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Proprietários de imóveis na Rua 28 de Agosto, em Guaramirim, arcam com altos impostos

Comissão vai defmir 'valores
imobiliários emGuaramirim

As secretarias dé Planejamento e De

senvolvimento Urbano e da Agricultura
e do Meio Ambiente constituirão

comissão em Guaramirim, na semana que
vem, que conduzirá os estudos finais para
a definição do novo código tributário e

nova planta dos valores imobiliários da

Encerra amanhã as apresentações do Jara
guá em Dança. PÁGINA 7

cidade. A proposta, que será discutida

com, o Conselho de Desenvolvimento

Municipal e em seguida enviada para a

Câmara de Vereadores, quer acabar com
as distorções existentes nos impostos e

no valor venal dos imóveis da cidade.
PÁGINA 8

Edson Junkes/CP

Corte de árvores preocupa crianças e

professores. PÁGINA 7

Le Padron na mira da '

Câmara de Vereadores
A Câmara, de Jaraguá do Sul apro

vou, na sessão da última quinta-feira,
o requerimento do vereador Marcos

Scarpato (PT) que solicita informações
sobre a Le Padron. Scarpato quer saber

. sobre os projetos elaborados, serviços
executados e valores pagos. A empresa
presta assessoria à área de Planeja
mento da Prefeitura desde 1998 e teve

o contrato renovado em julho deste ano.

PÁGINA 3

Inscrições para os cursos

do Sine serão pror.rogadas
Representantes da Secretaria de

Produção e do Sine estiveram reunidos

na noite de ontem para analisar a

possibilidade em prorrogar o prazo das

inscrições dos cursos de requalificação
profissional, que encerrou às 16 horas

de ontem. O objetivo é assegurar o pre
enchimento das 1,9 mil vagas disponíveis
nos 86 cursos, nas áreas de administração,
produção e serviços autônomos.

PÁGINA 5

Caminhão atropela e mata

criança de 5 anos naBR-280

Jaraguá do Sul registrou ontem pe
la manhã mais uma morte no trânsi

to. O menino Cleber Luís,Mafra, de
5 anos, estava andando sozinho na

Rua FranciscoGret, uma transversal

da BR-280, próximo ao MercadoMoi,
localizado no Bairro Nereu Ramos,
quando f01 atropelado por um cami

nhão. A criançamorreu a caminho do

hospital, com traumatismo craniano

e parada cardiorrespiratória,
PÁGINA lO

Malwee/FME joga hoje
contra a Anjo Química
A equipe do técnico Fer�ando F�r

reti volta às quadras na noite de hoje,
a partir das 20h30, no Ginásio de Es

portesWolfgangWeege, pelo Campe
onato Estadual de Futsal. Depois dê

participar do Campeonato Brasileiro

de Seleções e conquistar o titulo de

campeão do evento, os atletas vão en

frentar a Anjo Química, de Criciúma

(treinada pelo técnico Manoel Dal

pasquale), com mais entusiasmo.

PÁGINA12
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error nos Estados Unidos
CLAUDIO ROBERTO NEUMANN

o dia onze de setembro de dois mil e um com absoluta certeza será o dia que
arcará todo o século vinte e um. É possível que ainda sejamos surpreendidos
om outro fato tão ou mais marcante neste século, afinal estamos somente no

rimeiro ano dele. Mas sem dúvida nenhuma o ataque ao Estados Unidos é algo
ue habitante nenhum deste planeta esperava; ou pelo menos não tão eficaz e

ontundente. Menos ainda se esperava que fosse na cidade que é considerada o

ora�ão daquele pais e, muitos dizem, do mundo.
E sempre lamentável a morte de pessoas em atos oriundos do ódio humano,

sso é indiscutível. O que entretanto não consigo entender é: por quê o mundo
ado somente lamenta fª-tp§Lassim quando o afetado é um país do primeiro
undo ou do G-S se preferirem? Por quê a mídia e as pessoas em geral não
amentam, não comentam, quando algo assim ocorre ern algum país
ubdcsenvolvidoêPor quê só se utilizam os termos "pessoas inocentes" ou "seres

umanos" ou ainda "civis" quando os atingidos são a elite mundial?
.

Em princípio deve-se ao fato do "quarto poder" (eu quase diria ser o primeiro!),
,

mídia, trabalhar apen'as para os "donos do mundo". Então mostra-se apenas o
ue é conveniente à eles. Essas informações bastam para a massa populacional.
orno problema secundário temos esta mesma massa que, segundo a alegoria do
rande filósofo Platão, vive numa espécie de caverna, alheia à realidade do mundo,
bservando e assumindo como verdade somente as sombras que lhes são mostradas,
em discutir a origem destas. Mas aqueles que ousam "sair da caverna" e buscam
onhecer as luzes da verdade, que num primeiro momento ferem seus olhos mas

ue depois o tornam mais lúcidos, sabem e entendem os acontecimentos desta
emana.

O ataque que acompanhamos nesta semana nada mais é do que a "criatura se

oltando contra seu criador", um "acidente de trabalho" ou ainda "a colheita dos
rutos semeados". O chamado terrorismo, responsável pelq.ataque aos EUA.,
ada mais é do que uma espécie de "ser" criado pela ação dos americanos ao longo
estas últimas décadas. Os EUA. foram e continuam sendo responsáveis diretos
u indiretos por muitos massacres ocorridos no século anterior, especialmente
pós a Segunda Grande Guerra. A opressão e a supremacia forçada imposta pelos
stadunidenses ao inundo nem sempre ,é tolerada por todos. Sempre que alguma
ação, que tenha um mínimo de dignidade, sente estar próxima da extinção, ela
assa a agir de alguma forma contra a força que lhe oprime, mesmo que isso

ignifique algum sacrifício.
O mercado mais explorado pelos EUA. é o mercado da guerra. É a venda, de

rmas e outros equipamentos que sejam utilizáveis no combate. Pode-se dizer
ue é o principal ofício daquele país. Todo ofício tem seus riscos e não há como

egar que estes são conhecidos por aquele que os desempenha. Então se a nação
mericana tem como principal ofício o investimento pesado na indústria da
erra e ela cria situações para que seu produto torne-se necessário, para que se

ustifique o consumo, entenda-se então que o ataque sofrido nada mais é do que
m "acidente de trabalho".

E da sabedoria popular que "tudo o que se planta, se colhe". Quem semeia
az colherá a paz. Já quem semeia a guerra, a violência, a miséria, a opressão, a
orne e outra pragas contemporâneas, não resta dúvida de que colherá frutos não

uito diferentes da .sernente!
Lembremo-nos também dos tantos massacres promovidos pela "nação

emocrata", pela nação que se considera a "polícia do mundo" e na verdade
omente age onde há interesses econômicos. O que irá se dizer do massacre

ometido pelos americanos contra a nação japonesa na segunda grande guerra,
nde somente na explosão da bomba atômica sucumbiram mais de duzentas mil
idas humanas? E é preciso alertar de que à destruição causada pela bomba
tômica representa somente dez porcento de toda destruição promovida pelos
mericanos contra o Japão! Também quero lembrar do conflito no Vietnã, onde
ar causa de questões políticas legitimou-se o massacrecontra V'ilas e povoados
nde os habitantes também eram crianças, mulheres e idosos. Alguém lembra
isso? E a violência praticada pelo Estado de Israel contra os palestinos, ação esta

poiada abertamente pelos americanos? Será que alguém já se deu c�!'!ta de' que o

erritório de Israel está quatro vezes maior do que em relação à sua criação? De
uem eram estas terras originalmente? O que foi feito das pessoas que ali moravam?

inguém nunca se perguntou isso, não é mesmo? Até porque a mídia não tem

nteresse econômico ou ideológico de divulgar isso.
Não quero pregar a extinção dos EUA., nem o massacre à sua população. O

ue quero deixar claro neste texto é que é necessário coibir a.guerra contra todos
s povos, parar a violência c()ntra todos os homens, evitar a extinção de todas as

acionalidades, acabar com' á discriminação contra todas as raças. Não nos

obilizemos fraternalmente somente em favor de uma única população. É preciso
embrar e lamentar a morte dos muitos milhares que já sucumbiram em nome de
ma ideologia política ou de uma democracia criada para poucos. É preciso
nfim, respeitar a soberania das nações que ainda pregam este valor sem entretanto

erir a de outros, que ainda não se entregaram como "prostitutas" ,R�ara os EUÁ.;
iferentemente do que faz, infelizmente, todos os dias nossoamado Brasil.

Saia da caverna, olhe para a luz e conheça a verade dos fatos

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter fv1arquardt, 1.180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o 'endereço ou telefone para
contato. O j�mal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortog'ráficas e gramaticais

enormes foram derrubadas,
fato que surpreendeu alunos e

professores da unidade de en

sino. Afinal, em plena semana

de reforço às atividades dé pre
servação, as crianças se depa
ram com a incoerência entre o

que é dito para ser feito e aquilo
que realmente acontece.

Apesar das tentativas de
incumbir às futuras gerações à

responsabilidade pela pre
servação do meio ambiente,
adultos considerados responsá
veis aplicam o ditado do "faça o

que eu digo mas não o que eu

faço", esquecendo que a prática
sempre foi o único exemplo
possível de ser seguido. De nada

valem.as campanhas de cons

cientização se atitudes de de

vastação ambientalj como a

ocorrida nos fundos doCentro de

Educação Infantil da Vila Nova,

não forem coibidas através da

aplicação das leis e de um sis

tema de fiscalização ambiental
mais eficiente. Pouco resolve
investi� na educação ambiental
entre as crianças enquanto os

adultos abusam de seus direi
tos de propriedade, esquecendo
dos verdadeiros valores que
devem ser preservados,

Os. textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não reBetíndo, necessariamente, a opinião do jomal.

A Prefeitura de Jaraguá do
,

Sul, através daGerência deMeio
Ambiente, organizou progra
mação esmerada para home

nagear o Dia da Árvore, come
morado ontem. A exposição,
que permanece à disposição do
público até o final deste mês, é

.

uma das mais significativas de

monstrações do quanto a natu

reza, de um modo geral, e as ár

vores, em particular, têm impor
tâncianavida dos seres humanos.

Na exposição de fotos de

árvores, 'organizada pelo pes
soal que freqüenta os grupos de
idosos de Jaraguá do Sul, en
contramos relatos simples e

pungentes do quanto um ve

getal pode representar na vida

afetiva de várias gerações. O
agricultorAlfredo Ruschel, por
exemplo, fez .questão de posar
para a foto em frente a uma

frondosa jabuticabeira, planta
da há mais de 80 anos e que
até hoje ainda dá frutos. Plan

tada pelos pais de Alfredo na

propriedade da farnilia, na loca

lidade de Ribeirão Grande do

Norte, a jabuticabeira tem acom

panhado o desenvolvimento do

local e as mudanças familiares.

As escolas também rende-

o verde da vida
rMas, apesar dos 'esforços

de alguns setores da
sociedade, ainda

encontramospessoas que
não se responsabilizam
pela manutenção da

natureza ...J
ram homenagens à mãe natu

reza. O destaque ficou por con
ta do plantio de muda de pau
brasil no Centro de Educação
Infantil da Vila Rau, e do re

plantio de mata ciliar nla Escola

Municipal Waldemar Schmitz,
localizada no Bairro Ilha da

Figueira, bem às margens do

Rio Itapocu. A recuperação do
local por parte de crianças de

jardim, inclusive, demonstra que,
se depender das novas gerações,
'o planeta-ainda temmuita chance;

Mas, apesar dos esforços de
alguns setores da sociedade,
ainda encontramos pessoas que
hão se responsabilizam pela
manutenção da na�eza. Uma

, prova desse comportamento
incoerente encontramos no

desmatamento ocorrido nos.

fundos do Centro de Educação
Infantil Márcio Klinkoski,
localizado no Bairro VilaNova.

Neste local, várias árvores
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O vice-prefeito Moacir Bertoldi (PPB) irá repre
sentar o prefeito lrineu Pasold (PSDB) na sessão

solene em homenagem ao centenário de nascimento

do ex-prefeito deJaraguá do SulWaldemar Grubba,
que será realizada na tarde da próxima segunda
feira, na Assembléia Legislativa.
Fontes do PPB garantem queBertoldi irá aproveitar
a presença de lideranças pepebistas do Estado na

cerimônia para aconselhar-se e avaliar as chances

em disputar uma vaga de deputado estadual em 2002.

Bertoldi tem dito que não tem in'teresse em ser

candidato à Assembléia Legislativa. No entanto,
essas mesmas fontes afirmam que ele não descarta

a possibilidade, desde que haja um projeto mais

abrangente e que se estenda até' 2004.

PREOCUPAÇÃO
O presidentejla co

inissão provisória do
PV de Jaraguá do Sul,
José Luiz Bal1ock, tem

, conversado com os ve

readores na tentativa

de convencê-los a dis

cutir a criação de um�
legislação específica
para a questão dos

efeitos causados pelo
magnetismo gerado
pelas antenas de celu

lares, torres e redes de

transmissão de energia
elétrica. 'Jaraguá do Sul

poderá dar o exem-plo

PALESTRA
O deputado federal Vi
cente Caropreso (PSDB)
fez palestra ontem, no

encerramento do 24°

Encontro catarinense de

hospitais e prestadores
de serviço de saúde;
Rumo aos desafios d�
futuro, que aconteceu

no Hotel Monthez, em
Brusque. Com o tema

Humanização da Saúde,
abordou o compro
misso dos agentes de

saúde, os avanços tec

nológicos da medicina e

o envolvimento' de

todos na recuperação e sair na frente, como
dos pacientes; sempre", incentivou.

FESTA
O PFL de Jaraguá do Sul promete para a semana

que vem uma festa para o lançamento oficial do

candidato a deputado estadual, em 2002.

Segundo o vereador Carione Pavanello, o nome

do postulante vai surpreender.
Sugestões para a coluna: cp.politica@iornalcorreiodopovo.com.br

ij 'ADD/Makler D
, ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

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

POLÍTICA

I REQUERIMENTO: CÂMARA APROVA PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE LE PADRON

Scarpato quer saber. o valor

pago e serviços executados
]ARAGUÁ DO SUL - A

Câmara de Vereadores apro
vou por unanimidade, na
sessão da última quinta-feira,
o requerimento de autoria do
vereador Marcos Scarpato
(PT) que solicita informações
sobre a Le Padron. Scarpato
quer saber quais foram os

processos licitatórios para a

contratação da empresa, os
contratos firmados com o

Município, desde o início da

prestação de serviços até a

presente data, quais os

serviços já executados, quais
os valores pagos pela mu

nicipalidadee <=;ml.que con

dições, bem como a discri

minação do valor e data de

cada pagamento e os em

penhos a serem cumpridos
com a Le Padron.

Segundo o vereador, o
pedido de informação tem

como objetivo "tornar trans
parente os serviços prestados
pela empresa e revelar os

valores pagos pelo Muni

cípio". Scarpato confiden-

ciou que o requerimento é

deco�rente de dúvidas levan

tadas dentro da.própria Câ

mara e por alguns setores da

comunidade. "Há suspeitas
de superfaturamento dos

serviços prestados. Outros
acreditam que a empresa

pouca coisa faz para justificar
o contrato. O importante é

dirimir as dúvidas e escla

recer a opinião pública",
declarou, fazendo questão de
dizer que a iniciativa é parte
da função do vereador e não

tem caráter pessoal.

A Le Padron presta ser-
\

viço de assessoria à área de

Planejamento da Prefeitura,
além de elaborar projetos
rodoviários, de trânsito e civil

desde 199,s. Em julho teve o

contrato renovado. De

acordo com o secretário de

DesenvolvimentoMunicipal,
Ademir Izidoro, a empresa
recebe por serviços executa

dos. "A Le Padron está ter

minando o projeto do se

gundo túnel na BR-280,
próximo à Ferj, e vai recebei:
somente após a conclusão do

trabalho", assegurou, infor
mando que, no início do mês,
a empresa apresentou o rela

tório dos projetos elaborados,
e das obras realizadas.

�ADivisão de Projetos
da Prefeitura está voltada à

estrutura interna, fazendo

apenas os projetos de

pequeno porte, rotineiros,
por isso precisamos de uma

empresa como a Le Padron

-, justificou Izidoro.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PMDB define 51 dos 60 membros do diretório
,

]ARAGUÁ DO SUL - peemedebistas escolhe- do partido, �omo PMDB deputado estadual para
Cerca de 40 dos 45 mern- ram 51 dos 60 in,tegrantes Mulher, Juventude Pe- disputar as eleições do

bras do Diretório do PMDB do diretório - 45 efetivos emedebista e bancada de próximo ano, Konell

estiveram reunidos na noite e 15 suplentes -, que es- vereadores, além da cota informou que serão 60 em

da última quinta-feira, na colherão o presidente e com- do deputado -, explicou todo o Estado, destes, 18

sede do partido, para dis- ponentes da executiva. Konell, garantindo que o mulheres, em obediência à

cutir o processo eleitoral - .Os outros nove partido vai para a convenção lei eleitoral. "O diretório

do dia 21 de outubro, quando membros do diretório se- unido e sem divergências irá escolher o candidato da

será realizada a convenção rão conhecidos na reunião pessoais, "apenas de região", resumiu, evitando
municipal. De acordo com do dia 4. O critério de es- idéias". comentar a disputa interna
o deputado estadual Ivo colha será o mesmo, indi- Em relação ao lança- entre ele e a vereadora Ma-

I<'onell, por consenso, os cação dos diversos núcleos menta de candidatos a ristela Menell. (MC)

Walter Falcone quer reunião para definir candidaturas
]AR(\GUÁ DO SUL - O

vice-presidente do Diretório
Municipal do PPS, Walter

Falcone, informou que pre
tende agendar uma reu-nião
do partido para definir as

.

possíveis candidaturas no

próximo ano. Na última

quinta-feira, membros da

executiva local estiveram

reunidos com a direção
estadual da legenda, durante
visita do presidenciável Ciro
Gomes a Joinville, quando
se tratou da política de

alianças.

Falcone defende a an

tecipação do nome do can

didato a deputado estadual.
''A definição do candidato

permite iniciarmos a elabo

ração da estratégia de cam

panha e garante mais visi

bilidade", justificou, acredi-

tando que o partido não

deva lançar um candidato a

deputado federal. O nome

mais provávelpara disputar
uma vaga à Assembléia

Legislativa é o do presidente
do Sindicato do Vestuário,
Gilda Alves. (11C)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICONFIRMADO: PEREIRA ASSUME A CHEFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM GUARAMIRIM

Executivo remanejou funções
para designar titular da pasta

GUARAMIRIM o

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) confirmou o nome de
Luiz Carlos Pereira como

titular da.Secretaria da Saúde,
em substituição ao vice-pre
feito JoséJoaquim Fernandes

(PPB), que havia solicitado

exoneração da pasta. Peixer
fez o anúncio na entrevista
coletiva que concedeu quin
ta-feira, Para designar o novo
secretário da Saúde, o Execu
tivo remanejou algumas
fúnções, destacando Jussara
Peixer, esposa do prefeito,
para responder pela Chefia
de Gabinete, que era a fun

ção inicial de Pereira.

A opção foi administra
tiva. Peixer preferiu buscar

a solução internamente, sem
convocar nenhum médico

ou outro profissional da área.
Mais do que o conhecimento

especifico no setor, pesou o

relacionamento. de Pereira

com o público em geral e o

conhecimento administra
tivo.

Edson Junkes/CP

Pereira (D) deixa a Chefia de Gabinete e assume na Saúde
I '

Ele é formado em Ciên- na pasta e aludindo às pró-
cias Contábeis, atuou em em- ximas eleições municipais.
presas locais e já presidiu a A Secretaria da Saúde

Aciag (Associação Comer- trabalha com orçamento
cial, Industrial e Agrícola de anual de R$ 1,8 milhão, equi-
Guaramirim). "Vai fIcar na
função por oito anos", brin
cou Peixer, para desfazer a

impressão deixada pelas mu
danças que já aconteceram

valente a 15% da receita

municipal. Ontem, no pri
meiro dia de trabalho, Pe

reira começou a se familiari-
.

zar com as diversas' atribui-

ções do setor. Ele continuará

contando com a assessoria da

enfermeira Ivone da Luz,
que já acompanha os as

suntos pertinentes à saúde

pública em Guaramirim. No

primeiro pronunciamento
como secretário da Saúde,
Pereira solicitou tempo para

poder responder as questões
atinentes à pasta, dizendo que
primeiro precisa tomar

conhecimento da realidade

no setor da saúde.
TRABALHO - Ocontrole

estatístico mensal que a

Secretaria da Saúde realiza

sobre os problemas mais

constantes na questão da
"

saúde pública local aponta a

incidência da leptospirose,
doença transmitida através da
urina de ratos, como sendo
um dos principais problemas
no Município. Só neste ano,

aconteceram 27 notificações
de possíveis casos, que estão'

sendo apurados através de

exames de laboratório, em

Florianópolis. (MILTON RAASCH)

Proposta pela campanha contra violência repercute
GUARAMIRIM - A cam

panha que está sendo suge
rida pelos vereadores Salim

José Dequêch (PFL) e Altair
Aguiar (PPB), para que seja
desencadeada uma campa
nha na comunidade contra a

. violência sob qualquer for
ma, incluindo os problemas
no trânsito, as questões do
alcoolismo e do consumo de

drogas eptre ?s jovens, re
percutiu positivamente no

Executivo Municipal. O pre
feito Mário Sérgio Peixer (PFL)
disse, na entrevista desta

semana, que vê o assunto com

igual preocupação e que con

sidera oportuna a iniciativa

que está sendo proposta.
\ Ele disse que já vem con

versando co� os represen-

tantes do Judiciário e:; do Mi
nistério Público, inclusive,
com esse mesmo objetivo. O
envolvimento dos jovens
com o uso indevido de drogas
é um dos problemas mais

cruciais, segundo os dois ve

readores e outros colegas,
como o presidente do Le

gislativo, Evaldo João Junc
kes (PT). Já está decidido que

os vereadores terão um en

contro específico com o pre
feito, na semana que vem,

para continuar discutindo o

assunto epossivelmente de

finir estratégias para mobi

lizar a comunidade para o de

bate, em busca de medidas

que possam amenizar e

. combater esses problemas na
comunidade. (MR)

Parcela mínima para impostos fica em R$ 29,67
GUARAMIRIM - A par

cela mínima para pagamento
dos impostos atrasados e

inscritos. na Dívida Ativa do

Município ficou mesmo

equivalente a 1 UF1{ (Uni
dade Fiscal Municipal), no
valor de R$ 29,67. A Câmara
de Vereadores aprovou

projeto de lei do Executivo

reduzindo a parcela mínima,
'que antes correspondia a seis

UFM, totalizando R$ 178,02.
Por outro lado, o Executivo

Municipal deverá enviar pro
jeto à Câmara Municipal,
dispondo queo contribuinte

poderá requerer desconto de

15% se efetuar o paga-menta
à vista.

A informação foi dada

pelo vereador Salim José
Dequêch (PFL), que retirou

esta semana as duas emen

das que tinha ao projeto.
Aquela que pretendia re-du

zir a parcela para meia UFM

VANG FASH ION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul

Fone: 275-3290

e a que trata do desconto.

Esta última, contrária à

constituição, deverá ser

substituída por projeto com

o mesmo objetivo; conceder
o desconto para o contri

buinte que quitar integral
mente o imposto devido,
segundo o vereador. (MR)

II
"
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O médico Fernando Morais é o novo responsável
pelos serviços internos no Hospital Municipal Santo
Antônio, de Guaramirim, em substituição à enfermeira
Klebia Jesuania Teixeira. Morais é médico anestesista
e pediatra e está em atividade há 15 dias no hospital,
no cumprimento da tarefa. Ele é mineiro, de Ubá, e

está se transferindo para radicar-se definitivamente na

'cidade. Por outro lado, está finalmente sendo

formalizado o corpo clínico do estabelecimento, com
<,

indicação dos nomes dos médicos que o representarão
perante o Conselho Deliberativo do hospital, inclu
sive.

PEFELlSTA DA GEMA

Esta segunda possibilidade é afastada pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL), que diz ter informações
de que a tão falada saída do irmão dele (Maurício)
do PMDB para ingressar no PFL, está afastada. Sobre
a possibilidade de ingressar, então, em outro partido,
que não seja a FrenteLiberal, Mário Sérgio não admite
sequer falar no assunto. Peixer se revela cada vez mais

um pefelista da gema.
f

ENTRE ASPAS -

"Realizar campanhas? Concordo. Mas não
como normalmente acontece, recaindo tudo

para ser feito só pela polícia." (Tenente RogériO
Vonk, comandante do 50 Pelotão da Polícia Militar, a?
saber da intenção manifestada por 'vereadores que
defendem a realização de campanhas para coibir a

. violência, o consumo de drogas e o alcoolismo, em

Guaramirim)

SÓ FALTAVA ESSA

Não bastassem os muitos

problemas internos en

frentados pelo Hospital
Municipal Santo Antônio,
este ano, surge nova

dificuldade, A Celesc não

está liberando a ativação
do novo sistema de su

primento de energia
elétrica instalado no hos

pital, sob a alegação de

que existe um débito

antigo 'de consumo pen
dente e que precisa ser

pago. O novo sistema,
com o transformador

doado pela Weg e o ge
rador fornecido pela
Kohlbach, está pronto,
instalado, só esperando
pela solução do impasse.

CALCULADO
A sucessão no Diretório

do PMDB em Guararni

rim, que vai ser realizada

em outubro próximo, está
sendo vista desde agora de

forma articulada por al

guns observadores. Se o

presidente for o ex-ver

eador Nilson Bylaardt,
aumentarão as dificuldades

do deputado estadual Ivo

Konell em relação ao

projeto que tem para as

eleições do ano que vem,

-. Se o sucessor dejoão Vick
for o ex-vereador Silvio

Finardi, haverá forte in

clinação para que o can

didato a deputado estadual

pelo PMDB seja Maurício
Sasse.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
'CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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I Estão abertas 'as

inscrições para o

terceiro concurso de

logomarcas promovido
pelo Núcleo de

Comunicação Social da

Acijs (Associação
Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul). Os
candidatos devem criar

logomarcas para

núcleos setoriais da Acijs
e da Apevi (Associação
das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu)

I O concurso se estende

para os núcleos de

confecção têxtil,
assentadores de
cerâmica, mercados e

mercearias.metal
mecânica, qualidade,
transportadoras, turismo
e transportes especiais. O

regulamento estabelece
alguns requisitospara as

marcas, como o destaque
da letra "Q"para o

núcleo de qualidade e a

predominância da cor
cinza para o núcleo de

metal-mecânica.

./ Os interessados
devem apresentar
propostas, em envelope
lacrado, até o dia 5 de

outubro; ria secretaria da

Adjs. Mais informações
pelo telefone 371-1044.

./ Missão técnica do

Núcleo de Cabeleireiros

frofissionais daAcijs
(Associação Comercial e
Industrial deJaraguá
do Sul) embarca hoje
para São Paulo, onde
visita a Feira de

Cosmética Cosmoprof
que acontece de 21 a 24
de setembro, no Parque
Anhembi.
Mais de 500expositores
deprodutos e serviços do
setorparticipam dessa

feira. Além da visita, os

cabeleireiros visitarão a
Ikezak, considerada a
maiordistribuidora

brasileira de produtos
COsméticos.

IPRAZO: INSCRiÇÕES PARA OS 86 CURSOS OFERECIDOS PELO SINE DEVEM SER PRORROGADAS

Projeto
]ARAGUÁ DO SUL - Re

presentantes da Secretaria
de Produção e do Sine (Sis
tema Nacional de Empre
go) estiveram reunidos na

noite de ontem para ana

lisar a possibilidade em

prorrogar o praza das ins

crições dos cursos de re

qualificação profissional,
que encerrou às 16 horas

de ontem. O secretário de

Produção; Dieter Jansen,
disse que o objetivo é as

segurar, o preenchimento
das 1,9 mil vagas dispo-

./

sera financiado pelo FAT
realização dos cursos. Para
as inscrições, o interessado
- maior. de 16 anos -

deveria apresentar carteira
de trabalho e cédula de

identidade. "Nossa angús
tia é o não preenchimento
das vagas por falta de

interesse", disse Jansen,
justificando a provável
prorrogação do prazo de

inscrições.
Segundo o secretário,

no ano passado, por falta
de alunos, dos 80 cursos

oferecidos, somente 56
níveis nos 86 cursos, nas foram realizados. "É uma

áreas de administração,
produção e serviços autô

nomos.

O projeto é uma inicia

tiva do Ministério do Tra
balho e Emprego e finan

ciado com recursos do
FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador), que vai

destinar R$ 327 mil para

pena, já que há carência

comprovada de mão-de
obra qualificada no Mu

nicípio e os cursos são grá
tis", lamentou, informan
do que a escolha dos cur

sos foi definida em fórum,
realizado em março, que
reuniu dirigentes sindicais,
de entidade de classe e

Terror nos EUA gera crise

na economia mundial
Os atentados terroristas

ocorridos nos Estados

Unidos, na semana pas
sada, continuam a causar

desestabilização econômica
no mundo, criando um

clima de incerteza no mer

cado internacional. Os paí
ses emergentes são os que
mais sentem os efeitos da

retração da economia nor

te-americana. Na manhã de

ontem, o mercado cambial

brasileiro à vista abriu com

o dólar dando outro salto,
alcançando o patamar de

R$ 2,8020, registrando
alta de 1,45% sobre o fe

chamento de quinta-feira.
Especialistas em merca

do de ações e economistas

previam uma sexta-feira de

muito nervosismo em

razão do final de semana.

A Bolsa de Valores de São
Paulo abriu o seu pregão
viva voz respondendo aos

sinais que vêm do mercado

futuro, onde o índice deste
mercado despenca. Com
15 minutos de negociação,
o índice Bovespa registrava
queda de 2,7%, recuando

o acumulado para 10.258

pontos, após abertura em

10.493.

A companhia aérea

americana Northwest

Airlines anunciou demis
são imediata de dez mil

funcionários, 25%. do
quadro da empresa. Para

"adequar ao novo e difícil

cenário mundial", a Varig
vai demitir 10% do nú

mero de funcionários -

1,7mil-, paralisar 14% da
frota - 13 aeronaves - e

suspender os investimentos
previstos. As companhias

do, outros reajustes virão
em decorrência do au

mento do preço do barril,
agravando a crise na eco

nomia global. (MC)

Oficialmente, inscrições para os cursos do Sine terminaram ontem
Edson Junkes/CP

representantes da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul).
As aulas estão previstas

para começar em outubro

e serão coordenadas pelo
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul em con

vênio com o Sine. Cada

turma terá em média 16

alunos e o certificado de
conclusão do curso será

emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego. Caso
as inscrições superarem o

número de vagas, a pre
ferência será dada aos de

sempregados. "Ficaremos
felizes se conseguirmos
preencher as 1,9 mil vagas
disponíveis", declarou

J ansen. (MAURíLIO DE

CARVALHO)

Micros e pequenas empresas de SC

terão Central de Informações do setor
FLORIANÓPOLIS - A

partir do próximo mês,
empresários de micro e

pequena empresas de San-
.

ta Catarina terão à dispo
sição o telefone 0800 6434547
para responder .dúvidas
sobre o setor. A Central de

Informações é resultado de

convênio firmado, no dia

18, entre a Secretaria Esta

dual de Desenvolvimento

Econômico e a Fampesc
(Federação das Micro e

Pequenas Empresas do

Estado de Santa Catarina),
no valor de R$ 105 mil.

GráficaCP
370-8649

aéreas americanas proje- _- Pelo acordo, com du-

tam prejuízos de US$ 1 ração de um ano, 80% dos

bilhão neste ano. recursos serão custeados

Ontem, na abertura do pelo governo do Estado e

mercado europeu, o barril 20% pela Fampesc. A

de petróleo estava sendo cerimônia de assinatura do

negociado a US$ 26,37,
com alta de 1,7% em

relação ao fechamento de

quinta-feira. Como o pe
tróleo movimenta o mun-

contrato reuniu o gover
nador Esperidião Amin, o
secretário de Desenvolvi

mento Econômico, Antô
nio Ceron, o presidente da

Fampesc, Luiz Carlos Flo
riani, o presidente do Ba

desc (Agência de Fomen

to), Arno Garbe, e presi
dentes de associações mu
nicipais demicros e pequenas
empresas.

Ceron justificou a cria

ção da Central de Infor

mações afirmando que o

pequeno empresário, for
mal ou informal, precisa
de infor-mações básicas
necessárias para iniciarem

e darem prosseguimento
aos seus empreendimentos,
''A maioria desconhece os

procedimentos normais

nas esferas fiscal, trabalhis
ta, tributária, contábil e de
inserção no mercado inter
nacional", completou, in
formando que o Estado

possui 125 mil micros e

pequenas empresas for

mais e outras 300 mil infor
mais,

Segundo Floriani, a

Fampesc recebe mensal

mente cerca 200 ligações»>:
de empreendedores com

dúvidas sobre os negócios.
''As perguntas mais comuns
dizem respeito a créditos,
mas eles também questio
nam sobre impostos e co

mércio exterior", revelou.
A Central de Infor

mações vai funcionar das

9 às 12 e das 14 às 18
horas.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Bronco, 637 - Sola 2 • Centro - Joroguó do Sul- se
Cei.: (47) 215-3515 ou 9992-9999
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.ALERTA: EXPOSiÇÃO QUER SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PERIGOS DO TRÂNSITO

Campanha de Trânsito deve
envolver toda a comunidade

]ARAGuA DO SUL - Até

amanhã permanece em,

exposição no Shopping
Center Breithaupt os

desenhos selecionados no

concurso promovido entre

os estudantes sobre o

trânsito e que foram,utili
zados como ilustração em

outdoors espalhados pela
cidade. Além dos desenhos
e material informativo, os
visitantes também têm

oportunidade de conhecer

o funcionamento dos con

troladores eletrônicos dJ
velocidade, através de uma

maquete. Essa exposição faz
parte da programação da
Semana do Trânsito, lançada
oficialmente na noite de

segunda-feira, com urna pa
lestra ministrada pelo presi
dente do Conselho Estadual
de Trânsito, coronel Sérgio
Portão, realizada no auditó
rio do CPL (Centro Integra
do de Profissionais liberais),
de Jaraguá do Sul. O coronel

falou sobre o sistema de

municipalização do trânsito,
implantado em apenas 11

C d d A 'I" J k I' fu
'

I de f 'I' Edson Junkes/CP
oor ena or ure 10 un es, exp ica ncionarnento e etrônico e fisca ização

muniópios catarinenses, inclu
indo Jaraguâ do Sul.

Além do concurso de

cartazes destinado ao públi
co estudantil, a Campanha
do Trânsito, desenvolvida
pela coordenadotia de Co

municação da Prefeitura,
também promoveu pales
tras em escolas, nas empre
sas, blitz educativas e distri

buição de folhetos com

informações sobre a reali
dade atual do trânsito em

Jaraguá do Sul, que, somen
"

te este ano, já causou amor

te de 25 pessoas. De acordo
com o prefeito Irineu Pasold,
essa campanha deve perma
necer até o final,do ano. A

próxima etapa consiste em

ampliaro concurso de cartazes
para toda a comunidade. Os

interessados devem entregar
os trabalhos até o finaldo mês

de setembro. Os três pri
meiros colocados ganharão
umaTv, um walkmann e um

rádio-relógio.
O encerramento da Se

mana do Trânsito acontece

domingo, com um passeio
ciclístico de seis quilômetros
pelas ruas centrais da cidade,
com saída da Praça Ângelo
Piazera, às 9 horas. As 200.

primeiras pessoas que che

garem à praça receberão
uma camiseta e uma senha

para' concorrer a diversos

prêmios, que serão sor

teados durante o trajeto.

Diretorado InstitutoEducacionalJangadaganbaprêmionacional
]ARAGuA DO SUL - A escolhidas através de uma reconhecimento parà com ne Torloni (atriz) Rosinha

diretora do Instituto Edu- pesquisa entre 15 mil pro- a mulher brasileira que Mateus (primeira-dama do
cacional Jangada, Josemary fissionais liberais de diver- contribui para o avanço do Estado do Rio de Janeiro)
Lazzaris, foi escolhida Per- sas áreas, empresarial, cultu- País dentro de sua atividade entre outras.

sonalidade Feminina 2001. ral, jornalística, social, artís- profissional. Joserpary foi Na avaliação de Jose-
O título é oferecido pelaAs- tica e assistencial. A entrega escolhida junto com outros mary Lazzaris o prêmio e

sociação dos Empresários do prêmio será no dia 12 nomes importantes. Ao um reconhecimento pelo
dos Estados do Rio Grande de outubro, às 21 horas, todo, 20 mulheres rece- trabalho desenvolvido pela
do Sul, Santa Catarina, Pa- no Salão Golden Roorn berão este prêmio, como diretora da área da edu-

raná e Mercosul e tem por do Copacabana Palace, na Zilda Arns, da Pastoral da cação. Ela salienta que este

objetivo prestar homena- cidade do Rio de Janeiro. Criança, Ana Botafogo não é o primeiro prêmio de

gem às mulheres brasileiras Este prêmio foi criado (bailarina), Glória Maria sua carreira e cita o título re-

em diversas áreas. em 1980 com a finalidade (jornalista), Adriana Galis- cebido em 1995, como "Per-

As personalidades são de resgatar uma divida de teu (apresentadora), Cristia- sonalidadeFeminina do Sul".

e nos

ntos em geral. No
derão ocorrer

súbitas, cuidado!

Há momentos

esperado é
nte desagradável.
om mal-entendidos.

j�i���,��;tfra ou segredo
poderá vir à tona.
Câncer - Nem tudo vai

ão será um bom dia
m evidência. Vai ser
ar de atrito com o

eiro. Fofoca poderá
agrav " ..._g,'Jlnda mais a

situação.
,

- A Lua poderá
s seus planos. Não
os outros. Na

ríodo delicado

pa uma mudança
�r �"a'L� ag:ir por impulso,
Il:?d_�r� :�fr:[ perdas de ordem
materialDu a�tiva. Seja cautelosa.
Escorpião - Não tente

arro no seu emprego.
uência da Lua, não
ndições para uma

. Vida conjugal
).

EMOÇÕES
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs promove,
no dia 10 de outubro, palestra com Neuma

Penteado, conhecida por suas teorias sobre
relacionamentos amorosos. Ela vai falar sobre

as emoções na vida a dois, a importância da

comunicação na manutenção do casamento e o

estresse e o tédio como causas do fim de muitos
relacionamentos. Ela também vai dar dicas
sobre jogos de sedução. A palestra é dirigida a

casais e tem por objetivo abordar temas como

aprofundamento do amor.
'

LAZER
'A Associação de Moradores de Nereu Ramos

promove, no dia 30 de setembro, das 9 às 17 horas,
na Rua Henrique Demathé, em frente do Colégio
Euclides da Cunha, Rua de Lazer. O evento é uma

homenagem às crianças do bairro, que terão direito
a participar de várias atividades de lazer como cama

elástica, chinelão, pernas-de-pau, pintura facial,
guache, oficina de bijuteria, argila, massa de modelar
e ainda apresentações de capoeira. Ainda durante o

evento, estarão disponibilizados exames de glicemia,
orientações para diabéticos, sobre adis e verificação
de pressão arterial, entre outras.

TERCEIRA IDADE
O Sesc promove, no dia 27 de setembro;baile da

Terceira Idade no Centro de Convivência do Parque
Municipal de Eventos. Neste mesmo dia, mas no
horário das 15 horas, acontecem diversas ações de
saúde dirigida ao pessoal com mais de 60 anos. Na

área da saúde serão oferecidos exames diversos e

aulas de ginástica para a terceira idade. No setor de

arte os participantes terão direito a oficina de

bordados em cruz, tricô e crochê, além de uma

estação de leitura com exposição de livros didáticos.

PREMIADAS
As acadêmicas Leoni Edite Narloch Cinardi, do
curso 'de Letras, e Graziela Bordin, do curso de

Arquitetura e Urbanismo (ambos da Unerj), foram
os vencedores do Prêmio Mérito Universitário

Catarinense, edição 2002, e receberão passagens para
_

a Espanha eHongKong. Leoni concorreu com nove

trabalhos na área de Lingüística, Letras e Artes,

enquanto Grazie1a teve seu trabalho escolhido entre

11 candidatos da área de Ciências Sociais Aplicadas.

Sagitário - Terá que

contrÓlbr·��.tlansiedade e o seu

p
..

; � desejo de

qu rotina talvez não
vi

,.

ríodo delicado nas

�. isas do coração,
'mio - O céu estará
01 Alguns fatos talvez

u controle.'Mudanças
sem direção .

exigidos na paixão.

t����t :�is:��sd�fíCil
�xi91.êjfía�.\?eu lado rebelde
�ifnd?'a:fe �anifestar, A família
poderá tentar interferir na sua,

vida amorosa,

Não insista em

m relacionamento
o. Sua energia físico

io em baixa, Procure
alimentar melhor.

cdAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se 1 locadora

T !17DSOS
na Vila Lenzi, c/ ótimo

V.LI\., negócio. Tratar:
370-0863.

Vendo loja de material
de construção e móveis,
no bairro Santo Antônio
em Joinville, ótimo

faturamento, motivo
saúde. Tratar: (47) 435-
0964 ou 453-1023.

Vende-se esteira para

ginástica, manual e

computadorizada.
R$ 120,00.
Tratar: 371-0195.

Aluga-se quitinetes
com ou sem mobilia,
com 1 qto, sala,
cozinha, bwc e

lavação. Tratar: 376-
1654, após 17h30.

Vendo banheira de

hidromassagem, sem

uso, nova. Valor R$
480,00. Tratar: R$
375-2596.

Vende-se jogo de aro

bolinha 14, c/2
pneus novos.

R$160,00.
Tratar: 371-0195.

Aluga-se depósito, Av.
Pref. Waldemar
Grubba. Tratar:
370-0422 ou 370-2144.

Vendo loja. móveis e

material de

construção, no bairro
Bom Retiro em

Joinville, ótima

clientela, ótimo
faturamento. Tratar:

(47) 435-0964 ou

453-1023.

Vende-se 1 kit

telemensagem, com

40 CDs e aparelho
telefônico especial.
Tratar: 275-1661. '

Vende-se terreno alto
e plano, com 400m2,

Quero um bom emprego, mas não consigo, todas as empresas
.

exigem que eu tenha algum curso de informática.

o QUE FAZER? .

A CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTICA tem a solucão.
Venha conversar com o pessoal da CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTíCA,

I

e com um investimento inicial de apenas RS 10,00, ganhando
a matrícula e o material didático, você pode iniciar seu curso

As 50 (cinquenta) primeiras pessoas que apresentarem este anúncio e efetuarem a

matrícula na CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTICA, terão desconto de 50% nq
1 9 mensalidade. O que você eSJá esperando? Venha e o seu futuro profissional estara garantido.

lQO
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 23 - Centro - Jaraguó do Sul (em cima do Foto Loss)

CLASSIMÓVEIS:
Quinta.feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Ter c-feire às 12h

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

-, p�d()ura e agências.

Vende-se som de

competição, 4 alto
falante 6x9 pioneer +
2 alto falantes. 12

polegadas pionner
500Wats + 2 módulos

Piramyde, 1400Watts
+ 1 CD Pioneer,
última geração x plod
4 cornetas, selenium,
caixa grave em

. acrílico iluminação
em neon 6 lâmpadas.
Tratar: 9117-0266.

R. Espirito Santos,
Centro, com vista

para cidade.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9973-8335.

Vende-se ou aluga-se
um vestido de prenda,
em microfibra,
chumbo claro, com
azul escuro e

bordado. Tratar
371-9737, durante
meio dia, com Elaine.

Depois do
leite materno dê
00 seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

KE TRILHA o (asa dos bicicletas'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 . Centro: Jora uá do Sul

Uma opçi!P com variedade e tf;ualidalle.
Atendeud(,) todos os dias, das í( lh à.'s l,;4h.

'

li: ',1., -. :> >

..

,

c_, ... .

,'�':_ ')::\:', % .� ...

C:oí:n fiut'fefpor q"9;iIo;� llo:Dômingo taDibépi iE�pelo EÓFrido
,.!

Alenitemlll Il ,,";Ie1 cllm relerClIlI: IedaI. cq;4m�nt"l e r,eu.!';ies
-A
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Aluga: Galpão com área de 350
m2. Rua Horácio Rubini, 223 -

Galpão na 01. R$ 800,00

Intermediária

VENDE - Alvenaria, com área 236

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

Preço: R$ 43.000,00

VENDE - Casa em alvenaria com

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

Preço: R$ 45.000,00

VENDE - Casa alvenaria

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

Figueira. Preço: R$ 16.000,00

VENDE - Sala comercial com

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

por imóvel na praia)

VENDE - Alvenaria, com área 245
m2. Rua: Thomaz Francisco de

.

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

.

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

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

Aluga: Casa madeira, contendo 2

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

VENDE - Alvenaria, contendo 3

dormitórios, c/ área 94 m2, em
terreno de 450 m2. Rua: Antonio

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

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

Preço: R$ 55.000,00.

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

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00

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

Julho (Vila Nova)
Preço: R$ 35.000,00

VENDE

Excelente chácara, contendo casa em alvenaria
de 184m2, área pi festas, lagoas de peixe e

várias cachoeiras. Terreno cl área de

375.000,00m2. Nereu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 8925'1-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J �lAl- 371-2117www.imoveis-sc.com.br. _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASA ALVENARIA -

Rua César Francesc, 78
- Nereu Ramos - área
420,OOm 2

- consto

140,OOm � - D.I. 2
dorm., 3 salas, 2 bwc,
cozo completa, área de.
serviço, garagem-
R$ 30.000,00

CASA ALVENARIA -

Rua José Marcel ino
Müll�r, 59, - área

588,OOm 2, const.: +-
156 ,OOm 2

- 3 dorm.,
bwv, sala de estar e

TV, COZ., escritório,
área de serviço; área
churrasqueira, garagem

- R$ 72.000,00

I
TERRENO
Av. Marechal

j Deodoro da
Fonseca -

C,entro - área
1.500,OOm 2.
Valor a
combinar

SOBRADO
ALVENARIA - Rua
'José Menegottl, 234-
área 337,68m 2

- consto
. 420,OOm 2

- D.I. 2
suítes + 4 dorm., + 3
salas + 3 bwc + área
servo + garagem pi 4
carros. R$ 170.000,00 ..

, ",.

CASA
AL.VENARIA - RUQ
José'
Emendoerfer,197
- o.r. 3 dorm., +
sala + cozo + 2 bwc
+ churrasq. +
garagem -

R$ 500,00

EXCELENTES SALAS

COMERCIAIS (701 e 702) -

Rua Guilherme Weege -

,

Centro Médico Odontológico -

Valor à combinar'

APARTAMENTO
Rua Marina
Frutuoso, nO 300 -

Ed. Dianthus - D.I. 1

suíte, 2 dorm., dep,
.

empregada e demais

dep., com garagem.
,

R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
-

Ref. 508 - RIO -MOLHA - terreno c/ área de
2.572,CJ:hl2,
frente de
108,25m

Ref. 592 - VILA LALAU - sala comercial, c/ 150,OOm2,
terreno 369,OOm2, estrutura p/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, EdifíÔ
Chiodini z 3º andar - R$ 35.000,00 a combinar, Av. Mal

Deodoro da Fonseca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



25 de Julho,
454 - Sobrado

olv. 340�2, inf.
1 quitinete, 1

dorm., bwc,
lovond., copa,
cozinha, sala

comI. 60m2 c/1 bwc. Sup.: 3 dorm., 2 bwc, sala, estar/
jantar, ampla sala, área festa c/ churrasq., garagem 2
carros. Terreno 372m2. R$ 185.000,00. A'luga sala
comercial c/60m2 - R$ .200,00mensol

2081 - CENTRO - R. Guilherme Weege - casa alv.

230m2, 2 suítes, 2 dorm., 1 bwc, estar/jantar, Tv,
cozinha, garagem 2 carros, churrasq., área serviço,
dep. emprego c/ bwc, despensa. R$ 160.000,00

COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h. 13h30 às 18h30

" Aos sábados: 8h às 12h

2120 - ESTRADA NOVA - Rua 695,
s/nº - cascrde madeira, 52m2, 3 dorm.,
sala, copa, coz., lavanderia. Terreno
13x29 = 377m2• R$ 15.000,00

Raisisse - Temos vários lotes -

R$ 11.500,00 à vista ou

R$ 5.000,00 entrada +

R$ 300,00 mensal

2155 - VILA LENZI - R. Jaime

Gadotti, 800 - casa alv. 140m2, 1

suíte, 2 dorm., sala, copa, cozinha,
sala TV, bwc - R$ 80.000,00

2135 - AMIZADE - Rua Lo!. Behling
- casa alv. 165m2, 1 suíte, 2 dorm.,
bwc, estar, jantar, cozinha, área

serviço, garagem 2 carros, área festa
c/ churrasq. R$ 78.000,00

_.

2068 - CENTRO - R. Marina Frutuoso,
460 - casa mista, 90m2, 3 dorm., sala,
coz., bwc, garagem e demais dep.
Ter:eno 399m2 _ R$ 58.000,00

Drosse - Sobrado alv. 189m2, 1 suíte, 2
dorm., bwc, 1 Q piso - sala estar/jantar,
cozinha, lavond.,churrosq., garagem 2

carros. Terreno '17,60x20 = 352m2 -

R$ 77.000,00

3105 - VILA LALAU - R. Dona

Matilde, terreno 4.1 08m2.

R$ 210.000,00

Manoel Fco da Costa - Terreno área
total 28x25=700m2, ou 210tes 350m2

cada - R$ 20.000,00

Lo!. Santo Antonio, casa madeira, 90m2.
3 dorm., sala estar/jantar, cozinha, bwc e

demais dep. R$ 22.000,00. Aceita
carro ou terreno como entrada e saldo
parcelado direto com a imobiliária

Rua João Januário 4yroso, 531 - Sala 2 -Início do Jarag�á Esquerdo E-maib beta@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1010 - Centro - pr'óx. Stúdio FM -

casa de alv. el 280m2, el suíte + 2

qtos, salas eonj., garagem pI 2

carros. Com armários sob-medida
nos dormitórios. R$140.000,OO

1989 - Sehroeder - el 286,2Sm2, el
5 qtos, 2 bwe's, área pi festas.

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

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

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

troca el casa.

I

I

I

1182 - CZERNIEWICZ - casa el 2
pisos, garagem pi 3 carros e apto

e/3 qtos - R$ 150.000,00

1124 - R. Walter Marquardt-
150m2, el suíte + 2 qtos. Terreno

e/609m2. R$ 67.000,00

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

R$ 59.000,00.

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

130m2., el 3 qtos., 2 bwe's.
R$ 65.000,00,-

Aceita casa central.

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

churrasquelra -

R$ 45.000,00.
.

3050 - Cond. Royal Barg -

Defronte Posto Marechal - Suíte,
2 qtos., sacada cl churrasqueira,
c/ piscina. R$ 100.000,00.

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

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

Telefone de plantão:
9973-9093 .

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

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

1325 - Vila Lenzi - R. Onélia Horst
Terreno el 570m2, el casa alv. el

60m2, 2 qtos. R$ 32.000,00

1439 - Próx. Clube dos Viajantes -

casa alv, semi-acabada, el 165m2,
el .3 qtos, 2 bwes. Terreno el

450m2. R$ 28.000,00

3034 - Ed. Barão - em frente Elite
Móveis - Suíte, 2 qtos. R$ 55.000,00.

3356 - Ed. Morada do Sol -

suíte + 1 qto, 1 vaga de

garagem. R$ 48.000,00

1037 - Centro - próx. Studio FM -

terreno el 309m2, edificado c;' casa
antiga. R$ 148.000,00.

1225 - Jguá. Esquerdo - Casa mista el
4 qtos. Terreno el 14 x 28. Local alto.

R$ 32.000,00.

1993 - Schroeder - após Marisol -

alv. el 144,76m2, el 3 qtos, bwe

social, sala visita, jantar, TV, copa,
cozinha bwe serviço, lavanderia,

garagem e churrasqueira.
R$ 50.000,00

1297 - Vila Lalau - próx. Posto
Mime - alv. el 156m" el 4 qtos, 2
-bwc's. Terreno el 450,OOm2.

R$ 55.000,00.

3001 - Ed. Jacó Emmendoer
ter - Próx. Stúdio FM - Suíte cl
hidra, 2 qtos., 2 vagas .de
garagem. R$ 92.000,00.

1300 - Vila Lalau - casa de alvenaria
com 145m2, 3 qtos, bwe, sala, copa,
cozinha, lavanderia e garagem. Terreno

c/456,OOm2• R$ 75.000,00.

3046 - ED. ARNO REICHOV'{ - apto
el suíte + 2 qtos, salas eonj.,
cozinha, sacada el ehurrasq. e

garagem. Troça com casa.

3047 - RES.
AMARANTHUS -

apto c/ suíte +

closet, 2 qtos, .

lavabo, salas, coní

c/ sacada .e

churrasq., dep.
cornpl. empregada +

2 vagas garagerr.
Área privativa de ,.

185m2 -

R$ 145.000,00 +
.

acabamentos finaiS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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{"'PROMOÇÃO
� ,finanelados com todá

.

infra-estrutura,

=, Entrada - Estrada Nova, c:om
,;;" apenas R$ 2.S0Q00 de entrada e

saldo em 48 parc:elas, a partir de
R. 2SqoOlmês. Direto

c:om a Imobiliária

1988 - ÁGUA VERDE - sobrado
novo cf 146,90m2, suíte + 2 dorrn.,
2 bwc, todo murado cf grama ao

.

redor - R$ 89.000,00

1984-
CZERNIEWICZ -

sobrado simples
cf 1 apto + 4

quitinetes todos

alugados cf
renda R$ 600,00
pf mês-
R$ 25.000,00 entro
+ 60x 3 salários
mínimos

e-mail: itaivan@netuno.com.br
Hoíne page: www.itaivan.com.br

R$ 160.000,00, cf 235,25m2,
suíte + 2 dorm., cf móveis, 2 bwc,

piscina. Terreno cf 7 59m 2

1967 - ANA PAULA II - casa alv. cf
80m2 - 3 dorm., 1 bwc -

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

4251 - NOVA BRASÍLIA - Ed. Res.
Mathedi I - cf 3 dorm., 1 bwc -

garagem - portão eletrônico -

R$ 43.000,00

1975 - TIFA MARTINS - Prédio
comI., cf 1 sala comI. + 2 aptos, cf
3 dorm - 2 bwc - Terreno cf 630m2

- R$ 145.000,00

2380 - PICARRAS - Terreno em

Cond. Fechado - Jardim Piçarras,
cf 300m2 - R$ 17.000,00

II'U,l(
4246-
VILA RAU -

Çond. Res.
Aguas Claras
- apto 01 - cf
78m' - 2
dorrn - 2 bwc
R$ 22.000,00
+ financ. R$
133,00p/
mês

4226- EDIF .

.

ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,50m2 c

.. cf 4 suítes, 1
,. apto pf andar, 2
�. vagas garagem -

@
� 3 sacadas,
flnanc. direto
60x (+)
acabamento em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mini Sítio em Schroeder,
Rua Reinoldo Pomeringer

.

- área 2.000m2• Contém
casa com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, piscina

semi-acabada.

R$ 29.000,00

CZERNIWICZ - Casa de
2 andares, com suíte + 2

quartos, churrasqueira,
garagem p/ 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

.
,

5 .. ó •••••••••••••
,
•••••••••••••• �'��'��'�" �.� �.e. �:��r;'.b.r.o. 9:. �?��

,EngetecConstrutora e lmoblllárla.HI'j> .

,:;1

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

CENTRO área total de
1.000m2•

Valor de
R$ 198.000,00,

condições ii
combinar

VENDAS

* VILA LENZI - Terreno
com 450 m2 R$
17.000,00
* CENTRO- Terreno na

rua Amazonas R$
60.000,00
* 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
* Jaraquá 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 -e

Terreno com área de
399m2 no valor de

R$10.600,00
* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de
534m2 próx CoI.

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 Domignos O.

Brugnago, 611 (Rua do

Supermercado Breithaupt
e Rádio Brasil Novo).
Terreno com 1.000m2 e

casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc

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

varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial
* TERRENO ao lado do

S.ENAC, com 960m2 de
frente para rua principal.
R$ 37.000,00
* APARTAMENTO na

frente do Smurfs Lanches,
na Reinoldo Rau - Centro:
Contém uma suíte mais 2

quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com

móveis e BWC.
* TRÊS RIOS DO NORTE
- Casa de alvenaria com 1
suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia e

demais dependências. R$
13.000,00

* CENTRO - Casa de
alvenaria com terreno'

aprox. 2000 rn>, 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,GO
* VILA �OVA - Edf.

Marangoni com 2 quartos,
sala, cozinha, BWC, lavan
deria, R$52.000,00
* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina
próx ao posto Marechal

R$ 130.000,00
* NOVA BRASILIA - Casa
com 134m2 e terreno com

375m2. R$ 64.000;00.
* NOVA BRASILIA - Casa
com 158m2 e terreno com

360m2, R$ 70.000,00.
* lARAGUÁ ESQUERDO
- Condomínio Azaléia,
terreno com 720,OOm2.
R$ 32.000,00.

.

* ILHA DA FIGUEIRA-
. Loteamento Dona Julia,
com terreno de 334m2.

R$ 16.000,00

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial
ou comercial com 3 quartos
localizado na rua Domingos
Brugnago nO 611 valor de

R$ 500,00

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

VILA NOVA
Residencial ou comercial
com 3 quartos localizado

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

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, lavanderia,
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

,

VENDE,QU ALUGA
* Centro - Centro Médico Odontológico, sala 803,

salas/consultório cf 4 cômodos, + bwc,
. ..... . ... J,\lugUfi!I:R$,í/280,eO e Vênda
'R$ 35.000,00 emJ:onctições, aceita-Se carro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

Residencial Santos Dumont

Construção e Incorporação
PROMA

Apto com suíte + 1 quarto,
cozinha/estar/jantar, sacada
com churrasqueira, garagem.
Tempo de obro: 18 meses

Preço fechado/total:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA.
Uso do FGTS

Condomínio Residencial
Sunflower' - Rua José

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)
- Aptos. nº 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e

dernois dep. Entrada de
R$ 23.139,00 e assumir

parcelas de R$ 823,88
corrigidas pelo Cubo

Edificio Marina em construção
na Rua Marina Frutuoso

_ Aptos c/ suíte + 2 quartos, c/ área
de. 140m2, sacada c/ churrasqueira.
Entrada R$ 28.637,00 + 20parc. de
R$ 2.167,23, corrigidas pelo CUB

Entrega de chaves em 1 ono e 9
mesesValor total: R$ 71.000,00

Edifício Tower Center - Rua João Marcatto.

esquina com Clemente Baratto
• Apto. na 902: suíte + 2 quortos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00, acabado.
- Apto. na 802: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/ acabamento.

.

- Apto. nº 805/903/1003 c/ suíte + 1 quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Salas comercial executivas, acabadas
c/138m2 - R$ 68.491,00
c/lO 1 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 105,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) - Parcelamento direto com a PROMA

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

empregada, 2 garagens e demais dependências.
Edifício com grmnde Salão de Festa, churrasqueira, sauna, sala de

ginástica, sala 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. PRíMULA
Apto. NOVO, c/ 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(VilaNova), c/
92m2•
R$ 40.000,00

CREC11873-J

r-------------------.
CASAS/APTOS E SALAS A

.

R$ 22.000,00
VENDA e Com 493m2, na Rua Amábile

e Casa em alvenarla com T. Pradi, próx. ao Cond.

207m2, terreno com 590m2 - Azaléias - R$ '17.500,00.
R$ 130.000,00 no renascença e Terreno com 400,00 m2 -

R. 755 nO 100. Rua Espírito Santo - Centro -

e Casa cl 180m2, cl suíte + 2 R$ 25.000,00
quartos e demais dep. _ Rua e Terreno cl área total de
Frederico Curt Vasel, 455 _ 400,00m2 _. Nereu Ramos _

R$ 100.000,00. Valor total R$ 12.000,00 .

.. Casa em alvenaria cl 140m2, e 2 terrenos cl área total de
3 quartos, sala, cozinha, bwc, 6.707,00m2 _ Rodovia BR 280,
terreno cl 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 eorn área de

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

quartos e demais dep. (Terre- dade II - R$ 250.000,00.
no cl área total de 342 rn-) e Terreno cl 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 cl 2 e Sítio com galpão de 600m2

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

no cl 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 cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais dep. LOCAÇÃO/APTOS/
Terreno cl 480m2 - Rua Ata- CASAS/SALAS
nasio Rosa, 376 - Centro - e Ed. Antúrio - apto de 2 qtos
Guaramirim.R$ 35.000,00. e dem-ais dependências. R$
e Casa em alvenaria cl suíte 350,00
cl closed + 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 cl 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 cl 1 qto
área de serviço e garagem - e demais dependência - R$
Rua Carlos Meyer, 164 - R$ 275,00
45.000,00 e Cond. Residencial Amaryl-
e Casa na Rua Guilherme lis - apto cl suíte + :2 qtos,
Hasse - Loteamento Juventus, demais dependências - R$
.corn 230m2 - R$ 99.000,00 390,00
e Residencial Amaryllis, e Ed. Aster - apto c/ 2 qtos e

Aptos 304 A, semi-mobiliado, demais dependências - R$

l-suíte + 2 quartos. R$ 330,00
78.000,00 e Ed. Erica - apto cl 2 qtos e

I' demais dependências - R$

I TERRENOS/SÍTIO 300,00
e Terreno ideal para uso e Ed. Maguilú - apto cl 2 qtos

I industrial cl 20.000m2, na Rua e dema)s dependências - R$
I Francisco de Paula - R$ 280,00

I 130.000,00. e Salas comerciais em luga-

I
e Terreno em Guararnirim, res díversos, preços a partir
local nobre para residência. de R$ 200,00

L �

Rua Frederico Curt Vasel, 455 -

Casa c/190m2 - R$ 9-9.000,00·ED. ASTER
Rua Marina

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

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

dep. - R$ '57.000,00
C/ suíte + 2 qtos e demais dep. -

R$ 68.000,00

R. EPITÁCIO PESSOA, 4'15 - FONE: 37'1-88'14-
irnobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo
- Terreno c/ 450m2, edificação
230m2 - R$ 99.000,00

Rua Francisco Panstein, 55 - João
Pessoa - Terreno c/373m2, edificação
80m2 - R$ 27.000,00

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

VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA EDIFíCIO MÔNACO·

��QUIT'[Ul
\

�"� �. P�l11tA WOL�

- 3 Dormitórios - 1 ou 2 vagas Ide garagem
/' Ref.:3809: APARTAMENTO EDIFICIO MÔNACO

- Salão de festas :- Playground - 7 Pavimentos c/ elevador Com O 1 e 02 dormitórios, sacada, churrasqueira
Financiamento direto com constr. ou financ. pelo Banco. coletiva, pia}' ground, ótima localização central.
Consto e Incorporadora. 'Entrada + parcelamento direto com a construtora

, \

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

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

VENDAS

Re ,: 1551 Santo Antonio -

Casa de alvenaria c/ 03
quartos, bwc, sala, coz.,
lavanderia, garagem inaca
bada. R$ 24.000,00 Neg.

, Ref.: 900 Rua:Germano
Striker, com 04 quartos,
sala, bwc, 'copa, coz.,

lavanderia, garagem pi 02
carros e churrasqueira.

R$ 27.000,00.

Ref.: 4041 Apart. Nova
Brasília Rua:Bahia Edif.
Fragata O 1 suíte + 02

quartos e demais dep.
R$35.000,00 +

financiamento.

CHàvê

��C>
res.:EpitáfioiRes}9P, EçI. jarqgu.�.ºl s�ite,\03>d�r�.

t9. Rua: {ado Rq�ilh- E
*

,
.

s >�.rtnur 1I4ulleF, 02 d0rm:
f�.:Jqão Planinthe4 4 dar- ...Q�;d�rm.,ic/:g�:u;agem
to. Waldomiro MarzUi'echen, - 03 cI()l1'n. :ti dep. De enip. cr'garagem

. R'ôa: <:oi:$o Inârry Haéllich, 35�':c OZdõr;m., sala cf sacadq,cf garagem
to. Rua: José Teodóeo Ribeiro, 9� dorrtt, si garágem

','

* ;6.pto. R�a: :José Emmend9rfer, W90 - ��'.dor 19ar.o@em
>I< AptO.ílêldo';da recreativd'Marisol- 01 suite, 0 �. �2:;'Sala�l.;garagem

; '�4jcÇl�r9s ,.
..

' S, *'
.

�tin�f� 02 dorm. :prox. Rei! dos Bot�s,
Kitinefe or êlorm: prox. Data �raining ,

�itinefe 01 dorrri;�.sal(], <;o�jnha/bClnhei(otoda rnoqilióda IIhó·da Fiqueira
!l<i!inete'O'l qemn. s.?la, cozinha, ban��i ..o �rox -, tPierma.l1n Mat. De

bn�trl:Jçõo.\�.ilai[ênziiA =, ,;1::'@
..

'<

fi

fi, ",
,

CdsaRúa: FlorianOP9lis, 03 dorm. êl ga�ag�m fodq murada
,

S9" Bqirro João PéssóCJI, 03 quartos, 02 ;sqlás e demais aependencia
muro

Salá/comL "Rua: ReinoldihsRau, 728..35m2
* sola 'comI. Rua: .procopio Gomes .de'Gliveira, 13$0 65m2
,* Sala Comh Rua: Barão do Rio BrancQ, 411.,.Ed: Klein c! 55m2
* Sala ComI. Rua: Av. Marechalp�"da Fon�Etc�fAntigo S�nd�iprox. Macol
* Sal(] Cpml. Rua: AVhMarêcharD7\da'�ohsecd; Próx:bata Jrainingú
Sala ComE 'Rua: Reinoldq Rqu, Ed. MqrketPlace TERREA

&
* Sal� Comi:' Rua�Anf2 GadO� Fêrrei�a)fprõ�. �rtetai� '.. /�'

!i:.�ial�=S�ml. RlIq: ,PadreP$:!rp FranRli x.�TERMII\IAL R�*370;OO

VENDE-SE
Ref.: 2402 TERRENO rua: Venancio da Silva Porto cf
480,00m2 prox. a WEG I R,$ 20.000,00 negociável.

CHàvê
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

IMOVEIS

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

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUA JOÃO
PLANINCHECK- n? 755,2 suítes + 2

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

(35 X 74)-EXCELENTE
'

PARACUNICA. R$ 230.000,00

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

- Preço R$ 85.000,00

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

Preço R$ 60.000,00 (Próx. Cond. Azaléias)
Cód 3052 RIO MOLHA - Terreno com 330

m2 - (Próx. Prefeitura). Preço R$ 18.000,00

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

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

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno
com 450m2 (15 x 27 = 405 m2).

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

Cód 3027 - CZERNIEWICZ - Terreno

com 340m2 (14 x 24).
Próximo ao PAMA

Preço R$ 24.000,00
,..---------0

Cód 2047 - CENTRO - APTO ED.

ISABELA - 122 m2 - 1 Suíte + 2

quartos. Preço R$ 68.000,00

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 2048 - CENTRO - ED. ROYAL
BARG - 134m2 - I Suíte + 2. quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód. 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 1030 - VILA NOVA - Casa com 350
m2 (em construção). Terreno com 800 m2

(Próx. Gates e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1095 CZERNIEWICZ - Casa mista' Cód 3060 BARRA DO RIO CERRO -Cód. 3002 • CENTRO - Terrenos
de R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00

. Entrada 40% - Saldo parcelado
Terreno e/364 m2 - Residencial Satler -

Preço R$ 13.000,00
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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VIVENDO comédia
A atriz Cláudia Jimenez conta por que é sempre
escolhida para fazer papéis cômicos, como o da sua

nova personagem Dagrnar em "As Filhas da Mãe"

GRUPO DA HORA estréia novo espetáculo
Fotos: EdsonJunkes/Cf>

Eloá Gruetzmacher, hácinco anos integrando o grup,o

,

organizam um motim.
Na avaliação de

Sandra, a peça recria o

mundo infantil sob
uma atmosfera de

alegria e bom gosto.
Com humor, segundo
Sandra, são abordados
temas como justiça e

bondade, além de incentivar
a leitura e o cuidado com os

o Grupo Da Hora estréia neste final de semana a peça infantil "A Menina e os

Brinquedos", às 16 horas, no Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul. O

espetáculo é dirigido pela professora de teatro Sandra Baron e será reapresentado
durante a Semana da Criança, no período de 9 a 18

de outubro. A peça é encenada por dez atores,
com idade entre 10 e 21 anos. O Grupo Da

Hora foi formado em 1995 e faz parte da
Oficina de Teatro da Scar, que tem por

objetivo a formação de público para
teatro em Jaraguá do Sul. Além do Da

Hora, Sandra dirige o grupo Teatrando,
integrado por adultos e mais um grupo
formado por iniciantes, que se

apresentam sempre no final do ano. Ao

todo, 'aproximadamente 40 pessoas, entre

crianças, adolescentes e adultos.
"As idades variam de 10 a 64

anos", completa Sandra.
A peça que será apresentada
nestefinal de semana conta a

história de uma menina que
não tem amigos, é rica,
mimada; tem muitos
brinquedos, mas é solitária e,

por isso, costuma maltratar
'seus brinquedos, que
acabam se revoltando e

que, .apesar de não ser de formação de

atares, corresponde a momentos

importantes na vida dos alunos",
reforça.
Para as apresentações da Semana da

Criança espera-se a participação de 32

.,
escolas de Jaraguá do Sul e da região,

)
num total de 4,5 mil crianças. Segundo
Sandra, praticamente todas as vagas já
estão preenchidas, o que demonstra o

sucesso da iniciativa.
Para a integrante do Grupo Da Hora

Eloá Gruetzmacher, 17 anos e há
cinto fazendo parte da Oficina de
Teatro da Scar, a experiência só fez
melhorar a sua vida. "Era muito
tímida. O teatro tem me ajudado a

superar minhas limitações", resume a

jovem atriz.

brinquedos.
De acordo com Sandra, os jaraguaenses
têm prestigiado o trabalho realizado
pela Scar no que se refere à formação
do público. "Quando cheguei aqui, em
1994, encontrei crianças que jamais
haviam assistido a um espetáculo de

teatro", recorda a professora. Desde
aquela época, segundo ela:muita coisa

.

mudou, inclusive o fato de ocuparem
um espaço nobre que é- o teatro da Scar.
"O público tem mostrado regularidade
e nós estamos fazendo o possível para
melhorar a qualidade de nosso

trabalho", afirma a professora. Um
exemplo desse aperfeiçoamento é a

inclusão de aulas de
canto e dança aos alunos das oficinas de
teatro. "Estamos investindo no curso,

4&...
fiiiiJ....•.•.. I'"'·.....�Kfa.=.Dilse'(Ir�__:_:_;_.� Requinte o seu bom gos.to

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador, estante,s,

colunas, cadeiras, mesas de iantar, banquetas, que poderão
completar sua decoraçõo. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UETE ESTAMPA DE TAURA

DIADO GAÚCHO
20 de setembro

"Por onde passo, deixo fiapos de meu tirador"
A frase carn

peira Citada em
verso pelo gai
teiro PorcaVé

ia; "Por onde

passo, deixo
fiapos de meu

tirador", de

fine bem um

trabalho cultu
ral que os gaú
chos realizam

percorrendo os rodeios de cidade em cidade. Durante dois séculos, o
índio andarilho andou de estância em estância em busca de serviços
temporários, tais como: tosquia, charqueadas, domas, marcação e

castração, O carreteiro, ao passo lento dos bois,montado em seu cavalo,
rasgou os Estados do SUl com os rangidos chorosos das carretas. Este

povo indomável, ao realizar seu ofício, foi o maior veículo de geração
e divulgação do nosso folclore, fazendo surgir a trova, o repentista, o
declamador, cantores e contadores de causas. <'

Hoje, já muito distante, somente em livros e filmes podemos vê

los; ficamos nós com esta tarefa. 'talvez nem percebemos, mas ao

realizar nossos acampamentos, mesmo que por esporte e lazer, com
caminhões preparados, cavalos documentados e cheirosos, chuveiro
quente e ar-condicionado, mas estamos dando continuidade à história.

Levamos, em meio a nossastralhas, o que existe de mais valioso e

rico no ser humano, por
que semeamos, pelas co

munidades por onde pas
samos, nossos valores,
usos e costumes. O sota

que que vem, o jeito de

dançar que vai, o amor

que fica, os pe-daços do

coração que muitas vezes

demoramos meses para
reuni-los, brotam, crescem
e florescem no ambiente
fértil chamado Tradição
Gaúcha.

AGENDA GAÚCHA

Gaúcho primitivo
Conceito errado

Infelizmente, algumas fontes,
jornais, revistas e livros,
deixam passar uma definição
errada do perfil do gaúcho
primitivo. Falam que eram

andarilhos, vagabundos,
ladrões de gado, pessoas de

idéias vulgares, chegam a

citar como: "Homens de

maus costumes, que viviam

perambulando".
Infelizmente, alguns
escritores não têm o

cuidado, ou o conhecimento,
para esclarecer que o gaúcho
primitivo vagava não por ser

preguiçoso, mas sim na

busca de -serviços. Em

tempo de gado selvagem,
criado alçado, sem cercas e

donos, caçava-se um boi tal

qual uma perdiz. O gaúcho,
índio mestiço, peão
campeiro, vaqueiro do Sul,
caçava gado selvagem,
buscava domas, tosquia,

tropeadas, pequenas lidas

que lhe garantisse a

sobrevivência.

Quem imputava a

conotação errada e

pejorativa ao perfil do
gaúcho eram os

comandantes das expedições
exploratórias, que buscavam

riquezas em um mundo que
não lhes pertencia.
Invadiram a 'terra do nativo,
destruíram seu hábitat, e,
submetendo-o a uma vida

difícil, muitas vezes
miserável, o chamaram de

"Vagabundo".
Cabe ;.; cada gaúcho,
principalmente os que têm o

privilégio e a responsabi
lidade do microfone e/ou
da caneta, esclarecer e con

sertar este pecado. Chamo a

atenção também para
definições de: Gaudério,
Gusca, Xirú, Iridiada etc.

www.ctglj.com.br GAÚCHOS E GAÚCHAS

DE IDADE NOVACTG Laço Jaraguaense: este final de semana estaremos em Joinville e Itaiópolis.
22 de setembro - Sai le com aGrupo Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.
22 e 23 Ide 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 - 30 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul.
28 de outubro - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense.

Paulo Giovane Manfrini
(16), Jaqueline Weiher

(18), Luciano Mann (21),
Eduardo Luís Ropelato

(23), Jeferson Cardoso de
Souza (24), Priscila Soethe

(25), Tatiana Karsten (29),
Alessandra Roeder (30).

Semana

Farroupilha
14 a 20 de setembro, de cada ano

Oficializada pela Lei 4850, es-

.
tabelece sua comemoração de 14 a

20 de setembro, de cada ano, em

homenagem aos heróis farroupilhas..
Durante a Semana Farroupilha
acontecem �ários eventos tradicio

nalistas gaúchos nos CTGs e em

nível-de município, assim como:

palestras, encontros, apresentações
artístico-culturais, o tradicional café

de chaleira (cada dia a cargo de um

CTG), jantares campeiros com

tertúlia livre e fandangos. Realizam
se ainda desfile a cavalo, desfile de

escolas, entidades e instituições, dos

grupos tradicionalistas gaúchos e dos

CTGs e a mostra da cultura gaúcha.
O símbolo da Semana Farrou

pilha é a Chama Crioula, que arde

no Candeeiro Crioulo, que é uma

lamparina de campanha em tama

nho grande, o qual está instalado

junto ao monumento de Bento

Gonçalves, na Praça Piratini, em

Porto Alegre.

Local: CTG Laço Jil

109"'"""'" A�f'<"'" R$ 6,00 I f'I<l
"".IM de Vendos,: Dem.rcili

!)owMeI
tnb�1;(""f:!?1.-..(!}4l1t

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

GRANOE �FANOA"'GO

Grupo Rodeio
DEMARCHICARNES

ATAC�O,OiE VAREJO
,*",,,,,,.�';:';;""";--_.

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

JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

-Ó. Dia 22/09/2001 Local: CTG Laço Jaraguaense
Ingressos antecipados R$ 8,OO/Inf�mações: (47) 371-4547

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r

SÁBADO, 22 de setembro de 2001 SOCIAL CORREIO DOPOVO 3E

JARAGUÁ EM DANÇA
A r edição doJaraguá em Dan

ça foi aberta na noite de quinta
feira (20) e prossegue até ama

nhã (23), no ArthurMüller, com
apresentações de 44 instituições
dos municípios da região. O fes

tival destf ano conta com 80

coreografias, das quais partici
pam 1,1 mil bailarinos das esco

las municipais, estaduais e parti
culares, academias e gmpos inde-

pendentes.

FESTA DO CASCUDO
o Rotary Club de Guaramirim

promove a 1 a Festa do Cascudo,
que começou ontem (21) e vai até
amanhã (23), com diversos pra
tos típicos. Farão parte das opções
gastronômicas os tradicionais

caldo de cascudo, cascudo recbea
do, cascudo frito e o pastel de
cascudo. O evento acontece no

Restaurante Represa, que terá área
ampliada com cobertura externa

e música ao vivo todos QS dias.

CORETO DA PRAÇA
Hoje, na praça de alimentação do
shopping, a animação fica a cargo
de Cidinho, de Joinville.

BORNHAUSEN
O presidente nacional do PFL,
Jorge Bornbausen, fala a em

presários de Jaraguá do Sul so
bre CÓdigo de Defesa do Con

tribuinte, no dia 24, em palestra
seguida de almoço, no restau

rante do Parque Malwee. No

encontro, o parlamentar vai falar
sobre o Projeto de Lei Com

plementar n° 636, de 1999, de sua

autoria, que estabelece o Código
de Defesa do Contribuinte.

DIA DAS CRIANÇAS
A Associação de Moradores do

Bairro Nereu Ramos e o Sesc

promovem no 'dia de 30 de

setembro, das 9 às 17 boras, na
Rua Henrique Demathé, em

frente ao Colégio Euclides da

Cunha, a Rua do Lazer em Co

memoração ao Dia das Crianças

CENTERSOM

•
CD'. - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

'Debutantes

'Magali Cristina Zen, filha de Nelson Zen

Filho e Maria do Carmo Tomazoni Zen

Maria Eugênia Fernandes Schwegler, filha
de Ernesto Eugênio Schwegler e Tânia

F. L. Schwegler

No decorrer das últimas quatro
semanas apresentamos as

meninas-moças que estarão,
logo mais à noite, debutando
no aristocrático Clube Atlético

Baependi. Hoje, finalizamos as

apresentações com mais essas

três lindas jovens.
A patronesse � nada mais nada

menos que a conceituada

publicitária Christiane

Hufenüssler.

Christiane Hufenüssler,
.

Carla Haake Mayer,
.

Jaisa Wiest Medeiros e

Fabrício Cordeiro em

jantar oferecido pelo
Clube Atlético Baependi

Marcos e Neusmari Benetta, Ir
Cerize e Cláudio Piazera, Fabiano

e Liliane dos Passos, da Cassuli

Advbgados, marcando presença na

Noite Alemã, ocorrida neste último
dia 14, no Clube Atlético Baependi

Prefeitos de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, e de Jaraguá
do Sul, lrineu Pasold, nos embalas
da tradicional Noite Alemã

Karin Leitis da Silva Mattos, filha de
Paulo Luiz da Silva Mattos e

Vera Maria Leitis

Floricultuta
Florisa

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

Sua carga na hora certa, no lugar certo!
371-0363 brasil@neluno.com.br Rua Bernardo Dombusch, 2433

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA po' RIO DE JANEIRO

Av. Mal. Deodoro,776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A bela Amanda
Rafaela Naizer

completa hoje 4

aninhos de pura
felicidade aos

pais, Adilson e

Sandra. Ela
comemora hoje,
junto de seus

amigos e

parentes, com
uma

superfestinha na

Recreativa do \

B reithaupt

Enfeitando a

coluna de hoje
a linda Raíssa

Diefenthâler

Cabral,
de 1 ano e 9

meses, fi I ha de

Silvio B.
Cabral e Carla
H.

Diefenthâler

Completou 1 aninho no dia 20 de

setembro o gatinho Daniel César

Tecila, filho de Giovane e Andrea
Tecila. Ele recebe hoje seus ami

guinhos e familiares na Recreativa
Recanto Pedras Brancas

As gatinhas Cássia Daiana e Cátia
Paola Piacentini aniversariam este

mês. Cássia completou 8 anos no

dia 3, e sua irmã, Cátia, completa
10 anos no dia 30. Os pais, Adelino
e Dirlei, desejam os parabéns

A galerinha do Centro Municipal Sidnei Alexandre
Berns veio, quarta-feira passada, conhecer como .

funciona o jornal CORREIO DO POVO e a Gráfica CP

Numa pose i
especial para

.

nossa coluna,
Daniel Eduardo

Bockor, filho de
Irineu e Roselha

INFANTIL

Parabéns aos

gatinhos Eduardo e

Guilherme Schmitt,
aniversariantes do
mês de setembro. No

dia 13, Eduardo

completou 5 anos, e,
no dia 18, foi a vez

do Guilherme, que

completpu 2 aninhos.

Os pais, Rogério e

Vera, desejam muitas

felicidades

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde, Dr. Herberto Meldau

Weg, Malwee, Sindicato Pediatra
da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 3710101 .371 0611

8 DE SETEMBRO

Monique Doering
Marcos Antonio Menestrina Filho

9 DE SETEMBRO

Maely Matos Palmeira Jesus
Thais Cristina Schroeder
Ana Caroline Pereira

lago Zimmermann

10 DE SETEMBRO
Ana Julia Lennertz

11 DE SETEMBRO
Gustavo Vinicios Schio
M icael Guilherme U rbainski

\
,

Jose Carlos Moura

Rian Maciel Sobrinho
Luana Alves da Maia

12 DE SETEMBRO
Jean Carlos Eing
Lorena Borges Fanhani
Maria Rita Sierota

Maria Eduarda Beckauser Scharduzim

Denilson Antunes Rassweiller

Thainara de Abreu Almeida
Maria Eduarda Nilsen

13 DE SETEMBRO

Ana Julia da Conceição Plebani

Guilherme de Oliveira Claudino

N icole Walter
Alan 1<lebowski 'Rux
David Schodi Kita

14 DE SETEMBRO

Gracieli Francisco Carneiro
Josiellen Ribeiro

Amanda Zànghelini
15DE SETEMBRO

Rafaela de Oliveira

16 DE SETEMBRO

Ryan Marlon Rosa

A partir deste mês, o
Colinho laby, Oikids Roupa de Criança
e o Jornal CORREIO DO POVO vão
. sortear peçi1s de roupa entre as

crianças e recém-nascidos que ilustram

a nossa página com fotos ou são
aniversariantes do mês. A cada 30

dias, dois brindes serão entregues.
Participe, envie já sua ;oto.

&)
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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(GLOBO, DOM, 12:10 H)
Marcelo Novaes, a banda High-Five e

o dançarino Jacaré são os convidados

de "Tá Todo Mundo Louco" do

humorístico "A Turma do Didi". Desta

vez, o trapalhão e sua turma vão parar,

por engano, num hospício. Tudo
porque um louco se esconde na casa da

turma. Os enfermeiros acham que Didi
. e cia também são doidos.

FINALíSSIMA
(GLOBo, DOM; 12:45 H)
O "Gente Inocente" exibe a etapa final
do concurso "Quinto dos Infernos",
que escolhe dois meninos para

interpretar os atores Caco Ciocler e

Marcos Pasquim quando crianças, na

próxima minissérie da Globo. Ainda no

programa, a atriz Flávia Alessandra é a,
éonvidada do quadro "Tá no Papo". A
bànda baiana "Chiclete com Banana"

encerra a' produção.

SORTUDO,
,

(GLOBO, DOM, 13:45 H)
A turma do Cerna vai prender o
bandido mais procurado da cidade no

episódio "O Ouro dos Tolos", do

programa "Sandy e Junior". Uma
quadrilha esconde uma mala de

dinheiro dentro da capela do colégio.
Boca, Talita, Glorinha e Duda

encontram a maleta cheia de dinheiro e,

imaginando não ter dono, vão usar a

grana. Mas, quando anoitece, os
bandidos são capturados.pela turma

do Cerna.

ENTRE BAIANOS

(SBT, DOM, 14:15 H)
O programa "Qual é a Música?",
comandado pelo apresentador Silvio
Santos, recebe o trio masculino do

grupo "É o Tchan" formado pelos
integrantes Compadre Washington,
Jacaré e Renatinho. Eles enfrentam o

time feminino composto pelas
dançarinas Scheila Carvalho e Sheilla

.M�llo, além da cantora Adriana, do

grupo Adriana e a Rapaziada. Os par

ticipantes também cantam para a platéia.

VIVA A ARTE

(Globo, dom, 23 H)
O espírito artístico vai baixar no

Aro�éhe no episódio "Caco, Nem

Pintado", do "Sai de Baixo". Magda
resolve entrar em uma escola de pintura

e faz um nu artístico do marido. A

figura de Caco vai parar até em

calendários de borracheiro. Enquanto
isso, Ataíde e Vavá formam a dupla de

rap MC Vavinho Brown e Mano

Gigante.

MÚSICA CAIPIRA

(Rede Brasil, dom, 23:30 H)
Em homenagem aos verdadeiros

sertanejos, o programl "Música do

Brasil" aborda a moda de viola em

"Música Para Violas e Rabecas". Mestre

Ambrósio, Helena Meirelles e a banda

Paralamas do Sucesso 'são os

convidados desta edição. Seguindo o

som rachad() das rabecas, o programa

acompanha a viagem pelo Brasil dos

cancioneiros do Acre ao Paraná.

PAPO MUSICAL

(MTV, SEG, 23 H)
Desta vez, João Gordo relembra as

histórias do Trio Mocotó, banda de

muito sucesso nos anos 70 que, depois
de 25 anos sem gravar, está de volta

lançando o novo CD e divulgando os

shows. Ainda no "Gordo a Go-go" a

jornalista e colunista da "�olha de S.

Paulo" Bárbara Garcia, bate um papo
com João Gordo. O repórter Max
FÍvelinha mostra as novidades dos

jogos de fliperama.

BOM HUMOR

(GLOBO, SEC;; 2:50 H)
A dupla Luiz Fernando Guimarães e

Pedro Cardoso simula situações no

episódio "Preconceitos" em "A Vida ao

Vivo". Em uma das esquetes há o caso

do advogado que se surpreende com

um pedido de casamento de sua filha

feito por um rico e famoso cirurgião
plástico, porém negro. O programa

.

também mostra o conflito vivido, pelos
que não querem correr o risco de

serem chamados de preconceituosos.

RAP BRAZUCA

(MTv, SEX, 22 H)
Fábio Massari apresenta o "Contato

MTV Especial, O Rappa" com uma

hora de duração. Em entrevista

exclusiva os músicos falam sobre o

álbum duplo. e ao vivo intitulado

"Instinto Coletivo Ao Vivo". O

programa também ,exibe o show

realizado em Porto Alegre no ano

passado, ainda com a presença do

baterista Marcelo Yuka.
I

CORREIO DO POVO SE

IEAL'EOLO.;._CLÁllDJ1L.J.lM.E&E-Z------P-o-R-M-A-R-IA-N-A.-M-E_IR_E_L_ES
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Luiza Dantas/CZN\

Cláudia Jimenez, a Dagmar de "As Filhas da. Mãe"

Fazer comédia parece mesmo ser a

razão da vida de Cláudia Jimenez.
Tanto que topou viver a aspirante a

atriz Dagmar em "As Filhas da Mãe"
sem prestar muita atenção no perfil da
personagem. O simples fato de se tratar

de uma trama cômica de Sílvio de

Abreu já foi suficiente. A atriz deposita
total confiança no trabalho do autor,
com quem fez sucess? na pele da

garçonete Bina em "Torre de Babel".
"Aceitaria qualquer coisa que viesse do

Sílvio. Ele escreve humor muito bem e

eu só funciono nisso. Já entrei segura de

que teria uma forma de mostrar o meu

barato", acredita.
De qualquer maneira, a história de

Dagmar atraiu Cláudia. Principalmente,
porque ela se vestirá de homem para
tentar conseguir um papel na televisão.

"Essa brincadeira de 'Totsie' é o melhor

de tudo. Vou fazer um homem pela .

primeira vez e es�ou muito animada",
empolga-se. Enquanto essa fase não

chega, Cláudia se diverte c�ntracenando
com Tony Ramos, Cleyde Yáconis e

Flávio Migliaccio, atores que sempre
admirou. "Tá muito bom", conta. E vai

ficar melhor ainda quando começar a

fazer par romântico com o belo

Reynaldo Gianecchini. Em "Torre de

Babel", ela protagonizou cenas quentes
com o másculo Vítor Fasano. "O Sílvio

me dá esses presentes porque é meu

amigo. Sabe que na realidade não

consigo viver isso", diz, rindo.
O bom humor e a tranqüilidade estão

sempre presentes nas falas da atriz.

Mas Cláudia conta que nem sempre foi

assim. Lembra que até pouco tempo
era uma pessoa estressada e exigente
consigo mesma. "Achava que as coisas

tinham de acontecer na hora que eu

queria. A maturidade mostra que você
.

. pode planejar, mas tem de eSRerar o

.rnomento certo", ensina.
Um episódio do qual Cláudia não gosta
nem de lembrar também
foi decorrente dessa postura. Quando
fazia "Sai de Baixo", se desentendeu

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 23 A 29/09

MALUQUICES

com direção e elenco e acabou sendo

substituída no humorístico. "Quero
assumir que foi culpa minha. Não soube

lidar com a situação. Em 22 anos de

Globo esta foi a única vez que não fui

feliz", desabafa.
O temperamento difícil, somado ao

sedentarismo e hábitos alimentares

inadequados, quase custaram a vjda da

atriz. Sofreu um infarto que lhe rendeu

cinco pontes de safena. "Estou tentando

mudar minha filosofia de vida, mas
I ainda não virei um Dalai Lama",
diverte-se. Essa filosofia inclui

caminhadas em volta da Lagoa Rodrigo
de Freitas, no Rio, e aulas de

hidroginástica. Diabética, Cláudia teve

de cortar açúcar e gordura da

alimentação.
Mas nem pensa em diminuir o ritmo de

trabalho. Além da novela, Cláudia está

em cartaz com a peça

"Pequeno Dicionário Amoroso", em
São Paulo, e trabalhando ao lado de

Miguel Falabella no projeto da "'sitcom"
"Batalha de Arroz Num Ringue Para

Dois". Prevista para estrear em abril do

ano que vem, a série vai mostrar o

cotidiano de um casal em crise. Cláudia

acredita que devido ao sucesso de "Os
Normais" este é um bom momento

para apostar em uma "sitcom". "Há
muito tempo a Globo não acerta como

agora. Dá orgulho de ser comediante ao

ver o nível deste programa", elogia.
Cláudia não se importa de ser vista

como atriz de um só estilo .. Também

não tem vontade de fazer drama. "Se
um dia quiser, faço. Mas não pinta. Só
pensam em mim para
comédia", reconhece a atriz, que até

hoje só fez UIT} papel dramático. Foi na
peça de Nelson Rodrigues, "Valsa N°
6". Na verdade, diz que se sente

privilegiada por fazer

pessoas, rirem. "Sou muito amada pelo
povão que precisa se distrair. Eu, que
passei por situações delicadas, sei o

quanto é importante ver algo que faça
rir", justifica.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR CINTIA LOPES
I PERSONAGEM DA SEMANA: PAIRIÇJAFRANÇj.\ POP.TEVÊ '

EStIRE
de ocasi

Flávia Alessandra faz questão de

demonstrar entusiasmo' quando o

assunto é a heroína Lívia Cle "Porto
dos Milagres", Mas ap'esar da boa

audiência - algo em torno de 46

pontos-, a novela entra na reta final

esta semana sem deixar saudades.

Num desfecho pouco criativo,
Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares,
autores da trama reservam um

"happy end" para a mocinha,

"Apesar das diferenças, prevaleceu
o amor. Era o destino deles",
valoriza Flávia. Antes, porém, o
insistente Alexandre, papel de
Leonardo Brício, ainda tenta, sem

sucesso, ficar com Lívia, O vilão

seqüestra a mocinha, que está

grávida, mas o pescador de plantão
a salva mais uma vez.' "O Guma é

literalmente o herói dela", analisa.
Mesmo com uma história morna,

Flávia Alessandra acabou lucrando

com a novela, que serviu para
aumentar a popularidade da atri� de

27 anos. Na maioria das cenas, ela "

desfilou decotes generosos e deixou

à mostra a barriguinha sarada,
mexendo com o imaginário
masculino. Sem dúvida, Lívia é o

personagem de maior destaque da

atriz, que adquiriu visibilidade como

a Dorothy, de "A Indomada", em
1997, e ainda como a antagonista,
também chamada Lívia, de "Meu

Bem Querer", no ano seguinte, "A
Dorothy era marcante. A en;patia
com o público foi imediata",
lembra. Mas nada comparado ao

fato de ser protagonista da trama

das oito. Flávia admite que ficou

surpresa com o assédio de fãs. "As

pessoas me chamam de Adoiá pelas
ruas", revela a atriz, casada há oito

anos com Marcos Paulo, diretor de
núcleo de "Porto, dos Milagres",
Antes de chegar a esse ponto, Flávia
teve poucas participações na tevê.

Estreou como a Taninha de "Top
Model",em 1989, após vencer um

concu)so do "Domingão do

Faustão". Também atuou em

"Sonho Meu" de 1993, "Pátria
Minha", no ano seguinte, e "História
de Amor", em 9 5. Todas com

papéis sem destaque. "É mais difícil

fazer a amiga da amiga do que a

protagonista, qlle possui um perfil
definido", acredit� a atriz.

Luiza Dantas/CZN

Flávia Alessandra, a lívia de "Porto dos Milagres"

. P- AGlobo sugeriu a autores e diretores da casa que não
escalasse parentes em suas produções. O que você acha disso?

R - Não há nada de oficial quanto a isso. Estou casada com o

Marcos há oito anos e tenho 12 anos de carreira, Ele me dirigiu
em---l'A Indomada", "Meu B�m Querer" e agora em "Porto". Por

coincidência, foram novelas do Aguinaldo Silva, Já me aco?tumei
com os comentários maldosos. Se não, teria de mudar o marido

ou a profissão. As pessoas sempre vão falar, O que eu não acho

justo é dizer que sou protagonista por causa do Marcos. Já fiz

vários papéis pequenos e só agora faço uma protagonista. Recebi ,

o convite do próprio Aguinaldo, que apostou em mim. Fiz

"Aquarela do Brasil" com a direção do Jayme Monjardim e

trabalhei com outros diretores, mas ninguém comenta isso.

P - Que balanço você faz de sua participação na novela?

R - Sou muito crítica com relação ao meu trabalho. Sempre acho

que poderia ter melhorado em algumas cenas, mas fiquei
satisfeita com o resultado final. Procuro me aperfeiçoar. Está é a

minha terceira novela do Aguinaldo Silva e já possuía uma

familiaridade com o texto. O importante é que o público
aprovou.
P - Você acredita ter alguma semelhança com a Lívia?

R - A Lívia é uma heroína moderna, que tem seus objetivos bem

traçados. Ela está sempre em busca de justiça. Apesar dessas
qualidades, não deixa de possuir seus defeitos. Nesse aspectoI

somos parecidas. Ninguém é 100% perfeito.
P - As questões políticas tomaram conta da novela na reta final.

I"sso não tirou o brilho do romance entre Livia e Guma?

R'- Acho que não. O texto do j\guinaldo Silva e do Ricardo

Linhares é ótimo.A trama bem fechada e a
.

abordagem de alguns temas do-cotidiano, como a corrupção na,

política, agilizaram 'a novela. Por isso houve um

interesse grande do público, e os autores falaram mais sobre o

assunto. Nem por isso o público deixou de torcer por um final /

feliz dos dois.

"Não sou galinha. "

DEBORAH SECCO, a
Cecíl ia de "A

Pad roe ira", 50 b re o

namoro com

Mau rí c i o M a tta r,

que assumiu apó-s
ter se separado do
diretor Rogério

. G ames, há menos
de um mês.

, "Sempre saí de um casamento para o outro. Não nasci para ser

solteira. "CLÁUDIA OHANA, a Aurora de "�s Filhas da Mãe", que se

casou pela primei ra vez aos 16 anos, a segunda aos 19 e aos 37 anos

já acumula sete casamentos. A moça, porém, está solteira há um

ano e diz continuar em busca do amor.

"Não dá para acreditar em elogios fáceis/ em capas de jornais e

revistas." TONY RAMOS, o Manolo de "As Filhas daMãe", dizendo que
.o perigo dos atores é acreditar no sucesso rápido.

"Sá o que eu quero é distribuir alegria." BRUNA LOMBARDI, que fará

'participação na minissérie "O Quinto dos Infernos", contando que
não se preocupa com minúcias do cotidiano. Se diz inimiga de

contratos e contas, jura que não sabe a idade do marido Carlos Alberto

R iccell i, não costuma conferi r troco e aponta a palavra "cláusula"
como a que mais detesta em toda a língua portuguesa. ,

''Achava que tinha estudado demaisparasermodelo. "LAVÍN IA V LASAI<,
a Valentine de "As Filhas da Mãe", que começou a carreira de modelo
I

aos 15 anos por imposição do pai. Antes disso, ficava na escola de 7

horas da manhã às 3 da tarde.

� "Se uma relação depender da minha paquera/ estou frita.
"

ELIANA,
apresentadora do "Eliana & Alegria", da Record, dizendo que costuma

ficar na sua porque nunca sabe se a pessoa está olhando para ela

como artista ou mulher. Por isso pede para as amigas checarem qual
é o tipo de olhar do cara.

'

(

"Ela encheu nosso saco/ ficou de tocsia tioestsaonsmento: // H U B E RT,

integrante do "Casseta & Planeta Urgente!", sobre Paloma Duarte.

Ele conta que a atriz não sossegou enquanto a professorinha Dulce,
que interpreta em "Porto dos Milagres", não ganhou um espaço na

paródia "Porco 'com Vinagres".
I

''Acho que vousubira escadaria da Igreja da Penhapara agradecer."
ELlZABETH SAVALLA, sobre a beata Imaculada em "A Padroeira", que
diz estar amando interpretar a personagem.

''Beleza epernas bonitas não fazem opovo rir. Aspessoasmeparam
nas ruas e elogiam as cenas." MÔNICA CARVALHO, a Socorrinho de

"Porto dos Milagres", afirmando que está fazendo sucesso na novela
r não em função do seu co rpanzi I bem to rneado, mas po r causa de seu

trabalho.

''As pessoas só não falam muito porque têm medo da Marília. "

REYNALDO GIANECCHINI, o Ricardo de "As Filhas da Mãe", sobre a

preconceito das pessoas ao verem mulheres mais velhas namorando.
homens bem mais novos. O atar namora a jornalista Marília Gabriela,
25 anos mais velha, há três anos e meio. I

I
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SALA FILME/HORÁRIO

1 CORAÇÃO DE CAVALEIRO A
SEX A DOM -14hlS· 16h4S· 19h1S· 21h4S

SEG A QUI - lSh30· 14hlS . 20h4S

2
TODO MUNDO EM PÂNICO 2 C

SEX À QUI -lShlS ·17hlS· 19h30· 21h30

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL F
J SEX À QUI - lSh - 18h

PÃO E TULIPAS
C/RSEX ÀQUI- 21 h 15

LEGENDA - A - AVENTURA/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
C

13h30 -15h15-17hOO -18h45- 20h30 - 22hlO

2 CORAÇÃO DE CAVALEIROS
A14h-16h30-19h-21h30

. . ,

3
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

13h20 - 16h15 - 19h\� 21h45 F

INTE'L1dNéIÀ A'RTIF'ICÍAL
13h45 - 16h30 F

4

PÃO DE TULIPAS

19h30 - 21h50 C

5 RICOS, BONITOS E INFIÉIS
C/R13h30 - 16h - 18h - 20h - 22h

6 PECADO ORIGINAL

14h30 - 16h45 - 19h15" 21h45 D/R

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

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

SALA FILME/HORÁRIO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

F

1 TODO MUNDO EM PÃNICO 2

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

C

CORAÇÃO DE CAVALEIRO

14h-16h30-19h-21h45
2 A

3 13h20 - 16h15 - 18h50 - 21h45

LEGENDA - A - AVENTURA/C - COMÉDIA/ D - DRAMA/ DA - DESENHOANIMADO

F - ACÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

I R.�IR8Iº F.8.LAPº ..

: ºIAv.I.º !AVGVSIº .

POR MARIANA M EIR ELES

POpTEVÊ

II!

NOME - Otávio Augusto de Azevedo
Souza.
NASCIMENTO - 30 de janeiro de 1945, em
São Manoel, SIP'
APELIDO - Tatá.
NA TEVÊ - Esporte, telejornal e

documentários.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - Programas
de auditório.
NAS HORAS LIVRES - "Vou ao cinema,
teatro e brinco com o meu neto".
LIVRO - "As Veias Abertas da América

Latina", de Eduardo Galeano.
No cinema - "A Cor Púrpura", de Steven

Spielberg.
MÚSICA - "Qualquer uma do Chico

Buarque e Edu Lobo".
PRATO PREDILETO - Feijoada.
NA GELADEIRA - Água .

O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Bermuda,
chinelo e camiseta.
BICHO DE ESTIMAÇÃO - Um poodle.
MULHER BONITA - Cristina Mullins, minha
mulher.
HOMEM BONITO - Sean Connery.
CANTOR - Tim Maia.

CANTORA - Elis Regina. Trabalho é o que não falta na vida de Otávio Augusto.
ATRIZ - Glória Pires e Fernanda Emendando produções desde 1999 - fez "Andando Nas
Montenegro. ,Nuvens", '

Força de Um Desejo" e "Os Maias" -, foi chamado
ATOR - Diogo Vilela.

às pressas para viver o poeta Manoel em "A Padroeira". Teve
PERFUME - Rastro.

apenas cinco dias para compor o papel que Ney LatorracaBEBIDA - "U ísque, vinho e uma boa

cachaça".
não pôde fazer. Assim surgiu o mais recente trabalho de um

ESCRITOR _ Guimarães Rosa.
ator que já atuou em 40 novelas, 40 filmes e 35 peças. "É um

Sinônimo de elegância _ Educação. privilégio exercer a profissão que escolhi num país com tanto

MELHOR VIAGEM - Para o Chile. desemprego e miséria", constata.
ARMA DE SEDUÇÃO _ Sinceridade. Mesmo com tantos papéis no currículo, o ator inclui o Poeta
MANIA - De organização. na lista dos mãis queridos pelo público, Só perde para o
MELHOR COMPRA - "Meu apartamento". inesquecívelMatoso de "Vamp" e o marginal que fez em "Fera

SONHO DE CONSUMO - "Não precisar ter Ferida". "No pouco tempo que tenho para andar por aí, estou
contas para pagar". sendo bastante abordado", gaba-se�Prova de que Otávio vem

FILOSOFIA DE VIDA - "Ter princípios e
�

se destacando é que sua participação na trama é cada vez

ideologia como prática de vida". maior. Começou gravando cerca de oito horas por dia e agora
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "Estou cansado grava 12. "Acho que a liberdade de humor que o lado crítico
de ser transformado em idiota por deleproporciona foi o caminho que conduzi e deu certo até

corruptos e incompetentes". agora", valoriza.
INVEJA - "Não tenho". Além de usar o humor na crítica aos fidalgos do Século XVlII,
LUXÚRIA - "Uma mulher que acaba de Otávio também criou, por iniciativa própria, o sotaque
sair do banho".

português do personagem. Agora se preocupa em não deixar
GULA - "De qualquer coisa que estiver na

a mudança de tom da novela interferir na coerência do Poeta.
geladeira quando acordo de

"O fato dele ter tomado um chá e se apaixonado não podemadrugada".
COBIÇA _ "Viver bem fazendo um trabalho apagar sua visão crítica", explica. Além da novela, Otávio está

de cada vez". fazendo a leitura do texto de uma peça que vai ensaiai com

IRA _ "Contra a injustiça". Louise Cardoso. Ainda tem a últimas viagens de fim de

PREGUiÇA - "Tenho muita, porque me
semana com a peça "A Controvérsia", em que atua com Paulo

falta tempo para ficar quieto". José e Matheus Natchtergaele. No cinema, aguarda a estréia

VAIDADE - "Realizar sempre um grande ,doslongas"BenditooFruto",deSérgioGoldenberg,e"O
trabalho". I Príncipe", de Ugo Giorgetti. "Tenho muitos convites, mas está

"'!!III,__ ---' dificil aceitar por causa da novela", conta.

ALTA
atividade

-

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Otávio Augusto, o poeta Manoel de "A Padroeira"
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, O "Pequenas Empresas Grandes Ne-Igócios" mostra como é possível remover
"entulho usando uma caçamba de tecido. !

Outra reportagem focaliza uma farmácia es- f------------------

pecializada na venda de genéricos. O público
verá ainda como pombos-correio podem aju
dar na hora de um bom negócio. GLOBO, DO
MINGO, 7:30 H.

rapidinhas

Guarani e Flamengo se enfrentam na parti
da válida pelo "Campeonato Brasileiro".
São Paulo acompanha o jogo entre Atlético

(PR) e Corinthians. GLOBO, DOMINGO, 15:45 a

A atriz Drica Moraes é a convidada de Marília
Gabriela no programa "Gabi". REDE1V!, DO

MINGO, 24 H.

"Tela Quente" apresenta "Psicose", de Gus
Van Sant, na refilmagem do clássico de Alfred
Hitchcock. No elenco Vince Vaughn, Viggo
Mortensen e Julianne Moore. A trama de
senrola depois que Marion Crane dá um des

falque na firma, em que trabalha para fugir
com o namorado. Na fuga, decide passar a

noite num lúgubre hotel de estrada e desapare
ce, o hotel Bates. GLOBO, SEGUNDA, 22:30 H.

Denise Fraga revive a história de 'Ierezinha
no quadro "Retrato Falado" do "Fantásti
co". Hoje com 66 anos, ela lembra as dificul-
dades que teve para convencer ó marido ca- !-- _

minhoneiro a ensiná-la a dirigir. Anos depois,
Terezinha se tornou uma motorista profissi
onal. GLOBO, DOMINGO, 20:30 H.

"Lado a Lado", de Chris Columbus, é o car

taz da "Tela Máxima". Na história, Luke
decide casar-se, pela segunda vez, com a fo- 1-----------------

tógrafa Isabel, que enfrenta problemas de
relacionamento com a família do futuro
marido. Mas as duas mulheres serão força
das a aparar as arestas para o bem estar de
todos. Com Julia Roberts, Susan Sarandon e

Ed Harris. REco�, DOMINGO, 22 H.

River Plate da Argentina e Palmeiras fazem o

próximo jogo pela "Copa Mercosul". GLO

BO, QUARTA, 21:30 H.

Marina Person comanda o' debate do progra
ma "Meninas Veneno". Com o tema "Ho
mens: Modos de Usar", a apresentadora e mais
sete adolescentes discutem o tema e o melhor
caminho a ser seguido na hora da conquista.
MTY, QUINTA, 22 H.

O programa "Super Surf", apresentado por
Fernanda Lima, mostra a quinta etapa da com

petição diretamente das areias da Prainha, no
Rio de Janeiro. O programa traz ainda repor- �

tagens c'ôm Vitor Ribas, um dos líderes do

campeonato. MTY, QUINTA, 23:30 H.
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ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

_�sfazem
a diferença ...

Hubini, 1 000 � Barra do Rip Cenro
05 e 376-0122 - Jaraguá do Sul

ENSINANDO O

, cavalo a voar
I Vamos dividir a palavra preocupação em duas: pré
I ocupação. Ou seja, ocupar-se de algo antes que

I aconteça. Tentar resolver problemas que ainda não tiveram tempo de se

I
manifestar. Imaginar que as coisas, quando chegam, sempre escolhem seu pior
aspecto.
Há, é claro, muitas exceções. Uma delas é o herói desta pequena história:

I', ,

UJ,1l velho rei da Índia condenou um homem à forca. Assim que terminou o

julgamento, ocondenado pediu:
- Vossa Magestade é um homem sábio, e curioso com tudo que os seus �úditos
conseguem fazer. Respeita os gurus, os sábios, os encantadores de serpentes, os

faquires. Pois bem: quando eu era criança, meu avô me transmitiu a técnica de
fazer um cavalo branco voar. Não existe mais ninguém neste reino que saiba

isto, de modo que minha vida deve ser poupada.
O rei imediatamente mandou trazer um cavalo branco.
- Preciso ficar) dois anos com este animal -, disse o condenado.
- Voce terá mais dois anos -, respondeu o rei, a esta altura meio desconfiado. -

Mas e este cavalo não aprender a voar, será enforcado.
O homem saiu dali com o cavalo, feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou

toda a sua família em prantos.
- Voce está louco? -, gritavam todos. - Desde quando alguém desta casa sabe
como fazer um cavalo voar?
- Não se preocupem -, respondeu ele. - Primeiro, nunca alguém tentou ensinar
um cavalo a voar, e pode ser que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho,
e pode morrer nestes dois anos. Terceiro, o animal também .pode morrer, e eu

conseguirei mais dois anos para treinar um novo cavalo. Isso sem contar a

possibilidade de revoluções, golpes de estado, anistias gerais.
'

"Finalmente, se tudo continuar como está, eu ganhei dois anos de vida, onde
posso fazer tudo o que tenho vontade: vocês acham pouco?" (

\

TRÊS PROVÉRBIOS CHINESES SOBRE A ARTE' DE APRENDER

Somente os mais sábios e os mais estúpidos' nunca mudam de idéia (Anônimo)
Aprender é como remar contra a corrente: sempre que se para, anda-se para
trás (Confúcio).
Quem pergunta, é idiota por cinco minutos. Que não pergunta, é idiota para

sempre (Wang-Wei)

Reflexão
De Dom Rafael LIana Cinfuentes (adaptado livremente do livro /J

"Insegurança,Medo e Coragem '; Ed.QJladr�te):
"Sabemos que nem toda ação audaciosa corrresponde a uma conduta

corajosa.Há ações audaciosas que são frutos de atitudes reprováveis.
Como podemos distinguir o que é imprudência do que é a coragem?
"Aristóteles nos dá uma definição muito apropriada dessa distinção:
"O bravo é corajoso. O temerário deseja apenas paracer corajoso".
"E Torelló escreve: "O homem intrépido e forte expõe-se consciente e

livremente ao perigo, e até ao perigo da morte, mas sempre a serviço
de valores superiores; terá que ser razoável, se quiser ser forte. A
estupidez nunca é uma virtude.
"Todos sentimos medo da dor, do fracasso, da crítica maldosa, da
doença, da morte, mas todos nós soubemos defender, alguma vez,

nossos pais ou nossos direitos. Não há, pois, ninguém que possua a

coragem em estado puro. Não se encontra a coragem na palma da
mão: está escondida nos mais profundos recantos do coração; como
uma mina oculta que deve ser descoberta e explorada.

, ,

Um homem valente é aquele em quem a coragem acaba, por
prevalecer sobre o medo."
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IMOBILIARIA

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

5203 CASA - CENTRO - LATERAL

PROCOPIO GOMES, 594 - 03 QUARTOS;
02 SALAS; 02 BWC; CHURRASQUEIRA;
COZINHA; DESPENSA; LAVANDERIA;

GARAGEM. AMPLO JARDIM. TERRENO=
49,OOM X 21,30M. Área do terreno

981.50 m2 Área Benfeitorias 180.00 m2

Preço: 140,000.00

5178 SOBRADO - CENTRO - R.

GUILHERMEWEEGE,496 - PAV,SUP.:02

SUITES,03 QUARTOS, 02 SALAS,
DESPENSA, O I BWC:, SACADA

PAVINF.:O I SUíTE, 03 SALAS, O I SALA DE

JANTAR, 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,
COZ., LAVANDERIA, 02 GARAGENS. -

AQUECIMENTO DE ÁGUA SOLAR E

ELÉTRICO -ALARME-PORTÃO
ELETRONICO. TERRENO DE ESQUINA.

Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 314.00 m2 Preço: 180,000.00

5209 CASA SOBRADO - AMIZADE

R.jOAO BATISTA RUDOLF,500-
SOBRADO-TÉRREO: O I SALA

COMERCIAL, O I DEPÓSITO, I WC,
GARAGEM P/2 CARROS. PARTE SUPE

RIOR: O I SUíTE, 3 QUARTOS,WC, SALA
ESTAR, CPPNCOZINHA, DEPÓSITO,
LAVANDERIA E SACADA. Área do
terreno 708.00 m2 Área Benfeitorias

380.00 ni2 Preço:' 150,000.00

5219 CASA - SANTO.ANTONIO - RjOSE
LAZARES, 436 - CASA DE ALVI:NARIA,

COM 3 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA,WC, t.AVANDERIAÁreado

terreno 350.00 m2 Área Benfeitorias 143.00
m2 Preço: 24,000.00

�"

5181 CASA MISTA -SANTOANTONIO
- R. ANTERO CORREIA, LOTE 799 - 03

QUARTOS, SALA, COPNCOZINHA,
GARAGEM EM ALVENARIA: BWC,

LAVANDERIA, CALÇADA EM VOLTA DA
CASA Área do terreno 399.00 m2 Área
Benfeitorias 66.50 m2 Preço: 15,000.00

5235 CASA- jARAGUA99 - R.938 N° 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 Preço: 21,000.00

�",.'M-..y.. ." .. *'l '"

5231 SOBRADO - SAO LUIS - REDSON
CARLOS GERENT, 39 - SOBRADO COM I

SUíTE, 2 QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, DISPENSA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM PARA02 CARROS, CHURRAS
QUEIRA, ALARME, AQUECIMENTO DE

ÁGUA AGAS E ESCRITORIO. Áreado
terreno 392.00 m2 Área Benfeitorias

178.40m2 Preço: 79,500.00

CORREIO DO POVO· 5
•••

0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5227 CA�A -ILHA DA FIGUEIRA - R.NEREU

VASEL, 190 - CASA DE ALVENARIACOM O I

SUíTE, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA 2WC,
LAVANDERIA, GARAGEM. Área do terreno
450.00 m2 Área Benfeitorias 252.00 m2

Preço: 96,000.00

5163 CASAALVENARIA-AMIZADE
R.ROLF ALBERTO BALLOCK,84-

VERSALHES - DEP: O I 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

5192 CASAALVENARIA - VILA RAU - R.

ANTON FRIERICHS,89 - RES. HELENA 11-

DEP.: 03 QUARTOS; O I BWC ; SALA;
COZINHA; LAVANDERIA;

CHURRASQUEIRA; GARAGEM PARA 03

CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área
Benfeitorias 173,00 m2 Preço: 37,500.00

52-18 TERRENO - CENTRO - AV,GETULlO

VARGAS(ESQUINA). Área do terreno
876.90 m2 Preço: 180,000.00

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

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - centr�
• F::;o 550-J

5229 CASA - jARAGUA ESQUERDO
R.FRANCISCOWINTER, 237 - CASA

ALVENARIA,COM 03 QUARTOS, 03 WC,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA,

.

DISPENSA, GARAGEM, PORTÃO
ELETRÔNICO E ÁREA DE FESTA. Área
do terreno 375.00 m2 Área Benfeitorias

I

200.00 ni2 Preço: 75,000.00

5224 SOBRADO - CORUPA
RRICARDO jARK, 77/79 - SOBRADO C/
31 O,OOM2-1 SUíTE MASTER, I SUíTE, I

QUARTO,WC, LAVABO, SALAJANTAR, 2
SALAS DE VISITA, SALA TY, COPA,
COZINHA, GARAGEM P/2 CARROS.

EDíCULA C/94,OOM2-1 QUARTO, SALA,
COZINHA, WC, LAVANDERIA Área do
terreno 875.00 m2 Área Benfeitorias

404.00 m2 Preço: 289,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU - RANTON

FRIERICHS LOTE N° 37 - PARTE SUPE

RIOR: 03 QUARTOS, SALA, COPN
COZINHA,WC, LAVANDERIA, VARANDA
TÉRREO: 03 QUARTOS, SALA, COPN

COZINHA,WC, LAVANDERIA, GARAGEM
P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2

Área Benfeitorias 306.00 m2 Preço:
70,000.00
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Casa alvenaria c/205,OOm2,
terreno 324,OOm2(73,50x24), 3

qtos, uma suite, copa, duas salas,
coz .Iavand., garagem dois certos,

mesanino com sacada, todas

esquadrias em madeira de canela,
murada, localizada, na Rua 892 -

Ervin Doege s/nº na BARRA -

R$ 80.000,00 aceita carro como

parte pagamento.

Casa madeira 3qtos, sala, copa,
cozo BWC,garagem, toda

murada, terreno c/
300,OOm2(72x25), localizada
à Rua Leopoldo Kreutzfeld,
lote nº 30, lot. Anthurium,

Rio da Luz I -

R$ 22.000,00.

Fone 371-2357

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

PRAIAUBATUBA - casa em alvenaria,
com 180m2, 1 suíte,3 dorm., sala de
estar, jantar, cozinha, garagem,
varanda. Terreno com 400,OOm2.
R$ 64.000,00, aceita-se proposta

,�

_,,_����

105 - TIFAMARTINS - Casaemalvenaria,
com 80m2. Terreno com 14x25==35Orn2, 2
dormit, bwc, sala, garagem,lavanderia,

cozinha. Localizado RuaAdenor

Horongoso - R$ 70.000,00

LOCAÇÃO lVlléJ 250,00

113 - BARRADO RIO CERRO - Casa em

alvenaria, com 73m2, 3 dorrn., sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
Terreno 497,OOm2, localização Rua Ber
tha Weege, 1645. R$ 37.000,00

CHACARA totalmente plana, com
20'(XXl,00rn2, casaem alvenaria, com40m2, com
laje, toda cercada com tela, possui 5 lagoas
grandes com toda infra-estrutura, criando
peixes para venda em SC, PR e SP, com
assistência da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
localizada em Santa Luzia - R$ 90.000,00 -

aceita-se troca p/ casa ou terreno,

.

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

vi 150 n CO r reto r@ n etu no _ COm. b r

110 - BARRA DO RIO CERRO - casa el

alvenaria, com 91m2, 3 dorrn., 2 bwc,
sala e cozinha. Terreno 1.065,OOm2. Rua.

Bertha Weege, 1637. R$ 65.000,00

107 - ESTRADA NOVA - casa de

alvenaria, com 80m2,3 dorrn., sala,
cozinha, bwc, garagem, lavanderia e

dispensa. Terreno 300m2. Rua BR-280-

EngelbertOechalei - R$ 28.000,00

109 - JOÃO PESSOA - 3 dorrn.,
sala, cozinha, bwc. Terreno

686,OOm2. Rua Arthur Gonçalves de

Araujo, 601. R$ 20.000,00

135 - CENTRO - Casa em

alvenaria com 112m2. Terreno com

'239,57m2. Rua Cabo Harry
Hadlich, 644 - R$ 70.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARIMAR IMOVEIS
Fone/Fax: 275-0051

Ruo Fritz Bortel, 77 -SI. 03 - Boependi - Próx. Jovel Multimorcos E-mail: morimor@netuno.com.br

Hós orgulhosamente faaemes parte desta equipe,
que hoj{e lan�a no ,mercado um produto diferenciado

para divulga�io de imóveis.
Em razio disto, aMigo cliente, é que,ecloeamcs a sua

inteira disposi�io este �spa�o para divulgar eseu imóvel.
Se voc,e quiser vender ou comprar, ligue:

275-0051, teremos o maior orgulho em ceder parte
deste espa�o a voce.

.'

"FOTOS":

523 - Figueira - Casa alvenaria cl 132m2 - 04 quartos,
terreno cl 375'm2. Rua 913, Loteam. Oivinópolis .....R$
45.000,00
511 - Chico Paula - Sobrado cl 215m2 - 1 suíte + 2

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

quartos, terreno cl 650m2 .. , , R$ 55.009,00
518 - Chico Paula - Casa mista cl 100 m2 - 3 quartos
+ 2 salas. Terreno cl 470m2. Rua Fco.

Paula , R$ 32.000,00
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
520 - Nova Brasília - Casa alv. cl 181m2 - 1 suíte +

.--1_ q. + sala comI. cl 75m2. Rua nona

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 cl 100m2 - 03 quartos,
terreno C/ 430 m2. Rua tuís Picolli (eI asfalto) .....R$ 25.000,00
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 cl hidra
+ 4 quartos, cl sala comI. (+- de 80m2), garagem 3

automóveis e demais dependências. Rua 'Olívio O.

Brugnago, 624, , R$ 220.000,00
506 - Rau - Casa alvenaria cl 140m2 - 1 suíte + 2

quartos. Rua Hermann Purnhagen, próx. gráfica
22 , R$ 60.000,00

"CASAS À VENDA ":

503 - Centro - Casa de madeira cl 100m2 - 3 quartos,
terreno et 396m2. Centro de fronte

"TERRENOS À VENDA":

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

Ziermermann - Loteamento Behlinq R$ 29.000,00
108 - Amizade - Terreno cl 557,60 m2. Rua Jõao Batista

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

Bctafogo R$ 10.0.00,00
118 - centro> Terreno cl 575 m2. Próximo ponte do

Bradesco , R$ 48.000,00
1'33 - Chico Paula - Terreno cl 546,84 m2 (14x39).
Próximo Posto Marcolla , R$ 25.000,00
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. Ponte

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 Lalau - Terreno residencial cl +-

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

Unimed R$ 37.000,00 \
.

519 - Nereu Ramos - Casa alvenaria com laje cl 70m2
- 4 dormitórios. Loteamento Zanghelini, ...... R$ 29.000,00
52S - Vila Lenzi - Casa alvenaria cl 97 m2 - 3 quartos,
terreno cl 473 m2. Rua Vitor Rosemberg ......R$ 48,000,00
509 - Centro - Sala Comercial cl 33m2. Rua Guilherme

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

BINC, O ívaça garagem. Av. Atlântica, 3.850 ......R$ 55.000,00

* CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RANCHO·
IMOVEIS

CRECI820-J
. Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro - GUARAMIRIM

"
"

ir 373-0283Urnaparceria correta.

..

\

/Teodoro
'U.'1al,

Pareimóveis
PARCERIA DE NEGÓCIOS

IMOBILViRIOS

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

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

1 suite, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, dispensa, 2

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

COD 082 - CZERNIEWICZ - 1 suite, 2 quartos, 2

banheiros, dep. de empregada, sala, copa, cozinha,
lavanderia, área de festas - Valor R$ 72.000,00

COD 021 - VILA RAU - Residência nova medindo
172,OOm2 - 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, 2 banheiros, 2 garagens, dispensa, área de
festas - Valor R$ 85.000,00

COD 110 - VILA NOVA - 3 quortos; sala, copa,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, terreno
medindo 675,OOm2 - Valor R$ 80.000,00 .

Imobiliária Jardim

Jaraguá t.tda, CRECIW572-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: 380m2•
Valor R$ 80.000,00, negociável

(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. Valor R$ 50.000,00,
(próx. CAIC)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

EDIFÍCIO
Ed Jaraguá
Ed. Jacó Emenderfer
Ed. San Miguel
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Rebelo
Ed. Picolli

LOCALIDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro.,
São Luis Gonzaga

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 IMOvEL
Casa boa cf 4' dorm. + piscina
Casa Comercial - R. João Picolli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel
Casa em Alv. cf 4 dorm. cf garagem

VALOR

R$ 1.150,00
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 senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine

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

,

OTIMOS INVESTIMENTOS
NO CENTRO DA CIDADE!!!

.

Várias salas comerciais para locação
FALLSHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2
Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320

(ao lado Lojas Breithaupt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CASAS
Amizade - Alv. C/ 137,00 m2 - 01 suíte, 02 quar
tos - R$ 79.000,00 ( Nova )
Amizade - Alv. cf 180,00 m2 - 03 quartos - R$
75.000,00
Amizade - Alv. cf 88,00 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. C/ 300,00 m2 - 01 suíte, 03

_ quartos - R$ 150.000,00
Czerniewicz - Alv. C/ 210,00 m2 - 05 quartos - R$
80.000,00
Estrada Nova - Mad. cf 48,00 m2 - 02 quartos -

R$ 16.000,00 - negociável
Ilha da Figueira - Alv. C/ 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 C/ 77,87 m2 - 01 suíte
, 02 quartos - R$ 85,.880,00

"

Centro - Residencial Agata cf 60,76 m2 - 02 quer-

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

tos - 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$ 80.360,00
Centro - Residencial Jade - apto em construção cf
91,43 m2 - R$ 76.000,00
Centro - Residencial Esmeralda - apto em constri.
cf 64,74m2 - venda financiada - consulte ! .

TERRENOS
Czerniewicz C/ 378,00 m2 - Residencial Bela Vista
- R$ 10.000,00 assumir doze parcelas de R$
1.550,00
Czerniewicz C/ 750,00 m2 - R$ 60.000,00
Vila Rau cf 328,00 m2 - R$ 12.500,00
Vila Rau cf 420,00 m2 - R$ 18.000,00
Ilha da Figueira C/ 397,00 m2 - R$ 15.000,00

CASA NA PRAIA
Sobrado em Barra Velha cf 190,00 m2
Casa Alv. em ltaguaçú C/ 110,00 m2 ( troca por
imóvel em Jaraguá )
Casa Alv. em Enseada C/ 95,00 m2

COMPRA - VENDA - AVAUAÇÁO ÇOMERCIAL
CONSULTE NOSSASOUTRAS OPÇOES DE VENDA!

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

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

Sd!��fS
371-2447

O melhor atendimento da cidade
Rua Reinoldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do SuJ - sc

\""M':···.·.::·.:··..... '·C·.·····d·..C.·.··)·I·..n.'.','; ".< ,'.<" ..
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Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. ,Maurício Spies

Av. Mal. Deodoro da Fonseco, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

COMPRO

CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago ii

visto, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

• DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.LlGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).

ARQUITETOS

ATENÇÃO
Vendo SORWARE

ARCHICAD original, versão
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

{16} 624-4333
E-mail: mmanhas@yahoo.com.

BOA NOTíCIA
Para funcionários público,

estadual de todos os órgãos,
elJfH'éstino comamenor

taxa de juros, sem cOIIsulta
do SPCou SERASA, agora

também para JaragllÓ do Sul
e região. Tralar:
275-1752

ou 9991-6366

ESQUADRIAS
JARAGUÁ

CASA DE
ALVENARIA

146,44m, suíte + 2

qtos, sala estar,
iantar, cozinha,
churrasqueira,
garagem pi 2

carros.

RS 75.000,00.
Rua Henrique

Behling - Amizade.
Tratar:

9973-5486,
com Flávio

ATENÇAO
Precisa de dinheiro?

ligue com cheque pré
até 12 vezes

Tratar:

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

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

com desconto em folho
até 36x.
Tratar:

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

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS;

FONE/FAX: (47) 370-0778

PLANTÃO: (47) 9117-4713

Ruo Urubici, 1027 , lateral do José Picolli - lote 31 - Estrado Novo - Jaraguá do Sul

I Lar Imóveis I
Fone: 275-2010 - Creci 852-J

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

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

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, cOZ., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 elevadores. R$
80.000,00 negociáveis, pronto para morar.

- Apto. cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer e festa. R$ 15.000,00 entrada. Aceita-se carro na

troca.
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís. Entrada R$ 10.781,00 neqoclável.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís. Entrada R$ 7.754,00 negociáveis.
- 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 cf 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 mínimo mensal.

.

- Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 5.500,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros. Terreno

cl 600m2 (15x10) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. cf 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pI 2 carros. parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +.

3 qtos., Vila Lenzi.
- Apto. 2 qtos e demais dep., cl sacada; área de festa, faragem
ct portão eletrônico, Vila Lalau - R$ 4.625,00 de entrada.

AULASDEINGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.
Tratar:

9111-8917, com
professor Sammy

DINHEIRO RÁPIDO
não vendo seu corro,
ele é dinheiro, ligue!

Tratar:

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

FAÇA SEU.INVEsnMENTO COM SEGURANÇA E QUAUDADE:adquiro uma

chóroca de 20.000m2, 4o.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto o riqueza naturol do
região, em uma área privativo, com fn1ho ecológico, floro e fauno nativos, nascentes, logos

com peixes, quiosque com chunusqueiro à beiro do riacho, pontilhão e passarela de

eucotlplos, área paro qoodro de entreternimento, sanitários com faço filtro com lmIomento

seplico, rede elétrico com posteamento e iluminação nos áreqs de circulação. Realize o sonho
de morar junto o natureza com os águas do rio correndo entre os pedras e o barulho mágico
que produzem. Qualidade de vida com fácil acesso e ótimo localização é tudo o que você

precisa o 6km do centro, Rio Molho 400m após o gruta, I º acesso o esquerdo, servidõo dos
palmeiras km3. Trolor: 370-8563 ou 9975-0102

CHÁCARA ACERTENA ESCOLHA:

,
Sua melhor oP9ão de prazer

c.Atl."�l)i.,'>-1I.""'''''� 24 7"''rk''$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróti�as

FONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se fogão
brastemp, 6 bocas.
Valor a combinar.
Tratar: 371-2735 ou

370-0075, em ótimo
estado.

Aceito carro ou

terreno no negócio.
Trata r: 370-4509.!VERSOS I� 275-3108

Lcaonl
Imóveis

Consulte-nos sobre
outras opções!

Procura-se moças
ou ra pazes pa ra

dividir aluguel no

Centro, contato falar
com Rudi.
Tratar: 9905-0029.

Vendo móveis para
loja: balcão de

caixa, vitrine,
expositores, mesas

para omputadores,
todos em marfim e

aço escovado.
Seminovos.
Tratar: 371-8581 ou

9117-4475.

Compro área mínima

de 150 hec., para
criação de gado.
Tratar: 379-1119,
com Dirlei.Procura-se alguém

que tenha

apto ou qto para
dividir no centro de

Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-1316,
recado em horário
comercial.

Compro frigobar
usado, em ótimo
estado. Tratar: 371-

6974, com Marce.
Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências

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

churrasqueira

Vendo móveis para
loja: balcão de
caixa, vitrine,
expositores, mesas

para computadores,
todos em marfim e

aço escovado.
Seminovos.
Tratar: 371-8581 ou

9117-4475.

Vende-se 1 filhote de

cofap, com 2 meses.

Tratar: 275-1798.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

Vende-se estamparia
completa, com berço
térmico em Toledo,
no Paraná.
Tratar: (45) 252-3835
ou 9971-0050, com
Cali ou Ivete ..

Aluga quarto em

residência para

moça. Tratar: 372-
1721 ou 9113-3171.

APARTAMENTOS
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms. cl 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendõerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 v! mês

'

• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.000,00

Divido apto Ed.

Paloma, na Rua João

Picolli, 202. Tratar:
9973-5404, após
17h30min.

Vende-se locadora
na Vila Lenzi, ótimo
negócio. Tratar:
370-0863,

Vende-se 1 bicicleta
mountain bike,
18 marchas,
marca caloi.
Valor a combinar.
Tratar

371-2735, em'
ótimo estado.

cc
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Vende-se sorveteria

completa. R$
25.000,00, com

pa usterizadora.

Compro título Clube
A. Baependi. Tratar:
371-6967, c/ Celso.

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

j�IMÓVEIS���. CREC/7146Ite�
Corretor de Imóveis VENDE - Casa

em alvenaria, GALPÃO PRÉ
MOLDADO - área
construída de 200m2,
forro de PVC, piso
mosaico,
estacionamento

coberto, área
privativa pi carga e

descarga, terreno de
esquina com 632m2,
frente para BR-280 -

Preço R$ 55.000,00
(super negociável)

E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922/ 9122-4198

e-l/3-1/
Novembro, 225 -

Corupá - Centrei

R$ 65.000,00
.

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

quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lov., garagem +
.

área de 70m2, coberta com laje para ampliação em

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

1eRReNO
• TERRENO na Ilha da Figueira, lot. Divinópolis,
397m2, R$ 15.000,00

VENDE - Casa em alvenaria, com área de 105m2. Rua Jorge
Pinter, 83 - Corupá - Centro - R$ 33.500,00

VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 20.000,00 + financiamento. Aceita proposta,

VENDE - Chácara com 252,500m2, 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

VENDE - Terreno cl
856m2 ou 2 terrenos

cl 428m2. Rua 484 -

Água Verde (próx.
Igreja São Judas)

Promoção
R$ 25.000,00 ou

1 por R$ 13.000,00

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

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168
PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711Av. Getúlio Vargas, 60 - Corupá - SC

Linlí'o completa de Instalações Comerciais, Balcões, Aràros,
Manequins, Cabides, Estantes, Closet's, Utilidades Domésticas, Etc.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Centro - Jaraguá do �ul- Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m

2
, térreo, 02 quartos, garagem

kober+o, 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 vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

Fone (47).9113-1646 ou 9973-8589 Informativo
Imobiliário AIJSI. Terreno com 535����;,���ina, no loteamento 1Camposampiero 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.
• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28J, sito a

Rua Henri.que 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$
'1 1 . O O O r O O .

1I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São '

Cristovão. Valor R$12.000,OO.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,OOm2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

11.1/2
(meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua

José Norloch, no Ana Paula II. (Rua asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

-

Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM

ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA
PEQUENA ENTRADA

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I·
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

���11 mMét1iJI
Empreendimentos Imobiliários

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMOVEIS

IMOBILIÁRIA E.CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
t na 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

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

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIA:S
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

'"

�

�
'"
>:

o
,'"
Ul

Ul
H

�

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICHW. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

Ul
o

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Ul
"'
o

Chiodini ALUGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172 1EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. 1438· SALA 04

CRECI143!l-J

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

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

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

Atenciosamente,
A Diretoria

404 - Casa alvenaria com

120,00rn2 - Rua Roberto
Ziemann - Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.

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

VENDE:

Cód. 0213 - CASA DE ALVENARIA cf
I 06,OOm2, contendo 3 quartos, sala,
cozinha, bwc + edícula cf garagem.
Terreno ci área de 520,OOm2, todo
murado. Localizada na Rua (60)
Joaquim Francisco de Paula, bairro
Chico de Paula. Valor R$ 55.000,00 -

NEGOCIÁVEIS

304 - Terreno com

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

.
R$ 62.000,00

Rua .João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÓVEIS
call!! ! aparlamentos I chácaras! terrenos

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande, c/
1350m de fundo

por 110m de frente,
equipado c/ casa, 1

rancho, área

plantada c/
orrorzero ,

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.
Vclor- a combinar.
Tratar: 371-9157.

Vendo terreno no

Ribeirão Grande,
medindo 1.350m
de fundo, 110m de

frente. Contendo 1 19 .585m2•
casa, 1 rancho, uma, R$ 200.000,00,
área plantada com negociáveis.
o rrotzerro , Tratar: 370-0422.
Em frente a igreja
Nossa Senhora Vendo área

Vende-se terreno

Rod. BR 280,
próximo da Met.

,Hame, com

Aparecida, no valor
R$ 70.000,00,
negociável.
Tratar: 371-7341.

Vendo 1 terreno

localizado na Rua

Henrique
Marquardt, após a

Gruta Pérpetuo
Socorro, medindo
300m2, com uma

casa de alvenaria
de 60m2. Valor
R$ 18.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vendo terreno no

centro, 622m2, com

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

'"

de terra em Santa

Luzia, com água,
luz, próximo de
escola, posto
saúde, ótimo local

para plantação,
lagoa perxe ,

área lazer,
recreativa com

101.000m2•
Tratar: (47) 453-
1023 ou 435-0964.

Vendo terreno com

1 01.000m2, em

Santa Luzia,
Jaraguá do Sul,
com nascente água,
luz, próximo escola,
posto saúde,
ônibus, próprio
para lagoa peixe,

plantação,
recreativa, área de
lazer ou

investime nto.
Tratar: (47) 435-
0964 ou 453-1023

Vendo casa com

140m2, construção
nova, com suíte, 2

quartos e demais'

dependências,
com garagem para
2 carros e

churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

Vende ou troca ou

-fincncio uma casa

de alvenaria semi
acabada na Vila
Rau. Valor
R$ 18.000,00.
Fone: 275- 1025,
falar com Sadí.

Barbada - Vende-se
casa de 180m2
de alvenaria, com

laje, 3 quartos, 2

bwc, 2 salas,
cozinha, garagem

para 2 carros.

Valor negociável.
Rua' Germano

Marquardt, 342 -

Vila Lclcu.: Tratar:
371-9519.

Vende-se ou troca-se

uma casa em

Toledo-PR, no

Centro, por casa ou

terreno em Jaraguá
do Sul ou região.
Tratar: 275-2153,
com Jair.

Vende-se ou troce-se

1 casa de alvenaria,
com 168m2,
Amizade. Rua
Frederico Todt, 262.
Troca-se por uma na

Vila Lenzi, ou Vila
Nova. Tratar:
370-1410.

Vendo casa Estrada·
Nova, lot. Primavera,
casa de madeirá.
Valor R$ 20.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 275-1676.

Vende-se casa com
.

160m2, nova, no
Jaraguá Esquerdo.
Valor R$ 85.000,00.
Trotar: 9104-3238.

Vende-se 1 casa em

Barra do Sul, com 5

peças, a 600m da

lagoa, no valor de
R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se casa de
olvenorio, c/120m2,
em medianeira
Paraná, aceita-se

proposta. Tratar:
374-2094.

Vende-se 1 casa em

alv. c/70m2, em
Schroeder. Tratar:
274-8,329.

, Q;Q , --::g:;::;:r;; .QUi; .{ .. ' q 4 *mw:: W '* $$ .. t! g :; * t :

Troca-se ou vende-se.
casa de alvenaria no

bairro Amizade, c/
168m2• Rua
Frederico Todt.
Aceita-se troca por
bairro Nova Brasília,
Vila Lenzi ou Vila
Lalau. Tratar:
370-1410.

Vende-se ou troca

casa em Riçarras,
com casa ou terreno

em Guaramirim.
Tratar: 373-2183,
com Rose.

WWW#! m

ZoomCreatM:·CENP

Consórcios e financiamentos Regata.*
Uma linha completa à sua escolha.

'Finanàamos apenas motos Handa. Cansaráamas motos Handa e Carros multimarcas. Ligue e infonne-se.

'!�,,!i..flêg_;Jtél81ndlsCUtlVelmente o melhor I
Hdrário de J\terií'tlit'hento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para almoço.

Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquoçdt, 727 - Fone 370-8800.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRO CONSÓRCIO,
nõo contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

RETROESCAVADEIRA,
Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços
Tratar: 9973-8386
Janete ou 371-
9558, sr� Esvalclo

CONVITE
Comunidade Evangélica Luterana do Bairro Amizade

- Sede da Paróquia Apóstolo Tiago
(Rua Roberto Ziemann, 1554)

- 9:30h Culto/Festivo
- 7 2:00h - Almoço com completo serviço de bar e
cozinha, e o tradicional strudel.

Você, sua família e amigos, são nossos convidados para
a tradicional festa anual e do 18º Aniversár.io
da Comunidade no dia 16 de setembro de 2001,

COMUNICADO
REVISTARIAS HOn LTDA-ME (Filial), estabelecida
na Rua Getúlio Vargas, 268, Centro, Jaraguá do
Sul- SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.986.168/
0002-07, e no estado sob nº 253.949.270, vem
comunicar o extraviá de notas fiscais modelo 0/2

(utilizadas) de nº 000.001 0000.050 auto
051857065.

COMPRA-SE MERCADO
Instalações para mercado/
mercearia com estoque,

equipamentos e ponto completo, de
preferência em funcionamento.

(47) 9705-5464

CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contato com

a 'Daiana, no telefone:
370-0074 ou 377 -6846

PROCU,RA-SE PESSOAS
Para oportunidade de negócios, a partir de

casa ganhos porciois até R$ 2.000,00
Requisitos: telefone e 2º grau.

Fone: (47) 9992-6045 -

www.hom.com.br/d in hei ro

Fone
(47) 275-0203Fax 371-8351

DESTA

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagl!m
Ternos ótirnos preços!

\\�\) .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januário A roso.268, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul· se

<'

.!VERSOS I
Vende-se saldo de

peças de cerâmica
R$ 0,60, R$ 0,80 e

R$ 1,00. Tratar:
275-2364.

Vende-se galpão
industrial com
200m2, excelente
acabamento e

localizado em

Schroeder.
Tratar: 9973-9313.

Vendo loja de
material de

construção, no Bairro
Bom Retiro, em
Joinville, ótima

clientela, ótimo
faturamento.
Motivo - Saúde.
Tratar: 435-0964 ou

453-1023.

Vende-se vídeo
locadora, na Vila
Lenzi. Tratar:
370-0863.

Vende-se ponto de
frete com entrega
fixa. Valor à
combinar.
Tratar: 370-7227 ou

9902-3475, com

Nelson.

Vende-se loja de

presentes e

brinquedos em

geral. Ótimo preço.
Tratar: 379-1992,
horário comercial.

Vendo sítio com

casa, 'pomar e 4

lagoas, em

Schroeder. Tratar:
9973-9313.

Vendo galpão
industrie] pré
moldado de
acabamento. Com
200m2, em

Schroeder, Tratar:
9973-9313.

Vendo 2 terrenos de
frente prefeitura, em

Schroeder. Tratar:
9973-9313.

Vende-se linha
telefonica 376.
Tratar: 370-7881.
Valor R$ 600,00,
com Leonel.

Compro-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

game master systens
com 2 cartuchos.
Tratar 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 remoto

total. Semi-novo.
Valor R$ 400,00,
parcelado até 2x.
Tratar: (47) 9119-
4036, com Valdecir.

Vende-se cachorro
Show-show, fêmea, 1
ano e 6 meses. Valor
a combinar. Tratar:
376-1081, com

Gilson.

Vende-se celular
Ericson Kf788, com

vibracall, 'carregador
para carro, cor azul.
R$ 220,00.
Tratar: 370-7026
ou 9997-0047, com

Maicon.

Vendo cenicaleira,
marca Belcone, 60
furos. Tratar:
275-1642, com

Paulo.

Compro estamparia
e mesas térmicas

para estampa.
Tratar: 371-2115,
com Maurino.

Vende-se material
sem uso de uma

casa de madeira,
tratada, 45m2•
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0762,
com Gilmar. Aceita

troco por casa.

\_ !

',•••,,:::(5:; Transporte
CQm;n� d7, $01 para:

#"rIIIISporteÚP«ill' Faculdade (local),

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 / Casamentos, etc.

Jaraguá do Sul - se

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass,
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro· Jaraguá do sul

Vendo roupas e

calçados infantis
feminino, usados.
Tratar: 376-1575.

Vende-se 3 cavalos
marchador.
Tratar: 275-1025,
falar c;m Sad(

Vende-se Celular
Motorola, Time Porto
Valor R$ 450,00.
Tratar: 371-4565.

Vende-se Celular
Ericson 668. Valor
R$. 130,00. Tratar:
371-4565.

Vende-se tapete
(2x2}, 1 máquina de
costura antiga.
Valor R$ 100,00.
Tratar: 371-7060.

Vende-se fogão
continental, cor

branco, novo, junto
com 1 butijão de

gás. R$ 200,00.
Tratar: 371-7060.

Vende-se- bicicleta
brisa infantil.
R$ 50,00. Tratar:
370-9228.

Vende-se roupas
infantis de recém

nascido, de O a 6
meses. Tratar:
370-9228, com

Rosani.

Vende-se salão de
beleza completo,
com telefone, sala de

massagem e

depilação. Freguesia
completa a 6 anos.

Situada a Rua Mal.
Deodoro 1708, sala
2, no centro. Vendo

por motivo de

mudança. Tratar:
371-4851.

Vendo loja de
material de

construção e móveis
no Bairro Santo
Antonio ém Joinville.
Ótimo faturamento,
motivo saúde.
Tratar: (47)
435-0964 ou

453- 1023.

Faço traduções
de inglês/português,
português/inglês.
Tratar: 275-1960,
com Hilda.

Vende-se impressora
Epson 777, nobreak,
1.2 KVA, HUB, 8
portas 10/100,
computador K

62500, placa Asus.

Semi-novos, na

garantia.
Tratar: 371-8581
ou 9117-4475.

Doa-se cachorro fila

brasileiro, com 1

ano de idade. Tratar:

276-0021, com

Eliane.

Não cobramosmatrícula
Mensalidad,e R$ 20,00

ATENDIMENTO
Segunda á Sábado em

vários horários.
Treinamento de crianças

a partir de 5 enos-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

Golf 1.6 L PI us Financiamento em até 24XCód.,9B12F4/PH1/P02IWBS

R$ 32.534,
taxa de

1,79% a.m.

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h3D às 19h
Sábados: 8h às 12h

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

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* Troca com Troco

Go11.0 BV (cód. 5X10A4), taxo de 1,54% o.m. poro entrada de 50%. Preço promocional à visto o partir de R$16.118,OO. Gol Special, toxo de 2,24% o.m. pana entrado de 20% e saldo em até 36X. Gol! 1.6L PlUI com o..-condicionodo (cód. 9B12F4/PHlIP021WB5}:_ de 1,79% o.m.

para entrada de SO% 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. Promoção válida até 29/0912001 ou enquanto durar o estoque. Estoque disponrve,l de 03 unkfadel<d. codei.
Fotos meramente i,lustrativllS. Estes veiculas estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.• Distância máximo de 200 km a contar da Concessionária.
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An�es de eolt'lprar produtos
e Se,..,iços consulte-nosl

I> I. S K
I)t'fÇRIrMÇÔii

OStltl 7S9 5900
EconomIze Tempo e Dinheiro!

E::tHatil
o DíSk IftEarmaç6es que está no mercado desde

1995, inicia sua. expansão para o Brns;1 n... grande Curitiba, ES\l\do
do Paraná. Atende diariamente 24 horas por di;, e seu objetivo e
auxíhar o ('<)n�umídor a encontrar li; empresaa, os produtos e OS

serviços de seu interesse. V<'ja alguns exemplo. !nformúl.icl1. telefonia,
venda C us�h;têll'�Ü\ de eletro-eletrõnicos, restaurantes, lanchonetes,
bot':', C viagens, reparos doméeticos. prediais e industriais, limpeza e

eouservaçãn, )<I.rdíndgem " paisagismo, produtos " presentes nacíonaís
c irnportados, medico!., engenheíros. dentistas e outros produtcs e

serviços do seu día-a-dia.
Nosso serviço ê personalizadn, possuünos um quedro dt

profissionais altamente guaHliead()..s p""a a,..nder pl<'rldtnH'W !>tlas

necessidades. '

No O'!fiOO 'YB9 5900 vot0 obrem rorb& as inf"l'mncüeg 'lu"
precisa para fllZ.cr o melhor f}t:gonú; norae. h.�!efonc, endeu>Ç(1j
horário de atcndip,enln de í:',lilpttM..,., prestadores (j" suviç,)s e

profis-13ionHi� hberais, H!cm dt� Nome P:ng,� c f>H"lull 'se possuírem.
Você também PQd�r& solicitar pelo nome do produto Nl Stl""<". 'lu,,"

passarcmo» várias opções para sua pcequiea,
Poasuimos rambém tnn oum'o de d�d()$ na internet, que cnntem

infl)nl�€içÕC� exclusivas <1(: [HJS�OS clientes ri1i!.düs e pode ser aceasado
pelo endereço www.cmbrainfo.com.br, ande você encontra tarnhtrn,

produtos t serviços em promoções, basta açC'�SHr c J121k '"'Clfi3;smc�hi0s
Proruocionals".

"'�1J� por quê o Dlsk lnfor1u1).ç:Oçll e dlíerente?
É ;lÍtnJllesl Por ser um serviço com �",n,cl.",.is1ie"s de ntilidgdc público,
não "lisa lucro com a$ hgasôes Yf:febida"S:, pois, rem t;vnw pr<)p6siü,}�
facilitar 81 vtda da comurudade, aproximando qUf:'nl quer vender �k

quem quer (",omprrif.
O cU5tn de HCê$Sa é de R$ O/l7 o mlnute • p\.d!5.(I 111Ú'Ú:tno d��íinldo

pura, manutenção do serviço e que � t-o,;,)};nente retido pela Embratel,
empresa cessionária e admiuistradcra do sistema.
Portanto não esqueça: Procurar nunca mB!S,Ugue0300 7B95!1DO

EXTRAVIO
Mawi Com. e Repres. Ltda., estabelecida
na Rua Carlos Egert, 309, Vila Lalau,
Járaguá do Sul, CNPJ nº 79.669.768/ <'

0001-02 e I. E. 251.385.760, comunica
que foram extraviadas as Notas Fiscais
modelo 1 série E-1 nº 000.001 a 000.250

Vende-se 3
chácaras com

16.000m2 cada,
na Barra Rio Cerro,
próx. Malwee, no

valor R$ 40.000,00
cada. Aceita-se
contra proposta.
Rua Frida Piske

Krueger, 51 3, .

nº 510. Tratar:
9962-5880.

MÓVEIS
calai! aparlimlntall cÍlicaral ! '!frenai

Vende-se terreno,
próprio p/ chácara.
Ilha da Figueira, com

52.000m2•
Tratar: 370-5780.

Vende-se chácara c/
16.000m2, cada, na

Barra Rio Cerro, próx.
Malwee.
R$ 40.000,00 cada.
Aceita-se contra

proposta. Rua Frida
Piske Kruege,r, 513,
nº 510. Tratar:
9962-5880.

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, faz saber que compareceram neste
Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de

se habilitarem para casar os seguintes:

Edital nº 23.411 de 12/09/2001

Cópia recebida do cartório de Brusque, neste Estado
LEONARDOPEDRINI E EDILENE PINTO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico automoção, natural de
Brusque, neste estado, domiciliado e residente na

Avenida Waldemar Grubba, 3.349, nesta cidade, filho
de Odori Francisco Pedrini e Salvelina Amorim Pedrini.

Ela, brasileira, solteira, secretária,' natural de Brusque,
neste estado, domiciliada e residente na Hua Francisco

Walendowsky, 213, Brusque, neste estado, filha de Elio
Manoel e Edir Teresinha Pinto.

Edital nº 23.414 de 13/09/2001
HENDERSON ROCKFELLER ZIMMER E

MAURICEIA ALVES DASILVA
Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Curitiba,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 246, nesta cidade, filho de Alaur Zimmer e
Aloisa Zimmer.
Ela, brasileira, solteira, enfermeira, natural de Ponta

Grossa, Paraná, domiciliada e residente na Rua
Guilherme Hering, 70, apto, 201, nesta cidade, filha de
Jonas Alves da Silva e Marli Alves da Silva.

.

Edital nº 23.419 de 17/09/2001
MARIONEI REINOLDOGONÇALVES ECRISTIANE

APARECIDA LEITEMPERGHER
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua João Januário

AYroso, 2.116, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, filho de
Norberto Reindoldo Gonçalves eIzaura Zezuino

Gonçalves.
Ela,' brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão Grande do

Norte, nesta cidade, filha de Ivo Leitempergher e Odete
Maria Leitempergher.

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.

;LTIVE COGUMELOS
A ICMJ5fflCINDIMIN'=OI

SI,STÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chácara ou apenas
�ma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun.Products do Brasil.
dó produto a r

' -

RS 130,00 o Kg.
."'"

Vendo 3 chácaras,
com 4.350m2 cada,
em Schroeder

próximo usina

Bracinho, c/ água,
luz, ótimo para

açude, lazer,
plantação, local

super sossegado.
Tratar:. (47) 453- 1023
ou 435-0964.

15-6271

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham
neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

CIA COTA IND COM LTDA ME - R.ANTONIO FERREIRA 1679 .

CENTENARIO - NESTA;
.

CLAUDINIR RUTSATS - RUA BERTHA WEEGE S/NR - NESTA;
CONFECCOES FABELE LIDA - RUA RIO MOLHA S/NR CP 312
-NESTA;
DIVISORIAS LAMBRITEX COM REP LTD - RUA WALDEMAR RAU
63 - NESTA;
DR LUIZ AOARICIO RIBAS - RUA MARECHAL CAST.BRANCO
3068 - SCHROEDER;
ELIANE LANG PINTO - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
ELlSABETH PFEIFFER - R VALMOR ZONTA LT 72 NR 220 -

NESTA;
ENA TRANSPORTES LTDA - RUA FRITZ BARTEL 400 - NESTA;
FARMACIA KURY LTDA ME - AV MALDEODORO DA FONSECA,
491 - CENTRO - NESTA;
GIRO SHOP PRODUCOES LTDA - R LEOPOLDO JANSSEN

304 - NESTA;
INES SOBERANSKI ME - AV MALDEODORO DA FONSECA
915 - NESTA;
L1ZMAY CONF E ACABAMENTO TEXTIL LTD - RUA WILLY

GUNTHER, S/N§ - RIO C.ERRO - NESTA;
L1ZMAY CONFEC ACAB TEXTIL LTDA - R WILLY GUNTHER, SI
N§ - RIO CERRO - NESTA;
L1ZMAY CONFECCOES E ACABAMENTOS TEXTEIS - R WILLEY

GUNTHER, S/N§ • RIO CERRO - NESTA;
MANOEL BERNARpES - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO AlVE - R JULIUS WERCH 320
- NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R JULIUS WERCH 320
- NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R JULIUS WERCH 320
- NESTA;
MARCO AFONSO BONA - R ANGELO TORINELLI 78 - NESTA;
MOMENTO ENG PROJ E EXEC LTDA - R ANGELO TORINELLI
78- NESTA; .

QUIMICLORO LTDA - R JORGE eZERNIEWICZ 1120 - NESTA;
RDS MALHAS LTDA - RUA ERWINO MENEGOTTI 1460 - VILA

RAU - NESTA;
RDS MALHAS LTDA - RUA ERWINO MENEGOTTI 1460 - VILA
RAU - NESTA;
RENATO KOSLOWSKI - RUA FRANCISCO TODT 80 - VLLENZI
- NESTA;
RENOVA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - R PRESID EPITACIO
PESSOA 566 - NESTA;
RESIVALE COMB CATARINENSE LTDA - CP 24 - SCHROEDER;
ROGERIO SOUZA - R VICTOR ROSEMBERG 216 - NESTA;
ROTTISSERIE K-DELlCIA LTDA - RUA PADRE HORACIO S/NR·
VILA LENZI - NESTA;
RUBENS ROSA _ RUA MARIA VDA SILVA 187 - NESTA;
SAMUEL TEXTIL IND DO VEST LTDA - R,CARLOS BLANCK 229
- NESTA;
SAULO ADMINISTR DE BENS LTDA - R CARLOS BLANCK 229
- NESTA;
SIMBOLO MADEIRAS LTDA - R GUSTAVO GUMZ 343 - NESTA;
SIMBOLO MADEIRAS LTDA - RUA GUSTAVO GUMZ 343 -

NESTA;
TANIA LENITE DUTRA DA SILVA - R MARECHAL DEDORO 220
CENTRO - NESTA;
TERESINHA SCIPIETZ - R ALBERTO KLlTZKE 215 - NESTA;
TERESINHA SCIPIETZ - R ALBERTO KLlTZKE 215 - NESTA;
TERESINHA SCIPIETZ - R ALBERTO KLlTZKE 215 - NESTA;
TERESINHA SCIPIETZ - R ALBERTO KLlTZKE 215 - NESTA;
TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA - RU JOAO WIEST
JUNIOR S/NR - NESTA;
TRANSPORTES PAGNOCELLI LTDA - RUA 10 DE NOVEMBRO
1 148 - NESTA;
VALBER SOARES DA CUNHA - RUA HERCILlO ANACLETO
GARCFIA S/NR 3 RIOS - NESTA;
VILMAR HARTMANN - RUA ALVIN MEIER S/NR - NESTA;

E, como os ditos devedores. não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua Arthur Muller, nQ 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, 19 de setembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá em Dança lota

Ginásio Arthur Müller
JARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente três mil

pessoas foram até o Ginásio

de Esportes Arthur Müller
na noite da última quinta
feira para a primeira noite

do Jaraguá em Dança. O
evento, que encerra amanhã,
reúne 80 grupos de danças
de Jaraguá do Sul e região,
num total de cerca de 1,5
mil alunos/bailarinos.Na noi
te de abertura a atenção do

público foi para o Studio de

Dança Adriana Alcântara, de
Balneário Camboriú, que fez

duas apresentações, urna no

início do evento e outra no

horário do intervalo.

Na primeira noite parti
ciparam 24 grupos da cate

goriaMirim e Infantil. Outro

destaque foi a apresentação
do grupc;> de Dança Zélia

Schmidt Hafermann, for
mado exclusivamente por
idosos integrantes do grupo

, de Terceira Idade. Embora
um pouco descoordenadas,
mas 'muito animadas, elas

mostraram que a dança tem
opoder de unir as gerações
sob um mesmo objetivo.
A principal novidade

deste ano foi a eliminação
da competição, o que trans-

formou o evento em mos

tra. A coreógrafa Lisa Ja
worski, responsável por
quatro grupos de dança do

Colégio EvangélicoJaraguá,
aprovou a modificação.
Lisa é uma das mais expe
rientes coreógrafos de Jara
guá do Sul e há cinco anos

vem participando ininter

ruptamente do Jaraguá em

Dança. Na opinião da pro
fessora, o mais importante
é mostrar o trabalho. ''A

competição gera compe
tição e o que pretendemos
ensinar é o respeito, o com
panheirismo e a disciplina",
ensina ela.

Hoje à noite, 21 grupos
se apresentam no palco do
ArthurMüller, e, amanhã, na
noite do encerramento, mais

20 instituições mostram o

seu talento. Apesar do even
to não ser competitivo, as
apresentações são acom

panhadas por um corpo de
.

jurados, que, ao final do

J araguá em Dança, vai

entregar urn relatório para
.

os coreógrafos com orien

tações e dicas. A avaliação
será feita a partir de critérios
como criatividade, harmo
nia, técnica e coreografia.

Alunas do Secretariado

participamde confraternização
]ARAGUÁ DO SUL -

Dezesseis alunas do curso

de Secretariado do Senac

participaram, no dia 14 de

setembro último, de jantar
de confraternização reali

zado no Restaurante AI

legro. O jantar faz parte da

disciplina de etiqueta do
curso de Secretariado e Ser

Ve para testar os conheci

mentos adquiridos nesta

disciplina. O curso de Se

cretariado do Senac tem

seis 'meses de duração e é

dirigido a pessoas de todas

as idades que desejam
especialização para ingres
sar no mercado de traba

lho ou para quem já está

no mercado e sente neces

sidade de ampliar os co

nhecimentos.

De acordo com a ins

trutora do curso de Se

cretariado, Rosane Vera

M�ereira, o curso inclui,
além da etiqueta, aulas de

Língua Espanhola, Com
putação, Redação Empre
sarial, Matemática Finan

ceira e Arqui;'o e Protocolo.

GERAL CORREIO DOPOVO 7

IMERECIMENTO: EMPRESA VALORIZA ATUAÇÃO DE COLABORADORES NO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL
. ,

Concurso naDuasRodas incentiva

participação dos funcionários
JARAGUÁ DO SUL -- A

Duas Rodas Industrial en

cerrou na tarde de ontem a

4a Semana da Qualidade e

24a Semana Interna de Pre

venção de Acidentes de

Trabalho com a divulgação
e entrega dos prêmios aos

vencedores do Prêmio Duas

Rodas Qualidade Total. No

total, foram selecionados se

te dos cem trabalhos ins

critos. O primeiro lugar ficou
com o grupo que elaborou
o trabalho de Otimização
do processo de fabricação
da base topping, e quem re

cebeu o prêmio em nome do

grupo, no valor de R$ 3 mil,
foi o funcionário Davi Vasel.

De acordo com a supe
rintende da Duas Rodas,
Mônika Conrad, o trabalho
vencedor foi implantado
ano passado, na seção de

Davi Vasel recebeu o prêmio das mãos do diretor da empresa, Leonardo Zipf (E)

spray, com resultados de

80% de:: redução de tempo
no processo de fabricação.
Com esta inovação, a em

presa, segundo a superin
tendente, tem economizado

cerca de R$ 200mil por ano.
O segundo trabalho co-

locado foi a Otimização do

processo de fabricação HVP,
e o terceiro colocado trata

da Aiteração no Sistema de

Abastecimento das Emul

sões. O segundo colocado
recebeu R$ 2 mil e o terceiro
R$ 1 mil. Os outros quatro

trabalhos classificados rece

beram menção honrosa e

urn prêmio no valor de R$
300,00. Os trabalhos foram

julgados a partir de critérios
como aumento de produti
vidade, criatividade, inova
ção entre outros.

Exposiçãodefotosdeárvores
antigas no shopping

Criançascriticamdesmatamento
,

emmata nativa naVilaNova
]ARAGUÁ DO SUL -- Os sobre a necessidade de ]ARAGUÁDO SUL-- Até gerações da mesma família.

alunos e professores do Cen- preservação. ? dia 30 deste mês, per- Além desta exposição, a
tro de Educação Infantil A professora do pré-es- manece em exposição no Secretaria de Desenvolvi-

Márcio Klinkoski, localizado colar TâniaHupner classifica Shopping Breithaupt cerca mento Social também par-
na Vila Nova, estão revolta- a atitude dos proprietários de 15 painéis com fotos de ticipa das atividades relativas
dos com o desmatamento do local como incoerente. árvores antigas de Jaraguá ao Dia da Árvore com ex-

ocorrido recentemente em "É difícil acreditar que em do Sul. A exposição foi or- posição dos trabalhos rea-

terreno ao lado da instituição plena era da preservação ganizada pela Gerência de lizados dentro do Projeto
de ensino. De acordo com ambiental ainda existam Meio Ambiente da Prefei- Cidadão. O destaque dessa
a professora do jardim Es- pessoas�e não se incemo- tura e tem o apoio de inte- exposição, que também
tela Pereira, as árvores cor- dam com' essa questão", grantes dos grupos de acontece no térreo do shop-
tadas são todas de grande critica. A frustração dos idosos doMunicípio. Trata- ping center, fica por conta

porte e eram usadas pelas alunos também foi grande. se de fotos de árvores an- da Árvore do Abraço, con-
crianças em suas brincadeiras, Todos demonstraram insa- tigas, plantadas por fami- feccionada pelos integrantes
quase que diariamente. A tisfação com o corte das ár- liares ou pelos próprios do Projeto Cidadão do

professora conta que o des- vores, "Não deveriam ter idosos. A intenção, segundo Bairro Morro da Boa Vista.
matamento aconteceu du- cortado as árvores, especial- a técnica de meio ambiente De acordo com a chefe
rante o final de semana pas- mente porque na sexta-feira Josiane Trocatti, é resgatar do atendimento a Progra-
sado. "Quando chegamos na -(21) a gente comemora o a importância das árvores mas da Secretaria deDesen-

segunda-feira, ficamos sur- Dia da Árvore", explica o na vida dos seres humanos. volvimento Social, Elisabete
presas com o que encontra- garoto Gabriel Souza Coe- Todas as árvores retratadas de Almeida, o Projeto Cida-
mos", lamenta a professora. lho, que, de tão indignado, na exposição foram planta- dão integra aproximada-
Segundo ela, todas as pro- disse que vai construir árvo- das há muitos anos e são tes- mente 235 crianças nos Bair-
fessoras costumavam usar o res de papelão para colocar

.

temunhas do desenvolvi- ros Morro da Boa Vista, Ti-
local para ensinar às crianças no lugar das cortadas. mento da cidade e de várias fa Martins e Jaraguá 84.

o seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarino.

Comprar máquinas e ferramentas
.

pelo ínternet é hiper.
'

BREITHAUPT •TradlçAo em Qqa!ldade :.:..�...
." ..�
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I REVISÃO: PLANTA QUE ESTIPULA OSVALORES IMOBILIÁRIOS E A RESPECTIVA TRIBUTAÇÃO ESTÁ SENDO ATUALIZADA

Estudo vai corrigir distorções
sobre a cobrança de impostos

RotaryeConselho deTurismo
realizam a 1 aFestadoCascudo

GUARAMIRIM - A 1 a

Festa do Cascudo teve início

ontem à noite e prosseguirá
até amanhã, no Restaurante

Represa. Trata-se de uma

iniciativa do Rotary Club,
com apoio do Conselho

Municipal do Turismo. Os

festejos estarão concentra

dos no restaurante, locali

zado às margens da BR-280

(fundos do Posto Rudnick),
que tradicionalmente já ofe
rece pratos feitos à base de

carne dessavariedade de peixes.
A infra-estrutura foi am

pliada para receber os visi

tantes no local, com a ins

talação de barracas. A capa
cidade será para receber 400

pessoas sentadas, informa o

advogado Osnildo Bartel

Júnior, da comissão orga
nizadora. O cardápio será

variado, oferecendo cascu-

dos recheados, fritos, em

caldo e também pastéis. O
prato principal, com cas

cudo recheado � frito,
acompanhado de maionese
e saladas, custa R$ 8,00.

A realização dessa festa
é uma das propostas do
Conselho Municipal de

Turismo, na intenção de

repeti-la no ano que vem,
fortalecendo o evento e

visando a inclusão no Ca
lendário de Eventos de
Guaramirim e no circuito

das festas tradicionais de

outubro, em Santa Catarina.

O Executivo está conce

dendo auxilio no valor de

R$ 2 rnil para a promoção,
autorizado pela Câmara de

Vereadores. O lucro da festa

reverterá para os programas
de assistência social da Casa

da Amizade. (MR)

GUARAMIRIM - As se

cretarias de Planejamento
e Desenvolvimento Urba
no e de Administração e

Finanças constituirão co

missão, na semana que
.

vem, com a finalidàde de
concluir os estudos para a

fixação da nova planta dos

valores imobiliários da ci
dade e a respectiva base

para tributação. Para tanto,
será utilizado o levan

tamento que está sendo
feito pela Canadas Asses

soria e Serviços Técnicos,
de Florianópolis, contrata
da para executar o reca

dastramento dos imóveis

da cidade.

A empresa ainda" não
concluiu o serviço, que só

ficará pronto em dezem

bro, mas já forneceu in

formações que permitem
fazer avaliações visando a

definição da nova planta
dos valores imobiliários.

"Nosso objetivo é estabe

lecer nova base de valores,
que seja justa tanto para o

Município quanto para o

contribuinte", diz o secre

tário de Administração e

Finanças,Jair Tomelin, que
está sugerindo que a co-

,

missão faça comparações
entre as informações for

necidas pela Canadas, com
os dados do cadastro imo
biliário já existente, para
chegar ao equilibrio.

O estudo final, conten
do os novos cadastros
imobiliários e código tri

butário, este último regu
lando todo o funciona
mento da cobrança de

impostos sobre bem imó

veis no perimetro urbano,
precisará ser remetido para
a Câmara de Vereadores

em tempo hábil para dis
cussão e aprovação, para

Imóveis da Rua 28 de Agosto, em Guaramirim, supervalorizados

que a nova politica tribu

tária possa vigorar a partir
do ano que vem. Consi

derando que é intêhção
das secretarias envolvidas
fazer ampla discussão pré
via da matéria com a co

munidade, através do

Conselho de Desenvolvi

mento Municipal, o tempo
já é até exíguo para todas

estas providências.
O último estudo abran

gente sobre a questão imo
biliária na cidade aconteceu

em 1994, e, desde então,
acumulam-se discrepân
cias. A maioria das recla

mações parte dos pro
prietários de imóveis na

Rua 28 de Agosto e às

margens da BR-280, as

duas regiões mais valori

zadas da cidade, que re

clamam dos valores reco

lhidos através do IPTU

(Imposto Predial e Terrí
torial Urbano), co�sidera
dos muitos altos. Mas

existem outras áreas ur

banas onde acontece exa

tamente o contrário, e o

poder público arrecada

menos do que deveria.
(MILTON RAASCH)

Recadastramentoconsiderndo
"um ato corajoso" Festa do Idoso recebe

mais de 600 inscrições _

o vereador Salim José Dequêch destacou a

necessidade urgente da revisão da atual política
imobiliária, ria sessão da Câmara Municipal desta
terça-feira, argumentando que a cidade não pode
mais conviver com distorções, "nas quais existem
imóveis que custam mais em Guaramirim do que
na Rua do Príncipe, em Joinville, e 'na RuaMarechal
Deodoro, em Jaraguá do Sul. Ele atribui parte do

problema dos impostos atrasados e lançados na

Dívida Ativa do Município à supervalorização
imobiliária e conseqüente aumento da carga
tributária.

A expectativa do vereador é de que, com o

reestudo que a Prefeitura providencia, esses valores
caiam pela metade. "Em 2002 passaremos a

conviver com a realidade", pondera Dequêch. A
atual situação contribui para a estagnação dos

negócios no setor, avalia o vereador, em função
da irrealidade dos valores atribuídos aos mesmos,

na comparação com os preços normais de mer

cado. Dequêch considera o estudo encomendado

pela administração municipal "um ato de coragem
do prefeito Mário Sérgio Peixer", pela comple
xidade e interesses envolvidos. Sabe-se que grande

'

parte dos proprietários não constava no cadastro

imobiliário, que com a atualização, a partir do ano

que vem, terão que pagar impostos. (MR)

locais e as associações 'de

moradores dos bairros ar

ticulados, através do Conse

lho de Líderes Comunitá

rios, providenciaram as

inscrições dos idosos para
participação nos festejos,
dos quais poderão usufruir

gratuitamente. O objetivo é

dar oportunidade para a

confraternização dessas en

tidades e oferecer oportuni
dades de lazer para as pes
soas da chamada Terceira

Idade, diz Marli de Andrade

,(Nina), do Setor do Bem

Estar Social. (MR)

GUARAMIRIM - Mais de

600 inscrições foram re

cebidas até ontem à tarde,
pelo Setor do Bem-Estar

Social, para participação na

Festa do Idoso, que vai

acontecer amanhã, no

Pavilhão de Eventos (parque
Municipal de Exposições).
A festividade tem início

previsto para as 8 horas e

deverá estender-se durante

todo o dia, oferecendo lan

ches e refeições, além de

várias atividades recreativas

para os idosos.

Os clubes .de idosos

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Andem Ir - CRM 8879

Alendemos (onsl'/las odopedka e iraomoiolaçica. imobilizacões genadal,
punções arli(ulares, coralivos. ek.

'

(47) 373-2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - Guaramirim/SC

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
�VIAÇA�CANARINHO-;11-$---

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus
r>\)\:;:'@'%- :.:., *,:'" ".�: M· ,;.:)'f>,,:,:: .�<"': ;\.; _ />:",�7.
';; :Uína n;ansportadórà de' VIdas.

Lazer m Turismo �

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Distribuição de 4miladesivos
marca a Semana do Trânsito

GUARAMIRIM - Qua
tro mil adesivos com os

dizeres "Respeito o

Trânsito-Amo a Vida

V A;l"
'

e oce. ,para serem

afixados em veículos,
serão distribuídos hoje,
noMunicípio, numa ini
ciativa da Secretaria de

Planejamento e Desen

volvimento Urbano e

do Conselho Municipal
deTrânsito, com a fina

lidade de destacar a pas

sagem da Semana do

Trânsito. A distribuição
inicia às 9 horas e acon

tecerá em três locais di

ferentes: na Praça Can

talício Flores, no Cen
tro, e nos bairros Aval e

Guamiranga.
Alunos de estabele

cimentos de ensino lo

cais estarão auxiliando

na distribuição do ma

terial, além da Polícia

Militar e Corpo de Bom

beiros Voluntários, gue
colaborarão na aborda

gem e fornecimento dos

:adesivos aos motoristas,
'

sem qualquer custo para
os cidadãos. A intenção
é distribuir todo o ma

terial ainda durante o

dia de hoje, informa o

secretário de Planeja
mento e Desenvolvi

mento Urbano e coorde

nador do Conselho Mu

nicipal de Trânsito, Va
lério Verbinem.

O conselho, consti
tuido em agosto último,
já realizou as duas pri
meiras reuniões para
tratar das questões per
tinentes ao trânsito, que
tem sérios problemas no
Município, como os aci

dentes que acontecem

freqüentemente na BR-

280.' Q conselho já en

viou correspondência ao

DNER alertando a si

tuação e solicitando, en
tre outras providências,
a recuperação da rodo

via, no trecho ,que con

duz para a BR-l0l, além
de melhor sinalização. (MR) ,

INFORMATIVO PAROQUIAL - 1 5 e 16/9';2001

Sábado
08h30 - Lar das Flores
lShOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - Perpétuo Socorro

Missas

Domingo
o7hOO - Matriz
09hOO - Matriz

19hOO - Matriz

08h30 - São Cristóvão

homens. Através de parábolas,
r-'Ap'--'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 ir ao encontro daqueles
i rmãos e i rmãs que estão I

afastados do convívio da nossa

comunidade. Mais do que

palavras, eles precisam de gestos
concretos de solidariedade e de
acolhida.

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

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

NegÓC<i�fertas
Anuncie: 370-8649

Toda segunda-feira
aqui no

CORREIODOPOVO

I MEIO AMBIENTE: PLANTIO DE MUDAS EM BEIRA DE RIO EVIDENCIA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE

Ato reuniu autoridades 'e alunos'

que foram: à margem do Itapocu

-

AlunosdaEscolaSãoPedrovãozelarpelo trevoemGuamiranga
GUARAMIRIM - Os para o plantio de flores autorização da Prefe- lidade. A escola quer

alunos da Escola de e melhorias para o em- itura 'nesse sentido. apoio da Prefeitura no

Educação Básica São belezamento do lugar. O diretor do esta- fornecimento de mudas e

Pedro querem "adotar" A iniciativa faz parte belecimento de ensino, materiais necessários,
o trevo que dá acesso dos atos da escola em Altair José Aguiar, que ficando todo o serviço
para as ruas Lauro Zim- comemoração ao Dia também é vereador, já concernente ao plantio e

mermann, Estanislau da Árvore, transcor- providenciou indica-ção, conservação aos cuidados
Vick e Osvaldo Klein, rido ontem, que tam- através do Legis-lativo dos alunos, com a su-

provendo os cuidados bém já está solicitando Municipal, com essa fina- pervisão dos professores.

GUARAMIRIM - A

comemoração do Dia da

Árvore foi- destacada

com o �lantio de dez

mudas de várias espécies
nativas, na margem do
Rio Itapocu, realizada
ontem à tarde, na 10- .

calidade de Guamiranga,
em ato organizado pelas
secretarias. de Agricul
tura e do Meio Ambien
te e da Educação, e que
destacou a necessidade
de recuperar a mata ci

liar no Município. O

plantio foi acompa
nhado pelo prefeitoMá
rio Sérgio Peixer, pelo
vice-prefeito Joaquim
Fernandes, secretários

municipais, convidados,
representantes de en

tidades preservacionis
tas; alunos da Apae, do
Pré-Escolar Alegria do

Saber, da Escola de

Ensino Fundamental

Estrada Bananal e da

Escola de Educação Bá
sica São Pedro.

O engenheiro agrô
nomo Victor Santini, da

Epagri, que preside o

Comitê Regional da
Bacia Hidrográfica do
Rio Itapocu, abriu a

solenidade a pedido do

secretário de Agricul
tura, Alcibaldo- Ger

mann, e discorreu sobre

a .importância da repo
sição da mata ciliar

(vegetação das margens)
para garantir o equilíbrio

NOSSA MENSAGEM

"Alegrai-vos comigo, encontrei o meufilho perdido"
Na Liturgia de hoje, Jesus mostra o jeito misericordioso do Pai. O
amor do Pai é fundamento da atitude de Jesus diante dos

o que deverá ser feito

mediante programa es

pecífico. A solenidade,
ontem, aconteceu em

área pertencente à em

presa Ouro Mudas, que
adquiriu o terreno há

dois anos para desen
volver um viveiro de

mudas, com produção
em escala comercial.

Atualmente, a empresa
abastece grande parte da

demanda por reflores
tamento na região, for
necendo palmeira-real,
pinus, eucaliptos e ou

tras variedades. O pre
feito Mário Sérgio Peixer
destacou a necessidade

de continuar orientando
a população e, principal
mente, os jovens na

Ato divulgou a necessidade de preservar a mata �i1iar questão ambiental. Ele

das condições ambien- com dez metros de lar- disse também ter COllS-

gura, e de 50 nos rios

maiores. Germann anun

ciou que é intenção da
Prefeitura continuar in

centivando o plantio nas

margens do Rio Itapocu
e outros cursos d'água,

tatado que Guaramirim

recuperou, nos últimos

15 anos, a cobertura flo

restal, resultado dos cui
dados adotados e inves

timentos feitos pela co

munidade. (MILToNRAASCH)

tais nos mananciais de

água da região. Ele

orientou os alunos, ex

plicando que a vegeta
ção reduz os problemas
de desmoronamento
nas margens, o assorea

mento dos rios e -con

seqüentes alterações de

curso, além de prevenir
problemas com inund

ações e proteger a fauna

aquática.
LEGISLAÇÃO _'_ San

tini também lembrou a

existência de legislação
federal que exige a pre
-servação de 30 metros

de . vegetação nas mar

gens dos cursos d'água, O plantio foi acompanhado pelo prefeito Mário Sérgio Peixer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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teve traumatismo cra

niano e parada cardior-

POLÍCIA SÁBADO, 22 de setembro de 2001

Menino de 5 anos-morre

atropelado por caminhão
I DESCUIDO: VIATURA DOS BOMBEIROS CORTOU PREFERENCIAL E BATEU EM UM SANTANA

Ambulância colide com carro

ao levar paciente ao hospital
]ARAGUÁDOSUL-Na

quarta-feira à noite, por
volta das 20h30, uma

ambulância do Corpo de

Bombeiros Voluntários do

Município colidiu com um

Santana, placa LYX 11 49,
de Jaraguá do Sul, na Rua

Ângelo Schiochet, travessa
com a Rua Marina Fruc

tuoso. O veículo dos bom

beiros estava transportando
uma pessoa ferida, que
havia se envolvido em briga
de bar (foi esfaqueado) e,
na pressa para chegar ao
Pront;oSocorro do Hos

pital SãoJosé, passou a rua

preferencial sem parar,
cortando a frente do San-

tana. Com a colisão, a am
bulância foi arrastada e

]ARAGUÁ DO SUL -

Em plena Semana Na

cional de Trânsito, o

Município registra mais

uma morte em períme
tro urbano. O menino
Cleber Luís Mafra, de

cinco anos, estava an

dando sozinho na Rua

Francisco Gret, uma

transversal da BR-280,
· próximo ao Mercado

atravessar a rua e aca

bou sendo arrastado

pelo caminhão.

Os bombeiros jara-.
guaenses foram aciona
dos para prestar aten

dimento. Ao chegar no

local, a criança ainda es

tava viva, mas em es

tado grave. Cleber não

resistiu aos ferimentos e

entrou em óbito ainda

Moi, localizada no no caminho para o

Bairro Nereu Ramos, i pronto-socorro. Ele
\

quando foi atropelado.
O acidente aconteceuCésar Junkes/CP

Bombeiros prestam atendimento em acidente que envolveu uma ambulância e um Santana

bateu na lateral de um pré- tia dores fortes no tórax e Segundo informações
dia. A criança de três anos foram encaminhados para dos bombeiros, o paciente
que estava dentro do San- o pronto-socorro. Os dois que esrava sendo socorrido

tana, Robson\Arantes, so- sacorritas e o motorista da acabou sofrendo Forte pro
freu ferimentos leves;'Mere ambulância nada sofreram, fundo nos lábios, além de

Arantes, 'de 32 anos, sen- .apenas escoriações leves. ferimentoslevesnacabeça(FR)

Cargas aéreas
.

. .

nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-03'63,/ 275-0651
, -

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

·
na manhã de ontem, por
volta das 11 horas. Se

gundo informações do

Corpo de Bombeiros

Voluntário de Jaraguá do
· Sul, o Cleber correu para

respiratória. "Nós ten

tamos reanimá-lo vá

rias vezes, mas não con

seguimos fazer mais

nada", relatou o bom

beiro. (FABIANE RIBAS)

,-,..-____ Ressonância Magnética

'�"�omografia Computadorizada
. amograjia de Alia ResoiuçÓO

De i1:9rD��Fiª cj� Ç;9rp9; irl1:�i�9 ;;

Ultra-son�fafia 3D/Colar. Canvericional e
P'!T]çij,r;C!'!] ���yf:!C! çJ�(?g�'2�t;co --'

.

) \ Fc;QC:;Qr;f:!(qgr:9:(iq f
Colar Doppler Bidimehsi,bnal e 3D

Radioiogip "'i5igitai e Convei!sJ.9JK1L. _

i �.. ".

I /<.
..
......

"�; .> "<,
Dr. Luiz Feline M. Cavalcantet' i /

,
Diretor MédicojÇ[RM 9ÇY86-SC

I / /
//Brâ.Adriàhat�"Lisbpa .

I CRM 827C ".j
I

.-..,
../�.//'/ .

.

\\,
_ ....v á r i o s C o n v ê nos P a r t i c u I a r e s e

Desconto p/�ra.o Paciente SUS
...................................................... ,,: .... \_..................................................................... .. .......

Unidade I /

\j:'
Unidade II

"'Rua Guilherme Weege;'SO :

R.
ua Pastor Sadreczki, 148

(C��domíniO Cênt�o'Médico - : Hospital Evangélico e

Odontológico de : Maternidade /
Jaraguá do Sul), 3° andar, : Cô�ul Carlos Renaux // .

salas nO 303,304,305 e 306 Centror-;�..Br:!!s..g�:!:��� .. .s>
..·/

.....

Centro - Jaraguá do Sul - Sç Fone/Fax: (47) 396-7144
Fone/fax: (47) 372-265

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



11 SÁBADO, 22 de setembro de 2001

FÓRMULA 1

Lá vou eu

Achei que iam cancelar a corrida de Indianápolis. No fundo,
no fundo, não faz o menor sentido realizar uma prova de Fórmula
1 num país em guerra, ainda que esse país não saiba exatamente

contra quem a guerra foi declarada. É uma temeridade enfiar quase
200 mil pessoas no mesmo lugar nos Estados Unidos hoje em dia.
Funcionará como uma guloseima para malucos de todos os tipos,
sejam eles terroristas movidos por razões teológicas, sejam doidos

1-·
locais como aquele que explodiu um prédio em Oklahoma há seis afias.

Mas vai ter a corrida, e lá estarei na semana' que vem. Não

tenho nenhum medo particular de viajar para os EUA, creio que a

cota de aviões suicidas já se esgotou neste ano e é bem provável
que nada aconteça: Não, medo não tenho, ao contrário. Do ponto
de vista puramente profissional, é evidente que os EUA são um lugar
interessante para se estar nesses tempos, para sentir de perto o pulso da
crise, as reações dos americanos à barbárie da semana passada.

Vai ser, isso sim, um saco na imigração, um saco para pegar o

avião, um saco para entrar no autódromo, vão implicar com
cortadores de unha e tubos de gel que podem ser explosivos
plásticos, a paranóia de sempre justificadamente multiplicada por
mil. E vai ser um saco também aguentar as manifestações
nacionalistas, tão fanatizadas quanto as do Taleban, com a diferença
que em vez de louvar Alá os americanos louvam sua bandeira e o

que consideram seus ideais, excusivos, marca registrada. (O mundo,
pensa a maioria dos americanos, deveria pagar royalties por se

apropriar de expressões como liberdade, justiça, boa vontade,
solidariedade, as coisas boas, enfim ...)

Os EUA nunca foram para mim um destino prioritário. A
primeira vez que lá estive, em 1992, foi por razões jornalísticas,
para cobrir as 500 Milhas de Indianápolís. Voltei um ano depois
para a mesma corrida, legal porque o Emerson venceu, fui a Nova
York algumas vezes, outras tantas a Miami, onde tenho um irmão
morando há sete anos, e estive em outras cidades grandes como

Chicago e Los Angeles em escalas demoradas de vôos paraoutros

rincões, como a Austrália e o Japão.
Nunca fiz muita questão de viajar para os EUA, nem quando

criança. A Disney e a Universal nunca me atraíram, virou até
folclore .na família minha recusa em viajar num mês de férias

qualquer lá pelos anos 70 porque a Portuguesa tinha jogos
importantes no mesmo período e eu jamais trocaria meu time pelo
Mickey e pelo Pateta.

A América não me interessa, a começar por não ser América, e
sim Estados Unidos da própria. Detesto essa mania americana de
usar o nome do continente como sinônimo do país. Uma vez,
saindo do Canadá com escala emMiami, o agente da imigração, em
solo canadense, tentou 'me pegar no pulo com perguntinhas
supostamente ardilosas, achando que eu poderia ser um imigrante
ilegal ou coisa que o valha. Intenção frustrada, quando já me

.

devolvia o passaporte, mandou de supetão: você vive na América?
E eu: sim, claro. P�xou o passaporte de volta e emendou: arrá, mas
seu visto é de turista, como pode morar na América? América do

Sul, respondi, pegando o passaporte de volta não sem antes esclarecer
ao sujeito que são três as Américas, e que se ele quisesse poderia
apontar no mapa qual era a minha.

Essas coisas me chateiam, em geral, mas apesar de todas as

restrições que faço aos americanos estaria sendo injusto se dissesse
que é um sacrifício viajar para os EUA. Acho que não suportaria
mais de uma semana por aquelas bandas, mas alguns dias são

perfeitamente passáveis, em parte pelos hambúrgueres, em parte
pelos cheese-cakes.

Decidi não ir de avião para Indianápolis, para não pegar conexão
nenhuma em vôos domésticos. Quanto menos aeroporto, melhor.
Vou para Chicago e, de lá, sigo de carro. Serão três horinhas de

estrada, ouvindo "God Bless America" no rádio, com sorte o

presidente resolve dizer alguma coisa em cadeia nacional. S€uS
discurs<" são sempre muito didáticos e esclarecedores.

Os organizadores da corrida estão pedindo para que as pessoas
cheguem cedo ao Speedway domingo. Vão revistar tudo e isso vai
atrasar a entrada do público e daqueles que trabalham no

autódromo. Ai de quem levar garrafas térmicas e geladeiras
portáteis. Ai de quem não tiver uma boa explicação para camisetas
Com a estampa do Che Guevara. Ai de quem usar barba. E ai d�
mim, que coloquei no computador um adesivo vermelho com a

inscrição "CCCP" em amarelo. (FLAVIO GOMES)
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ICONFRONTO: EQUIPE DE BASQUETE FEMININO PERDEU PARA O TIME DE FLORIANÓPOLIS, POR 80 A 61
• •

derrota a faseJS
•

Inicia com

. final dos Joguinhos de se
]ARAGuA DO SUL - i!- de 58 municípios e três mil Desportiva São Bento do Condor, e, às 17 horas, o

equipe feminina de basquete atletas até 17 anos em 14 Sul. Às 1Oh15 será a vez do basquete feminino con-

jaraguaense estreou com modalidades: O primeiro futebol jaraguaense entrar fronta-se com Blumenau.

derrota na 14a ediçã� (fase dia de competições foi de- em campo contra os jo- Amanhã os jogos come-

estadual) dos Joguinhos dicado inteiramente àsmu- gadores de Imarui, na ASe çam ainda pela manhã.'Às
Abertos de Santa Catarina, lheres, com jogos de bas- sociação Recreativa Leo- 9 horas terá jogo de xa-

que iniciou ontem, na cidade quete, handebol e voleibol. poldo Rudnick. drez feminino emasculino;
de São Bento do Sul. O Hoje pelamanhã, apartir Os atletas do xadrez às 10h1S, '0 futebol jara-
grupo enfrentou um dos das 8h30, acontece jogo de masculino e feminino dis-

\ IF C'guaense en renta o rI-

principais times da modali- tênis de campo feminino putam hoje à tarde, a partir ciúma e, à-tarde, jogo de

dade, o Florianópolis, e. entre asmeninas deJaraguá das 15 horas, logo depois . basquete feminino, no-
perdeu por 80 x 61. O even- do Sul e a equipe de Itajaí, de definirem as chaves, na vamente contra o Bmsque.
to conta com a participação nà Sociedade de Ginástica Associação Recreativa (FABIANE RIBAS)

Definidas as chaves para o Regional dos Jogos Abertos
]ARAGuA DO SUL -' junto com São Bento do A equipe de tênis mas- das cidades de São Bento

Nesta terça-feira, foram Sul e Pomerode; na bocha culina está inserida na Cha- do Sul, Balneário Cam-.
definidas as equipes que vão masculina, está naChaveA, ve B, com Brusque e Ita- boriú, Pomerode, além de

compor as chaves de suas junto com Balneário Cam- perna; punhoboI é chave Rio Negrinho eJaraguá do
respectivas modalidades na boriú e Canelinha; Bolão única, com Joinville, Po- Sul. No feminino, partici-
fase Regional dos Jogos 16 masculino, chave única, merode, Rio Negrinho e pam as mesmas cidades,
Abertos de Santa Catarina, enfrenta Indaial e Timbó; Timbó; tênis de mesa mas- cóm exceção de São Bento

que será realizada entre os noBolão 23masculino,Cha- culino, Chave A, com São do Sul. A bocha está na

dias 3 a 8 de outubro, na ve C, com Brusque e Mas- Bento do Sul e Indaial; vo- Chave A, juntamente com
cidade de Timbó ..O muni- saranduba, e, no feminino, lei feminino, ChaveA, com Balneário Camboriú e Ca-

cípio jaraguaense será repre- está na ChaveA, comMa- Joinville, Piçarras, Três nelinha. Os atletas convoca-

sentado por aproximada- fra, São Bento do Sul eJoin- Barras e Rio Negrinho; dos são: Lair José Benatti,
mente 150 pessoas, entre ade- ville; no hàndebol mascu- volei de praia feminino tem Dalcio Buzzi,JucelinoVieira,

. tas, técnicos e�tes. lino, Chave B, com São chave única, com SãoJoão Marco Antônio Alves,
No basquete masculi- Bento do Sul e Indaial, e, no Batista, Bmsque,Joinville e Gilberto KastnerWaldemar

no, Jaraguá do Sul ficou feminino, chave única, com Timbó. O xadrez masculi- Rau,AndréAndrioli eAlci-

enquadrada na Chave A, JoinVille e SãoBento do Sul. no conta com participantes desWoginski. (FR)

Karlache eAcaraí disputam título do CoroaBom de Bola

pelo placar de 2 a 1, e o

Acaraí passou pelo Santo

Antônio, na cobrança de

pênaltis (3 a 1), depois de

a partida ,terminar empa
tada em um gol.

Promovido pela Fun

âação Municipal de Es

portes, o Coroa Bom de

Bola tem como artilheiros

os jogadores Roseni de

Freitas (Beira Rio, já eli

minado),Mauricio Voltoli-

ni (SantoAntônio) eItamar
Moser (Karlache), todos
com quatro gols marcados.
O Santo Antônio também

possui a defesa menos

vazada, com apenas três

gols sofridos, e ainda se

mantém como a equipe
mais disciplinada. A com

petição já registrou 57 gols
em 20 partidas disputadas,

. representando média de

2,85 por jogo.

As finais estão mar

cadas para o próximo dia

30, no Sesi. De acordo

com os organizadores da

competição, no caso de

empate no tempo regula
mentar, a decisãovai direto

para as cobranças de pê
naltis, Lo.go após o encer

ramento dos jogos será rea
lizada cerimônia de premia
ção, seguida de almoço, por
adesão, no valor de R$ 5,00.

]ARAGuA DO SUL -

O título do 'primeiro Cam

peonato de Futebol Sênior
Coroa Bom de Bola será

decidido pelas equipes da

Karlache e do Acaraí. O

Juventude Estrada Nova

disputa o terceiro lugar da
competição com o Santo

Antônio. As vagas foram
definidas no domingo
passado, quando a Karla

che venceu o Juventude,

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.

RIJa Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IFUTSAL�\:fQUrPE MALWEE ,�NfRENTA, HOJE À NOITE, A ANJO QUíMICA, TIME TREINANDO POR MANECA

Malwee retorna à quadra pelo
Campeonato Estadual de Futsal

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe do técnico Fer

nando Ferreti volta às

quadras na noite de hoje,
a partir das 20h30, no
Ginásio de Esportes
Wolfgang Weege, pelo
Campeonato Estadual de

Futsal. Depois de partici
par do Campeonato Bra

sileiro de Seleções - rea

lizado entre os dias 11 e

16 de setembro, em Ser

.gipe - e conquistar o tí

tulo de campeão do even

to, os atletas vão enfrentar

a Anjo Química, de Cri

ciúma (treinado pelo téc

nico Manoel Dalpasqua
le), com mais entusiasmo.

Pára o jogo de hoje à noi

te, o técnico vai contar

com os atletas Franklin,
Manoel Tobias, Euller,
Cacau e Micky.

Arquivo/CP: Cesar Junkes

Atletas da Malwee entram em quadra motivados com a vitória no Brasileiro de Seleções
O técnico Ferreti, internacional, e retorna na Praça Ângelo Piazera.

convocado para cornan- hoje para acompanhar o Os ingressos para o jo
dar a equipe que vai dis- desempenho da equipe go contra a Anjo Química
putar o Mundialito, que Malwee/FME. estão sendo comercializa-

f'

acontece na cidade de

Joinville, no final do mês,
viajou ontem para São
Paulo para acompanhar
solenidade da competição

Hoje, a partir das 10

horas, os atletas do futsal

dos novalor deR$ 5,00para
adultos, R$ 2,00 para crian
ças, e podem ser adquiridos
na Rádio Jaraguá ou Posto

Mime. (FABIANE RIBAS)

jaraguaense vão acorri

panhar as festividades de

53 anos da Rádio Jaraguá,

VOLEIBOL
A equipe infanto feminina da Marisol/FME participa de .

urn quadrangular, hoje e amanhã, em Curitiba, no Paraná.
O técnico GilrnarJungton vai contar com as atletas Mayara,
Tarniris, Thaise,Tarnires, Samila,Jackeline,Viviane, Cristiane,
Vanessa,Joice, Kátia, Mayka, Sueilane, Paula e Kalina.

TIRO
O atleta e também técnico da equipe de atiradores da

PME, Samuel Lopes, que tem patrocínio individual da

Magna Logística, representa o Município na 3" Copa
Santa Catarina de Tiro Olimpico, Carabina Deitado, 3 x
40 e Ar Comprimido. O evento iniciou na quarta-feira
e termina hoje, em Blurnenau.

ESCOLAR MIRIM'
A segunda fase do Campeonato EScolar Mirim, que
será realizado entre os dias 17 a 21 de outubro, vai con
tar com a participação de 27 escolas das redes munici

pal, estadual e particular de ensino, somando aproxima
damente 1,25 mil estudantes. Na primeira fase, 24 esco

las participaram das competições.

DIVISÃO DE AMADORES
Amanhã .será realizada a sétima rodada do Campeonato
da la Divisão de Amadores, a partir das 13h30, nos aspi-

1 '

rantes, e, às 15h30, nos titulares. No Estádio do Ramengo,
Rarnengo enfrenta a Ponte Preta; no Estádio do Vitória,
Vitória joga com o Alvorada; no Estádio do Guarani,
Guaram entra em: campo contra o Garibaldi e, no Estádio

Cláudio Tomaselli, confrontam-se Tupy e Aliança.

AQUI É O SEU LUGARI

.Informações: 275·1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraçuá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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