO.-=- Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.

TÍTULO para Jaraguâ do Sul
De 7 a 9 de setembro, aconteceu na cidade de Canelinha, CTG Silva Neto,' o maior

rodeio gaúcho em número de laçadores de todos os tempos no Estado de Santa Catarina.
Novecentos e sessenta e oito laçadores, 242 equipes, 658 laçadores no troféu cidade.

Jaraguá do Sul conquistou o 4° lugar na categoria Laço Seleção de Municípios, com

posta por: Dica, Clênio, Denis, Virqillo, Marcen, Wanderson, Jorge, Nike, Cristiano e

Renato, todos filiados no CTG Laço Jaraguaense. Orgulhamo-nos por conseguir presen
tear nossa linda Jaraguá do Sul.

e-mail: casacampelraêrterra.corn.br
Rua Guilherme Weege, 22

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

Senhor Aguinaldo e dona Dirce, anfitriões da grande co

memoração, merecem nosso aceno e admiração. Família'
tradicionalista qaúcha, homem e empresário que teve a

sensibilidade e competência para alavancar a tradição
gaúcha nos momentos que esta precisou, em tempos que

poucos acreditavam e aceitavam nossa cultura. Ao lado
de um bom e grande homem a esposa e mãe que grita e

endossa um lastro familiar, firmando valores e servindo de

exemplo. Os tradicional"istas gaúchos, em especial o CTG

Laço Jaraguaense, parabenizam a família Aguinaldo
Spézia. Luz, saúde e felicidade.

REFLEXÃO
É preciso grande sabedoria para
perceber a extensão da própria
ignorância, e para isto cito um

provérbio chinês: "Os sábios

aprendem com os erros dos outros,
os tolos com os próprios erros, e os

idiotas não aprendem." �

GRANDE

9

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS
E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

GAÚCHOS E l:iAÚCHJ\S I
DE IDADE NOVA

DEMARCHICARNES

FONE: (47) 371-4547
FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Paulo Giovane Manfrini
(16), .Jaqueline Weiher
(18), Luciano Mann (21),
Eduardo Luís Ropelato

(23), Jeferson Cardoso de
Souza (24), Priscila Soethe
(25), Tatiana Karsten (�9),
Alessandra Roeder (30).

GRANOE 'FANOANGO

Grupo Rodeio
Dia 22/09/2001 Local: CTG Laço Jaraguaense

Ingressos antecipados R$ 8,OOjInformações: (47) 371-4547
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. /"

SABADO, 15 de setembro de 2001 SOCIAL CORREIODOpovo 3E

ARTES
Artista plástica joinvilense
realiza exposição. Venha ao
shopping prestigiar as telas
deTâniaRegina Fernandes.
Visite a exposição na sala

202,2° piso.

RIO DE JANEIRO
Michele Zanon viajou se

mana passada para o Rio

deJaneiro, para cursar, por
três anos e meio, o curso

deEstilismo, no Senai-RJ.

DEMÔNIOS
Demônios da Garoa.
Dia 21 de setembro, noBig
BowIling! Reserve já a sua

mesa no telefone 275-2606.

EXPosiçÃO
Exposição de fotos de Ge
raldo Dyck. Conheça os

belos trabalhos de Geraldo

Dyck, expostos no 1° piso
do Shopping Breithaupt.

CUPIDO BRASILEIRO
Geninho Góes, "O cupido
brasileiro", em Jaraguá do
Sul. No dia 25 de setem

bro, no Clube Atlético Bae
pendi. Adquira seu ingresso
para a palestra a R$ 10,00.
Maiores informações no 2°
piso do Shopping Brei

thaupt (vagas limitadas).

FlANELlNHA
Mais �ma novidade trazida
pelo Shopping Breithaupt
para o seu conforto. Venha
conhecer os serviços de alta
qualidade da mais nova la

vação da cidade: "O Flane

linha", noG 1 do shopping.

PALESTRA
AWeg, em comemoração
aos 40 anos de fundação,
está trazendo a Jaraguá do
Sul o consultor Max Geh
ringer para uma palestra
SObre "Comédia corporativa".

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Debutantes
Continuamos apresentando as

meninas-moças que terão o seu Baile

de Debutantes no dia 22 deste mês, no
aristocrático Clube Atlético Baependi.

Mary Jones Ferreira da

Silva, filha de Marcilio
Ferrei ra da Silva e

Maria da Paz da Silva

Rogério Gonçalves e Célia Regina Em

mendõrfer Gonçalves com os filhos, Ga
briele Luisa e Guilherme Luis, na inau

guração de seu mais novo empreendimento,
a Dream Carl loja de automóveis novos e

usados, nacionais e importados

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

L
AERO CARGO+

Ana Raquel dos Santos, filha de
Teodoro R. dos Santos e Jane S.

Moretti dos Santos

Ana Lúcia Taranto e Eduardo Agnes (Ma

carrão) comemorando 4 anos de união

neste dia 20 de setembro. Parabéns!

Dr. Antonio E.' Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Alessandra Alves U ghetti,
filha de Alejandro Carlos

Ughetti e Maria José A.

Alves U ghetti

Essas lindas garotas estarão participan
do do concurso Miss Jaraguá do Sul, que
se realizará sexta-feira (21), no Parque
Municipal de Eventos (Agropecuário)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A fofinha Laís Vitória Junkes, filha
de Àugusto e Ivonete Junkes,
embelezando nossa página

o garotão Rafael Paupitz completa 4 anos
amanhã (l6). Os pais, Raul e Marly, a
irmã e avós desejam muitas felicidades

o gatinho
Sandro

Engelmann
J un ior,
aniversariou no

dia 6 de

setembro,
completando 1

aninho. Os avós

Pasqual 'e
Augusta,
padrinhos Diego
e Juliana e a tia
Nide mandam
muitos beijos

Letícia, Larissa e Leonardo numa pose

especial para a nossa coluna

Enfeitando a nossa coluna o garotão
H ilário Gabriel Steilein Ristau, que na

segunda-feira (l7) festeja com seus

familiares e amiguinhos o 2° aninho de
vida. Ele é filho de Guisela e Ivo Ristau,
do Município de Schroeder

Completam 1

aninho hoje (15) as

gêmeas Alaine e

Caroline Pelles.

Seus pais, Jair e

Cristiane, e a

irmã, Eduarda,
I hes desejam toda
a felicidade do
mundo

Essa é a supergatinha Carolina Trin

dade, filha de Osnilda M. Trindade e

Zequiel M. Trindade Filho

Clínica Santa Cecília
cONVÊNIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 3710101 .371 0611

Juliano Diego
Freitag completou
11 anos no dia 13/
9. Os pais, Ismário
e Lídia Freitaq, e

i rmãos desejam
felicidades

NASCIMENTOS
�

1 DE SETEMBRO
João Antonio Barbósa Martins

Joana Schmitz

Emily da Silva de Bastos

Martin Weber Reichow
2 DE SETEMBRO
Vini ci us O rtiz

João Vitor I<lug
Rafael do Prado Leskowicz

3 DE SETEMBRO
I<auan Hemkemaier Demetrio

Caio Henrique Buzzarello
Ewerthon J unkes
Allan João Felisberto Bastos

,

4 DE SETEMBRO
Carol Eduarda Ricobom

Gerson Blunk

Laura Koch Dias

Thailson Hentoni Alonço
Juan Gustavo Adriano

5 DE SETEMBRO
Julia Adriana I<asmirski

Fernando Alves de Lima

Cleiton Diogo da Cunha Corrêa
Renan Charles Wengrath
6 DE SETEMBRO

Henrique Hari Wolf
Maria Eduarda Jungton
Amanda Küster

Vitor Fernando Formigari

A partir deste mis, o
Colinho aaby, Oi.kids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianç�s e recém-nascidos que ilustralll
a nossa pásina com fotos ou são
aniversariantes do mis. A cada 30

dias, dois brindes serão entresues•
Participe, envie já sua foto.

-J�

@
-�
ROUPA Dt!cRlANÇA

&)
\

CORREIO DO POVO

*

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 9 A 15/09

MALUCO BelEZA

(GLOBO, DOM, 13:45 H)
Um louco invade o Cerna no

episódio "Um Certo Doutor

Fantástico", do programa
"Sandy e Junior", quando o

colégio se prepara para receber

um conceituado médico

sanitarista. Mas em seu lugar
aparece outro, garantindo que
Sandy, Camilo e Rebeca estão

contaminados. Na verdade,
Moura é um louco que fugiu de

um hospício e se passa por
médico.

GUERRA DOS SEXOS

(SBT, DOM, 14:15 H)
Marcos, Mion, VJ da MTV, o ex

chiquitito Pierre Bitencourt e o

músico Tato do grupo de forró
Falamansa formam o time

masculino da gincana do "Qual é
a Música", comandada por Silvio

Santos, No time feminino, a
modelo Cida Marques, a

dançarina Ninja do Funk e a

cantora Fafá de Belém. Além da

disputa com a participação da

platéia, os músicos também

cantam seus sucessos.

CRIANÇADA
(SBT, SEG A SEX, 9 H)
A lourinha Jackeline Petkovic
comanda o "Bom Dia & Cia" e

recebe alguns convidados

durante a semana. Na terça-feira,
é a vez do elenco de "Circo

Mágico de Provolone, Goiabada
e Guaraná", que encena alguns
quadros do espetáculo. A Escola
de Música Tapera das Artes,
formada por crianças carentes

do Ceará, se apresenta na quarta
feira. O cantor Reginaldo Rossi é
o convidado na quinta.

LEMBRANÇAS
(REDE BRASIL, SEG, 20:30 H)
Cláudio Lins recebe Paulo

Ricardo no programa "A Vida é
.um Shaw". O cantor relembra a

época de sucesso do RPM e o

auge da banda com o

lançamento do álbum

"Revoluções por Minuto".
Como não poderia deixar de ser,
Paulo Ricardo canta os "hits"

"Revoluções por Minuto",
"London London" entre, , ,

Outros.

ECLÉTICO
(SBT, SEG, 22 H)
No "Programa Hebe" desta semana, a

apresentadora conversa com mulheres que
atuam em profissões normalmente

, exercidas por homens. Ainda no sofá, os
alunos da Escola de Teatro Bolshoi de

]oinville, em Santa Catarina, a única filial no
mundo da escola russa de dança. O estilista

Ronaldo Ésper mostra a nova coleção de

vestidos de noiva. Nos musicais, a cantora
Luciana Mello.

RISO GARANTIDO

(Globo, seg a sex, 2:50 H)
Os episódios de "A Vida ao Vivo",
com Luiz Fernando Guimarães e Pedro

Cardoso, serão reprisados. O quadro exibido
no "Fantástico" em 1997, traz de volta os

dois atores envolvidos numa série de situações
cómicas. Na estréia o tema "Memória"
aborda algo bastante comum: o encontro de
um tipo "esquecido" e seu suposto amigo de

'

infância, que surge do nada com a famosa

pergunta "não lembra de mim?". A produção
será exibida após o "Programa do Jó".

PRÊMIO DE GREGO

(GLOBO, TER, 22:35 H)
Ney Latorraca é o funcionário público Raul

no episódio "O Automóvel", do "Brava

Gente". Na história a sorte chega para a

família de Raul quando ele ganha um carro

num sorteio. O problema é que ele não sabe

dirigir e logo descobre que não tem dinheiro

para pagar o seguro do carro. Com Maria

Zilda Bethlem,]úlia Feldens e Hugo Gross.

TENTAÇÃO
(GLOBO, QUI, 23 H)
Com o regime de Nenê, a família inteira. entra

de, dieta no episódio ''A Dois Quilos da

Felicidade" do humorístico ''A Grande

Família". A comida controlada por Nenê faz

com que Agostinho arme contrabando de

empadão em casa. Mas numa ida ao

supermercado, ela acaba escondendo,
bombons na bolsa e é acusada de furto, para
desespero de Lineu.

NORMALIDADES
(GLOBO, SEX, 23 H)
"Complicar É Normal" é o episódio de "Os

Normais". Desta vez, Rui e Vani acordam

cedo num domingo para buscar Luana

(Daniele Winitz), uma amiga que chega do
exterior. Enciumada, Vani também resolve

sair com Waldo (Evandro Mesquita). A
confusão aumenta quando Rui e Vani

descobrem que Luana e Waldo já se

conhecem.

CORREIO DO POVO SE

POR MARIANA MEIRELES

POpTEVÊ

SIMPIESMENTEsedutor
Um dos mais consagrados atores da televisão brasileira

faz o gênero "genro que toda a sogra gostaria de ter".

Extremamente educado e bem-humorado, Tony
Ramos trata qualquer pessoa que cruza seu caminho

sem qualquer resquício de superioridade. Chega ao

ponto de interromper a entrevista para atender ao

telefone da sala da assessoria de imprensa do
Projac, complexo de
estúdios da Globo no

Rio, e anotar um recado

como se fosse um

modesto funcionário da

empresa. O ator justifica suas

atitudes dizendo que não

acredita no glamour da
profissão. "Acho importante ser

eu mesmo a vida inteira. Não

quero me enganar com uma

falsa aparência hoilywoodiana",
ensina o ator de 53 anos.

A paixão pelo ofício é outro

traço forte. Fala do emerg�nte
empresário Manolo Gutierrez,
que interpreta em "As Filhas da

Mãe", com entusiasmo de

principiante. De fato, o perfil
do personagem deve mesmo

ter agradado bastante o ator.

Pelo menos a ponto de ter dado
um intervalo de apenas seis meses entre

o livreiro Miguel de "Laços de Farru1ia"

e a novela de Sílvio de Abreu. "Não

gosto de emendar trabalhos, mas fui

surpreendido pelo projeto: Se ao final

desse aparecer outro que me fascine,
estou dentro", imagina.

.

O visual cafona de Manolo - com

direito a roupas de cores berrantes,
costeletas à la Elvis Presley e unhas dos

dedos mindinhos crescidas - é apenas
um dos muitos atrativos. Como

também o mistério em torno de seu

passado. Mas para o ator, o elemento

que mais acrescenta à sua carreira é a

espontaneidade do personagem. "O
Manolo não está nem aí para o que

pensam dele. É desconcertante. Nunca

conseguiria ser assim", compara.
O fato de se tratar de um tipo que em

nada 'Íembra o circunspecto Miguel de
"Laços de Família" foi determinante

para Tony encarar a empreitada. "Achei
interessante vir com algo cómico depois
da densidade do anterior, já que o

espaço é tão curto", explica. A
admiração pelo trabalho de Sílvio de

Abreu - com quem fez o aristocrata

Edu, de "Rainha da Sucata", o feirante

Juca de "A Próxima Vítima" e o ex

presidiário Clementina de "Torre de
Babel" - também contou. "O Sílvio

gosta de provocar diferenciações entre

os papéis. Isso é estimulante", elogia.
De qualquer forma, Tony mão se acanha

Luiza Dantas/CZN

Tony Ramos, o Manolo de "As Filhas da Mãe"

em dizer que gosta de fazer novela. E é

também um fã do gênero como

espectador. "A novela é uma grande
identidade nacional. Quem duvida disso
comete no mínimo uma leviandade",
acredita. Mesmo com a agenda cheia,
consegue arranjar tempo para assistir às

tramas da Globo. "Acompanho 'Porto

dos Milagres' e adorei 'Um Anjo Caiu

do Céu" Gosto de ver para saber o que
está rolando com os meus colegas", confessa.
Só não costuma assistir às novelas que
faz no horário em que vai ao ar. Deixa

para conferir as cenas gravadas depois e

de preferência sozinho. "Esse negócio de
ver a estréia junto com todo o elenco é

um porre para mim. Fico constrangido
e nervoso. É o meu temperamento",
admite. Só quem pode desfrutar.da

companhia do ator neste caso, mesmo

que esporadicamente, é a esposa Lidiane.
Casado há 32 anos, Tony se diz
totalmente realizado no.amor, "Essa

I
mulher é ,a minha vida, parceira e

amante. E uma questão encerrada, não
tem receita nem explicação", friza.
No momento, Tony também pode ser

visto no cinema. Em cartaz no filme
"Bufo & Spallanzani", de Flávio
Tambellini, como um policial
honesto, já ganhou dois prêmios. O
Kikito de ouro de "melhor ator" no
festival de Gramado e o de "ator

coadjuvante" no Festival de Cinema

Brasileiro de Miami.
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POR CAROLINA MARQUES
. POpTEVÊ

Patrícia França aguarda ansiosa
os próximos capítulos de "A Pa

droeira". Não é paramenos. Blanca

de Sevilla, sua controvertida per
sonagem na trama de Walcyr
Carrasco, está prestes a realizar seu

maior sonho: casar-se com o

.rornântico e heróico Valentim,
papel de Luigi Baricelli. "Ela é louca
por esse homem. O amor que ela

sente é. muito genuíno", explica
Patrícia. Empolgada com os novos

rumos da enigmática espanhola,
Patrícia garante estar se divertindo
muito com as armações de sua

insus-peita vilã. "Nem gostomuito
de estereotipá-la.Mas as sacanagens
dela sãomuitas", pondera.

As próximas prómetem ins

tigar o público. Blanca, será res

ponsável inclusive pela prisão de

Molina, interpretado por Luís

Mello, seu companheiro em tantas

falcatruas. A espanholavai descobrir
que o falso padre, de comum

acordo com Fernão, "afanou" o

dinheiro da quermesse de Santo

Antônio, e o entregará para as auto

ridades da Vila de Guaratinguetá.
Tudo para ir ao encontro de Valen

tim, que está à procura das minas

de ouro. "Ela é muito bandida

mesmo. Faz qualquer coisapelo que
quer", justifica.

A atriz defende sua persona

gem com unhas e dentes, mas ima

ginaque o fim dela não seja tão bom
assim. "Não dá para esquecer as

atrocidades que ela já fez", teoriza
Patrícia, que no fundo torce para

que a personagem dê uma virada,
sem tornar-se boazinha. "As vezes

imagino que a Blanca vai se casar

com o Valentim e depois vai

mostrar a verdadeira máscara. Vai
lá e diz a ele que só queria a grana",
diverte-se entre gargalhadas.

Com as modificações feitas na
trama pelo diretor Roberto Talrna,
Patrícia acabou diminuindo o

sotaque deBlanca. Nadaque a tenhaT

deixado chateada. Pelo contrário.

Âcabou motivando a atriz a

promover outras mudanças
"físicas" em sua personagem. "Um
dia cheguei e disse que queria soltar
o cabelo em cena. Foi aprovado
sem problemas", comemora ela.

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Patrícia França, a Blanca de "A Padroeira"

P - Além das mudanças físicas, o que mudou na

persona�dade da Blanca?
R - A novela mudou. Então é normal que os personagens

também sofram modificações. O Talma me pediu para diminuir o
sotaque e tirar os pontos de interrogação da testa dela. A Blanca era

mais pesada, e conseqüentemente ficou mais leve. Atémesmo porque
está apaixonada. Ela arma as maiores ciladas para se dar bem, mas
o destino armou uma para ela. O que não muda é a esperteza e a

forma debochada como ela conduz sua própria vida.
P - Você acha que a partir dessa paixão, o público pode

enxergá-la diferente?
_

R - O brasileiro é um povo legal. A Blanca sempre foi bem

aceita pelo público. Nunca ninguém me abordou com reações
negativas. Ela tem umas sacadas ótimas. É engraçada e debochada.

Mas lógico que não dá para isentá-la. Ela cometeu erros, conseguiu
melar o relacionamento mais puro da trama, que era justamente o

de Valentim com Cecília, então acho que ela tem de pagar de alguma
forma.

P- A novela ainda possui problemas com a audiência. Até

que ponto isso interfere no trabalho do ator?

R - No meu trabalho, particularmente, em nada. Não dá para
ficar pensando nos números quando se tem de fazer um bom.
trabalho. As mudanças que acoriteceram, encaro como uma coisa

normal na profissão. Novela é assim. A gente tem de estar preparado
para tudo. É lógico que assusta um pouco, mas depois se acostuma.

Tenho gostado do que vejo. Achei que as modificações. foram
coerentes. A trama está mais leve, mais colorida. Outro dia vi uma

cena que me lembrou os filmes de Almodóvar. Acho que todo o

esforço feito para melhorar é muito válido. Afinal, novela é um

produto caríssimo. Tem qualidadele é vendida para o mundo todo.

Nada mais natural que se queira retorno deste produto.

SÁBADO{ 15 de setembro de 2001
---...;

"Gosto de

conquistar, em
todos os sentidos.

Sou meio

dominador, adoro
.

a mulher que faz
as coisas do jeito

que quero."
VLADIMIR BRICHTA,

o Ezequiel de
"Porto dos

Milagres".

r

"Assumo isso sem vergonha. "

XUXA, sobre o fato de não gostar tanto de crianças antes do nascimento

da filha Sasha, de 3 anos.

"Sempre fui afoita, mas era feinha. Então, tinha que ganhar os garotos
na lábia. E eles não conseguiam resistir."
CLÁUDIA RAIA, a Ramona de "As Filhas da Mãe", sobre sua adolescência

agitada.

'Você acha que vou me satisfazer sópor telefone? Ainda se o telefone

tivesse um formato diferente... "

H EBE, mostrando estar cada vez mais assanhada ao explicar o porquê
de não estar namorando com o empresário Ciro Batelli, que mora em

Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Sou imune a fantasias elucubrantes. Não precisa sermalabarista para
fazer sexo com qualidade.

"

'TONY RAMOS, mostrando que seu estilo não combina com o do Manolo de

"As Filhas da Mãe", que inventa loucuras para apimentar sua vida

sexual.

"O Oswaldo é um personagem irrelevante. Apenas mais um, não vai

marcar a minha carreira. "

FÚLVIO STEFANINI, reclamando do papel secundário em "Porto dos

Milagres". Apesar disso, o ator diz que não se arrependeu de ter

participado da novela porque contracenou com atores maravilhosos
como Arlete Salles e Louise Cardoso.

"Eu vejo a Angélica na programação, mas fazendo o quê eu não sei."
MARLENE MATTOS, que vai comandar a nova programação infantil da

Globo. A diretora diz que Angélica não vai ser excluída do horário

matinal, mesmo com Xuxa. apresentando úm programa infantil diário.

"Acho que gente como a Socorrinho devia passarpor um tratamento."
MÔNICA CARVALHO, sobre sua personagem em "Porto dos Milagres", que
largou o marido para ser "quenga".

"Ficar de rolo é coisa de adolescente. Se o sentimento for verdadeiro,
já é para morar junto.

"

REYNALDO GIANECCHINI, o Ricardo de "As Filhas da Mãe", que divide o

mesmo teta com a jornalista Marília Gabriela, desde 1999.

''Ainda não sei quem será a mãe. Estou conhecendo pessoas, tem muita

gente bacana por aí."
Marcelo Serrado, o Rodolfo Augusto de "Porto dos Milagres", que está

solteiro, mas mesmo assim quer real izar o desejo de ser pai brevemente.

"Tenho dislexia. Não consigo decorar as petevrss, só as idéias. Mas

todos são meus amigos e me tratam como deficiente mental."
PEORO CARDOSO, o Agostinho do seriado "A Grande Família", contando
que faz os colegas de elenco morrerem de rir sempre que chama ruco,

personagem de Lúcio Mauro Filho, de Guto. Globo.
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sALA FILME/HORÁRIO

1 TODO MUNDO EM PÂNICO 2 C
SEX À DOM -14h30 - 16h15 - 18h - 19h45 - 21h30

SEG À QUI - 15:15 -17h15 - 19h15 - 21h15

1VÍ0ULIN'G 'RÓUGÉ (ÀMOR EM' VERMELHÓ)
2 SEX À DOM -14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45 M

SEG À QUI - 15:30 - 18h15 - 20h45

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

3 SEX À QUI -15h - 18h - 121 h F

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

F - FICÇÃO/ M - MUSICAL R - ROMANCE! P - POLICIAL

Toda quarta-feira o ingresso terá o seu valor único d

R$ 3,00 para todas as sessões.

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 TODO MUNDO EM PÂNICO 2

13h30 - 15h15 - 17h -18h45 -20h30 - 22hlO
C

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
F

13h20 - 16h15 - 19h - 21h45

3
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

F
14h30 - 17h30 - 20h45

...

4 A SENHA
P

14h - 16h - 18h - 20h - 22h

5
PLANETA DOS MAC'ACOS

A
13h45 - 16h15 - 19h05

MOULIN ROUGE - AMOR EM VERMELHO
D/R

21h30

6
A HORA MARCADA

S
13h30 - 15h30 - 17h45 - 19h45 - 21h45

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

F - FlCÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

e'NE SHa"�I"Ó Mti"E=R_�i
JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

2

F

SALA FILME/HORÁRIO GÊNER

1 TODO MUNDO EM PÂNICO 2

13h30-15h15-17h-18h45-20h30-22hlO
C

A SENHA

14h - 16h - 18h
p

, A HORA MARCADA

22h - 22h
s

3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

13h20-16h15-19h-21h45

lEGENDA - A - AVEmuR!l/C - COMÉDlA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO
F - FICçÃo! R - ROMANCE! P - POLICIAL .

I Rf.I.RAIQ E8.L8PQ= 6.RI)NQ GAG.klASSQ .

POR CÍNTIA LOPES
POpTEVÊ

DOCE
inquietude
ji\1I

NOME - Bruno Gagliasso Marques.
NASCIMENTO - 13 de abril de 1982, no
Rio de Janeiro.

APELIDO - Bruno Azu I.

ESTRÉIA - No episódio "Mãe Menina", do
seriado "Mulher".
NA TEVÊ - "Gabi".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Logo
mudo de canal".

NAS HORAS LIVRES - "Jogo futebol na

praia".
No CINEMA - "Shakespeare Apaixonado",
de John Madden.

LIVRO - "Os Bastidores", de Simon Coke.

MÚSICA - "Por Enquanto", de Renato

Russo.

PRATO PREDILETO - Foundue de queijo.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - short.

MULHER BONITA - Ana Paula Arósio.
HOMEM BONITO - Fábio Assunção.
CANTOR - Cazuza.
CANTORA - Cássia Eller.

ATOR - Raul Cortez.
ATRIZ - Regina Casé.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - Taz, um cão da

raça Golden Retrivier.

CARRO - Astra.

PERFUME - "Safari", de Ralf Loren.

TIME DE FUTEBOL - Flamengo.
ARMA DE SEDUçÃO - A sinceridade.

PROGRAMA DE ÍNDIO - Procurar vaga em

estacionamento de shopping.
MELHOR VIAGEM - "Para'Cancun, em
1997".

SONHO DE CONSUMO - "Uma viagem ao

Tahiti".
FILOSOFIA DE VIDA - "Lutar por aquilo que

desejamos".
MANIA - "Usar boné".
MELHOR NOTÍCIA - "Quando meu irmão

nasceu".

SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Minha mãe,
Lúcia.
MELHOR COMPRA - "O meu cachorro".
INVEJA - "Daqueles que trabalham em

fábricas de chocolates".
LUXÚRIA - "É segredo".
GULA - "Com chocolates".

COBIÇA - "Me firmar na profissão".
IRA - "Shopping lotado".

PREGUIÇA - "De acordar".
VAIDADE - "Gosto de estar perfumado".

Luiza Dantas ICZN

Bruno Gagliasso, o José de "As Filhas da Mãe"

Bruno Gagliasso certamente não imaginava que a passagem por

"Chiquititas" rendesse tantos frutos. Graças ao trabalho no SBT, o
diretor Jorge Fernando fez o convite para Bruno integrar o elenco

de "A� Filhas da Mãe" no papefde José, um dos filhos de Rosalva,
personagem de Regina Casé. Recém-chegado de Buenos Aires, onde
permaneceu por um ano em função de "Chiquititas", a notícia pegou
o ator de surpresa. "Mal pude acreditar. A ficha só caiu quando
fiquei cara a cara com o Jorginho", lembra Bruno. A proposta
tentadora, claro, foi imediatamente aceita. "Pensei: não posso perder
esta oportunidade de jeito nenhum", recorda.

Fazer novela na Globo era um projeto antigo. Antes, ele havia

feito pequenas participações no "Você Decide" e no seriado

"Mulher". Animadíssimo, Bruno chega a arregalar QS olhos azuis ao

falar de Regina Casé, segundo ele, uma referência para qualquer
ator. "Ela é a melhor. Possui um 'timing' de comédia inacreditável",
elogia Bruno, para em seguida completar. "Aprendo só em vê-la

atuaódo", derrama -se. Bastante extrovertido,Bruno tambémdemonstra

entusiasmo ao falar de seu personagem em "As Filhas da Mãe". "Ele

corre atrás de seus ideais. Eu também sou assim", compara.
Antes de integrar o elenco da trama das sete, Bruno excursionou

pelo país com a peça "Os Meninos da Rua Paulo", de Ik.._ancis Mayer,
até meados de julho. Foi neste período que o ator pôde consta,�ar a
pORularidade com o púb!ico juvenil, princ.ipalmeute co� as

adolescentes. Tudo em funçao do malvado Rodrigo, seu persona'gem
em "Chiquititas". "Não imaginava que a novela tinha sido sucesso. FIquei
muito surpreso", revela o ator de 19 anos. Mas, o período em Buenos

Aires não foi uma experiência tão agradável. O ator conta que no início

encontrou urna certa dificuldade de adaptação. "Morar sozinho e no

exterior foi complicado, mas depois valeu a pena", conclui.
Mesmo com menos de um 'mês na telinha da Globo, o assédio

praticamente dobrou. E Bruno já teve provas disso. Em uma recente

gravação de "As Filhas da Mãe", várias adolescentes invadiram o

"set" de gravação e o ator precisou sair escoltado por seguranças.
"É muito bom ser querido pelo público. É um reconhecimento",
acredita o ator, que está sem namorada.
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rapidinhas
o "Pequenas Empresas Grandes Negó
cios" exibe reportagem mostrando como os

acessórios militares, como botinas e coturnos,
estão invadindo o mercado externo. A apre
sentação é de Esther Jablonski. GLOBO, DO

MINGO, 7:30 H.

A Record exibe as finais das equipes mascu

lina e feminina do campeonato "Brasil Open
de Tênis" realizado na Costa do Sauípe, na
Bahia. REcoRD, DOMINGO, 10 H.

Os músicos da Família Lima participam do

episódio "Quatro Minas para Quatro Ma
nos" do "A Turma do Didi". Na história,
Didi leva os meninos para a cidade grande.
O objetivo é arrumar namoradas para todos
os integrantes. Globo, domingo, 12:10 h.

Regina Casé é a convidada do quadro "Tá
no Papo" do "Gente Inocente". A atriz será

homenageada pelas crianças com um esquete
da versão mirim de Tina Pepper, sua perso
nagem na novela "Cambalacho". GLOBO, DO
MINGO; 13:25 H.

vARIEDADESJV SÁBADO, 15 de setembro de 2001

"Quero Dizer Q!Ie Te Amo", de Fernando

Trueba, é o filme da "Sessão de Domin

go". Com Antonio Banderas e Melanie Griffith.
O filme mostra a história de um homem que se

apaixona ao mesmo tempo por duas mulheres
bem diferentes. Ele, então, se desdobra em con

fusões para manter um romance com as duas.

REcoRD, DOMINGO, 16:15 H.

Denise Fraga revive a história de Terezinha
no quadro "Retrato Falado" do "Fantás
tico". Hoje com 66 anos, ela lembra que
queria dirigir o caminhão do marido. Até

que um dia, Terezinha pega a estrada e é

flagrada pela polícia. Boa de papo, "con
venceu os policiais a liberá-la e acaba vi
rando motorista profissional. GLOBO, DO

MINGO, 20:30 H.

"Como Era Gostoso Meu Dinamarquês" é
o episódio de "Sai de Baixo". Na trama,
Norton Nascimento é Felipe; um nobre di

namarquês em viagem pelo Brasil, que se

apaixona por Magda. O fato deixa Cassandra
radiante, mas o problema é que o nobre é

impotente. GLOBO, DOMINGO, 22:55 H.

ator Otávio Müller. O bailarino Carlinhos
de Jerus fica de frente com Gabi na sexta.

REDETV!, SEG A SEXTA, 23 H.

ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

OfZ.fazem
a diferença...

Rua Horá
Fone 31

DA casa
Um conhecido meu, por sua incapacidade de
combinar o sonho com a realização, terminou com

sérios problemas financeiros. E pior: envolveu outras.

pessoas, prejudicando gente que não queria ferir.
Sem poder pagar as dívidas que se acumulavam,
chegou a pensar em suicídio. Caminhava por uma rua

certa tarde, quando viu uma casa em ruínas. "Aquele
prédio ali sou eu", pensou. Neste momento, sentiu um imenso desejo de
reconstruir aquela casa.

Descobriu o dono, ofereceu-se para fazer uma reforma - e foi atendido,
embora o proprietário não entendesse o que o meu amigo ia ganhar com
aquilo. Juntos, conseguiram tijolos, madeira, cimento. Meu conhecido trabalhou
com amor, sem saber porque ou para quem, Mas sentia que sua vida pessoal
ia melhorando a medida que a reforma avançava.
No fim de um ano, a casa estava pronta. E seus problemas pessoais
solucionados.

o MAHATMA
vai a compras
Mahatma Gandhi, depois de ter conseguido a

independência da Índia, fez uma visita à Inglaterra.
Passeava com algumas pessoas pelas ruas de

Londres, quando sua atenção foi atraída para a

vitrine de uma famosa joalheria.
E ali ficou Gandhi, olhando as pedras preciosas e

as jóias ricamente trabalhadas. O dono da joalheira
imediatamente o reconheceu, e foi até a rua, saudá-lo:
- Muito me honra que o Mahatma esteja aqui,
contemplando o nosso trabalho. Temos muitas
coisas de imenso valor, beleza, arte, e gostaríamos
de oferecer-lhe algo.
- Sim, estou admirado com tanta maravilha -,

respondeu Gandhi. - E mais ainda surpreso
comigo, pois sabendo que podia ganhar uma rico

presente, ainda consigo viver e ser respeitado sem

precisar usar jóias.

A reflexão
Deséobri este poema de

Jenny Joseph num

quadro, na casa do meu

agente americano Alan

Clarke, e naquela época
fiz minha própria
tradução/adaptação
para o português
(que segue abaixo).
Recentemente descobri
um livro com o mesmo

título da poesia, lançado
pela Editora Marco
Zero (com traduções de

Lya Luft), contendo
vários textos

interessantes sobre a

velhice.

O jogo Juventude e Flamengo, que se en-I----------------

frentam pelo "Campeonato Brasileiro", é t-ftmn-nTT-t+:rtrrTPt"-,"Pnrn....."."...,crrr.:rrtc;r=t,.,,,.,..,

transmitido para todo o país, exceto para a

cidade de São Paulo, que acompanha Goiás
e Corinthians. GLOBO, DOMINGO, 15:45 H.

QUANDO ENVELHECER,
,

/

quero usarpurpura
Quando ficar velha, quero usar púrpura com chapéu vermelho, que não combina
e fica ridículo em mim.
Vou gastar o dinheiro que tenho em uísque, usarei luvas no verão, e me queixarei que
falta manteiga em casa.

Vou sentar-me no meio-fio quando estiver cansada, comerei todas as ofertas do

supermercado, tocarei as. campainhas dos vizinhos, arrastarei meu guarda-chuva nas

grades da praça, e só assim me sentirei vingada por ter sido tão séria durante a minha
juventude.
Vou andar de chinelos, arrancar flores do jardim-dos outros, e cuspir no chão.

Vou usar roupas horríveis, engordar sem culpa, comer um quilo de salsichas
no almoço, ou passar uma semana só �a base do pão e picles.
Vou juntar caixinhas, lápis, e rótulos de cerveja.
Mas, enquanto ainda sou jovem, preciso de um tipo de roupa que me deixe
seca em caso de chuva, tenho que pagar o aluguel, não posso dizer palavrão na

rua, sirvo de exemplo para a infância, preciso ler jornal, estar informada,
convidar meus conhecidos para Jantar.
Por isso, quem sabe eu não deveria começar a treinar desde agora?
Assim ninguém vai ficar chocado quando, de repente, eu ficar velha
e começar a usar púrpura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

3097 - JGuÁ
ESQUERDO R.

Adolorato C.

Pradi, Lto.

Flamboyante. -

Terreno 823,30m2
R$ 43.000,00

COMPRA e VENDA

2162 - CENTRO - R. Proc. Gomes
de Oliveira, 1272 - casa 100m2, 1
varanda, 2 salas, 2 dorm., bwc, coz.,
área serviço, ·garagem. Terreno
307,2Sm2. R$ 60.000,00

Raisisse - Temos vários lotes -

R$ 11.500,00 à vista ou

R$ 5.000,00 entrada +

R$ 300,00 mensal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 27,5-2920 - 275-2777

COD 114 - Vila Lenzi � 1 suite, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro -Valor

R$ 106.000,00

CD 1'2 - Vila Rau - 1 suite, 3 quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros - Proximo a

Faculdade - Valor R$ 55.000,00

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

CD 111 - Agua Verde - 3 quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem - Próximo aos

escoteiros - Valor R$ 32.000,00

CD 089 - Ilha Da Figueira - Residêncio em dois pisos 1
suite e 3 quartos, 2 salas, recém terminada - Próximo a

Metalnox - Valor R$ 95.000,00

CD 122 - Agua Verde - 1 suite, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, lavanderia, dispensa, 2 banheiros,

área de festas, garagem - próximo ao Posto
Marcola - Valor R$ 75.000,00

CD 027 - Vila Lenzi - 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros, cozinha, lavanderia, garagem

Valor R$ 55.000,00

Laonl
Imóveis

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais
dependências

275-3108

Rua Claudio Tomazelli - Recanto
Feliz - 1 suíte + 2 quartos e
demais dependências, ct

churrasqueira

"TERRENOS
• Loteamento San Lore (Jguá Esquerdo) - Entrada mais financiamento.
• Loteamento Vêneto (Estrada Nova) - Entrada mais financiamento.
• Loteamento Lucena (Ilha da Figueira).
• Terreno com área de 300m2 - próximo à Malwee - R$ 12.000,00

/'

APARTAMENTOS
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms, cf 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendõerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cf 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.000,00

"o�� � aquc, V� co-rw0Y}CVV

� Ó't�op����
� e- com;�� preços".

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

'TEODORO
CoAAEroRDE.IMÓVE.JS/cred8054

Rua Gov. Jorge Lacerda, 166 - Fone: (47) 371-3724
E-mail: teodoroimoveiséj'terra.corn.br

"CASAS À VENDA "ó

503 - Centro - Casa de madeira cl 100m2 - s'cuartos.
terreno cl 396m2. Centro - de fronte

Unimed .' R$ 37.000,00
511 - Chico Paula - Sobrado cl 215m2 - 1 suíte + 2

quartos. Rua Francisco Paulo, 945, R$ 88.000,00
521 - Chico Paula - Casa alvenaria cl 105m2 - 3

quartos, terreno cl 650m2 .. .: R$ 55.000,00
518 - Chico Paula - Casa mista cl 100 m2 - 3 quartos
+ 2 salas. Terreno cl 470m2. Rua Fco.

Paula R$ 32.000,00
523 - Figueira - Casa alvenaria cl 132m2 - 04 quartos,
terreno cl 375 m2. Rua 913, Loteam. Divinópolis .....R$
45.000,00
516 - Figueira - Casa alvenaria com laje cl 120m2
(fase acabamento) - 3 dormitórios. Morro Boa

Vista R$ 23.000,00
514 - Jardim Lenzi - Sobrado fase acabamento cl
209m2 - 1 suite + 2 quartos. Rua Francisco

Piermann, \ R$ 65.000,00
519 - Néreu Ramos - Casa alvenaria com laje cl
70m2 - 4 dormitórios. Loteamento Zanghelini, ......R$
29.000,00
520 - Nova Brasília - Casa alv. cl 181m2 - 1 suíte +

2 q. + sala comI. cl 75m2. Rua Dona

Antonia, R$ 98.000,00'
501 - Ouro Verde - Casa alvenaria cl 114m2 - 03 quartos,
terreno cl 516m2. Rua Elisa Wolkmann, ........R$ 29.000,00
524 - Rau - Casa de madeira cf 100m2 - 03 quartos,
terreno cf 430 m2. Rua Luís Picolli (cl asfalto) .....R$ 25.000,00
506 - Rau - Casa alvenaria cl 140m2 - 1 suite + 2

quartos. Rua Hermann Purnhagen, próx. gráfica
22 R$ 60.000,00
525 - Vila .Lenzi - Casa alvenaria cl 97 m2 - 3 quartos,
terreno cl 473 m2. Rua Vitor Rosemberg ...... R$ 48.000,00
515 - Vila Lenzi - Sobrado cl 255m2 - 1 suíte + 2 quartos,
cl sala comI. Rua Marcelo Barbi, R$ 98.500,00
517 - Vila Nova - Sobrado cl 438m2 - 1 suíte él hidra

�------�--------------------------�--------------------�---------------
,'( CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.. --"

+ 4 quartos, cl sala comI. (+- de 80m2). garagem 3

automóveis e demais dependências. Rua OlíviO D.

Brugnago, 624, R$ 220.000,00
509 - Centro - Sala Comercial cl 33m2. Rua Guilherme

Hering, Centro - próx. Farmácia Baruffi ....... R$ 18.000,00
505 - Balneário Camboriú - Apto. cl 95m2 - 03 q. , 02

BWC, 01 vaga garagem. Av. Atlântica, 3.85à ......R$ 55.000,00

"TERRENOS À VENDA":

128 -. Amizade - Terreno cl 728,75 m2. 'Rua Roberto

Ziermermann - Loteamento Behling R$ 29.000,00
108 - Amizade - T�rreno cl 557,60 m2. Rua Jõao Batista

Rudolf - Resid. Versalhes. (asfaltado) R$ 33.000,00
134 - Barra - Terreno cl 844,90 m2 - 500m. do

Botafogo.: R$ 10.000,00
118 - Centro - Terreno cl 575 m2. Próximo ponte do

Bradesco :.R$ 48.000,00
133 - Chico Paula - Terreno cl 546,84 m2 (14x39).
Próximo Posto Marcolla R$ 25.000,00
126 - Figueira - Terreno cl 3.334 m2. Lateral da Rua

José Theodoro Riberiro, de fronte Indumak .....R$ 100:000,00
115 - Jardim Lenzi - Terreno cl 450m2. Rua Marcelo

Barbi, R$ 20.000,00
114 - Jardim Lenzi - Terreno cl 480m2 (15x32). Rua

Esmeraldina Junkes, (rua com asfalto) R$ 15.000,00
117 - João Pessoa - Terreno cl 1. 750 m2. próx. polite

. de.Schroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
127 - Rio Cerro - Terreno cl 750 m2 + área de domínio.
BR SC 416, antes Nanete Malhas R$ 17.000,00
124 - Rio Cerro. I - Terreno cl 780 m2 de esquina.

-

Loteamento Alzira Hardet R$ 14.500,00
135 - São Luís - Terreno cl 451,20 m2 (12X37,60)

-

próx, Estofados Jardim R$ 15.000,00
132 - Vila I:.alau - Terreno residencial c] +>

900m2 R$ 65.000,00
102 - Vila Nova - Terreno cl 17x38 = 646 m2. Rua

Waldemar Rabello, lateral Rua 25 de Julho ....... R$ 27.000,00
* CONSULTE-NOSSOBRE OUTROS IMÓVEIS,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ref.: 13 {entro - Rua:
Clemente Barato - RS 80.000,00
Neg. cl 03 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. Terreno c/465,40.

e .u. entro - ua:

Rudolfo Hufnuessler - RS
80.000,00 Neg. 01 cosa de

120,OOm2 e sobrado de
180,OOm2•

Ref.: 18 Centro - Rua:Angelo
Schiochet- 01 cosa c/77,OOm2 +

OI cosa c/56,OOm2• Valor
Negociável.

ReI.: 22 (entro - Ruo: Equador - cj 03 quartos, '02 solos, copo,
cozinho, 02 bwc, lavanderia, garagem. (aso cj 196,00m2• Valor
Negociável.

�el.: 51 Ilha do Figueira - 'Ruo: Rudolfo Sonson - 04 quartos, solo,
copo cozinho, lavanderia, bwc, garagem. RS 53.000,00 Negociável.

ReI.: 508 (zerniewicz - Ruo: 13 de Maio - (aso em construção cj
terreno de 580,OOm2 prox. 00 colégio Alberto Bouer. Valor Negociável.

Chave

..

IS Ç.Q�R�I.Q P'Q r.QY� : �.�

-

LOCACAO

Apto. Condominio Amizade cl 03 dorm.,
garagem
Apto. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 790 39
andar - 03 dorm. + dep. De emp. CI garagem
Apto. Rua: Cabo Harry Hadlich, 358 - 03

dorm., cl garagem
Apto. Rua: Angelo Schiochet, 52 02 dorm.,
cl garagem

, Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro, 01 dorm.,
si garagem
Apto. Rua: José Emmendorfer, 1090 - 03

dorm., cl garagem
Casa de alvenaria - Ana Paula, Prox. Posto
Mime
Sala comi. Rua: Reinoldo Rau, 728 35m2
Sala comi. Rua: Procopio Gomes de Oliveira,
138065m2
Sala Comi. Rua: Barão do Rio Branco, 411
Ed. Klein c/55m2
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
Sala· Comi. Rua: Av. Marechal D. da Fonseca,
Prox. Doia Training
Sala Comi. Rua: Reinoldo Rau, Ed, Market
Place TERREA
Sala Comi. Rua: Antº Carlos Ferreira, Prox.
Arte Laje

CHave CHave
.....

VOCE PODE TER UMA
BELA VISTA

��QUIT.rm
�N� �. Pil11tR WOLi

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

cj elevador
Financiamento diretocom constr.

ou financ. pelo Banco.
Const. e Incorporadora.

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

CHaveCHave CHave CHave

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

I M ,o 8 I L I A R I A

MENEGOTTI

�'550.J 5229 CASA - JARAGUA
ESQUERDO - R.FRANCISCO

WINTER, 237. CASA ALVENARIA,
,

COM 03 QUARTOS, 03 WC, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, DISPENSA,
GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO
E ÁREA DE FESTA. Área da terreno

375.00 m2 Área Benfeitorias
200.00m2. Preço: 75,000.00

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE
- R.ROLF ALBERTO BALLOCK,84 -

VERSALHES - DEP: 01 SUíTE, 02 QUAR
TOS, SALA, COPA, COZINHA, 02 BWC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do
terreno 450.00 m2 Área Benfeitorias
180.00 m2 Preço: 80,000.00

5235 CASA - JARAGUA 99 - R.938
NQ 173 -LOTEAMENTO OURO
VERDE - CASA MISTA, COM 03

QUARTOS, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA E GARAGEM. Área do
terreno 390.00 m2 Área Benfeitorias

63.00 m2 Preç0:21,000.00

5192 CASA ALVENARIA - VILA
RAU - R. ANTON FRIERICHS,89 -

RES. HELENA II - DEP.: 03 QUAR
TOS; 01 BWC ; SALA; COZINHA;
LAVANDERIA; CHURRASQUEIRA;
GARAGEM PARA 03 CARROS. Área

do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 173.00 m2

Preço: 37,500.00

CHaveCHave CHave

FONE: (047) 371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5178 SOBRADO - CENTRO, - R. GUI
LHERME WEEGE,496 - PAY.SUP.:02 SUI
TES,03 QUARTOS, 02 SALAS, DESPENSA,
01 BWC, SACADA - PAY.INF.:01 SUíTE,
03 SALAS, 01 SALA DE JANTAR, 02 LA

VABO, CHURRASQUEIRA, COZ., LAVAN
DERIA, 02 GARAGENS. - AQUECI
MENTO DE ÁGUA SOLAR E ELÉTRICO -

ALARME - PORTÃO EGETRONICO -

TERRENO DE ESQUINA. Área do terreno

300.00 m2 Área Benfeitorias 314.00 m2

Preço: 180,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU -

R.ANTON FRIERICHS LOTE NQ 37
PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA, WC,

LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO:
03 QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, WC, LAVANDERIA,

GARAGEM P/3 CARROS. Área do
terreno 300.00 m2 Área Benfeitorias

306.00 m2 Preço: 70,.000.00

5231 SOBRADO - SAO
LUIS - R.EDSON CARLOS
GERENT, 39
SOBRADO COM 1 SUíTE, 2

.

QUARTOS, SALA, COPA,
w COZINHA; DISPENSA, WC,

LAVANDERIA, GARAGEM
PARA 02 CARROS,
CHURRASQUEIRA, ALARME,
AQUECIMENTO DE ÁGUA
A GAS E ESCRITORIO. Área
do terrerio 392.00 m2 Área
Benfeitorias 178.40 m2

Preço: 79,500.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

a
LTDA

Telefone de plantão:
9973-9093IMÓVEIS •

1010 - Centro - próx. Stúdio FM -

casa de alv. c/280m2, c/ suíte + 2

qtos, salas conj., garagem pi 2
carros. Com armários sob-medida
nos dormitórios. R$ 140.000,00

1036 - Centro - defronte Cartório
Dna. Áurea - casa antiga cl

347,40m2• Terreno cl 668,65m2•
R$ 160.000,00.

1037 - Centro - próx. Studio FM -

terreno cl 309m2, edificado cl casa
antiga. R$ 148.000,00.

1124 - R. WalterMarquardt -

150m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno
cl 609m2• R$ 67.000,00

1052 - Água Verde - Próx. Igreja
São Judas - 135m2, cl 4 qtos, 2
bwc's. Terreno cl 450,OOm2•

R$ 59.000,00.
.,.

1225 - Jguá. Esquerdo - Casa mista cl
4 qtos. Terreno c/ 14 x 28. Local alto.

R$ 32.000,00.

1325 - Vila Lenzi 7 R. Onélia Horst -

Terreno cl 570m2, cl casa alv. cl
60m2, 2 qtos. R$ 32.000,00

1993 - Schrõeder - 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

1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl
5 qtos, 2 bwc's, área pi festas.

Terreno c/ 1.541,35m2• R$ 85.000,00
- Aceita casa em Jguá. ou carros.

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

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

Aceita casa central.

1439 - Próx. Clube dos Viajantes -

casa alv. semi-acabada, c/165m2,
cl 3 qtos, 2 bwcs. Terreno cl

450m2• R$ 28.000,00

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.

1300 - Vila Lalau - casa de alvenaria
com 145m2, 3 qtos, bwc, sala, copa,

cozinha, lavanderia e garagem. Terreno
cl 456,OOm2• R$ 75.000,00.

1297 - Vila Lalau - próx. Posto
Mime - alv. cl 156m2, cl 4 qtos, 2

bwc's. Terreno cl 450,OOm2•
R$ 55.000,00.

3313 - Res. Ilha 'dos Açores -

NOVO - cl suíte + 1 qto, sacada c/
churrasqueira -

R$ 45.000,00.
3034 - Ed. Barão - em frente Elite

Móveis - Suíte, 2 qtos. R$ 55.000,00.

3001 -

Ed. Jacó
Emmendoer-
ter - PróX.
Stúdio FM -

Suíte cf hidro,
2 qtos.,
2 vagas de

garagem.
R$ 92.000,00.

3050 - Cond.

Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal -

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

3356 -

Ed. Morada
do Sol - suíte
+ 1 qto,
1 vaga de

garagem.
R$ 48.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m
2

, térreo, 02 quartos, garagem
aberta, no Jardim das Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40

Entrada RS 20.000,00 + prestações à partir
de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).

À vist.a RS 33.000,00 (aceito propostas)

��H\11 m rITétliJ I
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

372-1499
371-3807

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

LANÇAMENTd:
RESIDENCIAL ROCHEDO

DEPENDÊNCIAS
APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VIVA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL .. QEODOROOA FONSECA. 143S-SALA04

CRECI1439-J

ALUGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172

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

demais dependências. Churrasqueira individual,_ 2 vagas -

na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado,
307 - Terreno central com 362,62m2 - Lateral da Rua Mal.
Deorodo da Fonseca.
311 - Terrena com 2 casas 'em madeira com área de
871 ,98m2 - Bairro Rio Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro

404 - Casa alvenaria com

, 120,00m2 - Rua Roberto
Ziemann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.

R$ 28.000,00 (aceita
automóvel de menor valor).

304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00

II
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.............. � ' ..

I. Terreno com 535����;,���ina, no loteamento 1. Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.

. • Terreno com área de 442,OOm2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00. '.

1• Terr��o com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henriq0e Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,OOm2 (cada), no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
11.000,00.

II. Terren.
o com 405m2, esquina, Loteamento São

Cristovão. Valor R$12.000,OO.
I.

CASAS
• Casa de clvenoric com 130,OOm2, situado no

,

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.

. • Casa deAlvenaria com 400,OOm2, Centro.

11.112
(meia).Água de Alvencrio.vlü.Oüm''. na Rua

José Narloch,no Ana Paula II. (Rua asfaltada). Valor
'R$ 17.000,00

,� • 112 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
co

co Verde. Valor R$ 14.000,00
� • 1/2 (meia) Água de madeire, loteamento Ouro
';

!

I
Verde. Valor R$ 12.000,00

1ê LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

�------------------------------------� PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE .

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

1
Atenciosamente,

.

A Diretoria

.1nformativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE'ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARA CORRETORES DE IMOVEIS

\

o centro Catarinense de Resolução de conflitos estará
promovendo cinco cursos de Negociação, Mediação
e Arbitragem a partir do dia 17 de setembro, de acordo
com o calendário abaixo:
17/09/ à 28/09 - Blumenau;
01/10 à 11/10 - Florianópolis;
29/10 à 09/11 - Videira;
19/11 à 30/11 - Criciúma;
01/12/ à 14/12 - Brusque;
Os cursos serão ministrados em locais a serem

informados oportunamente das 08:00 às 12:00 horas
com carga de 40 horas aula. O investimento é de R$
360,00, que pode ser parcelado em 04 vezes. Para
corretores de imóveis está sendo oferecido
uma bonificação de 50%, ficando o curso por R$
180,00, que poderá ser parcelado em 02 vezes. Será
fornecida apostila e certificado de conclusão.
A proposta do Curso
O curso visa habilitar pessoas a administrar conflitos
através das técnicas de Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, tanta para abrir um campo
de trabalho, como para utilizar essas técnicas em seu

ambiente de trabalho, melhorando a qualidade de
relacionamento com empregados, gerentes,
fornecedores e, principalmente, com os clientes.
Com a recente criação de Câmaras de Mediação e

Arbitragem em várias cidades e com a futura criação
da Câmara de Mediação e Arbitragem da Habitação,
abre-se uma nova oportunidade para os profissionais
do mercado imobiliário.
A mediação e a arbitragem
A mediação é uma técnica na qual duas ou mais

pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

um profissional qualificado (Mediador), para obter, em
curto espaço de tempo e baixo custo, uma solução
consensual, satisfatória e duradoura. O papel do
Mediador é o de facilitar a comunicação entre as partes
fazendo-as ver a melhor solução.
Já a Arbitragem, oficializada no Brasil através da lei
9.307/96, prevê a colocação em contratos de uma

cláusula Arbitral, de tal forma que eventuais conflitos
oriundos deste não serão remetidos ao poder judiciário
e sim resolvidos por um Arbitro da confiança das

partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

sentença judiciai.
Maiores informações poderão ser obtidas no CRECI/
SC (48) 244-9144

CRECII541·J VENDE:

Cód. O I I I - Lotes cl área

aci�a de 516,96m2, pronto para
construir, totalmente plano,
próximo a Escola, Creche, Mercado,
Ponto de Onibus. Lozalizado na

Rua 693. Leopoldo Bleze, Loteamento
I .

Jomar, bairro Estrada Nova.

Valor R$ 12.000,00, à vista

. ;

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Wc »LE 'll (0**47)
372-2903

'

9973-3623
CASAS
Amizade - Alv., cf 137,00 m2 - Ó1 suíte, 02
quartos - R$ 79.000,00 ( Nova )
Amizade - Alv. cf 180,00 m2 - 03 quartos - R$
75.000,00
Amizade - Alv. cf 130,00 m2 - 03 quartos - R$
25.000,00
Amizade - Alv. cf 120,00 m2 - 03 quartos - R$
47.000,00
Centro - Alv. cf 210,00 m2 - 02 suítes - R$
120.000,00 '

Centro - Alv. cf 660,00 m2 - R$ 285.000,00
Czerniewicz - Alv. 120,00 m2 -03 quartos e
mais 70,00 m2 de madeira - 3 quartos - R$
70.000,00
.Czerniewicz - Mad. cf 49,00 m2 - 03 quartos,
terreno cf 1.075,00 m2 - R 32.000,00
Czerniewicz - Alv. cf 300,00 m2 - 01 suíte, 03
quartos - R$ 150,000,00.
Czerniewicz - Alv. cf 210,00 m2 - 05 quartos -

R$ 80.000,00
Estrada Nova - Mad. cf 48,00 m2 - 02 quartos -

R$ 16.000,00
.

Ilha da Figueira - Alv. cf 124,00 m2 - 03 quartos
- R$ 73.000,00 - terreno cf 1.190,00 m2
Vila Lalau - Alv. cf 140,00 m2 - 01 suíte, 02
quartos - R$ 80.000,00 ( Nova)

APARTAMENTOS
.

Centro - Residencial Agata cf 77,87 m2 - 01
suíte, 02 quartos - R$ 85.880,00

Centro - Residencial Ágata cf 60,76 m2 - 02
quartos - R$ 55.600,00
Centro - Residencial Talismã cf 69,90 m2 - 01
suíte, 01 quarto - R$ 68.000,00
Centro - Edifício Pérola Negra cf 107,12 m2 - 01
suíte, 02 quartos - R$ 95.000,00
Centro - Residencial Clarice Koch cf 68,69 m2 -

01. suíte, 02 quartos - R$ 75.000,00
Guaramirim - Centro - Edifício Topázio cf 94,29
m2 - 01 suíte e 01 quarto - R$ 80.360,OÓ
Centro - Residencial Jade - apto em construção
cf 91,43 m2 - R$ 76.000,00
Centro - Residencial Esmeralda - apto em

constriução cf 64,74 m2 c venda financiada -

consulte!

TERRENOS
, Czerniewicz cf 378,00 m2 - Residencial Bela
Vista - R$ 10�000,00 assumir doze parcelas de
R$ 1.550,00
Czerniewicz cf 750,00 m2 - R$ 60.000,00
Vila Rau c.f 328,00 m2 - R$' 12.500,00
Vila Rau cf 420,00 m2 - R$ 18.000,00
Ilha da Figueira cf 397,00 m2 � R$ 15.QOO,00

CASA NA PRAIA
sobrado em Barra Velha cf 190,00 m2
Casa Alv. em Itaguaçú cf 110,00 m2
Casa Alv. em Enseada cf 95,00 rn2

CONSULTE NOSSASOUTRAS OPÇÕES DEVENDA!

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

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

VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

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

106 - TIFA MARTINS· 134,00m', 3 dorm.
sala, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Terreno
2.8DO,00m'. Rua Irineu Franzner- R$ 45.000,00

601- CENTRO· Prédio com 240m', galpão com
280m'. Rua Procópio Gomes· R$ 220.000,00

135 - CENTRO· Casa em alvenaria com

112m'. Terreno com 239,57m'.. Rua Cabo
Harry Hadlich, 644 . R$ 70,000,00

109 - JOÃO PESSOA· 3 dorm., sala,
. cozinha, bwc. Terreno 686,00m'. Rua Arthur
Gonçalves de Araujo, 601. R$ 20.000,00

140 - JOAO PESSOA· casa de alvenaria com

78m', 3 dormitório, sala, cozinha, 2 bwc,
. garagem e lavanderia. Terreno com 345;58m'.
Rua Francisco Panstein, 28. R$ 25,000,00
�" .. " •. " .• �'.��"'�''''''''->. .•.. ,., ,

•

... "...

112 - CASA VILA NOVA· casa madeira com

100m' + galpão com 180m'. Terreno com

1.113m'. Rua 25 de julho, 1971·
R$ 220.000,00

LOCAÇÃO Vila Nova APTO· 2 dormit., e demais dep. R$ 250,00
vn L

.

CASA 3 t d is d dê $. .

"Temos: Terrenos residenciais, terrenos industriais, chácaras.
Consulte-nos"

SÁBADO, 15 de setembro de 2001
...............................................................

,

CHACARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA EQUALlDADE:adquiro

uma chá roca de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto o
•

riqueza natural do região, em uma área pr.ivaliva, com trilho ecológico, floro
e fauno nativas, nascentes, logos com peixes, quiosque com churrasqueira à
beiro do riacho, pontilhão e passarela de eucaliptos, área poro quadro de
entreternimento, sanitários com faço filtro com trotamento septico, rede
elétrica com posteamento e iluminação nos érees de circulação. Realize o

sonho de morar junto a natureza com os águas do rio correndo entre os

pedràs e o ba�ulho mágico que produzem. Qualidade de vida com fácil
acesso e ótimo localização é tudo o que você preciso o 6km do centro, Rio
Molho 400m após o g�uta, 1 º acesso o esquerdo, servidão dos palmeiros

km3. Trotar: 370-8563 ou 9975-01 02

CASA DE
ALVENARIA

146,44m, suíte + 2
qtos, sala estar,

, jantar, cozinha,
churrasqueira,
-garagem pi 2

carros.

RS 75.000�OO. Rua
Henrique Behling .

Amizade.
Tratar: 9973-

5486, com Flávio

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

com desconto em folha
I

até 36x.
Tratar:

(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764'

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO
EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Necessitamos: Cobrador

Exigimos: moto própria
Oferecemos:

. Salário + comissão + ajuda de custo
- Entrevista com Sr. Valdir, das 8h30 as 1 O horos, 29•
feira à sábado .

. Apresentação munidos de documentos.

EnJ. R.Dr.João Colim, 128, sala II·Centro ·JoinviUe - SC (47) 422-0163

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?
Ligue com cheque pré

até 12 vezes

Tratar:

(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

!IiiIi)]1 ESQUADRIAS

� dARAGUÁ
ALUMíNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANElAS
PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

.... RYél§!1!!1!él.R.��p�I .. êªt1�I.! ....??=ªª�P�D.ºi .••••••••••••••3.l.I::§l$§

�alte.,_.CIO
PI
N
OI
...
IJ
w
�
IJ

Corretor de Imóveis

E-mail: rotewold@netuno.com.br

* CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi, ótimo local.
Rua Jaime Gadotti, Rua com asfálto, contendo 3

quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lav., goragem +

área de 70m2, coberta com laje paro ampliação em

terreno de 435m2, todo murado. Vojor R$
60.000,00
* CASA olvencrto 110m2, Jaraguó Esquerdo,
próximo Carrocerias Argi, c/ 4 qtos, sala, coz.,
bwc, faltando acabamento externo. Terreno de
400m2. Valor R$ 25.000,00

COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

ARQUITETOS
ATENÇÃO

Vendo SOFTWARE
ARCHICAD original,

versão 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16) 624-4333
E-mail: mmanhas@yahoo.com.

Manequins, Cabides, Estantes, Closet's, Utilidades Domésticas, Etc.

Rua Mal. 'Deodoro da Fonseca, 1369 - Centro - Jaraguá do Sul- Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE - Casa em, alvenaria, com área de 105m2, Rua Jorge
Pinte r, 83 - Corupá - Centro - R$ 33.500,00
VENDE - Chácara com 2S2,SOOm2, casa mista com 97m2,
cachoeira, água em abundância - Corupá - R$ 39.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 270,00
ALUGA - Casa de madeira - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
·R$200,00

.

ALUGA - Sala. comercial - Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
,R$550,00

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168'
Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

Medelin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br·

I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776

sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

,Sua melhor oP9ão de prazer

v4hr*,,:'i��'1C+1"'C 24 JtCTA�
/

Atendemos Eles, Elas e Casais
Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

f:'ON E: (471 9991"S668
Jarag�á do Sul e região Jhony

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

'lIMPESA DE FOSSAS;
.DESENTUPIMENTO DE 'CANOS PIAS

�EIROS E CAIXA DE GORÓURA;'
�OS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

'lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: {47} 370-0778

PLANTÃO; (47) 9117-4713
tUQ Urubici, 1027 - lateral da José Picolli - tote 31 - �strada Nova, Jaraguó do Sul

VENDE - Terreno no

loteamento, casa nova II -

próximo Salão 25 de Julho.
Preço R$ 7.00.0,00 super nego

, III '

5 .' : �Q�R�I.QP.Q.�QYR:�.?

VENDE - Casa de alvenaria em

construção (na laje), com

140m2, terreno de 450m2,
Loteamento Piazera II - Ilha
da Figueira. Preço R$ 11.000,00
mais financiamento

VENDE - Casa de alvenaria
com 80,00m2, com 3 qtos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia
e garagem. Rua 768 - Ilha da

Figueira. Preço R$ 18.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

OPORTUNIDADE
DE TRABALHO

Empresas com 120 filiais no

Brasil, seleciona, pessoas para
vendas e liderança.
Maiores de 25 anos.

Apartir das 15 horas, comparecer ria
Reinoldo Rau, 327, sala 1 - Centro -

ao lado da Maluta no calçadão

-

senac iii
Jaraguá do Sul

Informática
.Web Designer
.Dreamweaver Ultradev
.Flash Básico
.Auto Cad
.c abeam ento

Estruturado

BOA NOTíCIA
Para funcionários público,

estadual de todos os órgãos,
empréstirJo comamenor

taxa de juros, sem consulta
do SPC ou SERASA,. agora

também para Jaraguá do Sul
e região. Tratar:
275-1752

ou 9991-6366

E-mail:

I "ar Imóveis!
Fone: 275-2010 - Creci 852-J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583
VENDE

- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suite + ,'1' q.to",'bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cf chúit��4� '-<ii,q,r'I'c:;f.em,
playground, piscina, salão de festas "e l!1.,ef,I!''í(!à,�:O-�-e'�·, 'R$
80.000,00 negociáveis, pronto para morar. ,.<",

.' ,

- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade'.�<;;arage:n�, .área
de lazer e festa. R$ 15.000,00 entrada .. Acerta-se canro na

troca.
'

.:'
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Editlclo Jardim
São Luis. Entrada R$ 10.781,00 hegociável. ,

.

- Sala comercial, bairro São Luis, próximo arroz urbano,' Edificio
Jardim São Luis. Entrada R$ 7.754,00 neqociáveis;
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 'bwc, 1

sala, 3 qtos. cl sacada pi lagoa e garagem pI 2. carros. Parte
inferior cl cozo cl churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala cl bar
+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.

R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Terreno no B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir .01
salário minimo mensal..
- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 5.500,0.0 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário minimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15xl0) - R$ 32.0,00,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) ct 105m2,
garagem pI 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suite +

3 qtos., Viía Lenzi.
- Apto. 2 qtos e demais dep., cl sacada, área de festa, faragem
cl portão eletrônico, Vila Lalau - R$ 4.625,00 de entrada.

SE SENA/

F/ESC

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕES ABERTAS P4R�:
. :.,'

CAD Confecção - 60h. .'�;:i4L�'>:�;:
MOPE (Treinamento Específico para Condutóres qéV�tu�O's:,�."

c. �;:.. ;;.....",:-::::'� :.�.'!#:.;i., ,:"�' .•-.t'".. -e .

Rodoviários Transportadores de Produtos Perigósb�J�q{)h�;.".
Fundamentos em Tecnologia da Borracha (SENA'I- é�iepo '--� .

RS)
Pesador de Matérias-Primas para a Indústria da Borrãctta

(SENAI- Cetepo-RS)
"

Inscrições e informações pelo teletcne ,;, '.

(51) 473.184 ou no e-mail: cetepo@rs.senal.bi

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone
370 - 7722 ou visitenosso site: www.sc.senai.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RETROESCAVADEIRA,
Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços
Tralar: 9973-8386
Janele ou 371-

"9558, sr. Esvaldo

COMPRO CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tralar:522-0256
ou 9968-0588

CONVITE
Comunidade Evangélica Luterana do Bairro Amizade

- Sede da Paróquia Apóstolo Tiago
(Rua Roberto Ziemann, 1554)

- 9:30h Culto/Festivo
- 12:00h - Almoço com completo serviço de bar e
cozinho, e o tradicional strudel.

.

Você, suo família e amigos, são nossos convidados poro
o tradicional festa anual e do 18Q Aniversório I
da Comunidade no dia 16 de setembro de 2001.

COMUNICADO
REVISTARIAS HOTT LTDA-ME (Filial), estabelecida
na Rua Getúlio Vargas, 268, Centro, Jaraguá do
.

Sul - SC, inscrita no CNPJ sob nQ 00.986.168/
0002-07, e no estado sob nº 253.949.270, vem
comunicar o extravio de notas fiscais modelo D/2

(utilizadas) de nº 000.001 0000.050 oute

051857065.
i

COMPRA-SE MERCADO
Instalações para mercado/
mercearia com estoque,

equipamentos e ponto completo, de
preferência em funcionamento.

(47) 9105-5464
I'

CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contato com

a Daiana, no telefone:
370-0074 ou 371-6846

PROCURA-SE PESSOAS
Para oportunidade de negócios, a partir de

casa ganhos parciais até R$ 2.000,00
Requisitos: telefone e 2Q grau.

Fone: (47) 9992-6045
www.hom.com.br/d i n hei ro

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
Temos ótimos preços !

\\�Jt.staq�ri�s;.br
Rua: João Januário A roso,2GB, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul - se

Pizza �igante �om

mini brinde - R$18,90
Pizza Grande �om

mini brinde - R$14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$14,90
Calzone - R$I7,90

., Por�ão da Casa
Prazer em !AI.otn"",,,,,calMu,polto. R$1500

j; atender bem. "''fÍOj.ft.;,. ..Ip''� I

.��� en;;;:im
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada3''"',.. ,

.. , .. ,

_", "

,. .-. _o"

.�, iii_ "',
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

<,-, }/
��� Transporte

• ,

.I -,
\.

para:Cam,nhtls do Sol .

ai Trallsporte&pecilll Faculdade (local),
..-

.

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jarra uá do Sul - se

/ MÓVEIS
callll i aparlamenlcl ! chámol i lerrerolll

Vende-se terreno no Ribeirão
Grande, cf 1350m de fundo por
110m de frente, equipado cf casa,
1 rancho, área plantada cf
arroizera, acompanha também
2 cavalos, em frente a Igreja
Nossa Senhora Aparecida.
Valor R$ 70.000,00,
negociável. Tratar: 371·7341.

Vende·se terreno no Centro,
622m2, com galpão de 135m2,
todo murado. Valor a combinar.
Tratar: 371·9157.

Vendo área de terra em Santa
Luzia, com água, luz, próximo de
escola, posto saúde, ótimo local

para plantação, lagoa peixe, área
lazer, recreativa com 101.000m2.
Tratar: (47) 453·1 023 ou 435-0964.

Atendemos em dois endereços: aaSs.* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a verd '.['1 sul
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaragua do

Vende-se casa de alvenaria com
150m2, na Praia de Enseada.
Tratar: 372-2772, com José Carlos.

Vende-se sobrado, com 158m, Ilha
da Figueira. R$ 67.000,00. Tratar:
370-4826.

Vende-se casa no Bairro Czer
niewicz. Valor R$ 75.000,00.
Tratar: 371-9319.

Vende-se lojo de presentes e

brinquedos em geral. Otimo
preço. Tratar: 379·1992, horário
s:omerciaL
Vendo sítio com casa, pomare4
lagoas, em Schroeder. Tralar:
9973·9313.

Vendo galpão industrial pré
moldado de acabamento. Com
200m2, em Schroeder. Tralar:
9973-9313.

Vendo 2 terrenos de frenle
prefeitura, em Schroeder. Tralar:
9973-9313 .

Vende-se linha telefonica '376.
Tratar: 370-7881. Valor R$
600,00, com Leonel.

Compra-se impressora HP 700,
Tratar: 372-1721 ou 9113·3171,

Troco secadora de roupa por um
carrinho de bebê. Tratar: 370·
9282, falar com Rose.

Vende-se vídeo-qcrne mester

systens com 2 corfuchos..Tralar
275-1960, com Hilda.

Compro computador particular,
usado, pago á vista. Tratar: 373-
1221 ou 9973-5656.

Vendo aparelho de som sony
2600W, com controle remoia
total. Semi-novo. Valor R$ 400'�iparcelado até 2x. Tratar: (4 .

9119-4036, com Valdecir.

Vende-se berço com colchão. RS

30,00. Tratar: 370·9228.

Vende-se roupas infantis de recém
nascido de Cl a 6 meses. Tralar.

370-9228, com Rosani.
____

Vende-se salão de beled�
completo, com telefone, sala

ia
níassagem e depilação. Fregu�acompleta a 6 an9s. Situada 2 nO
Mal. Deodoro 1708, sala 'de
centro. Vendo por motiVO

mudança. Tratar: 371·4851.

ATENDIMENTO
Segunda á sábado em

vários horários-
5

Treinamento de criança
a partir de 5 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se apartamento
Rua Barão do Rio Branco,
Edifício Klein, 5Q andar de
frente. Apartamento novo,
com 138m2. Tratar:
275-3627, com Kátia.

rrocura-se apartamento
para alugar, na área

central. Trata r:
J70-1159.

Depois do
leite materno dê
ao seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

gd\iürf�••
Lanches U

371';'2447
O melhor atendimento da cidade

Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Quero um bom emprego, mas não consigo, todas as empresas
exigem que eu tenha algum curso de informática.

A: CONNEGION ESCOLA DÊ INFORMÁTICA tem· a solucÜó�Y
Venha conversar com o pessoal da CONNEGIÔN ESCOLA DE INFORMÁTlcA:e com um investimento
inicial de apenas RS 10,00, ganhando a matrícula e o material �idátko, você pode iniciar seu curso

ATENÇÃO, ATENÇÃO, ATENÇÃO!
RECORTE ESTE ANÚNCIO

"

As 100 (cemfprimeiras pessoas que epresenterem este anúncio e efetuatem a matrícula na

CONNECTION ESCOLA DE INFORMÁTICA, ganharão um brind�syrpr.e$a;
O qyeiyºç,�:�$fa esperando? Venha.e o seu futuro profissional,est arantido.

,_••=.",._."",\L:i.RM1_-i:tdin.Ni;-:.,f,�_" ,."'W-W':"",�"," ;i6miliriw.i1Lt�=�,« .'-'t<, �,:,::,�;j$,;'iij;;;!M!iS;W:

Ruo Exp. Antônio Carlos Ferreiro, 23 - Centro - Joroguó do Sul (em cimo do Foto loss)

ZoomCreative • CENP

01 - Sorteio' .

,

03 - Lance livre.

36meses

8aftcoCanlnl .. 8tu1l
__ ..1..11

GRUP0430
Assembléia em Jaroguá do Sul'

Dia 19/09/2001 .

Horário d.e Atel'ldimento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para almoço.

Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquardt, 7 -,!o�,e 370-8800 .

.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Regina Rocha - Secretária

CONVITE
ADAJA - Associação dos Diabéticos de Jaraguá do
Sul, convido tedos os diabéticos e familiares poro
reunião que aconteceu hoje sábado (15/9) às 15

horas, sito Salão Cristo Rei Motriz, com o

palestrante Dr. Jeri Luciano Klabunde -

fisioterapeuta.

[ptllHEIIl,oJl!pIDº,"
não venda seu carro, ele

é dinheiro, ligue!
Tratar:

(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

AULASDE INGLÊS,
com (anadense,

particular e avançado,
em seu lar.
Tratar:

9111-8917, com
professor Sammy

CONDOMíNIO EDIFICIO AMARANTHUS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores proprietários do condominio
Edifício Amaranthus para se reunirem em assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 25 de Setembro, as 19:�Oh.
No salão social do condomínio, para deliberação da seguinte.
Ordem do dia:

1 - Destino dos recursos relativo a venda do Apto. 403

2 - Aquisição de móveis para piscina e quiosqui

3 - Aquisição de louças para o salão de festas

4 - Outros assuntos de interesse do condomínio

Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 2001-09-12

Carlos A. Salai
Sindico

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2" Vara

EDITAL DE LEILÃO 1 PRAÇA
----_._�----

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de

Direito,

FAZ SABER que, no dia 13/11/2001, às 16:45 horas, e, em segunda oportunidade, no dia

28/11/2001, às 16:45 horas, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vila Nova, eEP 89259-300, Jaraguá do Sul-Se, será(ão) levadoís) a

leilão/praça o{s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos aulas nO

036.98.001412-9, em que figura(m) como exequente(s) Banco liaú SIA, tendo corno

executado(s) Cerealista Zanghelini Ltda e outro. Semens): Uma máquina de beneficiar

feijão, marca Novo Horizonte, ano de fabricação 1992, tipo NHS40, 15 H1'. Avaliação:
RS 27.390,16, em 21/08/200], cujo valor será corrigido monetariamente ate a data dofa)
leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Recursos ou

pendências:. Salienta-se que, em meiro eilão/praça, o valor do lanço não poderá ser

inferior a avaliação efetuada., sen que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado á

segunda oportunidade, onde have a alienação quem mais ofenar (art. 686, VI, do CPC).
Caso não encontrado(s) o(s) d edor(es), fica( ) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do
presente, da realização da hasta úbíica acima des rira. E, para que c�e ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, e • Iara Clari Alv. o digitei. e eu, , Ana Lúcia
Rozza, Escrivà(o) Judicial o onferi e su revi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 22 de

agosto de 200 I .

E D ITA-L
·ALUGUEL

DE

,1 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

documentos pela lei, a fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

Edital nQ 23.404 de 10/09/2001
JEFERSON KAMKE E ANDREIA LUCIANE RIBEIRO
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural
de Jaraquá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Wally Emilia Mohr, 41, Água Verde, nesta cidade,
filho de Roger Kamke e Doroti Neci Mohr Kamke.

Ela, brasileira, solteira, manicure, natural de Rio

Negro, Paraná, domiciliada e residente na RuaWally
Emilia Mohr, 41, Água Verde, nesta cidade, filha de
Ernesto Ribeiro e Maria Luci Ribeiro.

PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulos contra;

ACASSIO MARIANO HECK - RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA 215 - NESTA;
ALEXANDRE VIEIRA- R HERMANN SCHULTZ 23 - NESTA;
AMBALDO TAVARESMACEDO - RUA JOSE MARIO MENEL
62 - NESTA;
AMBALDO TAVARESMACEDO - RUA JOSE MARIO MENEL
62 - NESTA;
COMERCIO E REPRES INGO MAR LTD - R.FRANCISCO
STINGHEN 171 - NESTA;
COMERCIO E REPRES INGO MAR LTD - R.FRANClSCO
STINGHEN 171 - NESTA;
COMERCIO E REPRESENTACOES INGO-MAR LTDA-RUA
FRANCISCO STINGHEN 171 - NESTA;
COMERCIO E REPRESENTACOES INGO-MAR LTDA- RUA
FRANCISCO STINGHEN 171 - NESTA;
COMERCIO E REPRESENTACOES INGOMAR LTDA -

R.FRANClSCO STINGHEN 171 - NESTA;
DORIGATTI IND E COM LTDA ME - RUA JOSE
EMENDOERFER 25 - NESTA;
GUIDO JOSE DAHMER - R LUIZ SARTI APT 01 CX 05
1207 NEREU RAMOS - NESTA;
JOSE CAIRU ZEFERINO - RUA ADOLFO TRIBESS 305 -

NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER
MARQUARDT 2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA - RUA WALTER
MARQUARDT 2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA WALTER
MARQUARDT 2222 - NESTA;
KOALA ACABAMENTO TEXTIL LTDA WALTER
MARQUARDT 2222 - NESTA;
LlZMAY CONF E ACABAMENTO TEXTIL LTD - RUA WILLY
GUNTHER, S/N§ - RIO CERRO - NESTA;
M.R.BIANCHINI - R MARANHAO 110 - NESTA;
MARAGUTO COM. IND. LTDA. - RUA ERMINIO NICOLlNI,
80 - NESTA;
MARCELO DOS SANTOS - RUA LUIS SATLER S/NR -

NESTA;
MARIA FRONZA DE COSTA - R CANOINHAS 44 - NESTA;
MARIA Ll.ICIA SILVA DE SOUZA - AV GETULIO VARGAS
268 - NESTA;
MARILDO MARTIM CORREA - RUA E TRES RIOS DO NORTE
326 STO ANTONIO - NESTA;
NATALI COM DE EQUIP PARA INFORMATICA- RUA PRES
EPITACIO PESSOA 111 SALA 02 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LIDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA
23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA
23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA
23 - NESTA;
PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA - RUA CARLOS
FREDERICO RANTON 17250:_ NESTA;
PARHAM IND E COM DE PECAS E SEEXDD - RUA ERICK
MATRIAS 1081 - NESTA;
R.MAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RUA WALTER
MARQUARDT 131 SALA 03 - VILA NOVA - NESTA;
REAL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - R.ALBERTO KLlTZKE SI
NR- NESTA;
SERGIO RABELLO - R PADRE FRANKEN 174 SALA 01-

NESTA;
TKS MOVEIS LTDA - RUA ROBERTO SEI DEL 1387 -

CORUPÁ;
TS COM DE MOVEIS LTDA ME - AV NEREU RAMOS 224
- NESTA;

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.

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, nº 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, 12 de setembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

COMUNICADO
Comunicamos para os devidos fins que,
lamentavelmente, que o nome do Sr.

Cláudio Luíz dos Santos, incluso no Edital
de Protesto na Edição do dia 08/09/2001,

foi publicado indevidamente.

Back Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.

0300 789 5StJO
Economize Tempo e Dinheiro!

E:iiiatel
o Disk InllGl'lftllçÕes que está no mercado desde

1995, Inicia sua expansão para {I Bra$i1 nu grallde Curitiba, Estado
elo Paraná, Atende diariamente ;).1- horas por dia " seu objetivo c

auxitiw' o consumidor a encontrar {.l.!J empresas, os produtos c. os

serviços de �(�U mrercsse. Vt�ja alguns exemplos Jnfornühít.G, t6IefGnjr.t�
venda c b.:n,-;l�téndH de eletre-eletrônlcos, restaurantes. lanchcnctcs,
hútéj� e \'iagen�. reparos domésucos, prediais c industriais, Iimt;Cz3.e.
cnnservaçáo, j�rdina.tetn e paisagismo, produtex e presentes nacionars

� Importadoa, médicos. engenheiros, oentiutas c outros produtos e

$e.fV�rOS do seu dia-a-dia.
Nosso servlço e prrsonahzudo. P().s�uff:)nS lHH qUélt:hu rk

proflssfonaís altamente quaHfiradü'!"-l: pHl"b �tten(h."'r ptena.t!l.fJlü� SnHf.

neceasldndes.

.

NoMtJO 789 59,!O \r{)rY.!, ohrem wdn� �$ �'nl('f:,:r�He�ç�s que
precisa para fazer o melhor m:'gútlO; nome, tdf.mnf.>. f,'n!.�cn�«L
horário de ut.endjm!�nlj') de ('"""!npr.egnfíl, prestadores dt'. set'v�('os. e·

profíssionais hbent1�:� .a�étt) \:I.� Home Pagc,c E··rrw.il Sê possuírem.
Vocé também poder-á solicitar peta nome do produto ou s(,tvi�Â},· que

passarernos várias opcõee 'p.>lra SU(t p{��qtJi!_�':L
.

.

Possuímos também um h�):!1{'() de- dados na rnternl.:")t, qw: eqntem

infcrmacões exclusivas de UO;:fSUS dkn1tt.'i hli:\d(l�l (> pode ser ;lC6SS1J,ckJ
�H:�J() enderece www.cmbramfo .. cnm.br., ondt: você ençpntrn :�n.l�ç.rJi
produtos t; servicos em prornocões. b(j�}t�_ :'H,�(.���"-.'H c llnk ';Cla,�:sm(·f�do.§
Promoclonais". .

Sahe nor quê 1] t)iak .Infofl1iJJ,Ç:ÔCE e diferente?
É simples! Por ser um servico <;om '·M·"cterí"l.i':-ll� de ui:ibJp,k publica.
nãô visa lucro com a� Ega,,'óes. n�c.ebidHs, pois !:(':n1 �\nWJ !)fUp0SJtO,
(t\dhtur H vida da comunidade, aproxnnando quem que! vender <Í-t:>

querr�q����,�:!)à�P;:������w e <1<:' R$ 0.J7 o minuto, rndso mínlmo definido

para manntenção do serviço e que &: t{nal1neJ'H.e rendo pela Embrmd,
empresa ccsslouana e 'adminístradora do ststomn.

Portanto não esqueça: P,.(1<01I1''''' "tlrlC.� ""'Ü&,[,íGu�Cl3'O" 789 5900

Antes de l:o,""rGr Produtos
e Sel"ll'ieos consulte-nos'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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}ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 20 mil

ressoas estão sendo espe
radas na Ação Comunitária

Weg, que acontece neste

oomingo, a partir das 9

noras, no Parque Municipal
oe Eventos. O evento faz

rarte da programação de

aniversário da empresa, que
completa 40 anos no dia 31

oe setembro. De acordo

com a assessoria de impren
Ia da Weg, esta promoção
irealizada há seis anos, sem

rre no domingo mais pró
ximo à data de' aniversário da

empresa. Cerca de 500 pes
íoas, todas voluntárias, esta
ooenvolvidas oomapromoção
O pavilhão A será usa-

00 para os atendimentos e

!erviços de saúde, como
exames, palestras e orien

tações gerais sobre cuidados
com a saúde. No pavilhão
B acontece a prestação de

determinados serviços, co
mo confecção de carteira
de trabalho, identidade,
orientações jurídicas pres
tadas pela OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil)
e ainda informações sobre

financiamento da casa pró
pria fornecidas por funcio-

nários da Caixa Econômi
ca Federal. O Núcleo de Ca

beleireiros daAcijs (Associa
ção Comercial e Industrial

de ]araguá do Sul) também
participa do evento com

aproximadamente 30 pro
fissionais que estarão cor

tando o cabelo do pessoal
gratuitamente. De acordo

com a coordenadora do nú

cleo, Solange Okopnik, ano
passado foram feitos 286

cortes. "É a maneira que

encc;>ntramos de participar e
prestar nosso serviço à co

munidade", justifica Solange.
O pavilhão C será reser

vado para a recreação do

público. AWeg vai entregar
bicicletas aos dez alunos que
tiveram seus trabalhos esco

lhidos no concurso "Guar

dião da natureza" e tam

bém vai sortear urna criança,
que terá direito a participar,
juntan:ente com toda a sua

turma de aula, de uma via

gem até o Santuário Rã

Bugio, em Guaramirim.
A empresa de ônibus

Canarinho estará cobrando

apenas R$ 0,50 pelo preço da
passagem nas linhas que

passam em frente ao Parque
de Eventos.

Concurso de fotografia
divulgou resultados, ontem
}ARAGuA DO SUL - o

fotógrafo Amarildo ]oão
Forte foi o vencedor na cate
goria Profissional (cor) do
concurso "Fotografe ]ara
guá do Sul", promovido
pelo Sesi. Amarildo conse

guiu o primeiro lugar com
a foto ''Ainda há vida no

rio". Nesta mesma catego
ria, os irmãos Renaldo e

Edson Roberto ]unkes (fo
tógrafo do CP) ficaram em

segundo e terceiro lugares,
respectivamente.

,

Na categoria Profis
sIonal (PB) o vencedor foi

Renaldo ]unkes, com a foto

"Nossas Raízes". A segunda
colocação ficou com Ivan

Gehring e o terceiro lugar
ficou com Edson Roberto

]unkes. Na categoria Ama
dor (cor) a foto premiada
em primeiro e segundo
lugares é de André Vieira.

O adolescenteVinícius Ritta
Mileski conquistou a terceira

colocação. Na categoria
Amador (PB), Carla Adria
na Spézia ficou com o pri
meiro e o segundo lugares,
e Roseneide Berri em ter

ceiro. (MHM)

I OPORTUNIDADE: DETENTOS DE JARAGUÃ DO SUL TRABALHAM NA CONSTRUÇÃO DE CASAS

Pavilhão Industrial do presídio
foi inaugurado ontem. à tarde

]ARAGUA DO SUL -

Oito detentos do Presídio

de ]araguá do Sul estão

trabalhando no pavilhão
industrial de produção de

casas pré-fabricadas, inau
gurado na tarde de ontem,
corn a presença do se

cretário de Justiça e Cida

dania do governo do Esta

do, Paulo Cezar Ramos de

Oliveira. A utilização da

mão-de-obra carcerária é

inédita em Santa Catarina e

é fruto de parceria entre a

Prefeitura Municipal, Con
selho Carcerário e.Secretaria
de ]ustiça e Cidadania. A

intenção, segundo o presi
dente do conselho, Nilton
Zen, é a reeducação dos

detentos através do trabalho.
A solenidade de inaugura
ção foi prestigiada ainda

pelo prefeito Irineu Pasold,
secretários municipais, con
selho carcerário e represen
tantes da]ustiça.

De acordo com o dire

tor do presídio, Ivo Ronchi,
foram escolhidos para o

trabalho apenas os presos
em regime semi-aberto e os

que têm bom comporta
mento. Ele explica que esse

tipo de iniciativa é de grande
ajuda para todos porque

\

\

Edson Junkes/CP

Prefeito Pasold e secretério da Justiça, Paulo Cezar, observam o trabalho dos detentos

livra os detentos do ócio e em março deste ano. A custar algo em torno de R$

possibilita ainda a redução intenção, daqui para a frente, 6 mil para a Prefeitura. Pia-

da pena e um ganho mensal é a construção imediata de zera informa que as casas

de um salário mínimo por 40 unidades habitacionais também poderão ser ven-

mês. "Para cada três dias de para o Loteamento Casa didas para pessoas que te-

trabalho desconta-se um dia Nova, localizado no Bairro nham terreno e não têm

do total de pena", argwnen- ]araguá 99. De acordo com condições de construir.

ta Ivo Ronchi. Segundo o gerente de Habitação da O detento ]os·é Rober-
ele, o presídio de ]araguá do Prefeitura, Afonso Piazera to Mastângelo, 25 anos,

Sul tem 150 detentos e ainda Neto, o objetivo é a cons- disse que está muito con-

é considerado um modelo trução de urna casa, de 39 tente por ter a oportu-
para o resto do País. "Es- metros .quadrados, por se- nidade de participar desse
tamos dentro de limite de mana. O programa é des- projeto. "É uma maneira

ocupação e pretendemos tinado à população de baixa da gente passar o tempo e

continuar assim", afirma o renda e poderá ser finan- aprender alguma coisa útil

diretor. ciado em até 25 anos. O para nossas vidas", resume
O acordo entre a Pre- financiamento é da Caixa José, que cumpre pena de

feitura e a Secretaria de]us- Econômica Federal. Cada cinco anos por tráfico.

tiça e Cidadania foi iniciado unidade habitacional deve (MARIA HELENA DE MORAES)

Terapeuta ensina'como esquentar relacionamentos amorosos
]ARAGuADO SUL-Está

programada para o dia 25

de setembro a palestra com
o terapeuta Geninho Goes,
considerado o Cupido bra
sileiro devido ao forte apelo
emocional presente em todo
o seu trabalho. "Quem ama

faz sucesso" é o tema que
será abordado por Goes,
em ]araguá do Sul. A pales
tra acontece às 19h30, no
Clube Atlético Baependi, e,

Ação Comunitária da Weg
esperapúblicode20milpessoas

o seu slte de compras de' máquinas e ferramentas em Santa Catarino.

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.

:SSREITHAUPT liTradlç60 em Qualidade !'.t•.�...

segundo a assessora de im

prensado empresário,]ean
ne Corso, a expectativa é de

que aproximadamente mil

pessoas façam inscrição. Ela
avisa que os ingressos são

limitados e os interessados
devem antecipar a compra.

Geninho Goes é tera

peuta e considerado espe
cialista em relacionamento

humano e auto-estima. Além

disso é autor de livros de au-

to-ajuda e também tem

espaço nobre na mídia, es
pecialmente na televisão. Em
seu currículo constam par

ticipações em programas de

grande repercussão, como
]ô Soares, Programa da

Gabi,Mais Você, Super Pop
eNote eAnote, entre outros.

De acordo com o que
consta em material de divul

gação do trabalho de Goes,
ele consegue convencer as

pessoas que é possívelmanter
bons relacionamentos e, o

que é mais difícil, sentir-se
feliz, independente da ativi

dade que exercem. As rela

ções amorosas, como o ca

samento, não representam o

ponto forte de sua palestra.
Durante a conferência, o

Cupido brasileiro vai dar di

cas sobre a arte da conquista
e de como alimentar a auto

esrima eesquentaras relações.
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SUCESSAO: EUCLIDES EMMENDOERFER SUBSTITUI CARMEN TOMASELLI NA DIREÇÃO DA ACIAS
I .

�olenidade de posse.da nova
·

etoria foi realizada na 4a-feira
SCHROEDER - o em

�ário Euclides Emmen
i
lrfer tomou posse quar-
I· , .

eira a norte como novo

sidente da Acias (As
[ação Comercial, Indus
I e Agrícola de Schroe-

, I, juntamente com ou-

i.
�s dez integrantes da
retoria eleita da entidade.

.{ solenidade foi realizada
/�o Salão São Cristóvão e

/ contou com as presenças
I

de autoridades municipais,
dos presidentes das demais
associações comerciais da

microrregião e do vice

presidente das Associações
Comerciais do Brasil, em
presário Roberto 'Brei

thaupt, entre Outros convi
dados.

Emmendoerfer era in-

tegrante da diretoria ante

rior, na função de diretor

de Indústria, e conhece as

atividades que a associação
já desenvolve. Ele terá

mandato no biênio 2001/
2003 e substituirá Carmen

Tomaselli na direção, que
conduziu a entidade nos úl
timos dois anos. Emmen

doerfer acumulou expe
riência empresarial traba
lhando na Weg, durar{te
quase 27 anos, onde atuou

na Diretoria de Recursos

Humanos e na Superinten
dência da Weg Química.
Há 11 anos ele está insta

lado em Schroeder, onde
é proprietário da Emme,
fábrica de pré-moldados
de concreto.

<'

O novo dirigente quer

dar atenção especial aos as
sociados da Acias, propor
cionando oportunidades
de participação em cursos,

treinamentos e palestras. A
intenção é preparar os

sócios para os desafios
trazidos pela globalização
da economia. Ele também

quer manter a associação
atuando em estreita c�la
boração com o poder pú
blico e com a comunidade
de maneira geral. ''Vamos
incentivar as associações de
moradores e o associa

tivismo de modo geral",
diz Emmendoerfer, que
tem várias outras idéias,
como exigir maior presen
ça de órgãos como o Sesi,
Senai e Senac no Muni

cípio.

Prefeiturainvesteemobrasdestinadaspara0 lazer
SCHROEDER - A

Prefeitura está investindo

na construção de praças

esportivas, destinadas para
a recreação e ao lazer da

população. Uma dessas

obras será entregue hoje,
com inauguração prevista
para as 10 horas, na lo

calidade de Rancho Bom.

Outros projetos com a

mesma finalidade já estão

confirmados, informa o

prefeito Osvaldo Jurck,
como a construção de qua
dra esportiva nas pro
ximidades da fábrica da

Matisol e no Bairro Schroe

der I.

- Estaremos construin

do quadras para a prática
de esportes em todas as

principais localidades, aten
dendo ao pedido dos mo

radores, e, em especial, dos
jovens -, diz o prefeito.

Depois de construída'

essa: infra-estrutura, a Pre
feitura pretende deslocar as
escolinhas de esportes para
dar atendimento aos bair

ros, para que" todos te

nham acesso à recreação,
acrescenta Jurck. As esco

linhas de futsal e de volei

bol estão sendo bastante

procuradas pelas crianças e

a administração "quer cor-

responder com essa expec
tativa". Com o mesmo in

tuito, até o final do ano que
vem, deverá ser concluída

a construção do ginásio de

esportes no Bairro Schroe
der L

No início desta semana,
informou ainda Jurck, a

Prefeitura recebeu dois veí

culos novos, um automó

vel Gol e uma caminhonete

Saveiro, que serão usadas,
respectivamente, na Secre
taria Municipal de Edu

cação e no Setor de Plane

jamento Municipal (Reca
dastramento Imobiliário).
(MR)

AcessoparaaV.tlaAmizade seráobradoEstado
SCHROEDER - A pa- que encaminharam projeto instaladas na área, corria os

vimentação do acesso àVila de lei através da Assembléia bairros Recanto Feliz e

Amizade e Bairro Schroe- Legislativa, em Floriano- Bairro Schroeder I e a Vila

der, com entrada pelo (!n- polis, propondo a "esta- Amizade, sob a alegação de

trancamento da Rua Cláu- dualização" daquele trecho. que o trânsito de veículos e

dia Tomaselli, no Bairro A matéria deu entrada na pedestres cresceu muito

Recanto Feliz, deverá ser
'

Assembléia esta semana, neste trecho, e a população
atribuição da Secretaria dos informa Vieira. está tendo que conviver com

Transportes e Obras do A pavimentação asfál- buracos e excesso de poeira
Estado, Esta é a expectativa tica do trecho está sendo na estrada, quando não com
dos deputados estaduais reivindicada pelos mo- a lama, nos dias de chuva.

Addor Vieira e Ivo Konell, radares das comunidades (MR)

BALANÇO - A ex

presidente Carmen To

maselli fez uma espécie de

balanço da atuação da

diretoria anterior, citando
as realizações em diversas

áreas, período em que a

entidade também teve que

"superar dificuldades es

truturais e financeiras da

própria entidade", con
forme disse. Cursos pro
fissionalizantes e palestras
orientando sobre consumo

de energia elétrica, sobre

exportação; a criação
do Núcleo da Agricultu
ra e criação da feira de

alimentos produzidos
sem agrotóxicos são al

gumas das iniciativas do

período.
(MILTON RAASCH)

Edson Junke�CP

Novo dirigente assumiu a entidade, quarta-feira
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Protesto denuncia poluição
dos rios na microrregião
GUARAMIRIM/]ARAGUA

DO SUL -:---- Representantes
da Associação de Mora

dores do Bairro Recanto

Feliz, da Associação Gua

ramirense de Preservação
Ecológica e da Associação
jaraguaense de Defesa

Ambiental, juntamente
com outras entidades, fa
rào nova reunião no pró
ximo dia 25 de setembro,
para definir detalhes da

programação que será rea

lizada, em outubro, com
várias palestras e protesto,
denunciando as condições
de degradação dos prin
cipais rios no Vale do

Itapocu.
A programação está

praticamente delineada,
conforme informa o pre
sidente da associação de

moradores, Caubi dos

Santos Pinheiro. Para o dia
25 de outubro, estão pre
vistas as primeiras pales
tras, com os deputados
federal Fernando Gabeira

(PT) e estadual Francisco
de Assis Nunes (PT), e, no
dia 26, com QS ambien

talistas Emerson Gonçal
ves, de Jaraguá do Sul, e

EliasJoão de Melo, de Blu
menau, este último é presi
dente da Associação Cata

rinense de Preservação da

Natureza. Está sendo co

gitada também a vinda do

prefeito de Chapecó, José
Fritsch (PT), para falar da

experiência de Chapecó
com o "ICMS ecológico".

No dia 27, os mora

dores do Bairro Recanto
Feliz e localidades próxi
mas, na divisa �e Guara

mirim e Schroeder, farão

protesto em frente à Casan,
na Rua Cláudio Tomaselli,
em Guaramirim, prot
estando contra a contami

nação dos rios Itapocu
zinho, Itapocu e Jaraguá,
que continuam sendo bas-

, tante utilizados para des

pejo de esgoto domésticos
e resíduos industriais. (MR)

Sábado
08h30 - Lar das Flores
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - 'Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Domingo
oznoo - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

\�Iegrai-vos comigo, encontrei o meu filho perdido"
Na Liturgia de hoje, Jesus mostra o jeito mi;ericordioso do Pai. O
amor do Pai é fundamento da atitude de Jesus diante dos

homens. Através de parábolas,
A_O_io_:

�

Jesus responde à crítica daqueles
que se consideram justos e se

escandalizavam com a sua

solidariedade com os pecadores.
Nesta Eucaristia, somos

convidados a olhar para além de
nosso grupo e sair de nós mesmos

para i r ao encontro daqueles
i rmãos e i rmãs que estão

afastados do convívio da nossa

comunidade. Mais do que

palavras, eles precisam de gestos
concretos de solidariedade e de
acolhida.

(fê
TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Rd. Florença. 10 andarFones: (047) 371.1910 e 275·3125

Anuncie: 370.8649'

I FECHADO: EMPRESA JARAGUAENSE FECHOU, ONTEM, ACORDO PARA COMPRAR HOSPITAL EM MASSARANDUBA

Humana Urgente e a direção do
hospital já concluíram o negócio

, )
MASSARANDUBA _;_ A

Humana Urgente, empresa
com sede em Jaraguá do

Sul que atua no ramo de

recrutamento de pessoal e
prestação de serviços de

saúde, está adquirindo o

Hospital Sagrado Coração
-de Jesus. O negócio foi

concluído ontem à tarde,
em reunião mantida pelo
médico e empresário An

tonio Carneiro da Cunha

e a irmã Superiora Natália
Olescovicz, da Congre-
gação das Irmãs Francisca- Público aguarda pelo início da concentração em frente ao hospital HSCJ
nas da Santíssima Trin-

dade,mantenedora da ins

tituição.
Em princípio, a empre

sa estará alugando o hos

pital durante três meses, pe
.rlodo em que a congrega
ção, proprietária do hos

pital desde a, fundação, há
mais de 50 anos, confir

mará o negócio em defini

tivo, na Assembléia Geral

que as Irmãs Franciscanas
farão em dezembro. O

contrato de aluguel vigora
rá em outubro, novembro
e dezembro, com direito

à renovação por mais três

vezes. Os valores que en-

volvem tanto a locação
quanto à, aquisição defini

tiva de todo o patrimônio
não foram revelados.
A empresa jaraguaense

pretende utilizar as instala
ções para a expansão das

atividades, diz Antonio

Carneiro Cunha, que inte
ressou-se pelo negócio
desde que a congregação
anunciou o fechamento do,

hospital, no início de agos
to, alegando dificuldades

financeiras para continuar

mantendo o estabeleci

mento funcionando. Se

gundo o empresário, o

hospital veio ao encontro

das necessidades da Hu

mana Urgente, que vinha

tendo dificuldades para
encontrar leitos hospitala
res disponíveis em Jaraguá
do Sul.

Segundo Cunha, o hos

pital continuará prestan
do serviços para a popula
ção local, inclusive melho

res, com novos investi

mentos em equipamentos
e mais opções em serviços
e especialidades médicas.

Ele explicou que o hospi
tal, nesta nova fase, será
uma instituição particular

e, por isso, não estará pres
tando atendimento aos se

gurados do SUS (Sistema
Único de Saúde). "Tam
bém não deixaremos de

atender a população mais

carente, devendo para
tanto buscar. convênios,
seja com a Prefeitura ou

outros órgãos", esclareceu.
De acordo com o em

presário, a Humana procu
rará aproveitar o máximo

possível dos atuais 20 fun
cionários do estabeleci

mento, desde que estejam
interessados em permane
cer. (MILTON RAASCH)

Negociação sofre interferência dos manifestantes
MASSARANDUBA - o

acordo envolvendo a ne

gociação do patrimônio
do hospital, concluído
uma hora antes do início

do protesto convocado

pelo ex-prefeito Odenir

Deretti e aliados políticos,
acabou sofrendo interfe

rência dos manifestantes.

Deretti e o ex-vereador

Alvair Ricardo Pedrini de

cidiram comparecer na sa

la onde a superiora Natália
Olescovicz combinava os

últimos detalhes do acor

do de venda com o em

presário Antonio Carneiro
da Cunha.

A interferência teve

momentos de suspense,
quando Pedrini questionou
o empresário sobre como

ficaria o atendimento aos

pacientes do SUS (Sistema
Único de Saúde), e Cunha
respondeu, pragmatica
mente, que estava no local

fechando um negócio
como empresário e não

lhe competia essa questão.
Cunha acrescentou que
não é filantropo e que os

objetivos que têm na aqui
sição são empresariais.

Segundo ele, a transa

ção acontece "até em boa
hora porque o hospital
enfrenta dificuldades e a

tendência é de agravamen
to da .siruação." O ex-ve

reador também' criticou
diretamente a irmã supe
riora, dizendo que a con

gregação não poderia "sair
pela porta dos fundos de-

pois de receber tantas

doações da comunidade".

Natália reagiu dizendo que
reconhece o apoio recebi

do, mas lembrou que as

irmãs "mantiveram o hos- '

pital com décadas de de

dicação e trabalho".

A presidente do Con

selho de Administração
Comunitário, constituído
há �ois anos para ajudar
na sustentação financeira

do hospital, Cleonice

Tomczak, saiu em defesa

da superiora, dizendo que
a irmã Natália sempre co

locou as dificuldades do

hospital às claras para a

comunidade. "Estamos
saindo pela porta da fren-

Prefeitura", acrescentou
irmã Natália. A discussão

foi assistida pelos depu
tados federais Renato'

Vianna e Eni Voltolini e

estadual Ivo Konel!. O

prefeito Dávio Leu e o

deputado Vicente Caro

preso também haviam

sido convidados, segdndo
os organizadores, mas não
compareceram.

Primeiro orador no

palanque instalado sobre

um caminhão, em frente

ao hospital, Deretti res
ponsabilizou a atual admi

nistração municipal pela
si tuação, dizendo que
deveria ter sido concedido

mais apoio financeiro, co-
te, informando a comuni- mo aconteceu nas admi

dade e dialogando com a
_ nistrações anteriores. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 15 de setembro de 2001POLÍCIA/EsPORTE10 CORREIO DO rovo

DECISÃO: HOUVE RELAXAMENTO NA PRISÃO DA FUNCiONÁRIA DA CARTÃO JARAGUÁ NOTAS
----.:.__

INSCRiÇÕES
As inscrições para o Cam.
peonato Mata Soldado
podem ser efetuadas até
o

.

dia 25 de setembro, na
Fundação Municipal de u

Esportes. O evento vai I'

envolver crianças até 10
anos. O congresso técni
co está marcado para o

dia 28 e as competições �

acontecem entre os dias
8 e 11 de outubro,

Mais de 825 atletasirào se

reunir no Arthur MüllerMonitora presa em flagrante
por notificar juiz criminal

ções do professor Celso
Tomazzi, a intenção �

negociar com outros co

légios para conseguir
mais espaços para for

mação de novos pólos.
''Além de estar contri

buindo com as questões
sociais de J araguá do

Sul, pois estamos aten

dendo crianças desde os

9· anos até os 16, tam
bém oportunizamos que
estudantes mostrem o

potencial no esporte",
considera o professor,
acrescentando que os

atletas que se destacam
são convidados para
treinar junto à Fundação
Municipal de Esportes,
para defender o Muni

ópio em competições den
tro e fora do Estado. (FR)

}ARAGUÁ DO SUL -

Os adeptos do handebol,
tanto feminino quanto
masculino, que treinam

nos 19 pólos distribuí
dos pela cidade e mais

aproximadamente 145

atletas - que treinam

para as equipes da Em

plac/FME - vão se

reunir no Ginásio de

Esportes ArthurMüller,
no dia 29 de setembro.

. O encontro tem início às

9 horas e prossegue du
rante a manhã e visa a

integração dos atletas.

Ao todo, os professores
Everton, Elaine, Marce
lo, Roselete, Bernard,
Ademir e Emerson trei

nam diariamente cerca

de 680 estudantes.

Segundo informa-

}ARAGUÁ DO SUL -

Depois de ter passado o

dia na Delegacia de

Polícia, houve relaxa

mento à prisão da mo

nitora da empresa Car

tão Jaraguá, K.M.L.F.,
de 21 anos. Ela foi presa
em flagrante por po
liciais militares do GOE

(Grupo' de Operações
Especiais), na manhã de

quinta-feira, por volta
das 8h3'O, por ter no
tificado o juiz da Vara

Criminal do Município,
Hélio David dos Santos,
que estacionou o carro

em uma garagem em

frente à Panificadora

Nosso Pão -localizada

na Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca -,
sem o cartão da Zona

Azul.

Dados do Boletim de

Ocorrência apontam
que o juiz alegou que ha
via estacionado o veí

culo em frente à gara

gem, mas com per!l).1s
são do proprietário do

local, e que a monitora

não tinha entendido a

explicação. Ele registrou
queixa contra a funcio

nária da empresa por
falsidade ideológica,
abuso de autoridade e

. �,

excesso de exaração -

registro por escrito.

A gerente da empre
sa Cartão Jaraguá, Mi
riam Bernardete Kupas,
diz que está aguardando
a chegada do diretor res-

o

ponsável pela empresa e

preferiu não se pro
nunciar a respeito do

ocorrido. "As 53 mo

nitoras que trabalham

para a Cartão Jaraguá
são bem treinadas para
enfrentar possíveis pro
blemas. Todas são mu

lheres porque são mais

calmas, já para evitar

que aconteçam agres
sões físicas", comenta a

gerente. (FABIANE RIBAS)

FUTSAL
Estão abertas as inseri

ções para o Aberto de II

Fut;al. Os -interessados
devem procurar a -Fun

dação Municipal de Es

portes até o dia 21 de

setembro. Os jogos serão

realizados entre os dias 5

de outubro a 8 de dezem- I

bro. O congresso técnico

será dia 25 de setembro. II

I

I êl

I ,

Quem tem essa Expressão aparece por aqui.
EXPRESSÃO EMPRESARIAL, HÁ UM ANO MOSTRANDO O POTENCIAL DA NOSSA REGIÃO.
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I VELOCIDADE: ETAPAS DO BRASILEIRO E DO CATARINENSE ACONTECEM NESTE FINAL DE SEMANANOTAS--------

Chapecó será palco de dois
eventos de automobilismo

rUTSAL INFANTO E JUVENIL
A equipe Infanto da Malwee/FME joga hoje pelo

)
�turno da terceira fase do Campeonato Catarinense de

futsal de sua categoria, a ser disputada no ginásio de
1 esportes do Parque Malwee. Os jogos são válidos por

uma vaga para as semifinais da competição. A partida
contra o time da Adiee inieia às 10 horas e, com a

�ociedade Esportiva e Recreativa Palmeiras, às 17 horas.

A equipe Juvenil da Malwee /PlvíE vai enfrentar a

) AABB/Rotesma, de Chapecó, pelo Campeonato Es

sdual de Futsal da modalidade, hoje, a partir das 20

�oras, no ginásio do Parque Malwee.

]ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana vai

ser realizada a oitava etapa
do Campeonato Catari

nense de Automobilismo
no Autódromo Interna

cional de Chapecó. Parale
lo ao evento será dispu
tada etapa do Campeona
to Brasileiro, que vai contar
com os principais pilotos
daRegião Sul do País. On

tem à tarde foram realiza

das as primeiras provas,
onde cerca d� 25 pilotos
correram em quatro cate

gorias do Brasileiro. O

Município está sendo re

presentado por um único

piloto, Douglas Boga, que
compete na categoria
Marcas A.

No Estadual, o piloto
Raulino Kreis Júnior está
motivado a fazer uma boa

?UNHOBOL
Aequipe Adulta da Soletex/FME vai participar da Copa
ilumenau de PunhoboI, neste final de semana, sob o

amando do treinador Gelson da Silva Soares. As

competições serão no Clube Guarani, e dez atletas

,raguaenses vão defender o Município.

fÊNIS DE MESA

As equipes da FME participam do Estadual de Tênis de
I Mesa e Individual Aberto nas çategorias Pré-mirim,
I llirim, Infantil,Juventude e Adulto, que teve início ontem

t prossegue até domingo, na cidade de Indaial. Os
I �cnicos Israel Santos, Volnei Nass e Rodrigo Luz vão

omandar os 13 atletas inscritos para esta competição.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Piloto jaraguaense Kreis Júnior está ria liderança da categoria Novatos, com 62 pontos

prova e garantir a liderança Joaçaba, com 49. "Eu Na Marcas A, Eduar
do Catarinense. Kreis conheço a pista de Cha- do Valle está na frente, com
Júnior tem 62 pontos regis- pecó, corri bem nas vezes 49 pontos, seguido de

trados e, logo atrás, vem anteriores, agora é só me Leomar Fendrich Júnior,
Cláudio Welter Júnior, de dedicar e fazer a primeira de São Bento do Sul, que
Joinville, com 55 pontos, e colocação", diz o piloto tem 45, e Douglas Boga,
Michel Giusti, natural de )araguaense. com 44. (FABIANE RIBAS)

fiRO
o atleta e também téchico da equipe de atiradores da

FME, Samuel Lopes, que tem patrocínio individual da

Magna Logística, vai representar Jaraguá do Sul no 30°

Campeonato Sul-Brasileiro ela Copa Paraná de Tiro

sportivo, que começou na terça-feira e termina amanhã,
m Curitiba, Paraná. As competições envolvem as

.

tegorias Tiro Olímpico, Carabina Deitada e 3 x 40.

Cerca de 170 jaraguaenses vão para osJoguinhos Abertos
petição com a equipe fe

minina de basquete, em

partida prevista para as

14h30 do dia 21, quando
enfrenta o time de Florianó

polis, no Complexo Es

portivo do Sesi. Já o time

masculino tem seu primeiro
compromisso marcado

para o dia 24, contra o

Joinville, enquanto que o

futebol de campo, tendo
Imaruí como adversário,
começa no dia 22, mesma
data em que as meninas do
tênis iniciam na competição,
confrontando-se com Itajaí.
Confira a tabela completa e

os resultados dosJoguinhos
Abertos de Santa Catarina

através do site da Fesporte
(fesporte@fesporte.sc.gov.br).

]ARAGuA DO SUL �

Aproximadamente 170 pes
soas - entre atletas, técni- .

cos e dirigentes - vão re

presentar o Município na

décima quarta edição dos

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina, que serão realiza

dos entre os dias 21 e 29

deste mês, em São Bento do
Sul. Jaraguá do Sul vai com-

petir com 16 equipes, nas
modalidades de natação,
tênis de mesa, GRD (ginás
tica rítmica desportiva) e tê
nis de campo, no feminino;
futebol de campo e futsal,
no masculino; basquete,
atletismo, judô, xadrez e

ginástica olímpica; nó mas

culino e feminino.
A cidade estréia na com-

�ASQUETE
O técnico Airton (Ito) Schiochet vai coordenar as três

�uipes da FME (duas masculinas e uma feminina) que
vàodisputar o Festival de Minibasquete, entre sexta-feira
t domingo, na cidade de Brusque. Mais de 35 atletas

�taguaenses vão participar das disputas.

VOLEIBOL
As equipes masculina e feminina da Marisol/FME
aisputam a segunda etapa da Copa Norte de Vôlei

Infanto, hoje a amanhã, em Joinville. As meninas serão

Orientadas por Gilmar Jungton, enquanto que Benhur
�perotto comandará o time dos meninos.

,

Colégio Marista São Luís vence Gincana Virtual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Militares do Itapo
cu, formada pelos alunos
André Pisetta Santàna, Ca
roline Papp da Silva, Dio
go Emmendoerfer, Gionei
Marcel Kienen, Guilherme
BampiBenthien, Lucas Mo
thei Sarmanho e Thiago
Raphael Mattos Francisco,

da 7a série 2 do Colégio Ma
rista São Luís venceu aGin

cana Tecnológica, realizada
de 3 a 6 de setembro. Pro

movida através de parceria
entre aUnião Catarinense de

Educação e a Complex In
formática, agincana teve co
mo tema central "Pátria e

Cidadania" e -envolveu os

alunos das 7" séries dos co

légios da Província Marista

de Santa Catarina, num total

de 38 equipes.
Tendo como principais

objetivos desafiar os alunos
a buscar novos conhe

cimentos sobre tecnologias
e a integração entre osmem
bros das equipes partieipan-

tes, as atividades foram apre
sentadas de três diferentes
formas: criação de um pro
jeto usando o programa
Everest, pesquisa de sites na

Internet e questões on-line,
estiloQui'(?_: O São Luís par
ticipou ainda com outras

cinco equipes, que conquista
ram a 7\ 8" e 13a colocação.

NATAÇÃO
AequipeAjinc/Urbano/FME v� participar, hoje e amanhã,
a�Campeonato Estadual Mirim Petiz de Natação, que se

�reaIizado em São Bento do Sul. A técnicaJaqueliniAmo
nrn vai comandar grupo de dez atletas de Jaraguá do Sul.

I

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

documentação grátis, capacetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA
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ICOMPETIÇÕES: JOGOS DO ESCOLAR MIRIM SERÃO ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO

,_,

as mscriçoes para a

z- fase do Es'colar Mirim
Abertas

]ARAGUA DO SUL - As

inscrições para a segunda
fase do Campeonato Es

colar Mirim estão abertas

desde o dia 3 de setembro
e devem ser efetuadas até

dia 18 próximo, na Funda
ção Municipal de Esportes,
na RuaWalter Marquardt,
ao lado da Regata Motos.

O congresso técnico da

competição está marcado

para ser realizado no dia 20
de setembro, na sede da

Liga Jaraguaense de Fute

bol.
Os jogos vão acontecer

entre os dias 17 a 21 de ou

tubro, nas categorias de

atletismo, basquete, hande
bol, voleibol, xadrez, tênis
de mesa, todos no mascu

lino e feminino, com exce

ção do futsal, que é só en-

•

tre equipes masculinas. O
assessor de eventos do De

partamento de Eventos e

Lazer, Caius Ananda Xa

vier dos Santos, explica que
a intenção destas compe

tições é preparar os atletas

para as categorias subse
.

qüentes, além de analisar o
desenvolvimento peda
gógico das crianças.

A primeira fase do

campeonato foi realizada
no mês de abril e contou

com a participação de 24

escolas de primeiro grau
das redes municipal, esta

dual e particular de ensino,
somando aproximada
mente mil atletas, até 13

anos. "A expect'\tiva para
esta etapa é superar o nú

mero de participantes",
destaca. (FABIANE RIBAS)

•

Edson Junkes/CR

Santos diz que a intenção dos jogos é preparar os atletas

Equipe de bicicross destaca-se Sexta rodada do campeonato
noRegionalSul, emSapiranga daPrirneiraDivisãoéamanhii

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de bicicross da Mal
wee desempenhou muito

bem seu papel neste final de
semana e conquistou 12

títulos de campeão no Cam

peonato Regional Sul, dispu
tado em Sapiranga, no Rio

Grande do Sul, além de ter

garantido cinco segundo lu
gares, oito terceiro colocados
e 30 troféus nas 33 categorias
realizadas nas competições.
Um dos dirigentes do gru

po, Valdir Moretti, diz que
esta etapa do campeonato
também contou ponto para

o Brasileiro de Bicicross.
A equipe jaraguaense já

tem dois campeões por an
tecipação, faltando uma etapa,
que será disputada emMinas

Gerais.JoyceMoretti, na Eli
teWoman, é tricampeã bra

sileira, e Diego Antunes; Cam
peão brasileiro na categoria 19/
24 anos.A próxima etapa será

no Parque Malwee.
Os destaques: Diego An

tunes,]oyce Moretti, Graziele
Bonfanti,Marcelo Ludvichak,
Dorival Gruetrnacher, Gui
lherme Borscheidt, Salete

Moretti e Edson Ferreira. (FR)

]ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana, será

realizada a sexta rodada do

Campeonato da Primeira

Divisão de Amadores, pro
movido pela Liga Jaragua
ense de Futebol. Os jogos,
no estádio do Cruz deMalta,
enfrentam-se Cruz de Malta

x Alvorada; Flamengo entra

em campo contra o time do

Garibaldi, no estádio do

Flamengo; Vitória joga em

casa contra o time doAlian

ça; e, no estádio do Guarani,
conírontamseGuaranixTupy.

Na classificação geral do

campeonato, nos titulares, a

equipe do Vitória está na

frente, com 12 pontos regis
trados, seguido do Cruz de

Malta, com 11; Ponte Preta,
com 9; Alvorada, com 8; Ali

ança, 8; Flamengo, 4; Gari
baldi, 2; Tupy, 1, e, na lan

terna, está o time do Guarani,
com zero. Nos aspirantes, o
Vitória está na liderança, com
9 pontos marcados, seguido
do Alvorada, também com

9;Aliança, 9;Tupy, 7; Garibal
di, 5; Flamengo, 5; Ponte Pre

ta, 4; Cruz deMalta, 4, e Gua
rani, 3 pontos. (FR)

FAMOSOS NÃO, ANINHAI
SOMOS PRIVELIGIADOS POR

NOSSO MEIO AMBIENTE, PELAS
ÓTIMAS ESCOLAS E HOSPITAIS,

PELOS PONTOS TURÍSTICOS
E EMPRESAS CONSCIENTES

QUE AJUDAM A-
MANTER TUDO ISSOlt.......::�_�1!'"

INTERCÂMBIO
. O segundo Intercâmbio Marista 2001 tem início hoje,
no Complexo Esportivo do Colégio Marista São Luís,
nas modalidades de basquetebol, voleibol e futsal. O
colégio vai receber delegação de aproximadamente 90
atletas de outras cidades, que vêm com o objetivo de
integrar as escolas maristas.

VELOCIDADE EM MASSARANDUBA
O Motódromo de Massaranduba promove, neste final de
semana, a 11º edição do Encontro de Motovelocidade, nas
categorias de Street 4 Tempos 125 CC, Street 2 Tempos
135 CC, DT180 CC, Força Livre Nacional, Força Livre

Especial, Taça de Prata 180 CC e Taça de Prata Street 2

Tempos .

FUTEBOL SOÇAITE
Nos dias 6 e 7 de outubro, será realizado festival esportivo
nas quadras do Drive-in Futebol Society, Os interessados
devem efetuar suas inscrições até dia 29 de setembro, no
valor de R$ 70,00, com direito a sete churrascos. Informações
com Zé Mário, pelo telefone 371-8659 ou 9962-0301.

COROA BOM DE BOLA
As semifinais do primeiro Campeonato de Futebol

Sênior Coroa Bom de Bola serão disputadas amanhã
no campo do Acaraí.O primeiro finalista sairá da partida'
entre as equipes da Karlache xJuventude Estrada Nova,

que se enfrentam a partir das 9h15, enquanto que a outra

vaga para a final será disputada entre Santo Antônio
x Acaraí, em jogo marcado para as 10 horas.

As travessiás aproximam o home
do comtato com a natureza.

[]es[:)e,�arm emoções é
promovem saúde através

de um estilo de vida saudável.
Academia Impulso no 30 Circuito

de Travessias do Mercosul

�·�pu/
..

�ir/�frAO�-
AQUI É o SEU LUGAR!

'Informações: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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