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Evaldo Junckes (E) reage às críticas de Barbara Filho, dizendo que o ex-secretário "é radical" e prejudica o PT

Junckes rebate críticas e fala
em deixar o 'PT, em
o presidente do Legislativo de Guaramirim,

Evaldo João Junckes, o' Pupo, não descarta a

possibilidade de afastar-se do Partido dos Tra

.balhadores, "se persistirem as picuinhas no par
tido", em Guaramirim. Ele rebateu as críticas
do ex-secretário do PT dizendo que José Tho-

Apevi quer instalar
incubadora para o
setor de serviços

PÁGINA 5

Idosos de JS são

homenageados com

tardefestiva no Parque
PÁGINA 6

Schützenfest deve

atingir um público
de cem mil pessoas
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ufubro, o Jornal CORREIO DO POVO em parceri
com a UNERJ lançam uma promoção de

assinatura para os ucedêmkes.
IO DO POVO AGUARDEM!

maz Barbara Filho "prega o radicalismo e está
. prejudicando o partido no Município". O verea

dor também responsabiliza o presidente Moacir
José Mafra por ser "conivente com a situação"
e ameaça pedir a intervenção do diretório esta

dual do partido. PÁGINA 4

Jaraguá do Sul tem

superávit de R$ 4 mi
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul registrou superávit de R$ 4,3
milhões no segundo quadri
mestre de 2001. A informação
foi dada durante audiência pú
blica, na quinta-feira.

PÁGINA 3

Behling recebe troféu
Mérito Lojista 2001

Durante cerimônia em co

memoração aos 33 anos da
CDL de Jaraguá do Sul; o em-

\

presário Waldemar Behling
(Foto Loss) foi homenageado
com o troféuMérito Lojista2001.

PÁGINA 5

Caraguá patrocina
campeonato, da LJF

Na noite de quinta-feira, foi
realizada solenidade de entrega do

patrocínio da Caraguá Veículos

para o Campeonato das Esco

linhas, promovido pela Liga Ja
raguaense de Futebol.

PÁGINA 11

Parque Malwee vai
sediar Sul-Americano

Ontem foi realizado reu

nião-almoço para divulgar a

realização do Campeonato
Sul-Americano de Bicicross,
que será entre os dias 3 e 7 de

outubro, no Parque Malwee.
PÁGINA 12

Agora os nossos seminovos têm um espaço'
só deles, caladinho com a Caraguá, novinho em

folha, muito mais prático e confortável. E tão
bonito que você nem vai ter coragem de tirar o

carro de lá.

Venha conhecermais esta novidade da Caraguá.

CARAGUÁ
Fone, (47) 371-4000
Joraguó do Sul
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Reflexões
NOAM CHOMSKY -Jornalista do "The Independera"

. Os ataques terroristas aos Estados Unidos foram grandes atrocidades.
'Em termos de número de vítimas, o ataque não chegá ao nível de outras
tragédias como, por exemplo, o bombardeio do Sudão pelo governo Clinton,
que aconteceu sem nenhum pretexto aparente, destruindo metade dos

suprimentos farmacêuticos do país e matando provavelmente dezenas de
milharesde pessoas (ninguém sabe ao certo quantas pessoas. Os Estados
Unidos bloquearam um pedido para abrir inquérito nas Nações Unidas e

ninguém fez muito esforço para continuar). Isso sem falar em casos muito

piores que vêm àmente. Mas, seja como for, esse crime foi horrendo, não há
dúvida. As principais vítimas, como sempre, foram os trabalhadores:
faxineiros, secretárias, bombeiros etc.

Isso repercutirá sem dúvida na vida de gente pobre e oprimida como os

palestinos. Levará'provavelmente também amedidas de segurançamais duras
com perda de direitos civis e liberdades internas. Os eventos revelam,
dramaticamente, a bobagem de idéias sobre "defesa de mísseis". Como era

óbvio desde sempre - emostrado repetidamente por analistas estratégicos
- se alguém quiser fazer grandes estragos nos Estados Unidos, inclusive
com o uso de armas de destruição de massa, dificilmente vai recorrer a um

ataque de mísseis. Háinúmeras formas mais fáceis de causar destruição e que
são basicamente impossíveis de serem impedidas.Mas os eventos irão,mesmo
assim, ser usados 'para aumentar a pressão para se desenvolver esse tipo de
sistema e pô-lo em prática.

.

A "defesa" é um pretexto fraco para planos de militarização do espaço.
Mas, com um bom programa de relações públicas, mesmo os argumentos
mais fracos ganham peso frente a uma opinião pública assustada. Em resumo,
o crime é um presente para a direitamais reacionária, aqueles que esperam usar

a força para controlar seus domínios. Isso sem contar as prováveis ações
americanas e o que elas causarão - provavelmente outros atnques como esse

ou coisa ainda pior. As perspectivas futuras são ainda piores do que elas eram
antes das últimas atrocidades.

Quanto a saber de que forma devemos reagir, temos uma escolha.
Podemos expressar um horror justificado ou podemos tentar entender o

que pode ter levado aos crimes, ou seja, fazer um esforço para entrar na cabeça
de quem Cometeu aqueles atos. Se escolhemos a última opção, não podemos
fazer nadamelhor, creio eu, que prestar atenção nas palavras de Robert Fisk,
cujo conhecimento direto dos assuntos da região, após anos de coberturas
jornalísticas, não tem concorrente. Descrevendo "a. crueldade perversa e

impressionante de umpovo esmagado e humilhado", ele diz que "não se

trata de uma guer�a da democracia contra o terror - o que vão tentar fazer o
mundo acreditar nos próximos dias. Trata-se também de mísseis americanos

esmagando lares de palestinos e helicópteros americanos atirando em uma

ambulânciano Líbano em 1996 e bombas americanas destruindo uma pequena
vila chamada Qana e urnamilicia libanesa - paga e uniformizada por

Israel, um aliado dos Estados Unidos - espancando, estuprando e

assassinando tudo o que p:l.ssava pela frente até os campos de refugiados". E
hámais, muito mais. De novo, temos uma escolha a fazer: podemos tentar
entender o que se passou, ou nos recusar a fazê-lo, contribuindo assim para
apossibilidade de que coisas ainda piores aconteçam no futuro."

Ã' gerl�

Valorizando
• A •

a experiencia
r ..muitos idosos.
continuam à margem da

.

sociedade, abandonados
pelos familiares e sem

assistência médica

adequada ...J

grupo, a qual pertencem.
Para a maioria dos idosos

a participação nos grupos de
terceira idade representa a

única janela para o mundo,
uma chance de fazer parte
novamente da sociedade de

forma produtiva e, na medida

do possível, independente.
Encontrar novos e velhos

amigos também é outro bom

motivo para a participação'
dos idosos nos grupos, es

pecialmente entre os que es

tão afastados dos filhos e

o Dia Nacional do Idoso

foi comemorado com festa em

]araguá do Sul. A Secretaria
de Desenvolvimento Social
do Município tem se esmera

do em prestar atendimento

digno aos idosos que integram
0S 27 grupos de Terceira Ida

de que existem no Município
e que são mantidos com a

ajuda da Prefeitura. Na festa

de confraternização realizada

na tarde de quinta-feira, com
pareceram aproximadamente
duas mil pessoas com mais de

60 anos, o que comprova a

eficiência do atendimento e a

valorização'da experiência de

vida dessas pessoas.
A iniciativa da equipe téc

nica que atua no Centro de
Convivência da Terceira

Idade em publicar um livro de

receitas elaborado com a aju
da de 14 idosas que parti
cipam da Cozinha Experi
mental é outro passo positivo
e significativo no que se refere

a ações de valorização das
\

pessoas com mais de 60 anos.

Para estes idosos, a publica
ção das antigas receitas ca

seiras não é apenas motivo de

orgulho, mas representa tam-

bém a oportunidade dedividir
conhecimentos até então

considerados sem importân
cia ou sem utilidade, sem con

tar com o incentivo que a

publicação representa para o

resgate da auto-estima de

muitas mulheres.
Valorizar a experiência de

vida das pessoas com mais de

60 anos tem sido uma das me

lhores propostas de trabalho

desenvolvidas pela Secretaria
. de Desenvolvimento Social.

A criação do Centro de Con

vivência da Terceira Idade,
que funciona no Parque Mu
nicipal de Eventos, represen
ta um avanço no que se refere

a ações que visam manter ou .

resgatar a dignidade das cen

tenas de vovôs e vovós que
moram em]araguá do Sul. Al

gumas residem no interior e

somente saem d.e casa para
participar das reuniões e en

contros 'promovidos' pelo

pouco convivem com os ne

tos e outros familiares.

Mas, apesar da boa vonta

de e do profissionalismo da

equipe técnica da Prefeitura

que cuida dessa área, muitos
idosos continuam àmargem da

sociedade, abandonados pelos
familiares e sem assistêO:cia
médica adequada. Doentes e

sem o apoio da família, muitos
idosós acabam desistindo da

convivência social e afetiva,
transformando-se em seres

amargos e sem esperança. Valo·

rizar a experiência de vida das

pessoasmais velhas é a melhor

forma de resgatar a auto-estima
e a dignidade de nossos idosos

Poupança x cheque
especial, dá para'explicar?

DIONE DA SILVA--:-Advogado eprofessor
1 - Alguém que tenha depositado R$ 100,00 (c= reais) numa caderneta de

poupança de um banco no dia primeiro de julho de 1994 (data de lançamento
do real), possuirá hoje um saldo deR$ 374,34 (trezentos e setenta e quatro reais
e trinta e quatro centavos).

2 - Se estamesma pessoa tivesse sacado, namesma data, R$ 100,00 (cem
reais) no cheque especial do mesmo banco, teria hoje uma dívida de R$
139.259,10 (cento e trinta e novemil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dez

centavos).
Ou seja:
Em agosto de 2001, o saldo da poupança permite a compra de quatro (4)

pneus de automóvel, enquanto que a dívida do cheque especial corresponde a

nove (9) carros populares... I

Pode ??? Será quenósmerecemos isso???Qual o conetio de agiotagem???????
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Em reunião do FÓlUm Parlamentar Catarinense com

integrantes da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, ocorrida esta semana, em Brasília,
os deputados federais da Região Norte - Vicente

Caropreso (PSDB), Eni Voltolini (PPB) e Carlito Merss

(PI) - insistiram na aprovação de uma emenda da

bancada do Estado para viabilizar mais os recursos à

duplicação da BR-280.

Para o primeiro trecho a ser duplicado, entre Jaraguá do
Sul e a BR-101, o Orçamento da União de 2002 reservou

R$ 2 milhões. Os parlamentares querem aproveitar as

discussões para a elaboração do Orçamento Geral da

União e assegurar mais verbas para completar a obra.
O prazo para entrega das emendas individuais, de bancada,
de comissões e.regionais é entre 10 e 18 de outubro.

RESOLUÇÃO
Em novembro, a Aneel

publicou a Resolução 456

determinando a regula
rização dos consumidores
rurais e urbanos e as res

pectivas taxas. ''A polêmica
é em relação à classificação
urbana de consumidores

que exerçam atividades ru

rais e devem pagar a taxa

urbana que, em alguns ca

sos, o acréscimo da tarifa

chega a 80%", explicouMa
ria Tereza, lembrando que a

Amvali nada pode fazer

contra a decisão federal.

EXPLICANDO
A secretária-executiva da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu), Maria Tereza Nora,
negou que a entidade lidera

campanha contra taxa da
Celesc (Centrais Elétricas

de Santa Catarina), confor
me divulgado. Segundo
ela, a associação apenas es

tá informando os prefeitos
sobre uma resolução da

Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica), que
determina a regularização
do tipo de consumidor.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorrejodopovo.com.br
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• AUDIÊNCIA PÚBLICA: GOVERNO APRESENTA NÚMEROS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE'2001

Administração executou 66%
do orçamento de R$ 100 mi

.'

]ARAGUÁ DO SUL -

Cumprindo determinação
da Lei de Responsabili
dade Fiscal, o prefeito Iri
neu Pasold (PSDB) e o con
trolador-geral do Municí

pio, Sólon Schrauth, estive
ram na tarde da última

quinta-feira, na Câmara de

Vereadores, para prestação
das contas do segundo qua
drimestre do ano. Durante

o período - maio a agosto
-, a receita foi de R$
34.084.323;00 e a despesa
de R$ 29.708.917,00,
apontando superávit de R$
4.375.406,00. Nos oito

primeiros meses, a Prefei

tura executou 66,1% do

total do orçamento proje
tado para 2001, de R$
100.270.740,00.

Para o último quadri
mestre, a administração

.

municipal terá à disposição
R$ 33.993.323,00 ou 33,9%
do orçamento. Segundo
Schrauth, a folha de pa-

, ,

EticaJ Responsabilidade
e Conhecimento dosMeios

Legais:Valores daCâmara

Ética no desenvolvimento do trabalho pariamentar,
Responsabilidade e decoro com o exercício dasfunções) Conhecimento

pleno dos meios legaisparagarantir a legitimidade das ações) respeito
integral a atividade de representação da comunidade colocando-a
acima de interessespessoais são os valores da Câmara de Vereadores
deJaraguá do Sui.

'

República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Cesar Junkes/CP

Schrauth, com Pasold (E), apresenta os números da administração pública

gamento (incluindo salá

rios dos vereadores) é res

ponsável por aproximada
mente 43% da receita do

Município, consumindo
neste ano R$ 43,1 milhões.

Pasold garantiu que 60%

do montante previsto para
investimentos em 2001 já
foram executados. Na ava

liação dele, a boa perfor
mance do Município é em

razão do bom desempe-

nho das indústrias e presta
doras de serviço.

Logo após a exposi
ção do coordenador-ge
ral, cada um dos coorde

nadores da Prefeitura

apresentou as atividades'
desenvolvidas na respec
tiva pasta, bem como a
receita e as despesas rea-

,

lizadas. A audiência ficou

limitada à apresentação do
balanço das contas públi-

cas porque o presidente da

Comissão de Orçamento e

Finanças da, Câmara,
vereador Vitória Lazzaris

(PMDB), impediu que os

pares fizessem perguntas
diretas ao prefeito e aos

coordenadores. As banca

das do PMDB e PT pro
testaram, mas não conse

guiram reverter a deter

minação.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Prefeitura quer remanejar R$ 1,1 milhão
]ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) enviou à Câmara de

Vereadores, com pedido de

urgência, projeto que au

toriza o Executivo a abrir

crédito suplementar de R$
1.146.500,00, "para reforço
de programas e verbas do

orçamento vigente". Deste
total, segundo o vereador

Marcos Scarpato (PT), R$

O Executivo anula

dotações orçamentárias de

diversos setores, inclusive

do pessoal civil. Entre eles,
R$ 150 mil da Divisão de

Trânsito e Transporte
Urbano, do projeto de

aquisição e instalação de

cancelas eletrônicas; R$ 50

mil do Setor' de Viação e

Estradas do Interior e R$
45 mil da Casa do Empre-

858 mil serão destinados' endedor. Serão beneficiadas

para complementar salários
-de pessoal comissionado
em diferentes divisões e

áreas. Ele garante que é mais

uma "maqufagem" no or

çamento, que vem sendo

sistematicamente alterado.

a Divisão de Desportos e

Lazer, com R$ 300 mil;
Gabinete do prefeito, R$10
mil, . Coordenadoria de

Comunicação, R$ 15 mil, e
.

.

Secretaria de Educação,
com R$ 240 mil.

fi 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 tr�nqüilidadeo
Rua: Presidente Epitócio Pessoa. 490 - Centro - Fone: 370-0047

- Esse remanejamento
comprova o que venho

criticando há muito tempo,
que o govemo simplesmente.
jogou no lixo o orçamento

que ele próprio fez. Além do

mais, essa série de suple
mentações e anulações de

dotações orçamentárias pre
judica setores sociais -,
declarou Scarpato, asseguran
do que o governo retira

recursos do apoio financeiro
a estudantes. "A Câmara

não pode ser conivente

com essa desorganização.
Precisa reagir e mostrar res
peito à legislatura passada
que aprovou o orçamen

to", afirmou. (MC)

370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREAÇÃO: EVALDO JUNCKES RESPONDE CRíTICAS DE BARBARA FILHO E FALA EM INTERVENÇÃO NO PARTIDO

Presidente da Câmara admite
que pode desligar-se do PT

GUARAMIRIM - o ve

reador Evaldo João Jun
ckes (P1), o Pupo, disseque
irá pedir a intervenção do

Diretório Estadual para
acertar a situação do Partido
dos Trabalhadores no Mu

nicípioJunckes mencionou
a possibilidade ao rebater as

críticas do ex-secretário do
,

partido José Thomaz Bar-

bara Filho, que esta semana

anunciou que está solici

tando desfiliação, em pro
testo contra a forma com

que Junckes atua no Le

gislativo, sem, atender as

diretrizes partidárias na

defesa de propostas e idéias.

O vereador discorda,
dizendo que o ex-secretário

"prega o radicalismo, que
não leva a nada". Na opinião
dele, "existe uma ala radical

no PT de Guaramirim, que
dificulta o diálogo e preju
.dica o crescimento do par
tido.t'.A resistência de Bar

bara Filho e outros mem

bros em relação a sua pes
soa vem desde antes das

eleições, afirma. ''Acontece
que tem gent� no PT que
não quer que o Pupo cresça
na politica", desabafa, di
zendo que poderá até.

afastar-se da legenda, se não
cessarem as "picuinhas".

Junckes elegeu-se ve

reador no ano passado, pela
pnmelra vez, com 498

votos,mas já foirelacionado
com outros partidos. A raiz

das divergências pode estar

nisso. Ele nega estar d�,�o
bedecendo o partido e cita

várias propostas que de

fendeu na Câmara Munici-

pal, como a reação à trans

ferência de verba que

possibilitou a compra de

um carro novo para o Ga

binete do Executivo, a nor
matização do uso e guarda
dos veículos públicos, as

eleições de diretores nas

escolas e a economia de R$
60 mil do orçamento do

Legislativo, entre outras. Mas
destaca, principalmente, a

"moralização" da Câmara

de Vereadores. ''Aqui fal
catrua não passa", proclama.

ILUMINADO - Mas não

é suficiente. Barbara Filho

acha que Junckes não ab

sorve os objetivos petistas e

que deixoude lado propos
tas essenciais, como a da

redução, dos salários dos

vereadores pelá metade.

Nisso, o presidente do dire-
I

tório, Moacir José Mafra, o'
Zuco, concorda com de.

Junckes defende-se dizendo
que o que Barbara Filho quer
"é vereadores pobres, sem

, I
um centavo para botar ga-
solina no carro e ir numa co

munidade". Segundo Jun
ckes, o ex-secretário do PT,
que ele chama de "O Ilu

minado", deveria "usar o

. próprio dinheiro, de alu

guéis e do escritório de con

tabilidade, para fazer as ações
comunitárias que preconi
za". Tanto Junckes quanto
o diretor da Câmara de

Vereadores, Charles Longhi,
que o assessora, afirmam

que uma parcela do PT quer
rediscutir algumas propostas
de .campanha, -"Difíceis de

serem praticadas."
(MILTON RAASCH)

Pupo critica atuação de Mafra e sugere o afastamento
GUARAMIRIM - o

vereador criticou o desem

penho de MoacirJosé Ma
fra na direção do partido,
a quem ele atribui a res

porisabilidade sobre o

atual clima de divergências
internas no PT, dizendo

que "o presidente está

sendo conivente com a

tendência de radicalismo

no partido". Isso, confor
me Junckes, está provo
cando o desgaste de Mafra

(candidato a prefeito nas

eleições do ano passado)
perante os correligioná
rios, apesar de ter sido
reconduzido à presidência
na convenção municipal.

"O número reduzido -,

de filiados que confirmou
a chapa única na conven

ção indica isto", dizovereador.
Ele e o assessor Charles

Arquivo/CP: Edson Junkes

Moacir José Mafra tem liderança questionada

Longhi também acusam

Mafra de não ter pro
videnciado a sustentação �
o apoio necessários para a

atuação parlamentar do

PT na Câmara de Verea

dores. Segundo eles, na

época em que um repre
sentante do diretório es

tadual compareceu no

Município para tratar das

questões partidárias, o PT

chegou a dar entrada com

nove projetos em apenas
um mês no Legislativo
Municipal. "Mas isto só

aconteceu naquele mo

mento. De lá para cá não foi

mantido o mesmo ritmo de

trabalho", avalia Longhi.
Segundo eles, Mafra

também obstruiu a distri

buição de cinco mil uni

dades do folheto "Presta�
do contas", elaborado em

junho, que relata as ações de

Junckes e do deputado fe
deral Carlito Merss, refe
rentes ao primeiro semestre

do ano. O presidente condi
cion6u a distribuição do

material à consulta prévia do
partido, "mas não deu res

posta e o material ficou en

calhado", conta Longhi. (MR)

Almocd Beneficente
o Rotary Club Pérola Industrial convida todos a

participarem do almoço beneficente que será realizado,
no dia 6 de oufubro, na Igreja Rainha dã Paz, em benefício
de Francisco Tomio. portador de leucemia. No almoço
serão servidos pratos típicos da cozinha Italiana.

Apoio: Jornal CORREIOD9 POVO e Círculo Italiano

ESCOLAS
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LEGISLATIVO
O presidente da Câmara

de Vereadores de Guara

mirim, Evaldo João jun
ckes (P1), o Pupo, deverá
requerer licença e ausentar-

,

se durante algum tempo
das atividades legislativas,
para fazer tratamento de

saúde. Junckes tem-se

queixado de estresse e

problemas de saúde e já
comunicou a intenção de

afastar-se para fazer os

exames necessários. O vi

ce-presidente da Câmara,
Valdemar Vitol (PMDB),
deverá substitui-lo na

condução dos trabalhos.']á
a vaga será preenchida
temporariamente pelo su

plente de vereadorl João
Guesser.

ACIAG
O empresário Maurici Zanghelini deverá ser

confirmado para novo mandato à frente da Aciag
" (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim). O êxito dotrabalho feito na condução
da entidade, amplamente reconhecido na comunidade,
está credenciando Zanghelini para um novo mandato.

"Se o asfaltamento de ruas em nossa cidade
tivesse prosseguido no mesmo ritmo do

período pré-eleitoral, hoje, com certeza, não
teríamos mais nenhuma rua para asfaltar."

,

(Vereador Marcos Scarpato - PT - referindo

se à quantidade de pavimentação asfáltica

real izada no ano passado)

O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Paulo
Cezar Ramos de Oliveira, profere palestra no

próximo dia 19 de outubro, às 14 horas, no auditório

das Fameg (Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim). O tema será "Sociedade civil

organizada: em busca de alternativas". A palestra estará

acontecendo por iniciativa da Delegacia das

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais da

Regiào Nordeste, que tem o advogado e tabelião

guaramirense Osnildo Bartel como delegado. O

evento se destina para membros das diretorias das

Apaes de toda a Região Nordeste de Santa Catarina,
representantes de associações de moradores, de

entidades não-governamentais e lideranças em geral.

ENTRE ASPAS ·,/
__

O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) vai adotar no
ano que vem as provi
dências para a municipa
lização de 16 escolas de

Guaramirim, que na ad

ministração passada foram
devolvidas pelo ex-pre
feito Antonio Carlos

Zimmermann, ao geren
ciamento do governo do

Estado. Com a transferên

cia, Peixer espera dar me

lhor atenção para aquelas
unidades, que passarão a

ser atendidas pela Prefei

tura. Entre elas consta a

Escola Padre Mathias

Maria Stein, da Linha

Caixa D'Água, que neces

sita com urgência de novos
. ) .

invesnmentos,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileirade

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFOR
,

./ Convênio firmado
entre a CEF (Caixa
Econômica Federal) e a

Rede de Lojas Breithaupt
permite o financiamento
de materiais de

construção em até 60

meses, para famílias de

baixa renda.
Também disponibiliza o

Sistema Construcard, sem

limite de renda, com finan

ciamento em até 24 meses.

./ O diretor de SPC

(Serviço de Proteção ao

Crédito) de Jaraguá do

Sul, Waldemar
Schroeder; faz palestra
na próxima segunda
feira, dia 1, às 20 horas,
no auditório do Centro

Integrado de Profissionais
Liberais.
O evento, promovido pelo
Núcleo de Automecã
nicas da Acijs (Associação
Comercial e Industrial
de Jaraguâ do Sul), tem
como tema "Como evitar
a inadimplência" e é

direcionado a empresários
e profissionais do setor de
crédito e cobrança.

./ O Banco Central reviu
a projeção de reajuste das
tarifas públicas este ano

para 11%, segundo a ata

da reunião da semana

passada do Copom
(Comitê de Política

Monetária), divulgada
quinta-feira.
O conjunto desses preços
terá peso de 30,4% no

IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo),
que serve de base para o

governo calcular a

inflação.

oi' Em agosto, a previsão '

para as tarifas
administradas era de 7%. A

variação destes preços de

janeiro a agosto acumula
7,9% e outros 3% são

esperados para o restante

do ano.

A evolução destes preços
deve contribuir
diretamente com 3,2%para
a 'inflação do ano, ante os

2,9% previstos no mês
tassado.

oi' Já a projeção para o

reajuste das tari fas de

energia elétrica em 2001
foi mantida em 20%.'
Para 2002, o reajuste
esperado é de 20%, entre
aUmentos para
Consumidores residenciais
e não residenciais.

ECONOMIA CORREIO DO POVO 5

Ataliba fecha contrato

com a Sasse Alimentos
,

Jaraguá do Sul - A

partir de 1 de outubro, a

Ataliba Refeições, empresa,
blumenauense líder esta

dual no setor de refeições
coletivas, assume a admi

nistração do restaurante da

Sasse Alimentos. O contra

to; assinado no dia 15 deste

mês, com prazo indeter

minado, prevê fornecimen
to de 310 refeições diárias

aos funcionários da Sasse.

No Município, além da

Sasse, a Ataliba Refeições
administra também os res

taurantes da Seara, Marcar
to, Marisol e San Remo.

A Ataliba gerencia ainda
dois outros restaurantes na

cidade -:- Arweg e da

Recreativa da Marisol- e

uma lanchonete com

caracterís ticas comerciais.

,

O mercado jaraguaense re
presenta 11% do fatura

mento da empresa blu

menauense. Inicialmente,
\

em razão de novos contra-

tos, a projeção de cres-

cimento para este ano era

de 10%. Entretanto, a

meta já foi superada, "Se
comparado ao mesmo

período do ano passado,
o percentual supera os

21%", garante o assessor

de Imprensa da Ataliba,
Giovani Vitória.

O gerente administrati
vo da Sasse Alimentos,
Ivanor Rozza, disse que o

contrato entre as empresas
tem como objetivo "re

forçar uma parceria de

longa data". "A Sasse Ali

mentos é uma tradicional

fornecedora de produtos
para os demais restauran

tes administrados pela
Ataliba", justifi�ou, infor
mando que a Sasse iniciou

suas atividades em 1953,
.como uma pequena indús
tria de balas produzidas
artesanalmente. "Em 1964, a

empresa diversificou sua

atividade com a compra
de uma torrefação", com
pletou.

Apeviquer instalar incubadora
para o setorde serviços emJS

JARAGUÁ DO SUL - A

Apevi (Associação das Mi

cro e' Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) está

lançando as bases do que

poderá vir a ser a primeira
incubadora industrial a fun

cionar no Estado, voltada

especificamente para ne

gócios na área de presta
ção de serviços. A entidade

quer aproveitar o atual

momento da economia na

região, onde se verifica

uma significativa mudança'
de perfil, especialmente
devido ao fortalecimento

do setor de serviços.
Segundo o presidente

da Apevi, Antônio Car
neiro da Cunha, o objetivo.
da incubadora é atender

esse segmento da econo

mia. ''A região tem mais de

200 mil habitantes e há

grande possibilidade de

surgimento de um novo

eixo de, desenvolvimento,
o que justifica os esforços
dispensados na implanta
ção da incubadora", ex-

plicou, informando que o'

empreendimento está fo

cado na área de escritó

rios e as atividades de apoio
às indústrias dos setores

considerados tradicionais.

A executiva da Apevi,
Patrícia Asinelli, disse que
a incubadora poderá abri
gar empresas de diferentes

setores, desde uma têxtil,
transportes especiais e co

municação. "Quando se

fala e� incubadora a

primeira idéia é de que o

local irá abrigar apenas

empresas de tecnologia de

ponta ou da área indus

trial. Mas não é só. Po

demos ter um local para
a incubação de todo tipo
de empresas", reforçou,
informando que, para
viabilizar o empreendi
mento, a Apevi está con

sultando aos núcleos da

entidade e da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jàraguá do Sul)
para definir o quadro das
necessidades.

I SOLENIDADE: CDL COMEMORA 33 ANOS DE ATIVIDADES EM JS

Entidade homenageia Behling
com o troféu 'Mérito Lojista'

JARAGUÁ DO SUL - Em

solenidade realizada na noite

'de quinta-feira, no Clube

Atlético Baependi, a CDL

(Câmara de Dirigentes Lo

jistas) comemorou 33 anos

de atividades no Município.
Na oportunidade, homena
geou o lojista Waldemar

Behling (Foto Loss) com o

troféu Mérito Lojista 2001.

A cerimônia reuniu lideran

ças políticas e empresariais da
região como o prefeito Iri

neu Pasold, o presidente da

FCDL (Federação das Câ

maras de Dirigentes Lojistas),
Sido Gessner Júnior, e o

vice-presidente da Fecomér

cio (Federação do Comércio
de Santa Catarina), Bruno
Breithaupt.

O presidente da CDL,
Hilário Corrêa, atribuiu o

sucesso da entidade ao tra

balho "responsável e sério"
de seus dirigentes. "Essa fes

ta é uma homenagem a to

dos os lojistas", resumiu.
Behling disse que recebeu

com surpresa a premiação,
confidenciando que ficou

envaidecido. Behling é o

quarto lojista a receber o

troféu. Em 1998, a CDL

premiou o presidente do

Grupo Breithaupt, Hans ,

Breithaupt, no ano seguinte,
o proprietário da Gráfica

Behling (D) recebe de Corrêa troféu Mérito Lojista 2001
Cesar J unkes/C P

Avenida, Udo Wagner,
também conselheiro fiscal

da FCDL, e, no ano

passado, homenageou
Víctor Emmendôrfer, do
no da Em{nendorfer Veí
culos.

PROJETOS - Os conse

lheiros do SPC reúnem-se

na próxima segunda-feira
, para definir os detalhes da
. campanha "Jaraguá dez,
inadimplência zero" para
reduzir a inadimplência no

comércio local, na casa dos

10%. "Quando chega o fi

nal do ano, a preocupação
do lojista é vender e ven

der bem. Por isso, estamos

promovendo a campa
nha", justificou Corrêa,
revelando que a CDL vai

renegociar as dívidas dos

inadimplentes, cujo objeti
vo é habilitá-lo ao crédito de

novo.

Na quinta-feira, a CDL
e.ntregou ao secretário de

Desenvolvimento Munici

pal, Ademir Izidoro, pro
postas de alteração no es

tacionamento rotativo. En

tre as sugestões, a carência
I

de 48 hóras para o mo-

torista pagar o valor do car

tão, em caso de notificação;
após o prazo, multa de R$
6,00. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Empreendimento está dividido em 6 etapas
O projeto para a implantação da

incubadora industrial está dividido em seis

etapas; pesquisa e sondagem das áreas de

interesse, a realização de um workshop com
os parceiros, montagem de uma matriz de

--planejamento, definição do projeto.rpré
incubação e incubação. As duas primeiras
já foram cumpr�das e consideradas viáveis.

A Apevi estima em R$ 2 milhões o

custo de implantação da incubadora,

recurso oriundo dos governos estadual e

federal e a órgãos nacionais e internacionais

de fomento a este tipo de negócio. A
Prefeitura doou um terreno de dez mil

\
'

metros quadrados, próximo à Unerj, p;:tra
a instalação da incubadora.

A expectativa da Apevi é que o

empreendimento entre em operação no

primeiro semestre de 2002, mas a instalação
completa se dará em um ano e meio.

VANG FASHION

artigos

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 27r'-3290

Dra. Christine Rebelo
CRO-PI/ 5952

Rua Borro do Rio Bronco, 637 • Sala 2 • (antro· Joruouó do Sul· se

Cei.: (47) 275-3515 ou 9992-999?, --'
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I VALORIZAÇÃO: DIA NACIONAL DO IDOSO É COMEMORADO COM FESTA EM JARAGUÃ DO SUL

Terceira Idade recebehomenagem
especialemdiadeconfraternização

]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente duas
mil pessoas participaram
das comemorações alusi

vas ao Dia Nacional do

Idoso, ocorrido na tarde

da quinta-feira última, no
Pavilhão do Parque Muni
cipal de Eventos. O even

to, promovido pela Secre

taria de Desenvolvimento

Social, também serviu

para marcar o encerra

mento dos 2°5 Jogos In

tegrativos da Terceira

Idade e da Campanha de

Valorização do Idoso,
além do lançamento do 1 °

Livro de Receitas da Vovó.

O Sesc também participou ,

proporcionando vários

tipos de exames, como co
lesterol e diabetes, além de

orientações sobre cui

dados com a saúde, aci
dentes domésticos e corte

de cabelo gratuito.
Na avaliação da inte

grante do Grupo de Ido

sos do Centro, LídiaWatz

ko, 63 anos, esse tipo de

confraternização é muito

Edson Junkes/CP

Ida (102 anos) e Mina (103) são as mulheres mais velhas

importante para as pessoas
da terceira idade. "A gente
se diverte, encontra ami-,

gos e ainda recebemos

orientações sobre corlio:
cuidar melhor da nossa

saúde", afirma Lídia, que
fez questão de aproveitar
a oportunidade para fazer

exame de colesterol. Lídia
tem seis filhos, todos adul
tos, e participa do grupo
de idosos há cerca de três

anos.

A festa de confraterni-

Semana da Contabilidade
]ARAGUÁ DO SUL -

Centenas de estudantes e

profissionais da área parti
ciparam da 3' Semana da

Contabilidade, que come

çou no dia 25 último e en

cerrou ontem. O evento foi

promovido pela coordena

ção do curso de Ciências
Contábeis e doDiretórioAca

dêmico. O objetivo do en

contro foi ressaltar o papel'
do contador como profis
sional atuante em níveis ope-

racionais, táticos e estratégi
, cos das organizações, contri
buindo nas decisões gerenciais.

O evento foi implemen
tado por palestras diárias

ministradas por profissionais
da contabilidade No pri
meiro dia o tema foi Ética.
No dia 26 falou-se sobre

Qualidade em Serviços. Já no
dia 27 o assunto foi Balanço
Social, ontem foi avez de falar
sobreAMulher Empreende
dora na Contabilidade.

zação também foi marca

da por homenagens às

mulheres mais idosas do

Município. Foram home

nageadas MinaMillnitz, 103
anos de idade, e Ida Sie

werdt, com 102. As duas

receberam um troféu da
Prefeitura como forma de

agradecimento. Mina nas

ceu no Alto Garibaldi e

teve sete filhos e nove netos.

Atualmente ela mora com

a filha Nita Baher, 72 anos.

Segundo Nita, sua mãe

ainda está lúcida, embora
não fale mais em português.
"Ela fala, mas somente em
alemão", afirma Nita. A

atleta feminina mais idosa

também recebeu um tro

féu. A senhora Maria

.Scheuer, de 65 anos, par

ticipou dos Jogos Integra
tivos, juntamente com

outros 200 atletas da ter

ceira idade.

LIVRO DA vovó - O

livro Receitas da Cozinha

Experimental da Terceira

Idade foi lançado durante

o evento. De acordo corri

a terapeuta ocupacional do
Centro de Convivência da

Terceira Idade, Luciane

Meyer, o livro foi elabo

rado nos últimos dois anos

por 14 mulheres que in

tegram a Oficina da Cozi

nha Experimental. Com

mais de cem receitas, a pu
blicação será distribuida en

tre os grupos de idosos,
clubes de mães e para pes
soas da comunidade, de um
modo geral. Foram feitos

cinco mil exemplares.

Gideões formam associação
]ARAGUÁ DO SUL - A

cada hora que passa são

distribuídos no mundo
todo 6.396 exemplares do
Novo Testamento. A in

formação é do presidente
da Associação dos Gi

deões Internacionais em

Jaraguá do Sul, Fausto
Mendanha Gonzaga. Cria
da em agosto deste ano

em Jaraguá do Sul, a As

sociação de Gideões Inter
nacionais existe em 175

odes ligados ."

eberão energias

- Tudo indico que
s com atividades
em cosa, Evite viajar

área sentimental,
astral de grande otimismo.
Câncer - Use e abuse do

mos evite lidar
financeiros. Não
os emoções.
ra poderá fisga r o

seu coração,

vite ficar se
o se algo não der
alhos voluntários
ótimas vibrações. Você

vai qu aior privacidade
pa ra cu rti r seu par,

o

_ Sua relação com

ará bastante
Cuidado, porém,
es imprevisíveis,

eirismo com o seu par,

países e tem por objetivo
principal distribuir gratuita
mente exemplares do No
vo Testamento. De acor

do com Gonzaga, os exem
plares do Novo Testamen

to são entregues em esco

las, hospitais, estabeleci
mentos prisionais, quartéis e

inclusive emmotéis.A inten

ção, segundo Gonzaga, é

estimular as pessoas a apos
tarem na possibilidade de

transformaçãodo serhumano.

convívio com os

!Efilbalho, Sua estrela

�lLQ.q��i�te,,')famente. Chegou
a hora ae Investir nas conquistas.
Escorpião - As negociações

rdos estarão em alta.

entusiasmo.

SÁBADO, 29 de setembro de 2Q2l

CURSO
O Senac de Jaraguá do Sul abre inscrições para o

curso relâmpago "Como secretariar com sucesso".

O curso acontece nos dias 26 e 27 de outubro, das
18 às 22 horas na sexta-feira, e das 8 às 17 horas, no
sábado.

FESTIVAL
O Colégio Divina Providência promove, no dia 1

de outubro, a partir das 1 O horas o 2° Festival de

Música Divina. O evento tem por objetivo pro�
mover a música dentro da unidade de ensino, incen
tivar os novos talentos e o gosto e a criatividade

musical. Participam alunos da 5' a 8' séries e ensino

médio. Todas os participantes foram escolhidos pela
turma que representam. As letras das músicas (pa
ródias) interpretadas abordam temas dos conteú

dos programáticos do Ensino Fundamental eMédio.
Os primeiros colocados receberão troféus e medalhas.

TURISMO
Jaraguá do Sul será um dos 1.529 municípios turís

ticos brasileiros representados no 7° Encontro Na
cional do PNMT (programa Nacional de Munici

palização do Turismo), que, acontece de 7 a 11 de

novembro, em Brasília. O evento vai reunir 4,5 mil

monitores municipais de turismo, além de secretários e

técnicos da área do setor público e prefeitos. Jaraguá
.

do Sul também participa da agenda cultural do evento,
denominada Brasil: Novos Destinos, com a apre

sentação do Grupo Húngaro de Dança Folclórica.

SEMENTES
A Gerência de Agricultura estará recebendo enco

mendas de sementes para adubação verde. Os inte

ressados devem dirigir-se à Prefeitura, até o dia 5 de

outubro, em horário comercial. Podem se inscrever

apenas os agricultores cadastrados na Prefeitura de

Jaraguá do Sul, que está subsidiando 50% do custo das

sementes.

PIPA
A Associação de Moradores do Jaraguá Esquerdo
promove, no dia 6 de outubro, o 1 ° Festival de Pipas,
a partir das 14 horas, na Sociedade Acaraí.

NOITE CULTURAL
Acontece neste sábado, a partir das 16 horas, na
Associação Recreativa da Duas Rodas, a 2' Noite

CulturalDuas Rodas. O evento, que tem entrada.franca,
vai reunir exposição de artes plásticas, apresentações
de canto e dança, fotos artísticas e até uma estátua viva.

�q�q�l<;l.T- Profissionalmente
fiGtêlltJ;t �em-amparada, ma

.51v���.. ,

htú<1rom sócio ou chefe.
lit�' \p\;V7,If' f '

"ou' e em o Imo arma, so que
com propensão o engordar.
Peixes - Terá sucesso ao

que sente e pensa.

'estiver com o

cesso irá atrair. Só
da realidade. Curta

s, mas cuidado com

stral de sorte e
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Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.

COM 320 m2 � RUAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755,2 suítes

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

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

�.:.���.������:.�Y� , PARCIMÓVEIS SÁBADO, 29 de setembro de 2001
....................................................................

Oírassol
irPABX

,

IMOVEIS

371-7931

.' COMPRA
• VENDE·
.- ALUGA

I
I

• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Pareimóveis
P IRC!:RII DF \ t.coc 10,\'

I.HOJU l. t.itaos

\

erreno c/

, \&(�róx,
Posto Mime), Preço R$ 37.00

r-Côd2036":' CENTRO','::p!Pto no Ed,

I ,Magúif�' - 'cõm�â(fr;,2,""2 q�artos + 2

I bwc + garagem, Preço!.R$140.000,00
� r:W:��"L,*\",l��lf\k1 ,

CÓd 2035 "CÊI}JTRO,,-r:APto Ed, Cristiane; � .�., "�' '..- ...

M<!mique - .2 qtos + dep";ndência empregadaI
'o R$ 50.000;00' (pr6x. É;;ola Canguru)

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

Cód. 3001 - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

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

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no

negócio. Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - RuaMatias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r

Imobiliária Menegotti Ltda.

IMOBILIARIA

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

•

<.l<

5201�TERREN0j_ES"FRADA NOVA- R.JOSE PIÇOLLI,,� .,,,./'2,,.,
MIRANTE - FREN'i= 14,30M - LADO DI�ITO = 36,OOM.
FUNDOS= 14,OOld - LADO ESQUERDO = 33,OOM. TO
TAL =

483,OOM2.'\VAr.ea
do terreno 483.00 m2 Preço:

13,000.00. /

5228 TERRENO -

Porclrnóveís
P jRCFN! I D/..' .\/.GÔC/OS'

11IO/U t.t. in lOS

PROX.SUBSTAÇÃO .:

DACELESC.

12,00 X 22,00M.
Área do terreno
264.00 m2 Preço:
24,000.00

TERRENO = 28,90M
, .

X 21,50M = 803,95M2
DE ESQUINA. fr1,a=. .'

terreno 803.95 m2
" _, '

1 i t
Preço: 27,000.00

.

I �'"

5230 TERRE�,O - TRES RIOS DO SUL - R.PREF.JOSE
BAUER If\DO N° 1665. FRENTE = 24,OOM

LADO DIREITO ='30,00M, FUNDOS = 24,00M,
LADO ESQUERDO = 38,OOM. Área do terreno 800.00

m2 Preço: 28,000.00

5236

AY.GETULlO

VARGAS(ESQUINA) -

Área do terreno
876.90 m2 Preço:

180,000.00

TERRENO

VILALENZI
R.N° 360-
FRANCISCO

PIERMANN
LOTE N°02-
TERRENO

, 15,00M X

34,OOM. Área
do terreno 510.00 m2 Preço: 22,000.00

R.N°600

(MARCULlNO
MARTINS), LOTE 24
- FRENTE =

18,25M, LADO
DIREITO = 24,67M,
FUNDOS = 19,90M,
LADO ESQUERDO

== 32,45M. Área do terreno 521.22m2 Preço: 13,00Ó.00
, .' : e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Barra

com 760,OOm2, sendo
térreo apto. 'c/dois quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem

parte superior e func;Jos do terreno
outra casa com 720,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua Elisa
V. Mbss, lote n º 743, lot.Ouro
Verde, Barrei - R$ 50.000,00 -

aceita carro, terreno, como parte
de pagamento.

(asa de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laje, 02

Frida Piske, Servidão S- 726, na

Barra - R$ 28.000,00

, ff *

Porclmoveis
PIRCl:Rl.i DI' \/(,0(10.')'

tstonn.i.into. ....;

estar, jantar, cozinha, garagem,
varanda. Terreno com 4QO,OOm2.
R$ 64.000,00, aceita-se proposta

\

alvenaria, com 8Qm2• Terreno com

14x2S=3S0m2, 2 dormit., bwc, sala,
garagem.lavanderia, cozinha. Localiza
doRuaAdenorHorongoso-R$ 70.000,00

CH CARA totalmente plana, com
20.000,00m2, casaemalvenaria,com40m2, com

laje, toda cercada com tela, possui 5 lagoas
grandes com toda infra-estrutura, criando
peixes para venda em se, PR e SP, com

. assistência da Prefeitura de Jaraguá dó Sul,
localizada em Santa Luzia - R$ 90.000,00 �

aceita-se troca p/casa ou terreno.· ,

107 - ESTRADA NOVA - casa de

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

dispensa. Terreno 300m2. Rua BR-280-

Engelbert Oechalei - R$ 28.000,00

LOCAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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· . PARCIMÓVEIS CORREIO DO POVO- 7

. .

.
I Teon0.'0• Amizade: ,I :=�r"ur:r::v'��,;;��� _

• Ref. 28 _ Com área de 15,600m2, localizado na Rua Roberto
Ziemann, Valor R$I320,000,OO,
São Luiz:

""'" ==.,_"_�,"",,.fu%"

• Loteamento Mariano -:- Com área apartirdé325m2, próximo
Colégio Jonas Alves. Vàl�ra partir de 1\$ 9�b()0�00, sendo entrada
mais parcelamenio'até'60'vezes' "C"""

...:" .

:;;����?;.�;:;Ob:�'m"l"odo
00 loteamento

Ref. 32 �Com área de 6.720m2, locilizadô'na RüáBahiª, poqendo �

ser desmembrado em terrenos menores. Valor total R$

�:O�������: I $ � , I �
Ref. 61 _ Com área de 784m2, localizado'próximo·a-APAE.

; Valor R$ 50.000,00.
Vila Lenzi: «sssss. "C, ••",%' ,,_,

Ref. 73 _ Com área de 644m2, próximo Colégio Gi�dini Lenzi.
Valor R$ 20.000,00.
Vila Rau; 'd'%�::'" .*" ._.

Ref. ** - Com área de 427m2 ,localizado na RuaAfonso Nicoluzi,
próximo Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.

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

Unimed R$ 37.000,00
519 - Nereu Ramos - Casa alvenaria com laje cf 70m2
- 4 dormitórios. Loteamento Zanghelini, ...... R$ 29.000,00
525 - Vila Lenzi - Casa 'alvenaria cf 97 m2 - 3 quartos,
terreno cf 473 m2. Rua Vitor Rosemberg ...... R$ 48.000,00
509 - Centro· Sala Comercial cf 33m2. Rua Guilherme

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

BWC, 01 vaga garagem. Av. Atlântica, 3.850 ...... R$ 55.000,00
"TERRENOS À VENDA";

128 - Amizade· Terreno cf 728,75 m2. Rua Roberto

Ziermermann· Loteamento Behling R$ 29.000,00
108 - Amizade· Terreno cf 557,60 m2. Rua Jõao Batista
Rudolf· Resid. Versalhes. (asfaltado) R$ 33'.000,00
134 - Barra· Terreno cf 844,90 m2 - 500m. do

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

Bradesco : R$ 48.000,00
133 - Chico Paula· Terreno cf 546,84 m2 (14x39).
Próximo Posto Marcolla R$ 25.000,00
115 - Jardim Lenzi • Terreno cf 450m2. Rua Marcelo

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

Esmeraldina.Junkes, (rua com asfalto) ........ R$ 15.000,00
117 - Joãó Pessoa· Terreno cf 1. 750 m2. Próx. Ponte
de Schroeder - ótimo terreno R$ 16.000,00
127 - Rio Cerro· Terreno cf 750 in2 + área de domínio.

I. Rua Marcelo Barbi, ·t""
· R SC4.16,..antes Nanete Malhas R$ 17.000,00

i ·124 - Rio Cerro, I ·jTerreno cf 780 m2 de esquina. -

• Sobrado cf 438m2· 1 suít.! cf ,tJidro Loteamento Alzira,Hardet R$ 14.500,00
f I I ( d 80 2)

?
3 135 - São Luís'::" Terreno cf 451,20 m2 (12x37,60) -

d::aai�o;e·pe��êneCias� R�agd��rJj\;:�'l1r pO(ó'ir.�tfjfatlOsJ�rdiT' R$ 15.000,00

4, : R$ 220.000,ào;;p· 132 - Vila Lalau - Terr-eno r esijí e nci a l cf +.

900m2: ;; : � R$ 65.000,00
102 - Vila NovÍl . ]ferreno cf 17x38 = 646 m2. Rua

t '..
Waldem"r Rabell�,'�ateral Rua 25 de Julho .......R$ 27.000,00

cW.u;N«iR��"���,��,(' ''':S.'>:���:ml:l« v

.1

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

quartos. Rua Francisco Paulo, 945, R$ 88.000,00
52'1 - Chico Paula· Casa alvenaria cf 105m2 - 3

quartos, terreno cf 650m2 R$ 55.000,00

+ 2 salas. Terreno cf 470m2. Rua Fco.

Paula R$ 32.000,00
516 - Figueira· Casa alvenaria com laje cf 120m2

(fase acabamento) � 3 dormitórios; Morro Boa

Vista R$ 23.000,00
514 - Jardim Lenzi • Sobrado fase acabamento cf
209m2 � i=;�Ú.�=+=i.����;.t�.;,�:'i��'! Francisco
Piermannr \..................

.. �
.. R$j! 65.000,00�a Q'rasília f 181m2�- 1 suíte + 2 q,

{ t {_I
+ sala cont é(c 75m2. I, Antonia,\í .. Rf 98.000,00
520 - O�ro�Verde '>, Ivenaria cf 1f4m2 - 03

����oo��rTCf s}v?tT,:;;::;�I�llsa WOI�mr,
........ R$

524 - Rau ·"Càsa�d€'rrfa·démrt7'·00m2 -

.

3 quartos,
��o .....�

P f/U'LNr f DF \/:'{10("/OS
1.1101111. r i« lOS

Pareimóveis

-

sendo: 03 dormitórios e dem
com I 10m2 sendo: 03 dormi
60.000,00

CASAS TERR�:
Vila Lalau:
Ref. 03 _ Com terreno de 420m2 e 150m2 de área construída
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
65.000,00.
Ref. 19 _ Com terreno de 345m2 e 230m2 de área construída
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
60.000,00 (Troca em um sítio de menor Valor) .

Ref. 55 _ Com terreno de 329m2 e 80m2 de área construída

* CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.

t

--,'*'1.

"CASAS À VENDA ":

•

• • • ... •

dependências. Tem mais um sendo: 02 dor
rios e demais dependências. V: R$ 170.000,00

,

T Ref. III _ Com terreno de 336m2 e 350m2 de área construída

I f-="·';. 's�n�d�;Õ4dofmi�órios, 02 suítes e demais dependências. Valor
m2 e 100m2 de área construída sendo: (1; Ri90.000.00! (Construção em faze de acabamento).
dências. Valór R$ 37.000,00 (podendo .1I�a tIa Figuéira!

ser parcelado 40% do vai � % ;1 Ret. �5 _ Com terreno de 871 m2 e' 439m2 de área construída
Ilha da Fig4eir�:::.·�=:::::··::'� ..

::::� ,! I . \1':: s��çI�� C.03. d.or�itórios, O I suíte, sala. intima e demais
ef. 74 _ Com. :e:reno oe o.82m2 1�9?;5?m2 de area q>nstrYIºà.",9�RE;)Q<:leOclas. Valor R$ 150.000,00 (POSSUI lagoa de peixe).

s ,�d
..
O,.rm..

tronos :.d.emals.. d.ep.e,?,.,.,.d.encias . Valor R$ 3· .50

....

O

.... ,0.0... .

SITIO:

.
.....

J .

(Casa nõ'7àtfalq 't4ns.;t��<\rPéÀt9s).! �·n�·mSchoroeder41:
..

Ref. 97 - Com t He!4b0IiT1{'e!220,m' onstruída sendo: ,
Ref." -S().m área de II morgos, contendo: O I casa, 35.000

·03 dormitórios'e âemaisdependêf>lci�. Valor R$ 50.000,00. "--"péSêJ;"'pa!mltos (reflorestado), 10.000 pés de palmeiras, 02
Ref. 128 _iC6m terr�no d� 40�rn!,:e 162m2 de área construída lagos de peixe, 05 cachoeiras no sítio.

sendo; 03 dbr�ó;:iõs"é""dernâitdepêndências . Valor R$ 60.000.00

Ner�u Ramos: .. ,_
-

Ref. 64 _ Com terreno rn Om2 de área construída sendo

â�pendêriCias. Valor R$ 20.000,00
Centenário:
Ref. 166 - Com terreno de 450m2 e 250m2 de área construída
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina. Valor

� !�8p�����0r-_=,_,,=,===�,� : .

'�REÚ��CO[n e;136m2 de área construída
sendo: O Tido" demais dependências, Valor

:;�����',OOi�� jlYi'/��)�i1t�rj Pito cerâmico e instalação
Ref. ** - Com terreno de 365m2 'e�1I2Gm2 de área construída

•

sendo: 02 !do�rnitorios;'OI 'Sl.lítê'Efd�m.ts dependências. Valor
R$ 24.000;00.

.

SOBRADO
íVilaLalau:
Ref. 88 _ Co

I

•

"Ternos outras opções, confira.
"Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: aquisição,
construção ou reforma.
*Temos casas em construção e também construímos.
*Financiamos o imóvel através da Caixa Econômica Fe
deral.

• MARIMAR'IMOVEIS
•

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Bartel, 77-51. 03 - Boependi - Próx. Jovel Multimorcos

..

•

E-moí!: morimor@netuno.com.br

�-----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CORREIODO POVO PARCIMÓVEIS
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SÁBADO,' 29 de setembro de 2001

• : " • .l"

· .

•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820·J

CENTRAL DE VENDAS

tt373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Cód. 375 - Casa em
alvenaria com 210m2-
5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõering -

Czerniewicz - JARAGUA
DO SUL - R$ 80.000,00.

Cód. 376 - Casa em

quartos - Terreno c

'�!�!;����%�l'G�A�!,,��t:'1S-ECVLUS r

RJI!;80.vútJ,ulJ .. "

��
I

lh1BEk\1ªIJ;,S4ª�
alvenaria com 156m2 - 3

�aft()sitwTerreQQ:'CI�or-n_",J "'I�

750m2 - Rua 28 de Agosto
�-�airro-AVAI GUARAtv1IRIM

1$
80.000,00

•

N CORRETOR DE IMÓVEIS -

-I
rn
o
o
o
::o
o
o
o
::o
::o
rn

b
::o

o
m

-, . •

Cód. 876 - Casa em I

alvenaria com 230m2 -

Terreno com 450m2 - Rua
Jenoveva Piselta CENTRO
GUARAMIRIM

R$ 150.000,00.
Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Expedicionário Olirnpio José
Borges - R$ 14.500,00.

Cód. 374 - Casa em madeira com 98m2 - 4 quartos
Terreno com 2.500m2 - Rua João Solter Corrêa - R$
40.000,00.

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.000,00

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,OO.

Cód. 883 - Casa em alvenaria - 02 quartos - Terreno com

1.620m2 - Estrada Poço Grande - R$ 13.000,00.

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

Cód. 888 - Casa em alvenaria com 140m2 - 6 quartos -

Terreno com 420m2 - Rua José Dequech - R$ 75.000,00 GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

•

,

Cód:958=Casaemàlvenaria com 138m2 - 1 suite + 2

quartos - Terreno comJ480m2 - Rua 'ed.i:oF,.���i�<X;Kiei�=� Çód. 871 - Casa em alvenaria com 360m2,- 03 suítes-

R$ 5 ;000.,,00 I 1.< Terreno com 3.300m2 - Rua Emílio Manke - Rio Branco -

I . �I;$250.000,00.Casaerp alvenaria com 18m2 - 3
. 11450Tn2 - Rua Valdir MarqelirlO, 1075 ,

eód. 868 - Terreno com 270.111m2 - Estrada Sereneta -

70.00��j I : L Ml�,.,." ..".

' �$300.000,oo.
.

_
Cód. 890 ""Casa éip alvenaria com 1 d6m2 :-ó'17uíte+�_

QQ.d. 963 - Casa em alvenaria com 117m2'- 01 suíte + 02

"gj.J�,�()� - TerrEÍno com 630m2 - Rua PeqEg:Franci�co KI
. àl1â'q_os - Terreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila \

_,.,gR$\60cC)OO,O CarO�$38.000,OO.
r ;: GUARAMIRIM=IMIGRANTES
!

có�. �5.6
- cas?;eW�Yienariâ com 224m2 - 06 quartos-

Terreno 8.btí6m2.-.Rua:Rodolfo Tepasse -

R$r20'.0 ,O. !! ! .

,GUARAMIRIM .. ,NOVA ESPERANÇA
l - �� ,�_�-::..!

. CÓç!. 378i: Casa em alvenaria com 120m2 - 02 quartos-
Terren9,co,rn 850m2 -..Rua'28 de Agosto - R$80.000,OO.

\
I&m&ll!Bm!iSlmD

Pareimóveis
I' jHC/:RH DF \/:GÓCIU.')'

[,l/OHIIJ lU/OS

. j'
r- r.�é -�II A

R\"\( 110
1\10\ UI.,

I UM (,/1"\ t'n:< c I;r�','fri_
t !

I ! !

tamb��FiJcom a

•

,

PARCIMOVEIS

•

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

371·1919 CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12hcorreiodopovos@netuno.com.br

!VERSOS 1
Tratar: 9991-2061. 9963-7904. troco por moto. Tratar:

9112-4711.
Vende-se cobertura Vendo telefone com

Kansai special- uma Reta prefixo 376. Tratar: Vendo rnóquino de lavar

Brother, l' ferro a vapor ..

376-1617. louça marca futura com

Vendo terreno, alto e . continental e uma de corte pouco uso, para 6

plano com 400m2. R: ' Plus Cort, no valor de Vende-se telefone celular serviços - R$ 130,00.
Espírito Santos, centro, R$2.300,OO. Tratar: Startac Digital. Tratar: (47) 375-2596 ou

com vista para a cidade. 370-0134. Tratar: 9965-9400. 9996-0380.
R$25.000,OO.
Tratar: 9973-8335. Vende-se identificador de Vende-se 6 janelas de Vendo telescópio na caixa,

chamadas Rol Soft (Bina). cedro (2.00 x 1.50) com marca Tasco, a.umenta até,
Divido apto no centro. R$ 80,00. Tratar: 371- cachilho para veneziana, 525x. R$ 140,00.
Tratar: 372-6000, com 0866 com Batista. 6 portas de cedro Trotar: (47) 375-2596 ou

Alexandra. macisos, com almofadas e 9996-0380.

Compra-se cama de cachilho, toda com

Compra-se vestido de 15 bronzeamento. acabamento superior em Vendo aparelho de som

anos, preferência branco. Tratar: 276-0465 ou lf2 lua. R$ 1.500,00 ou Gradiente com 2 cx

acústico, CD, rádio, toca
disco, toca fita duplo.
R$200,OO.
Tratar: 47 375-2596
ou 99960380.

região da Barra.
Valor a combinar,
instalação imediato.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se mesas para

confecções, com 4x 1,
2mts, com 90cm alt e
2,20x80mts com
90cm alt. e

10banquetas.
. Tratar: 9992-5253.

Vende-se uma vídeo
locadora. Tratar: 370-
8081 ou 9997-2926.

Vende-se telefone prefixo
371-3216. R$ 300,00.
Tratar com Sônia.

Vendo telefone prefixo
376. Tratar: 370-8271.Vende-se telefone para

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

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 solução,

Venha conversar com o pessoal da CONNEGION ESCOLA DE INFORMATICA,
I

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

BIKE poro todos os idades,
pedalando no TRILHA certo.

BIKE TRilHA o (aso dos bicicletas'

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

matrícula na CONNEéTlON ESCOLA DE INFORMÁTICA, terão desconto de 50% na

1 º mensalidade. O que você está esperando? Venha e o seu futuro profissional eslºrá garantido.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediárià-

VENDE - Alvenaria, com área 23.6
m2, em terreno de 499 m2.

Rua: Ida Bridi, 207 (Vila Lalau).
Preço: R$ 43.000,00

Vende: Alvenaria, com área 108

m', em terreno de 492 m'.
_.

Rua Padre Vicente, 167
,

(Corupá).
Preço: R$ 83.000,00

Vende: Madeira, contendo 3

dormitórios, em terreno cf 660 m2.
,

Rua Onelia Horst, 380
' '

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 28.000,00

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:
-+ Apartamento, contendo 02 dormitários. Av. Mal. Deodoro da

Fonseca (Centro). Ed. Picolli - Apto. 201. Aluguel: R$ 300,00
-+ Casa madeira, contendo 02 dormitórios. Rua: Frederico Ranton

(Santa Luzia) Aluguel: R$ 180,00
-+ Sala comercial, com' área 40 m2. Rua: Acre, 133 (Jguá

Esquerdo)
Aluguel: R$ 200,00

-+ Sala comercial (nova), com área 25 m2. Rua: Goiás, 395 -

Sala 04 Ed. Sonia Magali. Aluguel: R$ 220,00

Vende: Madeira, com área 62

m2, em terreno de 325m2.
Rua 938 - Loteamento Ouro
Verde. Preço: R$ 14.000,00

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 suíte + 2 dormitórios,
em terreno de 364m2. Rua: Erich

Sprung, 155 - Bairro: Água Verde.

Preço: R$ 66.000,00

Vende: Apto. 2 dormitórios,
I com área aprox. 80 m2.
Rua Emil Burow, 30 Ed. Riviera -

Apto.204
Preço: R$ 50.000,00

VEN'DE

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

várias cachoeiras. Terreno cf área de
375. 000,OOm2. Nereu Ramos

Preço: R$ 100.000,00

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

E-mail: inte�imov�is@netuno.com.brCRECI 0914-J' -1JA.-,3,7,-1 -211,7www.lmovels-sc.com.br.,' _
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Gol

Gol Special

Horário de
atendimento:

.

De segunda a sexta: 7h30 às 19h'

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER* ISupervalorizGç_ão Troca com Troco

do leu usado

Golf

Além de oferecer os melhores preços, as melhores formas de pagamento e as melhores taxas,
'

agora toda a documentação* do seu Volkswagen 2001 zero Km fica por conta da Corcçuó.

OCumentação grátis (IPVA e Licenciamento) apenas poro os modelos 2001 O Km. Promoção válida até 29/09/2001 ou enquanto durar O estoque. Estoque disponivel de 03 unidades de cada modelo. Fotos meramente ilustrativas. Estes veiculas estão em conformidade com
PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores. • Distância rnóxírno de 200 km a contar do Concessionória.

Parati

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000 ,.

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



371-9165
"

www.imobiliarialeier.hpg.com.br
imobiliarioleier@tefFo.com.br ou ileier@terta.com.br

./

Ruo Reinaldo Rou, 144 - Jaraguá do Sul - se

ESPECIAL IMÓVEL COMERCIAL
Ref. 508 - RIO MOLHA - terreno cl área de

.

2.572,mrY-,
frente de
108,25m
poro o
Rua

Rosangela
Winter,
lateral
c;laRua
Walter

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

Ziemann, cl 13 de Maio - R$ 47.000,00, a combinar,
aceitacarro no negócio .

,�>�1�.:.,
Ref. 559 - JARAGUA ESQUERDO - terreno cl

760,50m2, cl galpão de 252,90m2, frente de 20,OQm para
a Rua Acre - R$ 80.000,00

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

, Bernardo Dornbusch - R$ 80.000,00

Ref. 580 - CENTRO - sala comercial, cl 61,OOm2, Edifício
Chiodini - 39 andar - R$ 35.000,00 a combinar, Av. Mal

Deodoro da Fonseca
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1052 - Água Verde - Próx. Igreja São Judas
- 135m2, cl 4 qtos, 2. bwc's. Terreno cl

450,OOm2• R$ 59.000,00.

1989 - Schroeder - cl 2.86,2.5m2, cl 5 qtos, 2.

bwc's, área pi festas. Terreno cl 1.541,35m2•
R$ 85.000,00 - Aceita casa em Jguá. ou carros.

1439 - Próx. Clube dos Viajantes - casa alv.
semi-acabada, cl 165m2, cl 3 qtos, 2. bwcs.

Terreno cl 450m2• R$ 28.000,00

1299 - VILA LALAU - casa cl 140m2, cl 3 qtos,
2. bwcs, terreno cl 582.m2 - R$ 75.000,00

;3352 - Res. Amarilvs> apto cl suíte + 1 qto,
sacada cl churrasqueira, garagem - R$
54.000,00 - aceita carro como parte pagamento

1 - ZERNIEWICZ - casa cl 2. pisos, garagem
PI 3 carros e apto cl 3 qtos - R$ 150.000,00

� 3046 - ED.
ARNO
REICHOW -

apto cl suíte +

2. qtos, salas

conj., .cozinha,
sacada ti
churrasq. e

garagem. Troca
com casa.

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 cl 347,40m2• Terreno cl

668,65m2. R$ 160.000,00.

1194 - Figueira - próx. Metalnox - 130m2., cl 3

qtos., 2. bwc's. R$ 65.000,00 - Aceita casa central.

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

R$ 45.000,00.

1128 - Barra Rio Cerro - 70m2, c73 qtos.
Terreno cl 52.5.m2• R$ 42.000,00

3050 - Cond.

Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal - Suíte,
2 qtos., sacada cf
churrasqueira," cf
piscina. R$
100.000,00.

3047 - RES.
AMARANTHUS -

apto cl suíte +

closet, 2. qtos,
lavabo, salas, conj.

cl sacada e

churrasq., dep.
compl. empregada +

2. vagas garagem.
Área privativa de

185m2 -

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

1225 - Jguá. Esquerdo - Casa mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 2.8. Local alto. R$ 32.000,00.

1993 - Schroeder- após Marisol- alv. cl
144,76m2., cl 3 qtos, bwc social, sala visita,

jantar, TV, copa, cozinha bwc serviço, lavanderia,
garagem e churrasqueira. R$ 50.000,00

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

3001 - Ed. Jacó
Emmend.oer

ter - Próx. Stúdio
FM - Suíte cf hidra,
2 qtos., 2 vagas de

garagem. R$ fi,
9i.000,oO..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Atendimento: 8h30 às 12h 111 13h30 às 18h30

Galpão novo, em

alvenaria, 6m2 altura, com

forro izopor e lanternim,
com tela poro isolamento

térmico, 3 bwc, piso
alisado e pintura em ipoxi,

com 200m2 =

R$ 720,00 ou com

400'm2 = R$ 1.200,00

...

2159 - VILA NOVA - Rua 25 de
Julho, 454 - Sobrada alv. 340m', inf. 1
quitinete, 1 darm., bwc, lavand., capa,
cazinha, sala caml. 60m' c/ 1 bwc. Sup.:
3 darm., 2 bwc, sala, estar([antar, ampla
sala, área festa c/ cnurraséthgaragem
2 carros. Terreno 37 Lm'·. R$

185.000600. Alu_.ga sala comer
ciai c/ 6 m' - R$ 200,00mensal

Weege - casa alv. 230m', 2 suítes, 2
darm., 1 bwc, estor/iontor, Tv,

cozinha, garagem 2 corres, churrasq.,
área serviço, dep. emprego c/ bwc,

despensa. R$ 160.000,00

J
n
;::a
m
n
1-1

I\J
...
" .

.

'f COMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
1..1

2147 - BARRA RIO CERRO - R.

Walfgang Weege - casa olv., 3 dorm.,
sala, capa/cozo embutida, bwc, área
festa, garagem 3 corras. Terrena

710m'. R$ 86.000,00

2172 - CENTRO . R. Emilio Stein, 208 -

Sobrado 01'0'. 354m2, superior, 1 suite c/ dosei
e hidra, 2 darmo c/móveis, escritório c/móveis
e sacada, sala íntima cf estante, bwc, piso
laminado, marfim, piscina. Inferior: solo estor/
jantar, lcvobo. cozinho c/ móveis, bwc, área
serviço, garagem 3 corras. Terreno 450m2,
R$ 180.000,00

1002 - ILHA DA FIGUEIRA - Ed.
Hilamar - R. Jose Pavanello, apto c/
área 108,34m3, 1 suíte, 2 dorm.,
churrasq. privativa, 1 vaga garagem,
1 sacada. Entrada R$ 16.000,00 +

41 x R$ 660,00 (1 ,20 CUB's)

2153 - VILA LALAU - R. Santos
Dumont - casa nova alv., 150m',
1 suíte, 2 dorm., bwc, sala estar/
[ontcr, cozinha, área serviço,

garagem 2 carros. Terreno 400m2
R$ 80.000,00

Lateral BerthaWeege - Lto. Siewerd,
-SOOm, cpós a Malwee vários lotes c/
320m' cada um. R$ 13.000,00 a

vista ou parcelada

2143 - VILA NOVA - R. José
Krause - Casa nova alv. 108m', 1

suíte, 2 dorm., sala estor/jontor;
cozinho, área serviço, bwc, garagem,
edícula 20m', c/ churrasqueira e

lavabo. R$ 85.000,00.

3098 - ILHA FIGUEIRA - R. José
Theodoro Ribeiro - Terreno c/
30.000m', s/ benfeitoria. R$

300.000,00 ou R$ 50.000,00.
Entrada + 25x R$ 10.000,00

2037 - TRÊS RIOS DO
NORTE - Lot. Santo Antonio, casa
rnodeiro, 90m'. 3 dorm., sala

estor/jontor, cozinha, bwc e demais
dep. R$ 22.000,00. Aceita carro

ou terreno como entrada e saldo

parcelado direto com a imo\Jiliária

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

2362 - BR 280 - Terreno c/
400.000m2 - R$ 48.000,00

1620 - BARRA - Sobrado em constr.
c/ 26S,llm2 - suíte + 2 dorrn. -

terreno c/ 63S,7Sm2: R$ 85.000,00 I

4217-
CENTRO -

Edif. Isabella
- síte '+ 2
dorm., sala c/
sacada,
cozinha c/
armários,
piso madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

4252 - EDIF. RE5. AMIZADE - Amizade
- apto. c/72m2, 2 dorrri., 1 bwc, play
ground - salão de festa - próximo
Arsepum - R$ 30.000,00

casa alv. c/140m2, 3 dorm., 2

bwc, sala, copa, coz., área de

serviço, garagem. Terreno c/
1790m2 - R$ 75.000,00 (+) 2

aptos/fundos

4251 - NOVA BRASíLIA - Ed. Res.
Mathedi I " c/ 3 dorm., 1 bwc -

garagem - portão' eletrônico -

R$ 43.000,00

2379 - ILHA FIGUEIRA - Terreno

c/ 637,00m2 - Rua José
Theodoro Ribeiro - R$ 42.000,00

2380 - PICARRAS - Terreno em

Cond. Fechado - Jardim Piçarras,
c/300m 2 - R$ 17.000,00

4253 - BARRA - Ed. Talimar - apto
c/ 2 qto - Rua Delphina D. Pradi -

R$ 32.000,00

4246-
VILA RAU -

Çond. Res.
Aguas Claras
- apto 01 - c/
78m2 - 2
dorm - 2 bwc
R$ 22.000,00
+ financ. R$
133,00 p/
mês

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

com 262,SOm2 -

L� c/ 4 suítes, 1
�_ apto p/ andar, 2

� vagas garagem
� 3 sacadas,
financ. direto
60x (+)
acabamento
com financia
mento direto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mini Sítio em Schroeder,
Rua Reinaldo 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$ 13Q�000,00

BARRA RIO CERRO II - em

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

VILA RAU-

R$ 45.000,00
Casa em alv. próx. a

UNERJ

CENTRO -

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

empregada completa,
lavanderia, bwc social'

no valor de
R$ 65.000,00_

/.EngetecConstrutora e Imobiliária
,"

Fone/Fax: (0'47) 370-0919/370-0819
E-mail: .engetecj@zaz.éom.br
Rua Padre Francken, 253

CENTRO área total de-
1.000m2•

Valor de
R$ 198;000,00,\

.

condições à
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 DORIO

'

CERRO- Casa de
Alvenaria R$ 110.5'00,00
* VILALALAU- Casa de
alvenaria, rua Roberto
José Milker (Póx. DG da
WEG) R$ 109.000,00
* laraguá 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.aOO,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$ 58.0'00,00.
* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de
399m2 no valor de

R$10.600,00
* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de
534m2 próx Cal.

Homago, R$ 27.000,00
* CENTRO - Rua
Amazonas com área de
600 m2 próx. Edf.
Amarantus R$
60.000,00.
* CASA EM ALVENARIA
t: na Rua Domignos O.

Bruqnaço, 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

SENAC, com 960m2 de
,

frente para rua principal.
'R$ 37.000,00
* APAttTAMENTO na

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

quartos, 2 salas,
dependência completa de
empregada, cozinha com

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

demais dependências. R$
13.000,00

* CENTRO - Casa de
alvenaria com terreno

aprox. 2000 rn-, na Rua
José Emmendorfer, ao
lado Três Américas, no
valor de R$ 1150.000,00
* ÁGUAS CLARAS -

Terreno com 967,50 m2
valor de R$ 10.000,00
* VILA NOVA - Edf.

Marangoni com 2 quartos,
sala, cozinha, BWC, lavan
deria R$S2.000,00
* 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 r: Casa
com 158m2 e terreno com

360m2. R$ 70.000,00.
* lARAGU'A ESQUERDO
- Condomínio Azaléia,
terreno com 720,OOrri2•
R$ 32.000,00.

.

* ILHA DA FIGUEIRA -

Loteamento Dona Julia,
com terreno de 334m2.

R$ 16.000,00'

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial
ou comercial caril 3 quartos

. localizado na rua Domingo.s
Brugnag'o na 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 áprox.
700m2 - com 2 casas

em alv. e ponto
comercial e residencial

VENDE Ou"'ALUGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



No dia 8 de outubro, o Sesc de Jaraguá
do Sul apresenta o "Mistério das Nove

Luas", encenado pelo grupo Vento

Forte, de São Paulo. Este espetáculo
encerra a etapa deste ano dó Projeto
Palco Giratório - Circuito Nacional
das Artes Cênicas, que teve início há

quatro anos com o objetivo de tornar-se

um diferencial na política de difusão e

intercâmbio nas artes cênicas do País,
reunindo múltiplas experiências regionais'
e destacando a rica diversidade cultural
do Brasil.
Até agora, o público jaraguaense já teve

oportunidade de ver os espetáculos
"Por Agua Abaixo", "Clarices", "Aquilo
de que Somos Feitos" e, agora, é a vez

do "Mistério das Nove Luas". O

projeto abrange aproximadamente dez
Estados brasileiros e cerca de 42

cidades. De acordo com o técnico em

Cultura do Sesc de Jaraguá do Sul,
Sérgio Pedrotti, o Palco Giratório

ultrapassa a idéia de circuito de

apresentações porque investe no

intercâmbio cultural através de oficinas e

debates e ainda tem o cuidado de não

impor padronizações estéticas' e de
mercado.
O espetáculo Mistério das Nove Luas já
foi apresentado para mais de 45 mil

jovens e crianças. Criado em 1997 e

com nova versão em 1999, o espetáculo
mostra um casamento e nove cenas de

gravidez, celebrando ritos de vida,
morte e renascimento. O texto foi
criado por Paulo César Brito, Ilo Krugli
e Sônia Piccinin a partir de um trabalho
com crianças e jovens em um bairro do
Rio de Janeiro. A narrativa-é de cordel,
que retoma contato com a cultura

F"'!Ii"�·�··
! CLONAGEM esperada

I! E�tréia na segunda-feira (1) a nova
novela das oito; "O Clone", que

!
conta com um grande elenco. .
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MISTERIO dasNoveLuas

popular.
O grupo Vento Forte existe há 27 anos e

durante todo esse tempo conquistou
lugar de destaque no panorama de

pesquisa de texto, da arte como

educação e no desenvolvimento de

projetos com a comunidade. O

espetáculo é destinado para todas as

idades. Trata-se de uma explosão de

imagens, cores, sons, danças e rituais que

revigoram o imaginário de várias

gerações.
WORKSHOP - No dia 7de outubro, o
grupo estará ministrando workshop
Folguedos Artesanais da América

Latina, a partir das 14 horas, no Centro
Cultural. No programa, jogos e

experimentações com bonecos,
estandartes, objetos e brinquedos de

movimento, ritmos e estética da

expressão dos folguedos artesanais da
América Latina. Os interessados devem
fazer a inscrição no Sesc, ao preço de

R$ 15,00, com direito a um ingresso
para o show.
O espetáculo "Mistério das Nove

Luas" acontece às 20 horas
do dia 8 de outubro, no Teatro do
Centro-Cultural de Jaraguá do Sul.

Ingressos a R$ 5,00.

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro em exposição como: mesa de centrol lateral, aparador, estantes,

colunas, cadeiras, mesas de iantaf, banquetas, que poderão
�-

completar sua decor-a�ão: tonsulte-nos'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. João Lúcio

Marcon, patrão
do Piquete

Estampa de

Taura, que

por muitos
anos foi o

responsável
por esta página,

por motivos

profissionais não tem

mais tempo
para se

dedicar
intei ra-
mente à

mesma, decidiu se afastar temporariamente da

coluna. Marcon, muito obrigado pela sua dedicação e

seriedade, muitas vezes não compreendida. O CTG

Laço Jaraguaense e toda a comunidade te agradece
por todos estes anos de colaboração com a cultura

gaúcha. Um abraço!

Andersen Lima e Fablane Preus, casal destaque do 29° Curso de Danças, com os

professores Robinson Marcolla e Simone de Souza, da Academia Terra & Pampa

PENSAMENTO

Os homens crescem....

Criam armas, fazem guerra.
Destroem seus semelhantes.
Lutam por um pedaço de terra,
Que a outrospertence.
Fazem novas descobertas

Aprimoram tecnologias
E se esquecem do simples,
Do lado nobre do ser humano.
De ser criança.
Enquanto isso a criança ...
Dorme tranqüila.
Acreditando no sonho.
Acreditando nofuturo.
Acreditando no mundo.
Sem medo do que vai encontrar
Ao acordar.

Cristiane Demarchi

CTG LAÇO JARAGUAENSE
Domingo no Rodeio - Dia 30/9

8 horas- Laçada Individual (2 rodadas- R$ 5,OO�Ganha 1 churrasco)

1 ° e 2° lugares ganharão medalhas

10 horas _" Vaca Gorda Individual (R$5,OO)
12 horas _ Churrasco

13 horas _ Vaca Parada

13h30- Laçada Individual (3 rodadas- R$10,OO por laçador).
1
° lugar: 15% da arrecadação + medalha

2° lugar: 10% da arrecadação + medalha

3° lugar: 5% da arrecadação + medalha

Piazito Corda Brabinha, Eduardo Luís Ro

pelato, filho de Evandro e Jocelei Ropelato
(CTG Laço Jaraguaense), completou 2 aninhas'

domingo passado (23) e recebeu seus padri
nhos, amigos e familiares para um delicioso
café campeiro. Parabéns, Dudu. ESTAMOS TCHÊSPERANDO!

30° CURSO DE

DANÇAS GAÚCHAS
LOCAL: CTG Laço Jara

guaense
INÍCIO: 6/10/01
PROMOÇÃO: Academia da

Danças Terra s:Pampa
INFORMAÇÕES: 9991-2355,
com Robinson

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

www.ctglj.com.br

30/9 - Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense
6 e 7/10 - 3° Torneio de Laço (fundos do Posto S inuelo - Araquari-S C)
14/10 - Torneio de Laço - Primeirq Braço - Massaranduba
19 a 21/10 - 3° Rodeio Crioulo CTG Trote ao Galope

.

28/10 - Domingo no Rodeio CTG l.aço Jaraguaense
15/11 -r-r-: Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense
24/11 - Baile com Chiquito & Bordoneio - CTG Laço jaraguaense
25/11 - Domingo no Rodela CTG Laço Jaraguaense

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

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

DE MA'R C H' CARNES
.CARlVES

.aam. FO'NE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÉRITO

De 5 a 7 de outubro, Schroeder es
tará promovendo a sua Schroeder

fest - 37 anos, em comemoração ao

aniversário de emancipação. político
administrativa do Município. A
comissãoorganizadoraprometeuma O casal João e Irma Goulart comemora hoje as

grande festa para todos. suas Bodas de Ouro

Na quinta-feira (27), realizou-se o

jantar em comemoração aos 33 anos

da CDL de Jaraguá do Sul, e a
,

entrega do "Troféu Mérito Lojista"
para o homenageado na noite,
Waldemar Behling (Foto Loss).

BICICROSS
A equipe Malwee de Bicicross é 1 a

colocada no ranking brasileiro por
equipe e 1 a colocada no estadual. Jaraguá
do Sul estará sediando nos dias 5, 6 e 7

de outubro o Campeonato Latino-Ame
ricano de Bicicrossl

VELHOS "BONS" TEMPOS

Festa REVIVAL - O melhor dos

anos 60, 70 e 80. Ingressos antecipa
dos: Big Bowlling, Center Som (Shop
ping Breithaupt) e Barão lI. Para a

festa Revival, estão sendo distribuídos
500 ingressos femininos, gratuitos, na
Studio FM e no Big Bowlling.

DIA 10!!!!
Shaw especial para abertura da Schüt
zenfest com o Vox 3111 No segundo
piso do shopping, a partir das 22h30.

TALENTO!
A primavera chegou no Shopping
Breithaupt trazida pelas mãos de

artistas jaraguenses ...
Confira belíssimas obras espalhadas por
todo o shopping, com muitas flores e

todo o colorido da primavera. A
exposição é uma iniciabva do ateliê

Ponto de Fuga.

MICROLlNS
A Microlins - Centro de Formação
Profissional, a maior rede de escolas

de profissões do País, estará até o dia
7 de outubro no segundo piso do

shopping, próximo à praça de ali

mentação, apresentando seu trabalho

para a comunidade.

SCHROEDERFEST!

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Essas garotas estarão concorrendo ao concurso de Rainha da

Schroederfest/2001, na próxima sexta-feira (S/lO), a partir das

20h30, no Ginásio de Esportes Alfredo Pasold, em Schroeder

SCHROEDERFEST
Prefeito de Schroeder;
Osvaldo Jurk, espera
grande movimento na

Schroederfest

Giorgio Alexandro

Bayer se formou,
ontem, em Arquitetura

e Urbanismo, A

colação ocorreu no

Clube Atlético

Baependi, sequida de
baile. G iorgio montará

seu escritório com

Thiana D. Bertoldi

Rausis, que também se

formou ontem

Daniele Priebe, eleita M iss Jaraguá do Sul

2002, recebe a coroa das mãos da M iss

Jaraguá do Sul 2001, Isabel L.eithold

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

! .

Teófanes Boga
e Maria Lúcia

Boga
marcando

presença no

show dos
Demônios da

Garoa, no B ig
Bowlling,

sexta-feira (21)

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE ,JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ,JANEIRO

Floricultura
Florisa

I'
371 8146

I
.

�

371-0515

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
�.

. .. '.. d

,Av. Mal. Deodoro,770 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center!
Sua carga na hora certei no lugar certo!

371-0363 brasil@neluno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariou no dia 25 de setembro o

fofinho Jean Carla Deretti, que completou
1 aninho. Ele é filho de Enivaldo e Jane
Deretti

I .

Completou ontem' (28)
1 aninho 0- gatinho Nathan
Fuck Alves, filho de
Jonathan e Vanessa Fuck

No dia 23 de setembro,
Eduardo Spredemann

comemorou seu

primei ro aniversário
com uma superfestinha,

que contou com a

presença de seus

familiares e amigos.
, Felicidades de seus

pais, Valdir e Tânia, e
de seu irmão, Leonardo

INFANTIL

Este docinho é a Laressa Dandara

Fossile, que completou 1 mês rio
dia 17 de setembro. \\ Estamos
muito feliz com a sua presença,
gatinha". Beijos de sua família

A bela Camila Hobell de Souza
comemorou ontem (28)� com uma

s'uperfestinha, seus 7 anos de
idade. Os pais, Carlos e Norma,
desejam felicidades!

liNh
-_®

I

II
j

Camila Fernanda Batalha, filha de

Wellington e Nanci Mara, faz a la

Eucaristia hoje, na Igreja Matriz
São Sebastião. Após a celebração

haverá recepção para seus amigos e

familiares

Será realizada hoje, às -

15 horas, na Igreja
Matriz São Sebastião,
a la Eucaristia de

Cristian, filho de Beno e

Rose. O garoto vem

atraindo muita gente
aos rodeios com sua

excelente narração

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau

Pediatra

Rua Walter Marquardt. • 37 I O I O I • 37 I 06 I I

SÁBADO, 29 de setembro de 20\01

sscr ENTOS
16 DE SETEMBRO
Larissa Stephani Vicente
17 DE SETEMBRO
Rafael Tironi
Jardel Cristiano Lehn
Martela Przybyela
18 DE SETEMBRO
Guilherme Rodrigo Sabei Ewald

Greyce Kelly Ochner
Cássia Danielle Gaertner ;<

Luan JoséPavélkievicz
Beatriz Drews Cardoso
Luan Bruczeck Brizola

19 DE SETEMBRO
\

Andressa Fernanda Verza

Heloísa Diehl D6ring
Liandra Engelmann Müller
21 DE SETEMBRO
Gabriele Goulart Eleutério
Gustavo Felipe Simon

,]

Luana Zanette

Pietra Gasparetto

Completa 11

anos no dia 2

de outubro a

gatinha
Tahiana

.Spieker, Os
pais,

Waldemar e

Janir, o irmão,
William, e os

avós, José e

Edite, desejam
os parabéns!

*:

��"om��O.
A partir deste mês, o

'Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança
c o Jornal CORRÉIO DO POVO vão
sortear peças de roupa entre as

crianças c recám-nasddos que ilustram
a nossa página com fotos ou são

aniversariantes do mês. A cada 30
. dias, dois brindes serão entregues.

Participe, e�vie já sua foto.

• L a �'�J�� CORREI�POVO ��@.

�

.� �,

de estar na ."oela
�

*

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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�ESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 30/9 A 6/10

LEMBRANÇA
(GLOBO, DOM, 12:45H)
Diogo VileIá, o Webster de "As Filhas

da Mãe", mata a curiosidade do elenco

mirim no "Gente Inocente". Além de

participar do quadro "Tá no Papo", o
ator é homenageado com um esquete

. em que o personagem Hamlet,
interpretado por ele no teatro, e Uálber,
da novela "Suave Veneno",
contracenam juntos. A banda Kid

Abelha encerra o programa.

.

SOLIDARIEDADE
(GLOBO, DOM, 13:45 H)
A turma e os professores do Cema

conhecem o outro lado de Boca no

episódio "Um Beijo no Boca", do

programa "Sandy e Junior". Os alunos

organizam uma festa, mas Boca não

aparece. Os amigos descobrem que
Dona Cléo, mãe de Boca está doente, e

que o pai, Osvaldo; foi embora de casa.

Sandy e cia. ficam sensibilizados com a

situação e ajudam o amigo.

DISPUTA MUSICAL

(SBT, DOM, 14:15 H)
Silvio Santos comanda o "Qual é a

Música?" e recebe os-músicos

Rodriguinho e Fabinho, do grupo Os

Travessos, e o ator Luciano Viana, que
representam o time masculino. Eles

enfrentam o trio feminino composto
pela cantora Wanessà Camargo, a
apresentadora Alessandra Scatena e a

modelo Ticiane Pinheiro. A banda Os

Travessos interpreta "Vou Te Procurar"

e WanesSa Camargo canta "Apaixonada
por Você".

ECLÉTICO
(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
Wagner Bastos, o Waguinho, ex
vocalista da banda de pagode Os

Morenos, fala de sua carreira solo no

programa "Por Acaso". José Maurício

Machiline conversa também com a atriz

Silvia Bandeira, filha ·de diplomata,
nascida na Suiça. Ela fala dos quatro
casamentos, um deles com Jô Soares e

sobre alguns projetos. A cantora

amazonense Eliana Printes encerra o

programa.

PODEROSA
(GLOBO, DOM, 23 H)'
Lília Cabral é a milionária Dora no

episódio "Família de Aluguel" do "Sai

de Baixo". A moça aparece no Arouche

no momento em que Caco tem sua

prisão decretada por falta de

pagamento de um iate. Magda coloca o

marido como fiador e Dora paga um

\cachê para que todos passem o

aniversário com ela. Na seqüência, a
ricaça solitária vai exigir bastante dos

homens do Arouche .

PARA CRIANÇAS
.

,

(SBT, SEG A SEX, 9 H)
O "Bom -Dia & Cia", com Jackeline
Petkovic, recebe alguns convidados. A

semana começa com o grupo Patrulha

do Samba, que toca o "hit" "Para

Rebolar Bombom". Na terça, Júlio
César, ex-dependente químico, fala
sobre os danos causados pelas drogas.
Já na sexta-feira, a dupla Zé do Vento e

Joventino canta "Brincar de Casinha"

para a garotada.

DRAMALHÃO
(SBT, SEG, 20 H)
"Abraça-me Muito Forte" é a nova

trama mexicana do SBT. Com o elenco

estrelado por Fernando Colunga e

Aracely Arâmbula, a história se inicia há

15 anos quando Cristina, filha de um

fazendeiro se envolve com o peão
Diego. A moça- engravida, mas o pai a
obriga a 'casar-se com -o inescrupuloso
Frederico, que mata Diego e ainda

provoca um acidente deixando Cristina

cega.

DOSE DUPLA

(GLOBO, SEG, 21 H)
Romance proibido, muçulmanos,
clonagem e a problemática das drogas
formam o pano de fundo de "O

Clone", escrita por Glória Perez com

direção de Jayme Monjardim. A trama

principal envolve os gêmeos Lucas e

Diogo, vividos por Murilo Benício.

Com a morte de Diogo, Albieri, o
cientista interpretado por Juca de

Oliveira, cria o clone, Leandro. Ainda no

elenco, Giovanna Antonelli, Vera Fischer,
Reginaldo Faria, Dalton Vigh, Stênio
Garcia, Luciano Szafir, entre outros.

PELADÕES
cMTv, SEG, 23 H)
Alexandre Frota e Thammy, filha da

cantora Gretchen, são os convidados
,

de João Gordo no "Gordo a Go-go".
Os dois, que são capas da "G Maga
zine" e "Sexy", respectivamente, contam
como foi o ensaio fotográfico.

CORREIO DO POVO SE

�lQN. P_O_R_C_A_R_O_L_IN_A_M_A_R-,Q_U_ES
POpTEVÊ.

Imagens belíssimas e exóticas do

enigmático Marrocos, aliadas a uma

história de amor impossível, daquelas que
só se resolvem no último capítulo, servem
de pano de fundo para "O Clone", a

nova novela das oito da Globo, que
estréia no próximo dia 1 de outubro. A

trama, na verdade, possui outros
elementos nada "folhetinescos": clonagem
humana, submundo das drogas e cultura

muçulmana. Este último assunto, inclu

sive, tem sido tratado com ensaiada

diplomacia por todos os envolvidos na

produção. Glória Perez, a autora, faz

questão de frisar que sua trama não vai

tratar de politica ou religião. "Os
muçulmanos são pessoas comuns, como
nós, que têm apenas uma religião
diferente", minimiza Glória; tentando
conter a irritação com as perguntas sobre
o tema durante a coletiva de imprensa, \

sendo "apoiada" por um falante Victor
\ I

Fasano, que tentava a todo o custo conduzir

os jornalistas para questões mais óbvias.
Talvez a autora tenha lá suas razões para
o estresse. Afina), a semana que
antecedeu a coletiva foi de expectativa.
Por conta dos' atentados nos Estados

Unidos, supostamente praticados por
terroristas muçulmanos, alguns atores

ficaram apreensivos com a reação do

público. "Acredito que ,a novela servirá

para esclarecer. Os muçulmanos não são

terroristas", opina Stênio Garcia, o árabe

Ali, patriarca muçulmano na trama. Se
isso realmente acontecer, ponto para
Glória e para o diretor Jayme Monjardim,
que volta ao horário nobre, com a

.

incumbência de manter a média de
audiência de "Porto dos Milagres", de 47

pontos. "Existe uma meta. Se não atingi
la temos que procurar fazer melhor e, de

uma outra forma, encontrar o trilho.

certo", analisa o diretor, que já pensa em .

retornar ao Marrocos pa·ra gravar as

cenas finais da novela. Pará isso teria de

contrariar a nova medida da Globo, de cortar

as viagens de suas produções ao exterior.

Com custo de R$ 100 mil por capítulo,
"O Clone" será ambientado no Marrocos'

e no Rio de Janeiro. Para contar a história

de Jade, papel de Giovanna Antonelli, e

dos gêmeos Lucas e 'Diogo, interpretados
pelo ator Murilo Benício, a trama foi

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Murilo Benício com, Giovanna Antonelli

dividida em três fases. A primeira começa
nos anos 80, quando Jade e Lucas se

conhecem no Marrocos e se apaixonam.
Ela, uma muçulmana que petde a mãe

aos 18 anos. Ele, um brasileiro em férias
com o pai e o irmão. O romance entre os

dois se torna impraticável, principalmente
porque na cultura de Jade, os casamentos

são arranjados: "Ela vive dividida e acaba

sufocando o amor em nome da tradição",
conta Giovanna.

. O romance, porém, logo é descoberto

pelo tio da moça: Ali; um árabe genioso
que vai cuidar para que a sobrinba não

saia da linha. Jade se casa com Said,
personagem de Dalton Vigb, assim que
Lucas volta ao Brasil. Com a morte do

irmão gêmeo Diogo, começa a segunda
fase da novela. Jade retorna com o

marido e .a família para o Brasil, enquanto
Lucas, numa profunda crise de identidade,
passa a ter os mesmos objetivos do irmão.

Começa a cuidar das empresas do pai,
L:ônidas, papel de Reginaldo Faria e casa

se com Maysa, vivida por Daniela Escobar,
a ex-namorada do irmão. "Com o tempo,
ele perde a delicadeza. O Lucas desejava
ser músico, se apaixonar", revela Murilo,
que ainda vai fazer o clone Leandro, aos 20

anos na terceira fase, no ar a partir de
novembro, e .o próprio Lucas, aos 40 anos.

É' neste período que a clonagem humana e

as drogas serão abordadas na trama. A

partir das células de Lucas, o cientista

Albieri, papel de Juca de Oliveira, cria o

primeiro clone humano. "Ele é motivado

pelas emoções. Já sofreu perdas e vê a

clonagem como uma solução definitiva",
adianta Juca. O próprio ator passou a

devorar livros e reportagens sobre

clonagem. E a defendê-la. "Acredito na

clonagem como forma de, corrigir a

trajetória dos seres humanos", filosofa. Já
Nívea Maria, que faz Edna, a secretária

do cientista, vê o tema com reservas, "A
,

clonagem de órgãos para transplantes é
.

genial. Mas bri�car de Deus é perigoso",
teoriza. Marcos Frota, que na pele de

Escobar vai passar por contratempos
quando o fIlho Nando, personagem de

Thiago Fragoso, mergulhar' nas drogas,
concorda com Nívea. "A discussão passa
por questões maiores. Ao 'clonar alguém,
como fica o espírito?", questiona o ator.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR CAROLINA MARQUES
. PoeIEvÊ

,.,

MULTIPL
exposição

Murilo Benício é um tímido incor

rigível. Não responde a uma pergunta
sem fazer longas pausas. A todo o ins

tante passa asmãos pelos cabelos, como
se procurasse apoio. Não faz o estilo
fanfarrão, comum no meio artístico. D
emonstra profunda seriedade ao falar

da profissão que escolheu aos 10 anos

de idade. Hoje, aos 30, tem a opor
tunidade e, óbvio, a responsabilidade de
protagonizar uma novela no horário

nobre da Globo. Murilo vai fazer os
,\

três papéis principais dapróxima novela
das oito, "O Clone", que estréia nesta

segunda, dia IOde outubro: os gêmeos
Lucas e Diogo, além do clone Leandro:

"Não penso apenas nos meus papéis.
Minha responsabilidade émaior. Penso na
trama como um todo", enfatiza o ator.

Apesar da aparente tranqüilidade,
Murilo deixa escapar que atualmente

respira a trama escrita por Glória Perez.

Estuda cada cena, <: se tem dúvidas ou

. sugestões, não se faz de rogado. Chama
os diretoresJaymeMonjardim eMarcos

Schechtman pilra uma conversa. "Estou
fazendo essa novela a partir dos outros.
São tantas coisas para pensar que, para
fazer bem, preciso de todos,", revela. Por
"tantas coisas para pensar", entenda-se,
a parte técnica do negócio. Pela primeira
vez, Murilo tem de estar atento a cada

detalhe do cenário e figurino. "Se eu sair
do set como Lucas para trocar de rou

pa e virar Diogo, não posso esbarrar l1U
ma almofada, que atrapalha tudo", ex
plica um surpreso Murilo, que teve de

correr atrás para fazer osmúltiplos papéis.
Ao saber que Fábio Assunção não

havia aceito o convite para estrelar a

novela, prontamenteMutilo se colocou

à disposição. "Queria um desafio desses

para mim. Estava na hora de fazer isso

aqui na Globo", dispara o ator; pormais
- clichê que possa parecer. Dar vida aos

gêmeos e ainda pensar no clone de um

deles tem dado um trabalhão para
Murilo. O ator cancelou todos os

compromissos para dedicar-se apenas
à novela. Além disso,Murilo se enfurnou

num consultório com duas, psicólogas
para que o ajudassem a compor os

personagens. "No final, já estávamos fa
lando de pessoas que existem realmente",
valoriza. Além dó tal desafio, Murilo
teve um motivo a mais para desejar os
papéis. "Descobri que muitas senhoras

acordam de manhã já pensando em no

vela. Tem de emocionar, porque essa

pessoas merecem", filosofa o ator.

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Murilo Benício, os gêmeos Lucas e Diogo e o clone Leandro, de "O Clone"

"É o tipo de trabalho que não

gostaria de repetir. A
personagem faz sucesso, sim,

mas atribuo isso ao meu

empenho. Me joguei de cabeça.
II

CÁSSIA I(ISS, a Adma de "Porto
dos Milagres", reclamando sobre

a quantidade de trabalho na

novela. Grávida de cinco meses,
a atriz também se queixou de

que ninguém era capaz de

perguntar se estava bem ou

precisando de alguma coisa.

IISe soubesse que ia reclamar tanto, eu a teria deixado continuar vivendo

personagens mais Simples e num horário que não renderia para ela
tantas capas de revistas.

II AGUINALDO SILVA, autor de "Porto dos Milagres",
respondendo às reclamações de Cássia Kiss, a quem convidou para

protagonizar a novela. Aguinaldo também criticou o fato de a atriz ter

engravidado durante a trama e avisou que não pretende trabalhar com
ela novamente.

'Wão tenho medo do meu lado masculino e também não finjo que ele
não existe. II CLÁUDIA RAIA, a transexual Ramona de "As Filhas da Mãe".
A atriz conta que se interessa por tudo que é de homem, como perfumes
e roupas masculinas.

''Demos unsbeijinhos. Foisó isso.
II VERA FISCHER, a Yvete de "O Clone", ao ser

perguntada sobre estar tendo um possível "affair" com o ator José de Abreu.

''Nas çrsvsções, chego, faço o meu e tchau. As pessoas acham que sou

chato, sisudo. Mas quando estou trabalhando não tem brincadeira. II

TOM CAVALCANTE, o Pitbicha do "Zorra Total", sobre seu comentado
temperamento difíci I. O humorista conta que desde os 13 anos de idade,
quando perdeu a mãe, ficou introspectivo.

P - Você se sente pressionado ao fazer três

personagens diferentes?
R - Já vi tantos bons atores fazendo fracassos que isso não

me deixa tenso. Estou fazendo com a mesma seriedade
com que eu fiz o Fabrício em "Fera Ferida", que era uma

ponta. Obviamente eu tenho a responsabilidade de puxar
uma novela. Então isso faz com que eu discuta mais sobre

os personagens. Eu penso como vai ser a mudança, como
vai ser este clone, então tenho de pensar como um todo,
como um diretor faz.
P - Qual o critério que você utilizou para traçar o

perfil do Diogo e do Lucas?

R - É como um romance. Quando você lê, imagina um
pouco a história na sua cabeça. O Lucas é uma pessoa
sensível. Já o Diogo, é pragmático. Então fui dando um

tom na personalidade dos dois.
P- Você ainda não gravou como o clone Leandro e

também não fez cenas do Lucas aos 40 anos. Onde

vai buscar estes registros?
R - Eu penso no tempo. Presto muita atenção no meu

filho Antônio, de 4 anos, porque praticamente a gente tem

a mesma diferença de idade que os dois vão ter. Ele tem

uma disposição que eu não tenho nem no melhor dos

meus dias. O tempo que ele leva para ir de um lado para o

outro é diferente. O adulto tem um tempo mais lento.

P - Você acha que as novelas podem ser encaradas
como uma alienação?
R - Tem gente que gosta de relaxar vendo 'novela. É um

povo que sofre tanto que, só de ver uma história bacana

falada na língua deles, já é muito bom. É um refúgio
.

muito respeitável para as pessoas que resolvem parar tudo
e sentar em frente à tevê.

IIUma ve� deu uma enroscada quando fazia amor com uma menina

que usava uma argolinha no umbigo. Tivemos de parar tudo, mas
chegamos aos finalmentes sem tirar os piercings. II LULO SCROBACI<, o

Valdeck de "As Filhas da Mãe", contando uma das histórias que o pier
clnq, em forma de dado que usa no umbigo, já lhe rendeu.

''Não posso entrar numa loja de bebês que compro tudo. Também falo
com JoãoAugusto e colocomúsica C/ássicapara ele ouvir.

" GUGU LIBERATO,
apresentador do "Domingo Legai", do S BT, sobre sua ansiedade para a

chegada do seu primeiro filho, esperado para dezembro.

"Vou pedir aos duendes para conseguir namorar o Roçério Gomes. //

Luciana Gimenez, apresentadora do "Superpop", da Rede TV!, dizendo
na lata quem é seu alvo de conquista atual. Rogério Gomes é o diretor

do novo filme de Xuxa, "Duendes", do qual Luciana participa, e ex

marido da atriz Deborah Secco.

"Estar sozinho não é opção, mas sim uma desagradável situação.
"

LUCIANO SZAFIR, que estará na segunda fase de "O Clone", reclamando o

fato de estar solteiro há quase um ano.

''E com homem, vocêjá trsnsou?" De MONIQUE EVANS para Dudu Nobre,
no "Noite Afora", da Rede TV!, após ele dizer que já foi para a cama

com diversas mulheres. O pagodeiro ficou nitidamente constrangido ao

ser pego de surpresa pela pergunta.

"Essa coisa de fazer filho dentro de um tubo não combina comigo. Tem
de sero resultado do amorentre um homem e uma mulher: Deus não me
deu isso, então quero adotar uma ou duas crianças." CLÁUD1A JIMENEZ,
a Dagmar de "As Filhas da Mãe", sobre a vontade de ser mãe.
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2

A

SALA FILME/HORÁRIO

1 VELOZES E FURIOSOS

15h - 17h - 19h15 - 21h15
A

TODO MUNDO EM PÂNICO 2
15h15 - 17h15 - 19h30 - 21h30 c

'

.. , ..

CORAÇÂO DE CAVALEIRO
15h30 - 18h15 - 20-45

3

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

S

FILME/HORÁRIO ÊNERO
VELOSES E FURIOSOS1 A
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h - 22h

TODO MUNDO EM PÂNICO 2

13h20 - 15h15 - 17h - 18h45- 20h30-22h052 c
.. , .. , .

CORAÇÂO DE CAVALEIROS

14h-16h30-19h-21h30 A3

4

DUNGEONS E DRAGONS
14h15 - 16h45 - 1915 A

INTELIGÊNCIA AÚIFICIAL
21h40 F

RICOS, BONITOS' E INFIÉIS
C14h30 -17h-

" '

PECADO ORIGINAL

19h - 21h15 D

5

o DOM DA PREMONIÇÂO
13h45 - 16h15 -18h45 - 21h50

6

LEGENDA - A - AVENTURA! C - COMÉDIA / D - DRAMA / DA - DES�N HO ANIMADO

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

SALA FILME/HORÁRIO

1 VELOZES E FURIOSOS
A

13h30-15h40-17h50-22h-22h05
,

CORAÇÁO bÉ CAV'ALEÍRÓ
A2 14h - 16h30 - 19h - 21h45

TODO MUNDO EM PÂNICO 2
C

3 14h15 - 16h - 17h45 - 19h30

INTELIGÊ�tCIA ARTIFICIAL F21h45

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

F -; PICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL
'

POR MARIANA MEIRELES
POpTEVÊ

ARES de
Narciso

II

'NOME - José Ivaldo Gomes de Andrade

Filho.

NASCIMENTO - 11 de dezembro de 1964,
no Recife, Pernambuco.

ESTRÉIA - Como Ladislau em "O Dono do

Mundo", de Gilberto Braga em 1991.

NA TEVÊ - "Quase não vejo. Só telejornal
e programa de entrevistas, como 'Gabi',
da, Rede TV!".

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - Programas
de auditório.

NAS HORAS' LIVRES - "Ando de bicicleta na

praia, vou à academia e ao- cinema".

LIVRO - "Música ao Longe", de Érico
Veríssimo .

No CINEMA - "Ondas do Destino", de Lars

Von Trier,

MÚSICA - "Tatuagem", de .Chico Buarque.
PRATO PREDILETO - Vatapá.
NA GELADEIRA - Água.
O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - Roupas
confortáveis.

BICHO DE ESTIMAÇÃO - Não tenho.

MULHER BONITA - Sabrina Parlatore.

HOMEM BONITO - Márcio Garcia.

CANTO,R - Luís Melodia.

CANTORA - Maria Bethânia.
'

ATRIZ - Regina Casé.

ATOR - Matheus Nachtergaele.
PERFUME - B, de Calvin I<lein.

BEBIDA - Vinho tinto.

ESCRITOR - Jorge Luís Borges.

SINQNIMO DE ELEGÃNCIA - S ílvia Pfelffer,
MELHOR VIAGEM - Para a Grécia.

ARMA DE SEDUÇÃO - Olhar.

MANIA - De fumar.

IY1ELHOR COMPRA - "Um apartamento para

a minha mãe no Recife".

SONHO DE CONSUMO - "Ter um teatro".

FILOSOFIA DE VIDA - "Viva e deixe viver".

INVEJA - "Quando alguém pega um

personagem que eu gostaria de fazer".

LUXÚRIA - "Isso não se fala".

GULA - "Doces".

COBIÇA - "Nada que seja pecado".
'

IRA - "Com hipocrisia".
PREGUIÇA -' "De sair para trabalhar".

Vaidade - "Manter sempre o corpo

legal".
l1li

Luiza Dantas/CZN

Tuca Andrada, o Nicolau de "As Filhas da Mãe"

Estar em forma para viver o lutador de boxe Nicolau em "As

Filhas da Mãe" não é nenhum sacrifício para Tuca Andrada.

Viciado em malhação, o ator de 36 anos está tendo de se

exercitar ainda mais. Passa duas horas- por dia na academia

fazendo musculação, abdominais e pedalando na bicicleta.

"Agora também é uma obrigação profissional. Não posso ter

préguiça. Mas sempre gostei de estar com o corpo legal",
assume.

Além de intensificar a malhação, Tuca também fez aulas de luta

livre como laboratório para o boxeador. Mas, não precisou se

aprofundar muito na modalidade. "Foi só para aprender os
movimentos e a não me machucar, caso venha a cair em uma

cena", explica. Apesar de gostar de se ver bonito e sarado na

tela, o ator garante que quer é viver bons personagens. "Se

tiver de ficar feio, fico. O Nicolau é meio galã, mas me dá

ótimas chances de fazer um bom trabalho", acredita.
O perfil boa piaça do personagem é, no entanto, o que mais

agrada Tuca. "Ele é o tipo de sujeito que qualquer pessoa
gostaria de ter como amigo. Isso torna o trabalho mais leve e

prazeroso", justifica. Por conta disso, 6 ator vem sendo muito

abordado nas ruas. "O núcleo pobre da trama está

funcionando. Acho que o povão se identifica", valoriza.
Contracenar diretamente com Regina Casé, com quem faz par
romântico e nunca havia trabalhado, é outro ponto forte do

trabalho para Tuca. "A Regina improvisa muito e eu vou junto.
Morro de rir com ela", conta. No momento, Tuca quer se

dedicar intéigralmente à novela de Sílvio de Abreu. Com o fim

da temporada do musical "O Beijo da Mulher Aranha", no
i qual ficou um ano em cartaz em São Paulo ,ao lado de Cláudia

Raia e Miguel Falabella, o ator planeja começar a ensaiar uma

peça sobre a vida do cantor Orlando Silva após o término das

gravações.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rapidinhas
o "Pequenas Empresas Grandes Ne

gócios" mostra como a carne de javali está
conquistando o cardápio dos restaurantes. Em
outra reportagem avalia como as crianças
aprendem inglês cada vez mais cedo. O pro
grama tem apresentação de Esther Jablonski. 1------------------
GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

"Tá Todo Mundo Louco" é o episódio de
"A Turma do Didi". O ator Marcello
Novaes e o dançarino Jacaré são os convida
dos. Na história, o trapalhão e sua turma são
internados por engano num hospício. Tudo
porque um louco, que está à solta na cidade,
se escondeu na casa de Didi. Os enfermei- 1------ _

ros acham que ele também é louco .. GLOBO,
DOMINGO, 12:10 H.

A "Sessão Premiada" apresenta "Rambo

II, A Missão", de George Cosmatos. Com

Sylvester Stallone e Richard Crenna. Johnny
'(R:ambo) sai da cadeia e é reerntade-para-uma-:
missão secreta nas selvas do Vietnã. SBT,
DOMINGO, 12:25 H.

Bahia e Fluminense se enfrentam no jogo
válido pelo "Campeonato Brasileiro". A

partida é transmitida para todo o país exceto

para São Paulo que acompanha o jogo Coritiba
e Palmeiras. GLOBo', DOMINGO, 16:45 H.

Denise Fraga revive a história de Joserlane
no quadro "Retrato Falado" do "Fantásti
co". A atriz Drica Moraes interpreta a amiga
que acompanha Joserlane no curso de mecâ
nica no colégio, onde só estudam homens. Elas
inovam com a cor do macacão em tons rosa

combinando sempre com os batons. GLOBO,
DOMINGO, 20:30 H.

"Xica da Silva", de Cacá Diegues, é o cartaz

da "Sala Brasil". Com Zezé Motta, Walmor

Chagas, José Wilker, Elke Maravilha, entre
outros. No século dezoito, uma escrava negra
se torna no centro das atenções em

Diamantina. João Fernandes, o representante
da coroa portuguesa, se apaixona por Xica da
Silva e a transforma em uma rainha. BANO,
SEGUNDA, 22 H.

"Grande Prêmio dos Estados Unidos" é o

próximo circuito de "Fórmula I". Com nar

ração de GaIvão Bueno, a .corrida com 73

voltas é realizada em Indiarrápolis. GLOBO,
DOMINGO, 14:50 H,

"Padrão de Beleza: Você Acredita?" é o tema

do programa "Meninas Veneno", coman

dado por Marina Person. A pauta desta se

mana é, a discussão sobre os padrões de bele
za ditados �ela moda. MTY, QUINTA, 22 H.

ós proporcionamos
o espaço
com total

privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los.

Of'Sfaz�
a diferença ...

Rubini, 1000 - Barra do Ri
05 e 376-0122 . Jaragúá

CARLOS
Castaiieda

Assim €Orno o antropólogo e escritor Carlos Castaiieda mandou que

esperassemquase dois meses para anunciar sua morte - finalmente tornada pública
no dia 18 de abril -, resolvi deixar passar algum tempo antes de dedicar esta

coluna a ele. Foi um escritor que marcou minha geração, porque fez-nos ver a

importância de experimentar ao invés de apenas intelectualizar. Seus três primeiros
livros ("Os Ensinamentos de Dom Juan" - publicado no Brasil sob o ridículo
título de "A Erva do Diabo" - "Uma Estranha Realidade", e "Viagem a Ixlan",
todos da Editora Record) são excelentes. Seus livros seguintes continuam bons,
mas de leitura desne-cessariamente dificil.

Castaiieda foi acusado de fraude, de não existir (corria a lenda que seus livros
eram escritos por computador), de copiar temas alheios. Mas sobreviverá a seu

tempo, e um dia terá o reconhecimento que merece.

Como se homenageia um escritor? Com seus textos, que refletem sua alma.
Traduzi e editei nesta coluna alguns tópicos do pensamento de Carlos Castaiieda
em "Uma Estranha Realidade" (A separate reality). O bruxo iaqui Dom Juan
conversa com o antropólogo:

- Nada tem importância -, disse o bruxo iaqui.
- Mas D. Juan, se nada tem importância, por que devo aprender a ver as

coisas?
- Só depois de aprender a ver é que você poderá decidir se as coisas são

importantes ou não, Você já é ad�lto o bastante para saber que um homem de
conhecimento vive por seus atos, não por pensar nos atos, nem por pensar no

que vai pensar depois de agir. Um homem de conhecimento escolhe o caminho
do coração e o segue. Depois, olha o mundo a sua volta, fica contente, e ri.

Porque ele sabe que sua vida terminará muito depressa. Sabe, porque vê, que
nada é mais importante do que qualquer outra coisa. Um homem de conhecimento
não é fiel a nada, apenas à maneira que decidiu viver sua vida.

'

"Assim, o homem de conhecimento sabe que tudo é uma loucura, mas entende
que, para continuar neste mundo, precisa manter esta loucura sob controle. Então,
ele .se esforça, transpira e bufa; quando se olha para ele, parece um homem

comum, mas, na verdade, ele tem sua loucura controlada. Ele segue em direção
ao conhecimento com medo, cornrespeito, sabendo que está indo a uma guerra."

- Como posso ser um guerreiro deste tipo?
- Agindo, e não falando. Usando o poder de sua vontade. A vontade é uma

coisa que o homem usa, por exemplo, para vencer uma batalha que ele, por
todos os cálculos, devia perder. É o que o faz vencer quando você já estava

derrotado.
- Eu chamo isto de coragem.
- Não. Os homens de çoragem vivem rodeados de pess9as que o admiram,

mas muito poucos homens de coragem têm vontade. Porque a vontade é algo
que desafia o nosso 'bom senso. Um homem de vontade é um homem de

poder.
•

- Posso dizer que sou um homem de vontade, quando me nego a fazer certas
coisas?

- Não. Negar é uma indulgência. Faz-nos acreditar que estamos fazendo

grandes coisas, quando na verdade estamos apenas fixados em nós mesmos. A

vontade é um poder; como todo poder, precisa ser controlada e afinada - e isso
leva tempo.

- A vontade é o mesmo que ver?
- Não. A vontade é uma força, um poder. Ver não é uma força, mas uma

maneira de se penetrar nas coisas. Um .feiticeiro pode ter uma vontade muito

forte, e jamais ter conseguido ver o mundo de maneira diferente.
- Como desenvolvo minha vontade?
- Já lhe disse que, quando você fala, só faz é confundir-se mais -, disse ele,

rindo. - Mas pelo menos, agora, está consciente de que está esperando que a sua

vontade se manifeste. Ainda não sabe' como ela é, nem como vai chegar até
você. Mas entenda uma coisa: aquilo que poderá ajudar a receber e desenvolver
sua vontade está no meio das pequeninas coisas. Preste atenção a elas!
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Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275-2777

* Troca-se 04 (quatro) excelentes casas centrais

por apartamentos, aproveitam barbada.

* Troca-se uma casa em alto padrão no bairro Vila
Nova por apartamento no Balneário de Camburiú.

* Vende-se �ma casa com 04 quartos, 02 salas,
ampla cozinha, lavanderia, garagem, churrasqueira,
toda murada com quintal, localizada no início do

Jaraguá Esquerdo ao preço de R$ 60.000,00-
Aceita-se imóvel na praia de Armação ou Itajubá,
como parte de negócio.

* Vende-se 03 áreas industriais para instalação de

galp�es etc.

* Compra-se área industrial no sentido Ilha da

figueira com saída para Massaranduba. (Urgente).

* Vende-se uma casa de madeira e outra em

, alvenaria para acabar na Rua Nossa Senhora

Aparecida com asfalto no bairro Ilha da Figueira
ao preço de R$ 28.000,00 (Barbada).

* Se você quiser deixar seu imóvel para nos

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

Administrar, venha até nós que temos o maior

prazer em administra-lo - OBRIGADO.

� Vende-se um apartamento central na Rua Reinaldo
Rau próximo ao Posto Mime com 160m2, ao preço
de R$ 85.000,00-

* Vende-se uma área na Reinaldo Rau com 15,00mt.
de frente e fundos lado direito e esquerdo em

65,00mt. com uma casa em enxaimel ao preço de

R$ 300.000,00 - Negociável.

* Vende-se um terreno medindo 450m2, no centro

da cidade' próximo ao' CHOPPING Breithaupt,
com uma casa antiga em enxaimel ao preço de R$
300.000,00-

* Vende-se um terreno no bairro vila nova com

3.300m2, corri 'uma frente de 50,00mt. ao preço
de R$ 50.000,00 - aceita-se carros, entrada mais

parcelamento.

* Vende-se um terreno no bairro vila nova com

390m2, próximo ao SIRETRAN ao pr�ço de R$
30.000,00 - negociável.

* Vende-se uma casa no bairro vila nova com

cozinha, copa, lavanderia, O I suíte, 02 quartos,
garagem, 02 banheiros, área de festás em

separado com a área de 154m2, com excelente

acabamento ao preço de R$ 140.000,00.

* Vende-se uma casa de esquina no bairro Vila

Nova, com a área de 295m2, toda legalizado
junto ao INSS pronta para financiar, contendo,
O I suíte, 02 quartos, salas para consultório ou

biblioteca, 03 banheiros, copa, sala, sala de TV,
r cozinha, lavanderia, garagem para dois carros,

churrasqueira, ao preço de R$ 140.000,00 -

negociável, aceita-se imóvel como parte de

pagamento.

* Vende-se uma casa na Rua Verônica Demarchi

Rosa, contendo, O I suite, 03 quartos, 02

banheiros, 02 salas, cozinha, copa, lavanderia,
área de serviço ao preço de R$ 60.000,00.

* Vende-se' um sobrada em construção com 04

quartos terreno com 12,00 x 32,00 ao preço
de R$ 65.000,00.

Imobiliária Jardim

Ja.raguá Ltda. CRECIN°572-J

OFERTA DA SEMANA
CENTRO - Ed. Carvalho - cf
131m2, suíte + 2 qtos, sala cf
sacada, cozinha, bwc, dep.
empregada cf bwc, área serviço,
garagem. Valor R$ 80.000,00,
neqodável (próx. Hotel ltajara)

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
.

APARTAMENTOS
EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL VALOR
Ed Jaraguá Centro: 2 dorm., + dep. cf garagem R$ 300,00
Ed. Jacó Ernenderfer Centro: suíte + 2 dorm. cf 2 garagens R$ 350,00
Ed. San Miguel Centro: 3 dorm. cf garagem R$ 300,00
Ed. Dianthus Cobertura cf acabamento de 1 a R$ 2.300,00
Ed. Karine Centro: 2 dorm. cf garagem R$ 300,00
Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. cf garagem R$ 350,00
Ed. Picolli Centro: 3 dorm. + dep. cf garagem R$ 350,00
Ed. Chiodine Centro: suíte';' 2 dorm. cf garagem R$ 380,00

, Ed. San Gabriel Centro: 2 dorm. - cf garagem R$ 300,00
Ed. San Gabriel Centro: 01 dorm. - cf garagem R$ 250,00
- CENTRO - Ed. Christiane Monique cf 144m2 - 2 qtos + dep. empregada, sala cf sacada, 2 bwcs,
área serviço, garagem - R$ 45.000,00 (negociável)
- CENTRO - ótimo apto. cf 140m2 - suíte + 2 qtos + dep. - R$ 50.000,00
- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
- CENTRO - Ed. Royal Barg cf 120m2 - suíte + 2 qtos - R$ 110.000,00

CASAS

DESCRIÇÃO DO IM�
Casa boa cf 4 dorm. + piscina
Casa Comercial - R. João P(colli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel
Casa em Alv. cf 4 dorm. cf garagem
Casa madeira cf 3 dorm. cf garagem

SALAS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine
Sala cf 50m2 + mesanino (térrea)

BAEPENDI - ótima casa em alv.

(Loteamento Bartel) - cf 140mL 2

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

Terreno: 380m2•
Valor R$ 78.000,00, 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. CAlq

LOCALIDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro
São Luis Gonzaga
Centro

LOCALIDADE
Centro
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 1.150,00
R$ 1.200,00
R$ 1.500,00
R$ 350,00
R$ 300,00

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

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER -'R$ 10,00m2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado lojas Breithaupt)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

CI
., ·

�o� o-o����!��� ���?o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.
assmeves

. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o :o��o�?o�'o �o: �oeo ::::�oborooo ?:o �?o�:

•�I�.==.---=-.-·I==rv
.

_ __ ._ I CRECI7402 ir

97 CASA ALVENARIA -

CZERNIEWICZ - R. HENRIQUE
MARQUARDT, 415 - 03 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA, 02 BWC, 99 CASA MISTA _ TRES

LAVANDERIA, GARAGEM, RIOS DO NORTE. R. 877,
TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA. N.328 - 02 QUARTOS, 02

CONTÉM MAIS UMA CASA EM SALAS, COPA/COZ., LA-
MADEIRA - 70,00 M2 - 03 7 TERRENO -VILA RAU - R. VANDERIA, BWC, GARA-

QUARTOS, SALA, BWC, COZINHA, CARLOS ZENKE. ÁREA DE GEM CI CHURRASQUEI
LAVANDERIA E GARAGEM, Área 328,80 M2 ( 12,00 M X 27,�5 RA. TERRE;NO 13,36 M X

do terreno 688.40 m2 Área M). RESIDENCIAL HELENA - 27�âg.�:imA;etr�� ���f��
Benfeitorias 120.00 m2 Preço: LOTE 16. Área do terreno to rias 100.00 m2

70,000.00 328.80 m2 Preço: 12,500.00 Preço: 16,500.00

COR��TOR IIVIÓVEIS
(0**47)

372-2903
9973-3623
98 CASA MISTA -

AMIZADE - R. ORESTES
TECI LA, LOTE 37 - 02

QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, LAVANDERIA
E GARAGEM - TERRENO
12,50 M X 30,70 M. Área
do terreno 383.75m2 Área
Benfeitorias 88.00m2

Preço: 25,000.00

í '\ ..

�.:;l. �'I

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

www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: robersonesnetuno.corn.br
.

Vendo SOFTWARE com desconto em folha
ARCHICAD original, versóo até 36x.
6.0, parcelado longo prazo. Tratar:

Ligue urgente: (47) 3035-2885Max/Paulo
{16}624-4333 (47) 3035-4236

'":MedClln ...--E-_moil_:mm_onh_OS@_YOho_o.com_.__(47_J9_90_5-_2�_64--.
Urologia e Medicina do Trabalho _

d\lürt�
Lanches U

371-2447
o melhor atendimento da cidade

Rua Reinaldo Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Dr. D. Maurício Spies

E-moi I: medclin@netuno.com. br

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

./.

Fone/Fax: 371-4724

COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago ii

vista, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

ARQUITETOS
.. ATENÇAO

BOA NOTÍCIA
Para funáonários público,

estadual de todos os órgãos,
empréstino comamenor
taxa de juros, sem consulta
do SPC ou SERASA, agora

também para Jaraguá do Sul
e região. Tratar:
275-1752

ou 9991-6366

I Lar Imóveisr-
275-2010/9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Erschlnq) cf suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cf 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 negociável.
- 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 p/ lagoa e garagem p/ 2 carros. Parte

inferior cl cozo cl churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala c/ bar

+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta
ou R$ 15.000,00 entro e saldo em 36x.
- 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 (15xl0) - R$ 32 . .000,00.
- Galpão Indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pi 2 carros. Parte super.ior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
.

- Apto. 2 qtos e demais dep., cf sacada, área de festa, faragem
cl portão eletrônico, Vila Lalau - R$ 4.625,00 de entrada.

CASA DE
ALVENARIA

146,44m, suíte + 2

qtos, sala estar,
[onter; cozinha,
churrasqueira,
garagem pi 2

carros.

R$ 75.000,00.
Rua Henrique.

Behling - Amizade.
Tratar:

9973-5486,
com Flávio

A TENÇAO
Precisa de dinheiro?

Ligue com cheque pré
até 12 vezes

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

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

ESQUADRIAS
JARAGUÁ

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANElAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.lIMPESA DE FOSSAS;

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

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: (47) 370-0778

PLANTÃO: (47) 9117-4713

'Rua Urubici, 1027 - laleral do José Picolli - lole 31 - Estrada Novo - Jaraguá do Sul

AULASDEINGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.
Tratar:

9111-8917, com
professor Sammy

" DiNHEIRO RÁPIDO
não venda seu carro,
ele é dinheiro, ligue!

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

CHÁCARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVEsnMENTO COM SEGURANÇA E QUAUDADE:adquira uma

cháràco de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a riqueza natural do
região, em uma área privativa, com !n1ho ecológica, flora e fauno nativas, nascentes, logos

com peixes, quiosque com churrasqueira à beira do riacho, ponb1hõo e passarela de
eucotJptos, área para quadra de entrelernimento, sanitários com faço fi1tro com trotamento

seplico, rede eléhica com posteamento e iluminação nos áreas de drrulação. ReatJze o sonho
de morar junto a natureza com as águas do rio correndo entre as pedras e o barulho mágico
que produzem. Qualidade de vida com fácil acesso e ótimo localização é tudo o que vacê
preciso a 6km do centro, Rio Molha 400m após a gruta, 1 º acesso o esquerda, Servidõo das

palmeiras km3. Trator: 370-8563 ou 9975-0102
I

,
Sua melhor opção de prazer

<.Iit,�.,�ín'1,..,t� 24 �o"".""$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens erótic::as

FONE: (47J 9991"'S668
Jaraguá do Sul e região Jhony

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TERRENO _ Rua Barão do Rio Branco (ao lado da
Escola Infantil Girassol)"- Centro - área
784,OOm2 _ 28x28. R$ 180.000,00

I·

CASA ALVEN�RIA - Rua Leopoldo Veloso, 29 - 2

dorm. + 2 salas + 2 bwc + cozo + drec de serviço +

garagem pi 2 carros. R$ . 500,00

CASA DE ALVENARIA _ R. Jaraguá, 129 -'
área#1.530 ,OOm 2

_ consto 140 ,OOm 2
_ 3 dorm.

+ sala + cozo + bwc + área servo + garagem.
R$ 45.000,00

! I ...

GALPAO _ Rua Max Wilham, 258 _ 150,OOm 2
•

R$ 550,00

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

-

PLANTA0: 9975-1500

--------------=--=------�---.,_---�--"""-__.-----...........�- -_ - --

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m
2

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

Entrada RS 20.000,00 + prestações à partir
de RS 50Q,OO (corrigidas pelo CUB).

À vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

�\[H\11 mMét1iJ I
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
t nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTÓ
POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LAbAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N
���í

'"
'!'

o
'"
til

til
H
'"

�

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA. 1438· SALA 04

CRECI1439-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 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro

404 - Casa alvenaria com

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

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

304 - Terreno com

3.719,25m2 - Rua
Ana Zacko (Lateral
WalterMarquardt) -

R$ 62.000,00

I. Terreno com 5�5����;,���ina, no loteamento 1Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
)0.000,00.
• 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 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina

Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,OOm;2 (cada), no

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

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1Cristovão. Valor R$12.000,OO.
. CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de olvencrio com 397,OOm2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

1I.
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. Vclor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM,

ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA
PEQUENA ENTRADA .

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIEROII
• FIRENZE • OURO VERDE

I··
SÃo

CR�S�:::MlíNIO FECHADO 1-FLAMBOYANT

til
o

til
'"
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Informativo

Imobiliário AIJS
CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMOVEIS

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

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

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

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

pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

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

9.307/96, prevê a colocação em contratos de uma

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

partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

sentença judicial.
.

Maiores informações poderão ser obtidas no CRECII
SC (48) 244-9144

Atenciosamente,
A Diretoria

CRECII541·J VENDE.:-

Cód. 0222 - CASA DE ALVENARIA cl 150,00m2, contendo 3

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, 2 garagens + sobrado

é/ churrasq. Terreno c/
área de 406,00m2
(14x29), todo murado.
Localizada na Rua 695,
loteamento Garcia, Bairro
Estrada Nova.

Valor R$ 45.000.;00

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,SE F/ESC

,SENA/

JARAGUÁ DO SUL
� ... ,... \

ISO 9001
�=��

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

CAD Confecção - 60h.

MOPE (Treinamento Específico para Condutores de Veículos
'

Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.

Soldagem Industrial- soh.

Conversão de Veículosa Gás Metano Veicular - 36h.

Curso Superior em Automação ,Industrial- 07 semestres

(inscrições nas Agências do BESC de 17/09 a 01110 - Vestibular

ACAFE).
Pesador de Matérias-Primas para a Indústria da Borracha - .

32h, (SENAI- Cetepo-RS - Inscrições e informações pelo telefone
J

(51) 589.4100 ou no e-mB:iI: cetepo@rs.senai.br). )

informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone

370 - 7722 ou visite nosso site: wwwoscosenai.br

ZoornCreative'- CENP

Consórcios e financiamentos Regata.*
Uma linha completa à sua escolha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOÇÃO
OASEMANA

Calzone Srande R$12,90

';"�''<.

Prazer em
atender bem.

'Pizza Gigante com

mini brinde - R$ 18,90
,'Pizza Grande com

mini brinde - R$ 14,90
'Pizza 'Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 12,90
Porção da Casa

forno O \enhO

(AI�a:.ra, pi�anha, �ala��esa, .peito e

R� 1500'�ora�ao de frango e atPIM fnto) �,

Entrégamos em Guaramirim

Pref. Walderyiar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

TIVE COGUMELOS
IMJlItIBNDIMICN'O.

�TÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive coqumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do. produto a

RS ] 30,00 o Kg.

75-6271

Divido apto Ed.

Paloma, na Rua João

Picolli, 202. Tratar:

9973-5404, após
17h30min.

Compro título Clube A.

Baependi. Tratar:
371-6967, cf Celso

Vende-se esteira para
ginástica, manual e
computadorizada.
R$ 120,QO. Tratar:
371-0195.

Vende-se jogo de aro

bolinha 14, cf) pneus
novos. R$ 160,00.
Tratar: 371-0195.

Vende-se 1 locadora
na Vila Lenzi, cf ótimo
negócio. Tratar:

'

370-0863.

Aluga-se quitinetes
com ou sem mobilia, '

com 1 qto, sala,
cozinha, bwc e

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

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

Vendo loja de material
de construção e

móveis, no bairro
Santo Antônio em

Joinville, ótimo
faturamento, motivo
saúde. Tratar:

(47) 435-0964 ou

453- 1'023.

Vendo banheira de'
hidromassagem, sem

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

Fone
(47) 275.0203Fax, 371-8351

DESTA

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Ternos ótirnos preços !

Transporte
para:

Faculdqde (local),
\

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraquá do Sul - se
\\�\) .::

www.destaquebrindes.com.br
Rua: João Januárlo A roso,268, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul· se

Vendo loja móveis e

material de

construção, no bcirro
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 salão de
beleza completo, com
telefone, sala de

.massagem e

depilação. Freguesia
completa a 6 anos.

Situada a Ruo Mal.
Deodoro 1708, sala 2,
no centro. Vendo por
motivo de mudança.
Tratar: 371-4851.

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
industrial pré-moldado
de acabamento. Com

200m2, em Schroeder.
Tratar: 9973-9313.

Vendo 2 terrenos de �

frente prefeitura, em
Schroeder. Tratar:
9973�9313.

Vende-se linho
telefonica 376. Tratar:
370-7881. Valor R$
600,00, com Leonel.

Compra-se impressora
HP 700. Tratar:' 372-

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

Troco secadora de
\ .

.

hroupc por um ccrnn o

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. Trdtar: (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 bicicleta

·

brisa infantil. R$ 50,00.
·

Tratar: 370-9228.

-

senac ;;
Jaraguá do Sul

GESTÃO

* Estratégias de '

Compras
05/1 O e 06/10

* Telemarketing
15/Wa 18/10

Informática

* Web Designer

I
* Dreamweaver Ultradev

* Flash Básico
• * Auto Cad

* Cabeamento
Estruturado

* Power Point

Manutenção de I
ocomputadores I
�,*,'&;,'s,'Th.�'Mf�rAV&�J

INFORMAÇÕES
Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

Treinamento de crianças
a partir de 5 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ii 275-3108
Leani
Im ve i e

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

churrasqueira

Amizade
3 dorm, e demais

dependências

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

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

"O mellvor� b aquc, v0Vlhcv co-vwe,y�
�J ót"i/wu;;v.y opÇ<5-e& JIUl!Y me[ho-ve,;}'
� e- co-m"�e,;}' preços",

\

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

, I
IVERSOS I

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

Vende�se som de

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

polegadas pionner
500Wats + 2
módulos Piramyde,
1400Watts + 1 CD

Pioneer, .último
geração x plod 4

cornetas, selenium,
ccrxo grave em

acrílico iluminação'

i6alte�
Corretor de Imóveis

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

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

área de 70m2, coberta com laje para ampliação em

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

'·E fI ,tfEWfuN· O
* TER'RENO' na Ilha 'da Figu;i·;�:Tot. Divinóp;l'i's,
397m2, R$ 15.000,00

VENDE � Casa ern 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 97m>;
cachoeira, água em abundância - Corupá - R$ 39.000,00

ALUGA - ·Sala comercial' - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 270,00
'

ALUGA - Sala comercial - Rua Vida I Ramos - Centro - Corupá
- R$ 550,00

em neon 6 lâmpadas.
Tratar: 9117-0266.

Vende-se telefone
StarTAC 7760,
Motorola - Digital -

Global - R$ 36�,00

Vendo galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto.
Melhor preço da

região. Tratar: 9975-
2825, com Silvio.

Casal do Sul procura
serviço como chacreiro,
com experiência.
Tratar: 275-1527
com Lurdes.

Cuido de idosos.
Tratar: 275-1527.
Procuro emprego
como diarista, todos

VENDE - SE OU TROCA - SE APARTAMENTO
com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila Novo, com4
quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2 socados, solo
de jantar, sala de star,sala de TV, cozinha e lavandeira com

móveis sob medida. Prédio Novo, com piscina e salão de festa,
com duas vagas na garagem. Valor o negociar.

Tratar com Sr. Osmar, fone comercial 371-4135
Ramal21, ou fone residencial 370-8336,

após 'as 18:00 horasr

CORREIO DO POVO - 15

os dias de manhã.
Tratar: 373-4373.

Vende-se chácara
cf 16.000m2, cada,
na Barra Rio Cerro,
próx. Malwee. R$
40.000,00 cada.
Aceita-se contra

proposta. Rua Frida
Piske Krueger, 513, nº
510. Tratar:
9962-5880.

Vendo 3 chácaras,
com 4.350m2 cada,
em Schroeder

próximo usina
,

Bracinho, cf água,
luz, ótimo, para
açude, lazer,
plantação, [ocol
super sossegado.
Tratar: (47) 453- 1023
ou 435-0964.

APARTAMENTO
com suíte, mais 2

dormitórios, por apenas

R� 45.000,00 VOCÊ
SO ENCONTRA AQUI,
VENHA CONFERIR

',; �IMÓVEIS
" �...r'-

CRECI 7146

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493
�1IIIiP'-t...J

ir 370-1788 - Fax: 275-2294

VENDE - Terreno com

672m2 (14x18), Rua
Pedro Schmidt, Ilha da

Figueira (próx. Salão
Vitória). R$ 9.000,00

negOciáveis

VEND-E - Casa mista,
com 86m2, terreno
com 435m2. Rua
Falestino Machado -

Vieiras. R$ 17.000,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

Manequins, Cabides, Estantes, Closet's,' Utilidades Deméstlccs, Etc.
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 -Ienlro - Jaraguá do Sul- Fone/Fax 273-0219

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"S"O 789 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

r:/biiiil
O Dísk l�mu(:ões que el<tá no mercario desde

1995, inicia sua expansão p,�tli <J Hnv,il na grande Curitiba, Estado
do Paraná, Aten!le diariamente 24 horas por d1:( e seu ohj,'thm c
auxiliar o eonsumníor a encontrar $,:B ef'r)pres'asr 0$ produtos e (h�

serviços de seu intefi;.s;Sct, Veja uJgtms exemplos lnfo'(l1uilü'Ot, t.de,foqia.,
venda c a�si:Sl{;nç;a de- eletrQ·e1etr6ni(1)l:,t� restaurantes, lanchonetes,
110!6i$ p viagens, reparos dom&süçj)�, prediais ";. il1dustt1l\;S, limpeza ,"
conservaçáo, jurdjn��,f!.t:ni é� pú.Ísag%mo, produtcs e presentes nacionais

(; imp(ntf�.clou� ruêillcüs) cnh··tmhdro!}� <:lenústfis e outros prodsnos e

.$ef).rko� do seu d1a�t:-! -día.
.

Nosso serviço f p(';rs-on$Jl2�\do, pOSrminlús um rp"md..w de
proflssinnais altamente 'lua !Hh::H.düs paca. atender pl(."Tl;i,;uHc:;nit: g,ttas

necessidades,
Nu OSOO '789 5900 vm:-f obrem tmt'1:s as infcn.TIüçóes

precisa pah'1 fazl!.l' (1 melhor neg6d:{)� nome, 'teleAm.!;':.
horarío de a!endim<él\((> de e. .r.prt$as, prc$lador,," de

pr.ofi5siouais liberoís, além de Home Page c K�ln��j se pcssuírem.
Voce também PQder'it solicitar pelo nome do produtH >tit! st::tvi\;Vt que

p�'jl$·!f4)J'CmO$ várias QpçGh:;�$ para sua [W$(jlJhKt.
Poseuimoa também um banco de dados na internet, quç

inrortnações �tluslvas de nossos clientes fUi,todos (� pod{' ser
pelo: endereço l.\'v�'w�l.nnhrRjnfn"ç(m:), br. onde vocé encontra

produtos c· serviços em prcmocões, ba;,)ta accseur ()< Iink iüssJhe,>d,Q$
Promocionais" ,

Sabe ptir que Q bi�k lnformações 6 difereme?
E simples! Por ser um selyh;n {;(H1l de utilidade pÚhUK:�!.�
não visa. lucro com as liga,;�ó>!'�s pois tcrri ccmo 'W"!DOS'tD,

faci,HtHJ" H. viria da comunidade, �Fr-ox.ill1�.nd{} quem quer
quern quer comprar.

O custo de a(:es�ü ti de !i!.:,'$ n,2:7 o minuto! pulso .nd.n.hnD !�k11I'jkto
pa.r-a manurençào :<iü serviço « qdê' e r-owlm{�:nt-e 1'0tído pela. Emln'atd.
empresa cessionária e Ú,dlnhúsi:radorr.t ·d.el sistema
Pt'irrantD náo csql.w.ç.a: Procurar nunca nw.i� .. Ugu.,?'03'OO 789 5!ilOQ

Antes de eOlHprnr P,.OdUI::05
e Sel"ll;ç05 I:onsull::e,..nosl

RETROESCAVADEIRA,
Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços
Tratar: 9973-8386.,·
Janete ou 371-
9558, sr. Esvaldo

COMPRO CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

COMUNICADO
REVISTARIAS HOn LTDA-ME (Filial), estabelecida
na Rua Getúlio Vargas, 268, Centro, Jaraguá do
Sul - SC, inscrita no CNPJ sob nQ 00.986.168/
0002-07, e no estado sob nQ 253.949.270, vem
comunicar o extravio de notas fiscais modelo D/2

(utilizodcs) de nQ 000.001 0000.050 auto
051857065.

COMPRA-SE MERCADO
Instalações para mercado/
mercearia com estoque,

equipamentos e ponto completo, de
preferência em funcionamento.

(47) 9105-5464

CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contato com

a Oaiana, no telefone:
370-0074 ou 371-6846

,�

PROCURA-SE PESSOAS
Para oportunidade de negócios, a partir de

casa ganhos parciais até R$ 2.000,00
Requisitos: telefone e 2º grau.

Fone: (47) 9992-6045
www.hom.com.br/d irrh e iro

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.

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 -tlm de se

habilitarem para casar os seguintes:

Edital n2 23.428 de 19/09/2001
GEOVANI ARALDI E JOSIANE TERESINHA BERTOI::DI

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Joinville, neste
estado, domiciliado e residente na Rua Angelo Torinelli, 78, apto,
301, bloco D, Vila Nova, nesta cidade, filho de Pedro Angelo
Araldi e Marli Germano AraldL

Ela, brasileira, solteira, contadora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na residente na Rua Angelo Torinelli, 78,
apto, 301, bloco D, Vila Nova, nesta cidade, filha de Sergio Luiz
Bertoldi e Teresa BertoldL

Edital n2 23.429 de 19/09/2001
ROGÉRIO ROTERS 'E ANDREZA CARLA RAULlNO

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Domingos Sanson, 277, Vila
Lalau, nesta .cidade, filho de Pedro Roters e Raulinda Konell
Roters,

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Nova Trento,
neste estado, domiciliada e residente na Rua José
Emmendoerfer, 1245, nesta cidade, filha de Haraldo Tadeu
Raulino e Nadir Valle Haulino,

Edital n2 23.431 de 20/09/2001

Cópia recebida do cartório de Brusque, neste Estado
HAMILTON EVARISTO JUNIOR E ANDREA PEREIÀA BELLI

Ele, brasileiro, solteiro, cirurgião dentista, natural de Blumenau,
neste estado, domiciliado e residente na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 1544, nesta cidade, filho de Hamilton
Evaristo e Maria Helená Ferreira Evaristo,

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Brusque, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Afonso Pena, 105,

'

Brusque, neste Estado, filha de Odir Jose Belli e Natalia Pereira
BellL

Edital n2 23.432 de 21/09/2001
FERNANDO DE LEMOS BASTO E CRISTHIANE VOLTOLlNE
Ele, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Rio de Janeiro, rio
de Janeiro, domiciliado e residente na Rua 3.130, 111, apto,
101, Balneário Camboriú, neste Estado, filho de Aldo Araujo
Maia de Lemos Basto e Felicidade Pereira de Lemos Basto,

Ela, brasileira, solteira; auxiliar administrativa, natural de Corupá,
neste estado, domiciliada e residente na Rua João Planinscheck,
645, nesta cidade, filha de Erli Voltolini e Doralice Berri VoltolinL

Edital n2 23.435 de 21/09/2001
EDSON ROBERTO TASCA E MORGANA PATRICIA ROZZA

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Itá,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Cristina Adriana

Pereira, 587, São Luís, nesta cidade, filha de Jandyr Tasca e

Amelia Tasca,

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Cristina Adriana Pereira, 587,
São Luís, nesta cidade, filha de Atilano Rozza e Lonka
Kuchenbecker Rozza.

Edital n2 23.436 de 24/09/2001

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste
, Estado

NERCI ERBACH E LlDIA SOLANGE CORRÊA
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Tucunduva, Rio
Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua João Schmitt,
Schroeder, neste estado, filho de Albino Erbach e Elma Erbach,

Ela, brasileira, divorciada, talhadeira, natural de Itajaí, neste
estado, dorniclliada e residente na Rua 911 , lote 77, nesta cidade,
filha de Algeo Oorrêae Lydia Cordeiro Corrêa,

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

àc�itar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, paro
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua ArthurMuller,
nº 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dor
razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

EDITAL
PATRICIATAVARES DACUNHAMELLO, 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:

BIJU BOUTIQUE LTDA ME - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA 13 - NESTA;
COM DE MARMORE OLlNARDI LTDA - R 25 DE JULHO 220-
NESTA;
CONDUTRON IND,LTDA- R MARIA UMBELlNA DA SILVA 232
- NESTA;
CRISTIANO DA SILVA CONFECCOES - AV REFWALDEMAR
GRUBA 5249 - NESTA;
DJAIR STEINCK COELHO - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO
888 - NESTA; \
ELlDIO MURARA- RUA ANTONIO CARLOS FERREIRA 1217-

NESTA;
ELlRIO GRUETZMACHER - JARAGUA DO SUL RUA RIO
GRANDE DO NORTE S/NR - NESTA;
GILMAR SPEZIA- RUA ANTONIO MANOEL CORREIA 537-
NESTA;
GILMAR SPEZIA - RUA ANTONIO MANOEL CORREIA 537 -

NESTA;
JANEAMARIA PEREIRA.,- RUA EUPIDIO MARTINS 41 - NESTA;
JARAGUA IND E COM DE MAQUINAS LT ME - RUA MARCELO
BARBI S/NR SL 02 - NESTA;
JOIS CARLOS PERITTO - RUA CARLOS MAY 23 - NESTA;
JOSIANE FRANCISCA RAUPP - RUA GUILHERME C
WAQUENHAGEN 624 - NESTA;
LELlMAR CORREA - R LATERAL LEOPOLDO MEIER S/NR -

NESTA;
LlSMAY CONFEC E ACABAM TEXTIL - RUA WILLY GUNTHER,
S/N§
RIO CERRO - NESTA;
LlZMAY CONF E ACABAMENTO TEXTIL LTD - RUA WILLY

GUNTHER, S/N§ - RIO CERRO:-- NESTA;
UZMAY CONFEC ACAB TEXTIL LTDA- RWILLY GUNTHER, SI
N§
RIO CERRO - NESTA; ,

LlZMAY CONFECACAB TEXTIL LTDA - R WILLY GUNTHER, S/
N§
RIO CERRO - NESTA;
LUIZ CARLOS CORREA DE BONFIM - R 663 NR 40 JOAO
PESSOA - NESTA; )
M,R,BIANCHINI- RUA MARANHAO 110 - NESTA;

,

MARMORARIA OLlNARDI MARM E GRANITOS - RUA 25 DE
JULHO 220 - NESTA;
MILTON ROGERIO GRUTZMACHER-MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 971 APTO 1 004� NESTA;
MILTON ROGERIO GRUTZMACHER - MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 971 APTO 1004 - NESTA;
MILTON ROGERIO GRUTZMACHER - MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 971 APTO 1004 - NESTA;
MILTON ROGERIO GRUTZMACHER - MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 971 APTb 1004 - NESTA;
QUIMICLORO LTDA- RJORGE CZERNíEWICZ 1120- NESTA;
ROBERTO FERNANDES CANDIDO - RUATREZE DE MAIO 155
AP 01 - NESTA;
RONIE MARQUES DA SILVA - RUA LEOPOLDO BLESE CX P 5
- NESTA;

-

RONIR VOIGT - RANCHO BOM S/NR - SCHROEDER;
SAMUEL PIRES--,JOSE EMMENDORFER 1533 ED PETUNIAAN
BRASIL - NESTA;
SIMONE APARECIDA DOS SANTOS - RUA HEINRICH SELL
115 RIO CERRO
SIMONE SOARES DA SILVA - R HERMANN SCHULTZ 158 -

NESTA;
TEXTIL PONTES IND E COM LTDA- R DOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA 131
TEXTIL PONTES IND E COM LTDA- R DOMINGOS RODRIGUES
DA NOVA 131-NESTA;

Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMERECIMENTO: EMPRESA VALORIZA ATUAÇÃO DE COLABORADORES NO PRÊMIO QUALIDADE TOTA�Comissão Organizadora da

Schützenfest define preços Angeloni entrega carro zero

para cliente sorteada em JS
]ARAGUÁ DO SUL - A

Comissão Central Organi
zadora da 13" Schützenfest

espera um público de apro
ximadamente cem mil pes
soas para a Festa dos Atira

dores, que começa de 11 a

21 de outubro, no Parque
Municipal de Eventos. De

acordo com a secretária da

CCO, Daniela Lenzi, a inten
ção é manter a regionalidade
do evento, característica que
temmarcado todas as edições
da festa. "Continuamos com

a mesma meta de público
porque é o número ideal pa
ra um bom atendimento e

manutenção da segu;:ança",
avalia a secretária.

Esta semana, a Associa

ção das Sociedades de Ati

radores/do Vale do Itapo
cu - que promove a festa

em parceria com a Prefei

tura, definiu os preços que
serão cobrados. Os ingres
sos para entrar no Parque
custarão R$ 1,00, de segun
da a quinta-feiras, e R$ 3,00
na noite de abertura, às sex-

tas-feiras, sábados e domin

gos. O preço da alimen

tação ficou definido em R$
1,00cada 100 gramas e R$
7,00 o churrasco. O chope,
tanto da Brahma quanto da

Antarctica, vai ficar em R$
2,25 o copo de 400ml e o

refrigerante a R$ 1,00.
A ornamentação de rua

será feita com cerca de 900
bandeiras que darão urn co

lorido especial às principais
ruas da cidade. O serviço de

alimentação ficará por conta
da Ciluma e o financeiro a

cargo da Caixa Econômica

Federal, que trará o cami

nhão da sorte para a realiza

ção de sorteios de todas as

suas loterias, direto do Parque.
Os bilhetes da extração

3.558-2, da Loteria Federal
do dia 20 de outubro, tra
zem a estampa da logo
marca da Schützenfest. O

sorteio estámarcado para as

18 horas. Serão R$ 100 mil

para o primeiro prêmio e

outros R$ 45 mil prêmios
menores desta extração.

]ARAGUÁ DO SUL - A

comerciante Simone Paulo,
27 anos, ganhou um auto

móvel Volkswagen Gol

zero-quilômetro, modelo
2002, da Rede Angeloni de
Supermercados. A entrega
do carro aconteceu na tarde

de ontem, na loja do Ange
loni, em Jaraguá do Sul. O

prêmio faz parte da pro
moção Sorte pra Que, que
iniciou no dia 3 de setembto

e deve se estender até o final

do ano ou até terminar o

estoque de raspadinhas.
De acordo com o ge

rente da loja de Jaraguá do

Sul, Eliézer Nazareno de

Souza, a Rede Angeloni está
premiando tod?s os clientes

que gastarem acima de R$
50,00 em cada compra, isto

é, a cada R$ 50,00 gastos o

cliente recebe uma raspa
dinha. Ao todo, segundo
Souza, foram confecciona
das três milhões de raspadi
nhas, todas premiadas. Os

\

Cesar Junkes/Cf'

Simone Paulo recebeu as chaves do Gol zero das mãos do gerente Eliézer Nazareno de Souza

balha como ecônomo do

restaurante da Recreativa da

Duas Rodas. Ela Comenta

que esta é a primeira vez que
teve a sorte de ganhar urn
prêmio tão bom como esse.

Ela afirma que sempre faz

as compras da casa no

Angeloni e agora pretende
continuar mais cliente do

que nunca:

conta que fez as compras da

sorte no dia 19 destemês e

ganhou sete raspadinhas. ''A
última estava premiada com

, o carro", comenta Simone,
que já tem um carro e pre
tende vender o que acaba de

ganhar e usar o dinheiro para
terminar a construção da

casa própria. Simone é ca

sada, tem dois filhos e tra-

prêmios são os mais varia

dos, desde eletrodomésticos
a carros. A rede adquiriu 80

carros zero-quilômetro para
serem sorteados. Até agora,
informa Souza, foram sor

teados oito carros no Esta

do todo, e este é o primeiro
que sai para cliente de Jara
guá do Sul.

A ganhadora do GolPrefeitura instala mais três

fotossensores na cidade Comunidade do Rio Molha aposta no turismo religioso
]ARAGUÁ DO SUL - Es

ta semana, a Prefeitura ins

talou mais três fotossensores

na cidade, desta vez nos

semáforos localizados na

Avenida Marechal Deodo
to da Fonseca com a João
Picolli: Rua BernardoDorn

busch com Carlos Eggert
e Rua Bernardo Dornbusch

com Fritz Bartel. O equipa
mento eletrônico fiscaliza

avanço de sinal, que penaliza
omotorista infrator commul

ta de 180 Ufirs e sete pontos
na carteira, e parada sobre

faixa de segurança, com 50

Ufirs e três pontos na carteira
Além desses, já estão em

Operação fotossensores nos
semáforos localizados na

RuaPresidente Epitácio Pes-
/

soa com Estheria Lenzi; Ave
nida Getúlio Vargas com Es

theria Lenzi eAvenidaMare

chal Deodoro da Fonseca

com Domingos da Nova.

Está prevista ainda a insta

lação desse tipo de equipa
mento em mais dez sinaleiras

de Jaraguá do Sul.

Também,estão fm ope
ração controladores de ve

locidade nas Ruas José Theo
doro Ribeiro, João Planin

check,Joaquim Francisco de

Paulo, Bernardo Dornbusch
e Walter Marquardt - to

dos com limite de 60 km/h e

ainda nas RuasJoséNarloch,
Francisco Hruschka, Jorge
Czerniewicz, sendo estas três

últimas com limite de veloci
dade permitida de 40 km/h.

]ARAGUÁ DO SUL - A De acordo com a ge- Com a intenção de im- providenciar a sinalização in-
comunidade do Bairro Rio rente de Indústria, Comér- plantar o turismo religioso dicativa aos pontos turísticos.
Molha pretende aproveitar cio, Turismo e Serviços, a partir do próximo ano, o A equipe deAlimentação
o potencial da região para NiuraDemarchi dos Santos, grupo procura dinamizar os e Artesanato deverá iniciar

investir no turismo religioso. já foram realizadas duas trabalhos através de cinco em breve uma pesquisa na

A idéia foi apresentada pela reuniões com a participação comissões. Os integrantes da comunidade com o objetivo
Associação de Moradores de representantes dos mo- Comissão Histórica já co- de detectar os tipos de ali-

do bairro à Prefeitura, que radares, das instituições meçaram a levantar infor- mentos e peças artesanais que
deve apoiar a iniciativa. A religiosas e da Prefeitura. mações para resgatar a his- podem ser produzidas no

intenção dos moradores é Destas reuniões resultou a tória da localidade e das bairro e oferecidas aos turis-
reunir turistas em torno das criação de comissões de tra- instituições religiosas, entre tas. O grupo do Meio Arn-

características religiosas do balho com o envolvimento outros dados. Também de- biente é responsável pelos
local, como a tradicional de 35 pessoas da comuni- vem manter urna espécie de canteiros de flores a serem

Gruta Nossa Senhora de dade, além de equipes téc- museu para abrigar doeu- instalados ao longo da Via-

Lourdes, que completou 33 nicas dos setores da admi- mentos diversos. Sacra e também pelo traba-
anos este ano e também das nistração municipal de Tu- A Comissão de Marke- lho de conscientização dos

grutas que representam o .rismo,MeioAmbiente,Obras ting está incumbida de moradores sobre a impor-
calvário de Jesus Cristo, eVig1lância Sanitária. Segundo divulgação do intercâmbio tância de se manter e irnple-
construídas ao longo da Rua Niura, é preciso planejar que entre as comunidades, pro- mentar os programas já em

Adolfo Antônio Emmen- tipo de agregação de valores
. .

desenvolvimento, como omover romanas, negocIar a
doerfer e Igreja Nossa Se- se pretende e qual a infra-es- viabilização de transporte c<{ntrole ao borrachudo, pre-
nhora do Rosário. truturanecessária. público mais freqüente e servação clamata e coletade lixo.:

FAÇA A SUA· PARTE! Tê Fora!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ESTUDO: SINDICATO DOS MINERADORES COLOCA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EM DEBATE

Empresa concluiu .estudo que
orientará a mineraçãona região

GUARAMIRIM - o

Sindicato dos Mineradores
da Bacia do Rio Itapocu
está convocando para o

próximo dia 18 de outu

bro, às 19 horas, uma reu
nião no auditório da As

sociação Comercial.Indus
trial e Agrícola de Guara

mirim, para debater com
os vários setores da comu

nidade, o EIA/Rima (Re
latório de Impacto Am

biental), elaborado pela
Estudos Ambientais Caru

so, empresa contratada

para elaborar o projeto, já
concluído.
A informação é do

delegado do sindicato ná

região, Lauro Frôhlich, que
fez a apresentação e discus

são preliminar do estudo

com os associados, em reu

nião realizada quinta-feira,
A reunião contou .corn a

participação do geólogo
Francisco Caruso Júnior,
coordenador do estudo.

Por vários meses, o geólo
go e a eqmpe percorreram
os mais de 60 quilômetros
do Rio Itapocu, proceden
do ao levantamento, desde
a naséente, em Corupá, até

Geólogo Francisco Caruso (E) e equipe no Rio Itapocu

a foz, em BarraVelha.

Depois de aprovado, o
relatório funcionará como
diretriz para a atividade de

mineração na bacia do rió�
indicando com pormeno
res os procedimeni:os. Na
elaboração do projeto, foi
utilizado equipamento de

processamento por satélite,
que permite a obtenção de

dados bastante precisos. O
estudo atende determina

ção do Ministério Público
Federal, que quer a ativida
de de extração de areia e

saibro sustentada 'tecnica
mente, para minimizar os

problemas de degradação
ambiental e custou R$ 95

mil, valor rateado entre as

'empresas do ramo.
MENOR DEGRADAÇÃO

- Frôhlich ainda não tem

previsão sobre quando o

estudo de impacto am

biental podetá ser final

mente utilizado, o que ain
da dependerá de avaliação
no Ministério Público Fe

deral e da realização de

,
Audência Pública obrigató
ria nesses casos. Mas ele

acredita que o levantamen

to será de grande impor
tância para a atividade dos

Edson Junkes/CP

cerca de 30 mineradores

representados pelo sindi

cato. Ele explicou que, atra

vés do estudo, as empresas
mineradoras terão todos

os subsídios necessários

para conduzir o serviço, da
forma mais correta possí
vel. Os benefícios serão

percebidos, por exemplo,
na preservação da mata

ciliar, uma das preocupa
ções atuais dos organismos
de defesa ambiental e da

própria SecretariaMunici
pal de Agricultura e do

Meio Ambiente.
(MILTON RAASCH)

Schroeder vive a expectativa da festa do 37° aniversário
SCHROEDER - A po

pulação do Município está

na expectativa do início dos

festejos comemorativos ao

37° aniversário de fun

dação doMunicípio.A pro
gramação alusiva começará
a ser cumprida a partir de
hoje, com a realização do 10
Baile TípicoAlemão, da So
ciedade Vitória, com ani

mação da Banda Paisagem,
. no Pavilhão São Vendelino.

Para esta segunda-feira, es-

tão previstas diversas ativida-_
des esportivas, a partir das
9 horas, no-Complexo Es
portivoMunicipal.

O feriadomunicipal pela
passagem do aniversário do

Município, que transcorre na
quarta-feira, foi antecipado
para esta segunda-feira (1),
conforme ato já baixado

pelo ExecutivoMunicipal.
A parte principal da pro
gramação estará concentra

'da no próximo final de

semana, com a solenidade

de abertura oficial dos fes

tejos, na sexta-feira (5), 'às 20
horas, seguida do concurso
para escolha da Rainha da

Schroederfest 37 anos, às

20h30, e a realização de um

baile público com animação
do Grupo Momento.

Para sábado (6), a pro
gramação festiva assinala

treino do 4° Motoveloci

dade de Schroeder, às 9 ho
ras, passeio ciclístico, às 10

horas, torneio entre socie

dades de atiradores (moda
lidade chumbinho), às 13 ho
ras. E ainda etapa do Cata

rinense de Canoagem,Noi
te Cultural, shows e baile

com aBandaDanúbioAzul,
alémde distribuição de chope
pelas ruas da cidade.Aindano
domingo 9), haveráalvorada
festiva às 6 horas, prosseguin
do com várias atividades

esportivas e premiação du

rante todo o dia. (MR)

Resolução daAneelpreocupa
agricultores em Guaramirim

GUARAMIRIM - A dis

posição da Celesc em fazer

cumprir a Resolução 456 de
29 de novembro de 2000,
daAneel, que determina que
as concessionárias efetuem o

recadastramento das unida

des consumidoras, atualizan
do tanto aquelas que devem
constar como rurais quanto
as urbanas, gerou reclama

ções entre moradores de

várias localidades no interior

doMunicípio. O motivo da

reclamação é que eles dei

xarão de pagar como con

sumidores rurais de energia,
ficando sujeitos à tarifa ur
bana, que é mais cara.

Acontece que a grande
maioria dos proprietários
estabelecidos nas faixas em

que houve alteração da de
limitação do perímetro ur
bano, há cerca de 10 anos,

desconheciam o fato e fo

ram surpreendidos pelas
notificações feitas pela Ce
lese, como consumidores

urbanos. Pelo menos 280

moradores do interior estão

nessa situação noMunicípio,
conforme estimativa do Se
cretárioMunicipal de Agti
cultura,Alcibaldo Germann.
O motivo do desconten
tamento é a diferença dos
valores das tarifas, que em

alguns casos aumentaram

em70%.

Germann solicitou on

tem a interveniência da

Associação dosMunicípios
do Vale do Itapocu, com
sede emJaraguá do Sul, para
que sejam tomadas provi
dências, a pedido dos pro
dutores, destacando que o

impasse também acontece

em outros municípios. A
secretaria da Amvali con

sultou a direção da Celesc,
em Florianópolis, sobre a

questão. A informação
obtida é a de que o assunto

deve ser discutido direta-
.

mente com a direção da

Aneel, em Brasília, e que en

quanto não existir nova

orientação, os termosda re

solução terão que ser curn

pridos, (MR)

Técnicos agrícolas realizam
assembléia em Guaramirim

GUARAMIRIM - Téc

nicos em agropecuária de

váriosmunicípios do Litoral
Norte do Estado estarão

reunidos hoje, às 14 horas,
no Turis Lanches e Restau

rante, para a realização de

assembléia com eleição da

nova diretoria da entidade e

discussão dos assuntos do

interesse da categoria. Atual
mente, Ivo Rizzolis, de

Massaranduba, preside o

núcleo, que congrega a

categoria na região.
O técnico agrícola da

Epagri e ex-vice-prefeito de
Massaranduba Alfredo

Vavassori é um dos nomes

cotados para a sucessão de

Rjzzolis.
O Litoral Norte é uma

das regiões com maior

concentração dos profis
sionais do setor em todo

o Estado. Cerca de 300

profissionais, entre ativos e

inativos, estão estabe

lecidos na área. Os técnicos

atuam em várias frentes,

prestando orientação téc

nica para o setor agrope
cuário, trabalhando tanto

em órgãos públicos quan
to em empresas e coope
rativas. (MR)

máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Comprar méquínns e ferramentas
.

pelo internet é hiper.
BREITHAUPT .11TradlçAo em Qualidade :.....':...
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Prefeitura encaminhou mais

de R$ 3milhões em projetos
I DíVIDAATIVA: PREFEnuRA COMEÇA A NOTlFICAR SEGUNDA-FEIRA OS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS INADIMPLENTES

Projeto facilita pagamento de
� ,

tributos municipais atrasados
GUARAMIRIM - A

Prefeitura tem mais R$
3,7 milhões solicitados

I

aos governos estadual e

federal, através de pro
etos elaborados pela Se

cretaria de Planejamen
to e Desenvolvimento

Urbano, já-encaminha
dos este ano e incluindo

outros que ainda serão

enviados e a contrapar
tida da participação
financeira do governo

municipal, nessas obras
e investimentos, Os da
dos foram apresentados
pelo prefeito Mário Sér

gio Peixer e pelo secre

tário de Planejamento e

do Desenvolvimento

Urbano, Valério Verbie
nem, na entrevista cole-

. (

tiva semanal do Execu-

tivo à imprensa.
Peixer destacou a im

portância da colabora

ção dos parlamentares
catarinenses no esforço
da administração para a

captação dos recursos,

viabilizando emendas

individuais ou coletivas.

Com a divulgação, o pre
feito procurou eviden

ciar o esforço quea atual

administração está fa

zendo para captar re

cursos externos, partin
do da premissa de que,
só mediante o envio de

projetos bem elaborados
e o acompanhamento da

tramitação sistemática

dos mesmos, será bem

sucedida nisso.

Com os 'recursos re

feridos, mais outros de

financiamento, diversas
obras estão previstas
para os próximos anos,

como a construção da

Estrada. Ilha da Figuei
,ra, reforma do Ginásio

de Esportes Ro-dolfo

Jahn, construção de cre

ches, abrigos para passa
geiros em paradas de

ônibus, entre outras. O

prefeito tem ,viagem pre
vista para Brasília, onde
vai tratar da liberação de

recursos, com acompa
nhamento de deputados
e do senador Jorge Bor
nhausen. (MR)

/.
MAsSARANDUBA - A

Prefeitura começará a no

tificar, segunda-feira, os

contribuintes com tribu

tos municipais atrasados

e inscritos na Dívida

Ativa do Município. Cer
ca de R$ 1 milhão estão

fora dos cofres públicos
municipais, por conta

desses devedores, confor
me o secretáriomunicipal
de Administração e Fi

nanças, Hilário Fritzke.

Ele destaca o Projeto de

Lei Complementar 0021
2001, aprovado esta

semana pela Câmara de

Vereadores, como impor
tante alternativa para os

contribuintes que querem
colocar a: situação em dia.

O projeto instituiu o

Refis/MS (programa de

Recuperação Fiscal de

Massaranduba), criado
nos moldes da proposta
que funciona para os

tributos federais, com a

'mesma finalidade. O

contribuinte poderá, pelo
programa, fazer o paga
mento dos valores pen-

vidas relativas ao ITBI

(Imposto sobre a Trans

missão de Bens Imóveis);
as Taxas de Serviços Públi
cos e as Taxas de Licença.

I NOTIFICAÇÕES - As

notificações convocando

os contribuintes para que
paguem os valores devi

dos será feita até o dia 31

de dezembro. Após esse

prazo, aqueles que per
manecerem inadimplen
te� serão remetidos para
cobrança judicial. Os

débitos pendentes na

tesouraria da Prefeitura

Edson Junkes/CP
Secretário Fritzke estima a dívida em R$ 1 milhão

dentes com o IP1U (Im
posto Predial e Territorial

Urbano), ISSQN (Im
posto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza) e

Contribuições de Melho

rias. Para ter direito ao

benefício do Refis, o con
tribuinte deverá requerer
o termo de opção no pra
zo de 60 dias, a partir da
vigência da lei municipal,

O Refis/MS estabele
ce que os débitos supe
riores a R$ 200,00 po
derão ser parcelados em

até 30 vezes, com paga-

mentos iguais e suces

sivos, de acordo com os

seguintes critérios: em até

dez vezes para débitos de
até R$ 1 mil, com parcela
minima equivalente a R$
50,00; em até 15 vezes

para débitos de até R$ 3

mil, com parcela mínima

equivalente a R$ 100,00;
em até 20 vezes para
débitos de até R$ 8 mil,
com parcela mínima

equivalente a R$ 200,00.
Não estão incluídos na

legislação que concede

estes benefícios as dí-

desdeacumulam-se

1990. Em auditoria de

rotina recente do Tribu

nal de Contas, a Prefei

tura foi instruída a apres
sar a cobrança desses

valores, sob pena de o

Executivo ter que res

ponder por isso, como
pre'(_ê a Lei de Respon
sabilidade Fiscal. A

maior parte da dívida

acumulada é de pen
dências que ficaram de

governos anteriores.
(MILTON RAASCH)

INFORMATIVO PAROQUIAL - 29 e 30/9/2001
'. x 000 ""

Missas

Sábado
15hOO i--r- Matriz (la Eucaristia)

17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Matriz

Domingo
07hOO - Matriz

09h00 - Matriz (la ELXàlÍstia)
19hOO - Matriz

Cresce expectativa-de solução para cobrar a TlP
MAsSARANDUBA/GUA

RAMIRIM/SCHROEDER -

Nota distribuída pelo
gabinete do deputado
Carlito Merss, fez cres

cer a expectativa entre

os municípios da região,
sobre a iminência de
uma solução para a ques
tão da TlP (Taxa de Ilu

minação Pública), que,
as Prefeituras estão im-

pedidas de repassar à

população, por força de
decisão judicial. De

acordo com informa

ções do parlamentar, co
missão especial que dis

__C:llte alteração do pará
grafo da Constituição,
que trata da iluminação
pública, aprovou recen

temente parecer favorá

vel à criação de uma

contribuição municipal
destinada a custear os

serviços públicos de ilu-.
minação pública.

O substitutivo in

cluiu ainda a possibili
dade de cobrança dos

serviços municipais de

limpeza de vias e logra
douros públicos e de

pavimentação e manu

'tenção de vias públicas
I

munLcipais. A matena

seguiu para o Plenário

da Câmara Federal, em
Brasília. Há mais de
dois anos, as prefeituras
de Guaramirim, Schroe
der e Massaranduba de

batem-se com dificulda-
\

des para dar conta dos

gastos com iluminação
pública, acumulando
dívidas com a Celesc.

I

NOSSA M'ENSAGEM

\\A injustiça social cava abismo entre

o céu e o inferno"

A liturgia de hoje ensina' que o inferno não é' dormir
em cama de marfim, vestir-se finamente, fazer grandes
festas. Infernal é ser insensível à fome e à miséria de

irmãos que sofrem ao meu lado. Infernal é esse abismo
de insensibilidade. Abismo que se mostrará

plenamente após a morte;
quem eu maldosamente
exclui aqui na terra, estará
vivendo com Deus, eu, ao

contrário, ficarei sozinho e

incomunicável no inferno

que criei para mim! No Dia

da Bíblia! e sempre, que o

Pai, pela sua Palavra,
toque.nosso coração e dê
nos de sua sensibilidade,

Apoio:

OPORTUNIDADE IMPERDíVELClínica de Ortopedia e

/Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Andem' Jr � CRM 8879

. TAFAC - TAVARES
F. F. COML. �TOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença -T" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125 seu amor e sua compaixão

Vendo FUSCA, ano 781 todo oriqincl,
único danai' em perfeito estudo, preço a

combinar. Tratar 275-19391 sábado e

domingal preferencialmente 'pela rncnhô,
cl Fábio. (Venda �or motivos financeiros) .,

Áfendemos comuflos orfopédica e fraumafologica, imobilizações qenodos.
punções orficulares, �urolivas, ele. (47) 373-2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - GuaramirimlSC
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Guerra não chegou
I

sável pela orientação das

pessoas que se aventura

ram a ir até o autódromo

era a mesma que há dé

cadas cumpre a função:
um bando de vehinhos e

velhinhas de camisetas
amarelas e bonés, capri
chando 'na coreografia pa
ra indicar caminhos a cada
veículo que passava pelo
portão principal. Em gerál,
errados.

A única presença
policial visível chega a ser

cômica: um carro fajuto de
duas frentes, exposto n_o
gramado ao lado do mu

seu do autódromo, com a

inscrição "sherif" nas

portas. No mais, nenhuma
revista ou vistoria em

carros ou caminhonetes,
bolsas ou pacotes. Se

�·:·r
"

ESPORTE

...

·i·� SÁBADO, 29 de setembro de 20
�

------------------�.�'�.�--.----------�--------.--------�

alguém ontem quisesse
entrar em Indianápolis
com uma ogiva nuclear no
porta-malas, não seria

incomodado por ninguém.
Talvez não hajamesmo

motivo para grandes pa
ranóias. Os últimos discur

sos do presidente George
W. Bush têm servido para
injetar um 'mínimo de

confiança na população.
Bush garante, do alto de

sua posição de defensor da
liberdade e dos bons cos

tumes, que os atentados do

último dia 11 não vão s.e

repetir, e que o estilo de
vida de seus cidadãos está

assegurado.
"Temos muitasorte de

. ter' nascido nesta terra",
disse ontem Bush num dis
curso para seismil aeroviá-

FATMA
SANTA CATARINA

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul faz

saber:

EDITAL

A Fundação.do Meio Ambiente - FATMA, co
munica que realizaráAudiência Pública para
discussão do Relatório de Impacto Ambiental -

.RIMA, do Contorno Ferroviário das cida

des de Jaraguá do Sul e Guaramirim, no
dia 04/10/01, às 19:00 horas, no Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuá

rio, situado à Rua Francisco Fischer, nO 60,
Centro, Município d� Ja�aguá do Sul, Santa

Catarina, convidando a população em geral.
O documento RIMA, continua à disposição
para consulta nas bibliotecas da FATMA, à
Rua Felipe Schmidt, 485, 2° andar, Centro,
Florianópolis; na Coordenadoria Regional
da FATMA de Joinville, Rua Princesa Isabel,
220, 2° andar, Centro, Joinville; na Biblioteca

da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à
Rua Ida Bona Rocha, nO 101, Centro; na

Prefeitura Municipal de Schroeder, à Rua

Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro;
e na Secretaria de Planejamento da

Prefeitura Municipal de Guaramirim, à Rua

2� de Agosto, nO 2042, Centro.

Florianópolis, 24 de Setembro de 2001.

Jacó Anderle

Diretor Geral

postos de gasolina, ca

minhões e tratores, não se

via nenhum sinal da beli

gerância explícita da Casa
. Branca.

As bandeiras,' aliás,
serão a marca do GP dos

EUA: Cemmil torcedores

receberão as suas domin

go, doadas pela SAP,
patrocinadora da prova, e

pela Bridgestone. No alto

das arquibancadas da reta

principal, mais 50, de

tamanho gigante, serão
instaladas.

I FÓRMULA 1: GRANDE PRÊMIO DE INDIANÓPOLlS SERÁ MARCADO PELO PATRIOTISMO. CEM MIL TORCEDOR'ES RECEBEM BANDEIRAS AMERICANAS
\ -

INDIANÁPoLIS - Em

um país que se diz em

guerra, embora ainda não

se saiba direito contra

quem, Indianápolis não

lembra em nada o atual es

tado de ânimo dos ameri

canos. O autódromo, que
a partir de hoje abre os trei
nos para a penúltima etapa
do Mundial de Fórmula 1,
é um oásis de tranqüilidade
no meio-oeste dos Esta

dos Unidos.

As medidas de segu
rança prometidas pelos
organizadores da corrida
só serão implantadas hoje,
com a abertura do circuito

para o público. Ontem, a
vida no Indianapolis Mo
to� Speedway correu na

mais completa normali

dade. A equipe respon-

Atletas

passaram
por avaliação

SÃO BENTO DO SUL -

o Cenesp (Centro Nacional
de Esportes), através do
Centro de Educação Física

da Udesc, terminou ontem

a
.

avaliação de atletas que·
participaram da 14' edição
dos Joguinhos Abertos. Esta
iniciativa do Ministério dos

Esportes faz parte do pro�
jeto de mapeamento do jo
vem atleta brasileiro e, em

Santa Catarina, ganhou a

parceria da Fesporte e da
Udesc.

Até o final dos Joguinhos,
hoje, para um total de quase
três mil adetas, serão avaliados
cerca de 350, um número
considerado razoável pelo
coordenador da equipe da

Udesc, Lorival Carminatti.
. 'Tivemo? algumas dificulda

des de comunicação e estrutura
nó início mas chegaremos a

um número satisfatório e

importante para nosso banco
de dados. Em Recife, nos
Jogos daJuventude, a estrutura
era maior, com duas equipes,
mais equipamento e facilidade
de locomoção."

a Indianápolis
rios no aeroporto de Chi

cago, onde anunciou inves

timentos da ordem de US$
5(i)0 milhões para aumentar

a segurança dos aviões,
com instalação de câmeras

de vídeo nas cabines,
portas blindadas e sistemas

de controle remoto de ae

ronaves a partir do solo

para casos de sequestro ..

''Voar naAmérica é seguro,
vamos devolver nossas

companhias aéreas aos

americanos!", conclamou o

presidente.
A três horas de carro

dali, na capital do Estado

de Indiana, a impressão
que se tinha era a de que o

tal estilo de vida, de fato,
estava garantido. Exceto
pela profusãode bandeiras
dos EUA em carros, casas,

se encarregar de juntar �

dinheiro. A SAP jámand ç

US$ 100 mil. Antes a

largada, amanhã, o Co (

das Crianças de Indian a

polis vai interpretar oHi
a

Nacional dos EUA
°

alguns bombeiros que pa
a

a

ticiparam dos trabalhos
c

resgate no World Tra·
(

Center darão uma volta 8

pista, para o êxtase d 2

estimadas 180 mil pesso c

nas arquibancadas. t

É isso que será o G n

dos EUA. Não uma fes .

Em volta do autódro- do automobilismo, m ê

mo, serão montados 37 uma manifestação d'�

postos de arrecadação de patriotismo de um pa F

doações para as famílias ferido. A F-l vai serv t

das vítimas dos atentados apenas de pretexto para
c

de Nova York, Washing- catarse coletiva de que'
ton e Pensilvânia, A Cruz americanos precisam tant

Vermelha Americana vai-" (FLAVIO GOMES)

�--__
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ncontro de pólos do vôlei
ai reunir cerca de 600 atletas
]ARAGUÁ DO SUL -

este final de 'semana, será

ar alizado o primeiro encon

id Q entre dez pólos de vôlei,
;

as dependências do Colé

:0
.

o Divina Providência, a

ln
artir das 8h30. O evento

Ii
ai reunir aproximadamente

'\
00 atletas adeptos da mo-

alidade, nas respectivas
pa ategorias entre 9 e 15 anos,
s

o feminino e masculino.
a

o todo, serão realizados
a 87 jogos, sendo que cada
d artida seguirá até os 15
o antas para dar condições

todas as equipes entrarem
Gm quadra.
:s· O professor-e técnico de

n ôlei da Fundação Munici

d 'aI de Esportes, Benhur
ta perotto, diz que o'objetivo
v rincipal é abrir espaço para
.a queles atletas que treinam,

as nunca tiveram oportu'o
idade de participar de ne-

nhuma competição. "Esta
também é umamaneira que
encontramos para perceber
alunos que se destacam nesta

prática esportiva. Os me

'lhores serão convidados pa
ra treinar junto à fundação e

passarão a defenderJaraguá
do Sul em competições fora
da cidade", destaca.

Como forma de estí

mulo, os quatro primeiros
vencedores até 13 anos

receberão prêmios como

troféus e medalhas. Nas

categorias de 13 a 15 anos,
os três primeiros vão rece

ber medalhas. "Também
vamos premiai' as escolas

com bolas, desta maneira es
tamos dando incentivo e

material para que as institui

ções de ensino tenham

condições de dar continui
dade à prática do vôlei",
enfatiza. (FR)

ôleiparticipade competições
]ARAGUÁ DO SUL -,- A

guipe feminina de voleibol
o Município está partici
ando da primeira Copa
tapema de Voleibol Infan

o-juvenil, que teve início na
anhã de ontem e prosse
e até a tarde de hoje. As
ompetições vão envolver

tletas das categorias até 16

os, no Ginásio de Espor
es Vitor José de Carvalho.

Promovido pela Prefei

ra de Itapema, com apoio\
a Corretora Morart e Bo-

icário, os jogos vão reunir

tletas das cidades de

araguá do Sul, Balneário
amboriú, Itapema, São

João Batista e Nova Tren-
I

to. Hoje, Nova Trento en-

tra em quadra contra o time
de Balneário Camboriú; às

10h30 enfrentam-se Ita

perna e São João Batista. À
tarde, a partir das 14 horas,
jogam Jaraguá do Sul e

Nova Trento; às 15h30,
Itapema contra Balneário

Camboriú, e, às 17 horas,
será a vez dos jaraguaenses
enfrentarem o time de São

João Batista.

As pessoas que presti
giarem os jogos vão concor
rer a brindes como bolas de

vôlei, camisetas e produtos
da empresa Marcelo Sports.

proximadamente 25 atletas estão representando
chroeder nas competições da 5a Copa Sênior Sistemas de

oleibol, que está acontecendo na cidade de Blumenau, na

ategoria Adulto feminino e Sub-17, no masculino. As me
-

as do vôlei já estão disputando a segunda etapa e, neste

inal de semana, brigam pelo primeiro lugar na chave. O
.

e masculino joga hoje e amanhã.
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I RECURSO: CONCESSIONÁRIA ENTREGOU R$ 9 MIL PARA AS NOVE EQUIPES ENVOLVIDAS NAS COMPETiÇÕES
.

'

,

Campeonato das Escolinhas
recebe patrocínio da Caraguá

\
]ARAGUÁDO SUL-Na

'noite de quinta-feira, foi
realizada solenidade de

entrega do patrocínio
oferecido pela Caraguá
Veículos para o Campeo
nato Municipal das Escoli
nhas, promovido pela Liga
]araguaense de Futebol. O

evento, realizado na estru

tura da concessionária,
contou com a participação
de representantesdas nove

equipes envolvidas �o cam

peonato, além de dirigentes
e atletas. A Caraguá en

tregou valor de R$ 9 mil,
que será distribuído igual
mente entre as equipes.

O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, diz que
este dinheiro será utilizado

para custear .corn as despe-

Cesar Junkes/CP

Atletas e dirigentes de clubes receberam patrocínio da'Caraguá

sas básicas dos times e dará

condições para que as .

competições sejam realizá
das - previstas até o mês

de dezembr�. "Para a Liga
este patrocínio é um mar

co, é muito gratificante

. trabalhar com parceiros des
te porte, só temos que elo

giar a visão social que a em

presa tem e agradecer pelo
apoio", diz o presidente,
destacando que as pessoas

que praticam o futebol em

Jaraguá do Sui, em geral, são.
abnegadas, que não têm

condições para sustentar a

prática esportiva. Ele infor
ma que o campeonato das

escolinhas envolve aproxi
madamente 900 atletas,

- Esta foi a maneira

que a empresa encontrou

,para se aproximar mais da

comunidade. A intenção é

reverter benefícios para o

próprio Município, onde a

Caraguá Veículos escolheu

para estruturar sua sede -,

explica o superintendente da
concessionária, Jurandir
Botelho Machado. Com o

patrocínio, a empresa vai

receber espaço para publi
cidade nas camisetas, além
de faixas e placas nos cam

pos que forem realizados os

jogos. (FABIANE RIBAS)

Hoje acontece as rodadas dos campeonatos da LJF
]ARAGUÁ DO SUL - As A sétima' rodada do Vitória x Alvorada; no Es- Futebol, a 15" edição do

respectivas rodadas dos Campeonato' da 1" Divisão tádio do Guarani, Guarani 'Campeonato Sênior "A
\

campeonatos promovidos de Amadores será amanhã, x Garibaldi, e, no Estádio Gazeta" teve os jogos can-

pela qga Jaraguaense de a partir das 13h30 nos Cláudio Tomaselli, entram celados e transferidos para
Futebol, que deveriam ter aspirantes; e, às 15h30, nos ern campo Tupy x Aliança. hoje. Na oitava rodada en-

acontecido no final ,de se- titulares. No Estádio do Esta rodada será a folga do frentam-se João Pessoa x

mana passado e foram adia- Flamengo, enfrentam-se Cruz de Malta. SantoAntônio e Rio Molha

das devido ao mau tempo, Flamengo x Ponte Preta; no Também promovido x Kiferro. Nesta etapa, quem
vão acontecerhoje e amanhã. Estádio do Vitória, jogam pela Liga Jaraguaense de folga é a equipe doVitória. (FR)

Nadadores de JS foram convocados ao Interfederativo
]ARAGUÁ DO SUL - Os jaraguenses que vão vocados". "Fazem parte Joguinhos, além de sermos.

Cinco nadadores da equipe participar são, na categoria destes convocados as na- a segunda melhor equipe
Aji!lc/Urbano/FME fo- Infantil: Aline Ossowski, dadoras Marina Fructuozo, infanto-juvenil do Sul do
ram convocados para fazer Ana Zanandrea e Talita Belisa Franzner e Talita Brasil". Além do troféu

parte da delegação que vai Hermann; na categoria Ju- Hermann, que foram carn- Chico Piscina, o grupo
disputar, junto com a equi- venil, Belisa Franzner e peãs do feminino pela equi- também estará participando,
pe de Santa Catarina Infan- Marina Fructuozo, pe de Jaraguá do Sul nos nesta mesma data, da Tra-

to-Juvenil, do 23° Cam- O técnico da equipe, Joguinhos Abertos", consi- vessia da Lagoa do Peri, em
peonato Interfederativo Ronaldo (Kiko) Fructuozo, dera Fructuozo, acrescen- Florianópolis - primeira
Infanto-Juvenil "Troféu também foi convocado a tando que a equipe feminina etapa do Circuito Mercosul
Chico Piscina". O evento vai fazer parte da direção téc- vem cada vez mais mostran- de Travessias 2002 e também
acontecer na cidade de nica do selecionado. "Fo- do todo o seu potencial. da terceira etapa do Circuito

Macaca, em são Paulo, en- mos a equipe do Estado "Fomos campeões na nata- Pró-swirn de natação, que será
tre os dias 5 a 7 de outubro. que mais atletas foram con- ção femeina na Olesc e realizado em Joinville.

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estourá o balão e gçll':1ha prêmios;

documentação grátis, capacetes, pneus'
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA
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I SUL-AMERICANO: COMPETiÇÕES DE BICICROSS VÃO ENVOLVER MAIS DE 350 PILOTOS

Parque Malwee será palco do

Campeonato
]ARAGuA DO SUL -

Ontem foi realizado reu

nião-almoço par� divul

gar a realização do Cam

peonato Sul-Americano
de Bicicross, que será no

próximo final de semana,
(entre os dias 3 e 7 de ou

tubro) nas pistas do Par

que Malwee. O evento
vai contar 'com a par

ticipação de aproxima
damente 350 pilotos
vindos de países como a

Argentina, Chile, Vene
zuela, Equador, Bolívia
e Colômbia, além do
Brasil. Os organizadores
da competição têm ex

pectativa de envolver
diversos pilotos e acre

ditam no sucesso do
evento pelo fato de o

Brasil estar sediando
umá competição deste

porte' pela primeira vez.

A equipe de Jaraguá
do Sul, que tem a Mal
wee Malhas como patro
cinadora oficial, vai

.

contar com a atuação de
mais de 40 pilotos', que
treinam semanalmente
para conquistar resul
tados positivos - na

semana passada con-·
quistaram 12 títulos no

Campeonato Regionàl
Sul.

O atual presidente
da Federação Catari
nense de Bicicross, Val
dir Moretti, destaca que
a pista do Parque Mal
wee está sendo equipa
da com excelente infra-

,>

estrutura, foi instalado
sistema de iluminação
para que, caso aconte

çam atrasos, as compe
tições possam ser efe
tuadas no período da

Sul-Americano

Edson Junkes/CP

Wandér Weege (D) e o presidente da FCB, Valdir Moretti

noite.
Os organizadores in

formam que as provas
do Sul-Americano vão

acontecer, independen
te do tempo. Pàra evi-

,

tar transtornos, será

montado pódio alterna
tivo com cobertura, em
caso de chuva. Os gal
pões vão contar com

serviço de alimentação
para dar total tranqüi
lidade aos participan
tes e para as pessoas

que forem prestigiar o

evento.Equipe da Malwee que irá disputar o Sul-Americano, em Jaraguá do Sul

INSCRiÇÕES
As inscrições para o Campeonato Aberto de i
Handebol podem ser efetuadas até 8 de outubro, com'
o congresso técnico agendado para o dia 9 do mesmo

mês, a partir das 19h30, na Liga Jaraguaense de
Futebol. A ser desenvolvido em duas etapas (de 19 a I

21 e de 26 a 28 de outubro), o evento é destinado a

atletas que residem, estudem ou trabalhem nos

municípios deJaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Corupá e Massaranduba. O valor da inscrição é de

R$ 50,00 por equipe.

COROA BOM DE BOLA
O encerramento do primeiro Campeonato de

Futebol Sênior "Coroa Bom de Bola" será realizado

amanhã, pelas equipes da Karlache e do Acaraí. O

Juventude Estrada Nova disputa o terceiro lugar da
competição com o Santo Antônio. As finais vão

acontecer no Sesi, com a primeira partida prevista
para as 9h15 e, a finalíssima, 10 horas.

HANDEBOL
AFundação Municipal de Esportes promove a partir
das 8 horas de hoje, no Ginásio de Esportes Arthur
Müller, uma competição envolvendo integrantes dos
19 pólos de handebol. Previsto para encerrar às 18

horas, o evento vai reunir aproximadamente 600

atletas, que vão disputar um total de 42 partidas.

_lnformasões: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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