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Maristela eVitinho filiam-se aoPFL

possibilitando dobradinha.em 2002
A vereadora Maristela Menel filiou-se ao PFL

de Jaraguá do Sul, na tarde de ontem, último dia

para a transferência partidária ou filiação de quem

pretende disputar as eleições de 2002, com a

promessa de ser a candidata do partido a de

putado estadual no próximo ano. Também filiou-

se ao PFL o médico Víctor BauerJúnior, Vitinho,
. filho do ex-prefeito do Município Víctor Bauer e
irmão do vice-governador Paulo Bauer,

O vereador Vitória Lazzaris filiou-se ao PPB,
registrando a segunda baixa no PMDB.
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Os moradores de Schroeder são contrários à implantação da linha férrea no Município, o que pode acontecer com a

retirada dos trilhos de Jaraguá do Sul. O prefeito Osvaldo Jurck quer mais participação no projeto. Página 7

Bicicross iniciou

na tarde de ontem

no Parque Malwee
PAGINA 12

-

AtrizAndréa Beltrão

volta às novelas em

papel de malvada
CADERNO EXTRA

I

Consistem recebe
certificado ISO 9001

A DVQ! do Brasil Certifi

cadora entregou ontem à Con

sistem Sistemas o certificado
ISO 9001. A empresa come

morou 15 anos e fez o lança
mento de três novos produtos.

PAGINA 5

Seminário vai discutir

política agrícola em]S
A Gerência de Agricultura

da Prefeitura e a Epagri pro
movem, na próxima quarta
feira, seminário para a criação
do Plano Municipal de Desen
volvimento Rural.

PAGINA 6

Convênio vai facilitar
vida de deficientes
o Mi�istério Público do

Trabalho e oMinistério do Tra
balho e Emprego assinam con

vênio na semana que vem para

inserção de portadores de defi

ciência no mercado de trabalho.
PAGINA 7

PA de Massaranduba
recebe equipamentos

A Prefeitura já investiu R$
,

35 mil em obras de adaptação
do prédio da, Unidade Sanitá- .

ria e aquisição de equipamentos
para oPA (pronto Atendimento).

PAGINA 8

Ajinc apresentou o

trabalho da entidade
AAjinc promoveu jantar na

-

recreativa da Argi para apre
sentar o trabalho que a entidade

desenvolve pelo esporte.
PAGINA 11

de outubro, o Jornal CORREIO DO POVO em parceria
com a UNERJ, lançam uma promoção de

assinatura para os acadêmicos.
AGUARDEM!I
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Lei obriga caligrafia legível em receitas
JAIME DUARTE - Depatado estadual e presidente do PPS de se

Em Santa Catarina receita médica legível agora é lei. Com o propósito de
tornar compreensível o que médicos e dentistas escrevem nas suas receitas

apresentei, na Assembléia 'Legislativa, uma proposta que foi sancionada pelo
Governo do Estado. Trata-se da Lei na 11.851, de 25 de julho de 2001. A

partir de agora, às profissionais dos hospitais e postos de saúde que atendem

pelo SUS, em território catarinense.devern escrever de forma legível as receitas
destinadas a seus pacientes. O paciente que não decifrar a l�tra tem direito de

pedir uma cópia datilografada ou impressa em computador:
Quem não cumprir a lei poderá receber advertência, multa em dinheiro e

até perder o direito de atender pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com

a medida, cabe à Secretaria Estadual de Saúde fazer cumprir a legislação para
evitar que ocorram trocas de medicamentos que possam comprometer, a

saúde do paciente, alterações de posologia e mudanças no intervalo de tempo
entre as dosagens.

O velho hábito de escrever dos profissionais da área médica, que.deveria
fazer parte do passado, torna-se a cada dia mais um ptoblema para O nosso já
deficiente sistema de 'saúde.

Nossa lei visa facilitar a leitura das receitas médicas e odontológicas pelos
pacientes, balconistas de farmácia ou farmacêuticos. Não são raras as vezes em

que os profissionais de farmácia não conseguem entender. O passo seguinte
f tentar decifrar ou até mesmo adivinhar os hieróglifos.

A nossa saúde não pode ficar sujeita a problemas de tão fácil solução. O
paciente tem o direito de conseguir identificar facilmente o remédio e a

posologia que estão sendo receitados. Cabe ao emissor, no caso médicos e

dentistas, facilitar esta identificação, através da emissão de receitas de fácil
entendimento.

O Código de Defesa do Consumidor determina, no seu Artigo 60, que
são direitos do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes

produtos e serviços ...
" OMinistério da Previdência e Assistência Social chegou

a' sabatinar os médicos por insistirem na cultura de não passar informações
claras aos pacientes depois que o novo Código de ÉticaMédica fd referências
aos garranchos.

Espero que, com a entrada em vigor da lei em favor da cidadania e da
saúde da população, não pairem mais dúvidas entre farmacêuticos, balconistas
de farmácia e pacientes sobre como interpretar uma receita médica.

,

\

Queimadas incontroláveis
MARAOusnNAlwusE-AmbientaJistaemembrodaONGAmit!JsdaNatureza

Está dificil para o Brasil perder o título de campeãomundial das queimadas,
concedido pelo Fundo Mundial para a Natureza. O País continua a enfrentar
neste grave e secular problema, principalmente no período de seca. O Ibama

proibiu as queimadas até o mês passado, na tentativa de controlar o fogo, que
,

tem provocado grandes destruições.
Quem faz queimadas não conhece realmente os problemas causados

pelo fogo. De modo geral, os incêndios constituem poderosos agentes
modificador do meio ambiente, pois afetam o solo pelo aumento da

temperatura e destroem a cobertura vegetal, que deveria gerar o futuro húmus
no período das chuvas. /

A primeira safra depois de uma queimada é, geralmente: boa. Mas da

segunda em diante, os problemas começam a surgir. Então o agricultor
percebe que a terra queimada precisa de mais adubo, mais aragem e mais mão
de-obra. O agricultor custa a entender que 'as queimadas vão deixando sua

terra pobre e dificil de cultivar. Seu lucro 'fica sempre menor e daí ele começa a

se perguntar o porquê. Isso acontece porque o fogo se propaga também por
baixo do solo e, assim, raízes e sementes, microflora e micro fauna são

destruídas e a terra fica esterilizada. Simplificando, o fogo mata as minhocas e

outros organismos vivos que fazem a terra mais fértil e produtiva.
Outro problema é que as queimadas podem se 'tornar incontroláveis,

porque as faíscas são facilmente carregadas pelo vento, atingindo outros locais,
i'nclusive áreas de preservação permanente. Se as pessoas tivessem o

conhecimento de como o fogo empobrece a vegetação e destrói ou afugenta
os animais, jamais fariam queimadas'.

O que o homel? consegue de�truir com o fogo em pouco tempo, a

natureza leva dezenas de anos para recompor, com os solos e a vegetação.
Apesar das recomendações divulgadas continuamente sobre os perigos das

queimadas, este hábito ainda persiste entre' os proprietários de terras.

Consideram mais fácil fazer a limpeza de uma área com fogo, mas não lembram
o quanto um incêndio é prejudicial à natureza. Na hora de contabilizar os

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

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

o conceito de violência ou
a tematização da violência co
mo objeto das ciêncías sociais

é fenômeno recente. Sua de
núncia está associada a pro
cessos sociais de conquista de

direitos civis, ancoradas na

Revolução Francesa, e sua

prática - apesar de intensa

até os dias atuais, tanto nas

mínimas unidades familiares

quanto nas políticas extensi

vas de Estados autoritários,
totalitários e monopolistas -

tem sido sistematicamente

condenada pelas entidades de

direitos humanos. Estas bus-

, caram, nos últimos 200 anos,

desvelar cada vez mais novas

formas de violência, buscan
do minimizar o poder de ho
mens sobre homens, com a

subseqüente desumanização
dos submetidos por meio de

coerção física.

Tal questionamento não

ocorria no passado porque aos

atos de violência não corres

pondiam à consciência .da
violência. Somente 'la partir
das últimas décadas é que a

violência se constitui como

objeto de sociologia e, portan
to, eixo de discussão. Exem-

'

•

A violência

r:A .

u
.

b /.'tno encta ana isa-se

através dos meios de

comunicação e assume,

hoje, diversasformas...l
plo clássico da exposição-reve
lação está nas relações de ser

vidão, em que ao senhor cabe

omonopólio do castigo. Tal fa
to aparece de forma tão legiti
mada que a tortura e a morte

de um escravo não eram leva

das em consideração como atos

de barbárie, visto que o escra

vo, como os animais, não dis

punha do mesmo status de ci

dadania dos outrosmembros da
sociedade. Animais, escravos e

até. mulheres eram considera

dos parte da propriedade.
Nesta estratégia do des

velamento, em que um ato

passa a ser incorporado ao

campo da violência, aparecem
hoje as agressões contra mu

lheres, crianças, animais e

mesmo à natureza, os primei
ros até então dissimulados na

equilibrada relação familiar.

Não se trata de propor a

violência como uma constan

te, corno algo inerente à es

pécie humana. Observamos
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somente que ela é encontra

da constantemente na trama

social de vários períodos his

tóricos. O que importa res

saltar é o fato de que, a par
tir do século 19, com a mo

dernidade, a violência adqui
re uma conotação moral e

passa por um processo de do

mesticação e de racionalização.
A violência assume hoje

diversas formas e nem todas

são produzidas por uma mes
ma causa, já que os atos de

violência têm distintas ori

gens. Atualmente, observa-se

que, com o fracasso das ideo

logias e com a saturação das

formas políticas e econômi

cas, a violência é posta a nu.

Não há mais o que esconder.

A violência banaliza-se atra

vés dos meios de comunica-
, ção

.

e assume, hoje, diversas
.

formas, Observamos, no en

tanto, que ao contrário de três

décadas atrás, a maioria delas

não tem conotação política.
Algumas dessas formas podem
ser çontroladas através de meios

legais, enquanto que outras ne

cessitam de um amplo debate e

de um custo que, a curto prazo, a
sociedade não está disposta apagar.
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Convênio garante inserção
.no mercado de trabalho

]ARAGuADO SUL-Na
próxima quinta-feira, .re
presentantes do Ministério
Público eMinistério Públi

co do Trabalho assinam

convênio com as entidades

jaraguaenses que traba

lham com portadores de

deficiência para a efetiva

ção do programa de inser

ção no mercado de traba

lho de pessoas portadoras
de deficiência. A iniciativa

tem por objetivo, segundo
o auditor fiscal do tra

balho, Luiz Carlos Lum

brelas Rocha, sensibilizar os

empresários e lembrá-los
da Lei 8213/91, que prevê
a contratação de portado
res de deficiência em em

presas com mais de cem

funcionários. De acordo
com Rocha, a cobrança da
lei somente não foi possível
até agora pela ausência de

mão-de-obra qualificada e

de projetos de qualificação
profissional destinados a

essa clientela.

Rocha informa que nos
últimos meses foi realiza

do um levantamento com

pleto entre as empresas do

Município para detectar

que tipo de qualificação
profissional deve ser feita
e ainda para detectar quais
as empresas que estão pre
paradas para receber esse

tipo de funcionário. "A

dignidade de qualquer ser
humano adulto depende
basicamente de sua capaci
dade de sobreviver através
do trabalho", enfatiza o

auditor. Ele explica que as

empres.as com mais de
cem funcionários que não

estão cumprindo a lei re

ceberão uma notificação
recomendatória coletiva,
instrumento criado pelo
Ministério Público do Tra-

balho e Ministério do Tra

balho e Emprego.
O auditor 'explica que

o programa de inserção no
mercado de trabalho entre

as pessoas portadoras de

deficiência visa ainda o

combate a todas as formas

de discriminação e promo
ção da igualdade de traba

lho. Este programa preten
de servir de modelo para
o Estado de Santa Cata

rina. Rocha lembra que es

se convênio representa um

avanço nas relações de tra
balho e é resultado de um

amplo trabalho realizado
entre as partes interessadas,

A coordenadora daAadav

(Associação Assistencial de
Deficientes Auditivos e

Visuais), assistente social
Luiza Helena rosa, enfatiza
que atualmente 11 defi
cientes auditivos que fre

qüentam a entidade já estão
trabalhando em uma gran
de empresa da cidade e

mais 20 prestam serviços
para essa mesma empresa
na Oficina Terapêutica da
Aadav confeccionando
acessórios. Luiza Helena
ressalta que dos 190 associa
dos da entidade, 56 já estão

no mercado de trabalho.
A assinatura do convê

nio está marcada para as 9

horas, no auditório do Sin
dicato dos Trabalhadores
do Vestuário, com a pre
sença do delegado regional
do' trabalho, ArieI Arno
Pizzolatti, subdelegados de
Blumenau e Joinville, José
Carlos de Oliveira e José
Paulo Vicente Cabral, e

mais o procurador do Mi
nistério Público do Traba

lho, Jaime Roque per6t
toni, além dos representan
tes legais das entidades e

convidados.

Edson Junkes/CP
Deficientes auditivos trabalham na Oficina Terapêutica da Aadav

IRESISTÊNCIA: FATMA VAI REALIZAR NOVA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR O CONTORNO FERROVIÁRIO
) ,

)

Moradores de Schroeder não

querem a linhaférreanomunicípio
]ARAGuA DO SUL � O

prefeito de Schroeder, Os
valdo Jurck, conseguiu que
a Fatma (FUndação do Meio
Ambiente) se comprome
tesse a realizar uma nova

audiência pÚDlica� desta vez

no próprio Município, para
discussão do Relatório de

Impacto Ambiental dp
Contorno Ferroviário das
cidades de Jaraguá do Sul e

Guaramirim. A decisão foi
tomada durante a audiência

pública realizada na noite de
quinta-feira no Sindicato dos
Trabalhadores do Vestuário,
quando apfoximadamente
80 pessoas; entre lideranças
populares e políticas partici
param. De acordo com
Jurck, a nova audiência ainda
não tem data definida.

Durante a audiência
realizada emJaraguá do Sul,
compareceram dezenas de

moradores de Schroeder,
que demonstraram, através
de cartazes e faixas, serem
contrários à instalação da

linha férrea no Bairro

Schroeder I, um dos mais

populosos do Município. O
prefeito ressalta que todos
os moradores deste bairro
não estão satisfeitos com a

absorção de quilômetros de
linha, férrea pelo Município

Audiência pública realizada na noite de quinta-feira pela Fatma diversas lideranças comunitárias
de Schroeder, Segundo ele,
o trajeto traçado no projeto
inclui a passagem da linha

por locais de pastagem, agri-
.

cultura e mata atlântica.

O prefeito enfatiza ainda
que até agora todas as de
cisões foram tomadas sem

a prévia consulta às partes .

envolvidas, no caso a popu
lação de Schroeder, que, do

.

jeito que está o projeto, vai
ter de conviver com um no

vo problema. "Queremos
o nosso direito de decidir o

que é melhor para nós",
reforçouJurck, Segundo ele,
o Município não foi con
vidado a participar na elabo
ração do projeto e por isso

não pode aprovar algo que
não sabe como vai ser feito
e quais serão as conseqüên
cias para o meio ambiente e

para a população. "O trilho

vai passar a 30 metros da
Es�ola Elisa Aguiar e o ba
rulho também pode pre

judicar o aprendizado dos

alunos", argumenta o prefeito.
Apesar de ser contrário

à instalação da linha férrea

pelo Município, Jurck não

descarta a possibilidade de
vir a mudar de idéia. ''Não

podemos afirmar'que isso

não vai acontecer.. Mas que
remos. participar dessa dis
cussão e· colaborar com a

elabomçãodoprojeto", afirma.

O presidente da As

sociação de Defesa e Edu

cação Ambiental, Emerson
Alexandre Gonçalves, afir
ma que a entidade que re

presenta também é contra

a passagem da linha pelo
Município de Schroeder.

. Gonçalves acredita que os

trilhos devem afetar todo o
.

ecossistema do local. "Te

mos que encontrar outra al

ternativa para tirar os trilhos

do centro de Jaraguá do Sul

que 'não prejudique o meio

ambiente", argumentou o

ambientalista. A obra de

transferência dos trilhos está

orçada em aproximada
mente R$1,2 milhões.

WegE8 Núcleo Catarinense
de Promoção de CCQ, o.

objetivo da iniciativa é pro
mover e divulgar as práticas
voltadas à contínuamelhoria

dos sistemas de qualidade
das empresas. Além daWeg,
integram o núcleo empre
sas como a Sadia,Multibrás,
Embraco e Brahma, funda
doras do movimento, em
1999. Atualmente, outras

empresas fazem parte, co
mo Marisol, Menegotti
Máquinas e Duas Rodas.

Duas edições do encon

'tro já foram realizadas, em
SC, com resultados que ani
maram Jaraguá do Sul a

promover o evento.

Comerciário terá dia de Jarnguá do Sul sediaEncontro

destaque neste mês Catarinense de CCQ
]ARAGuA DO SUL -

Para lembrar o Dia do

Comerciário, comemo
rado no dia 27 de outu

bro, o Sesc de Jaraguá do
Sul promove nesta mesma

data uma minimaratona a
.

partir das 9 horas, com saí

da da Praça Ângelo Pia
zera. Além da minima
ratona também estão pre
vistas atividades esportivas
e recreativas a partir das 14
horas. Os vencedores re

ceberão troféus e meda
lhas. Podem fazer a inscri

ção, mediante entrega de
1 kg de alimento não pe
recível, adultos e crianças
com idade acima de 10

anos. Para as crianças o

percurso será de 2,5 quilô
metros, enquanto os adul

tos deverão percorrer um

trajeto de 6 quilômetros.
Além da m inirnaro

tona, também está previs
to concurso para a escolha
da Garota do Comércio,
em local ainda não definido.
Para este evento as inscri

ções podem ser feitas no

período de 8 a 18 de OUl

rubro, ao preço de R$ 50,00.
Este valor inclui a pro
dução do candidato, como
cabelo e maquiagem, em
préstimo dos trajes de ba
nho e de gala e ainda alimen

tação no dia do desfile.

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente mil pes
soas - representantes de

indústrias de todo o Estado
- estão sendo esperados
para o 3° Encontro Casa

Catarinense de Círculos de

Controle da Qualidade,
promovido. pelo Núcleo

Catarinense de Promoção
de CCQ e que acontece no

dia 27 de outubro, naArweg
(Associação Recreativa

Weg). O lançamento do en

contro aconteceu na segun
da-feira, na Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul).
Segundo Osvaldo dos

Santos, representante da
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PROPOSTA: DEQUÊCH DEFENDE MELHORES SALÁRIOS PARA OS SECRETÁRIOS EM GUARAMIRIM

Vereador considera remuneração
do primeiro escalão insuficiente,

GUARAMIRIM - o

vereador Salim José
Dequêch (PFL) defende
melhor remuneração para
os secretários municipais,
hoje fixada em R$1,8 mil
(valor sem os descontos),
que; na opinião dele não

remunera satisfatoria
mente os integrantes do'

primeiro escalão. De

quêch considera oportu
no levantar a questão, no
momento em que tramita

na Câmara deVereadores'

projeto que. trata da

reclassificação funcional'

e salarial de todos os

servidores municipais.
Conforme o vereador,

, existem secretários sendo

penalizados na função,
"acumulando com esfor

ço e dificuldades os afa
zeres particulares com o

serviço público, outros se

utilizando dos próprios
meios para poder acom
panhar reuniões e even

tos nas comunidades,
além de outras situações
adversas que podem -ser

constatadas." De acordo
com Dequêch, o assunto

Hoje pela manhã, o ve-

d
' \

rea or estara acompa-
, nhando a assembléia dos

servidores municipais,
que vai debater o plano
de reclassificação de car

gos e salários, que o

prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) enviou esta

semana para o Legis
lativo. Para Dequêch, a,
proposta em discussão

mostra um avanço no

tável na questão do piso
da categoria, que passa de
R$ 210,00 para R$
325,00, e satisfaz alguns
setores, como na Saúde,
mas deixamuito a desejar
em outros, como no Ma- ,

gistério e nos Trans

'mo tempo, Dequêch con- portes. "Os servidores de

dena os�chamados "secre- Cuaramirim perdem dis

tários de favor", que pres- - parado para os de Schro

tam serviço sem serem eder, apesar da grande
remunerados, "porque diferença em ter�os de

isto .torna a função um colocação noMovimento
tanto vaga e deixa o Exe- Econômico, e quem sabe

cutivo numa situação até para os de São João
difícil para fazer as co- de Itaperiú", diz o ve

branças devidas sobre o reador, que ontem soli

rendimento no serviço, citou um fax da vizinha

Dequêch. considera o primeiro escalão defasado

já estaria na pauta do
,

Executivo Municipal,
mas ainda sem definição.

Na opinião do pefelis
ta, pro secretário munici

pal em Guaramirim de
veria ganhar, hoje, pelo
menos R$ ?,3 mil. ''A

remuneração condizente
tem como resposta o de

sempenho mais satisfató-,
rio e eficiente no setor pú
blico", argumenta.Aomes-

sempre que necessário".

RECLASSIFICAÇAo -

cidade, para comparar
dados. {MILTON RAASCH}

Comissão de Serviços Públicos recolhe subsídios
GUARAMIRIM - A Adilson André Araújo projeto da reclassificação, cial, nas manifestações

Comissão de Serviços (PPB), que pretende con- de forma a conseguir uma emanadas dos próprios
Públicos está percorren- cluir o roteiro de contatos orientação só. servidores municipais.
do as diversas secreta- na semana que vem. Se- Concluído o trabalho, Conforme Araújo, os

rias para identificar as gundo ele, é intenção dos os vereadores deverão vereadores não poderão,

sugestões e propostas membros das três comis- procurar o Executivo formular emendas que
para aperfeiçoamento do sões técnicas da Câmara, para sugerir ajustes no impliquem no aumento

plano de cargos e sa- que emitirão pareceres projeto da reclassifica- dos gastos públicos, por
- lários dos servidores pú- sobre o assunto, fazer o ção, baseando-se nas isso, é preciso apostar no
blicos municipais. A in� cruzamento das propostas conclusões das comis- diálogo com o Executivo

formação é do vereador '

obtidas para alterações no sões técnicas e, em espe- Municipal. (MR)

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim
* Dr. Rogério Luiz da Silva - CRM 6243
* O.r. Ivo Knut Anders Jr - CRM 8879 '

.'

Afenáemos cOnlulfas orfoPéáíca e fraumafologica, imobilizações genoáas,
punções arfículares, curafivos, ele. (41) 373-2868
Rua João Blitschardt, 84, sala 12· Centro Comercial Paulo DO,nini - Guaramirim/SC

o Partido dos Trabalhadores de Guaramirim

'silenciou completamente durante a semana, sobre

os problemas internos que existem na legenda, e
que ficaram expostos com as declarações recentes
do ex-secretário do partidoJosé Thomaz Barbara
Filho. Depois que o coordenador dos Assuntos

Institucionais, Claudinei Nascimento, interveio,
ficou claro que a instrução é fechar a boca e

interromper a retaliação na imprensa. Posição que
não passa despercebida para um partido que

sempre alardeia democracia e transparência.
EVIDENTE VERDADE, VERD_ADEIRA
Ficou claro que o par
tido conviveu no últi

mo ano com séria di
visão interna, embora
ex�rcendo a presidên
cia da Câmara de Ve
readores. Não acres

centa e nem resolve

nada tentar impedir que
os simpatizantes do

partido ou mesmo a

população tenham co

nhecimento disso. O

que é necessário é tocar

direto "na chaga do

partido e ter em conta

que a legenda elegeu um
vereador que tem forte

opinião própria e difi-
.

culdades para alinhar-se
com a ftlosofia e lógica
petistas.

Outro equívoco é ten

tar desacreditar e lançar
o ex-secretário José
Thomaz Barbara Filho
no ostracismo. As crí

ticas dele, mal digeri
das por 'alguns dos ex

correligionários, des
nudam uma faceta

verdadeira. O PT em

Guaramirim está con

fuso com a própria
identidade e tem difi�
culdades para traçar
claramente a linha de
conduta. Estas ques
tões vão continuar apa
recendo, certamente,
até porque, Barbara
Filho, como qualquer
cidadão, tem o direito

de continuar opinando.

SANTUÁRIO ECOLÓGICO'
A Estação Ecológica do Bracinho, em Schroeder,
é um extraordinário património ecológico e natu-

I

ral que existe na região. Mas desconhecido de
muita gente. Com alguma iniciativa, as lideranças
poderiam fazer com que a área, hoje pertencente
à Celesc, possa: de alguma forma, ser melhor

usufruída pela população. Além do turismo e o
,

contato com a natureza, tem todas as condições
para servir como local para educação ambiental.

ENTRE ASPAS_--'- _

"ELES E,STÃO É QUERENDO ARRUMAR DISCURSO PARA A

CAMPANHA ELEITORAL." (Prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu - PFL =: rebatendo declarações de
adversários políticos que estão atribuindo ao

Executivo Municipal a responsabilidade sobre as

dificuldades que culminaram com a decisão das
Irmãs Franciscanas em negociar o Hospital
Sagrado Coração de Jesus)

Dr. 'Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de '

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFORME
•

.I o superintendente da

Metalúrgica Menegotti,
engenheiro Eduardo

Horn, faz palestra para

empresários de Jaraguá
.

do Sul, no dia 17, às 19

horas, no Centro

Empresarial.
A palestra, com o tema

"Gestão das Empresas
como Vantagem
Competitiva", é uma

iniciativa do Núcleo de

Jovens Empresários da

Acijs (Associação
Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul).
Mais informações pelo
telefone 371-1044.

.IAAcijs e a Apevi
(Associação dasMicro e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocú)
promovem de 15 a 17 de

outubro, entre 19 e

22h30, naJHB
Desenvolvimento do
PotencialHumano, o
curso de

Desenvolvimento de

Lideranças, a ser
ministradopela
pedagoga Janice
Breithaupt.:
Oprograma inclui
conceito de

administração, ética
profissional,
planejamento, estilo de
liderança, comunicação,
entre outros tópicos.

.lO preço dos
combustíveis nos postos
tiveram aumento além

do previsto pelo
governo. O reajuste
autorizado para as

refinarias, em vigor a

partir de ontem, é de

4,68%, entretanto, o
-,

Sindipetro (Sindicato do

Comércio Varejista de

Derivados de Petróleo)
estima que o aumento

\,
nos postos fique em

torno de 8%. Os 4%

extras são decorrentes
de tributos como PIS

(programa de Integração
Social), Cofins
(Contribuição para o

Financiamento da

Seguridade Social) e

ICMS (Imposto sobre

Circulação de
Mercadorias e Serviços).
•

r

Marisol instala loja de

franquia em Blumenau
BLUMENAU - Desde

ontem funciona no Muni

cípio a primeira loja fran

quiada da marca Lilica Ri

pilica & Tigor T Tigre de

Santa Catarina. A Marisol

Franchising, subsidiária va
rejista do Grupo Marisol,
deve investir até o final do

ano R$ 1 milhão na aber

tura de lojas, marketing e

estruturação das franquias
no mercado catarinense.

No próximo mês, serão

abertas duas outras lojas,
uma no Shopping Beira

mar, em Florianópolis, e

outra no Shopping Itagua
çu, em São José. O grupo
pretende ainda assinàr con
tratos de franquia com

Shopping Müller, de Join
ville, Itajaí Shopping e em

Balneário Camboriú.
A loja de Blumenau exi

giu da franquiada investi

mentos da ordem de R$
120 mil. A Marisol Fran

chising pretende abrir 40

lojas no Sul. do País até o

final de 2002. O processo
de franquia teve início em

outubro do ano passado,
quando foram instaladas as

duas primeiras lojas no Rio
Grande do Sul. Hoje,.
existem nove no: Estado
- Porto Alegre, Caxias
do Sul, Novo Hamburgo,
Canoas, Santa Maria e

Passo Fundo. Até o final

do ano, será inaugurada a

loja de Gramado. A Em

presa analisa a possibili
dade de instalar lojas tam
bém em São Leopoldo e

Bento Gonçalves.
No primeiro semestre

do ano que vem, a Mari

sol Franchising prevê a

abertura de dez unid-ades

no Paraná e outras 13 no

interior dos três Estados

do Sul, em cidades com

mais de 100 mil habi-

O·
. (

tantes. s investimentos

em franquia têm como

objetivo aumentar as

vendas da marca Lilica

Ripilica & Tigor T Tigre.
O faturamento com a

venda dessas marcas

atinge anualmente apro
ximadamente R$ 100

milhões, incluindo fran

quias e lojas multimar

caso A previsão é dobrar
a cifra em 2005.,

Risco-Brasil é omaior desde

1999, avalia o JP Morgan
BRASÍliA - Na quinta

feira, o risco-Brasil, avaliado
pelo banco americano JP
Morgan, fechou em 1.240,
o pior desde dezembro de
1999. Isto implica que o

Brasil paga em seus títulos
externos juros de 12,4%
acima das taxas pagas pelos
títulos do Tesouro dos Esta
dos Unidos, os mais seguros
do mundo. As razões fo
ram o contágio das turbulên
cias externas, em destaque a

crise na Argentina, com os

boatos de demissão do ministro
da Eronomia, Dcmingo CawIlo

Por conta disso, no Bra
sil, à Banco Central perdeu
mais uma vez a batalha com
o mercado na briga contra

'a alta do dólar. O BC tentou

venderR$ 1 bilhão de títulos
cambiais com vencimento
em 2004, mas acabou
retirando a 'oferta porque
teria que pagar juros entre

13% e 16%, os mais altos
desde 1999, após as me

didas de desvalorização do
real. No segundo leilão, de
títulos para 2002, o -BC
vendeu os R$ 1 bilhão, com
taxa máxima de 7,90%.

I ANIVERSÁRIO: CONSISTEM SISTEMAS COMEMORA 15 ANOS

Empresa recebe certificado
ISO 9001 da DVQI do Brasil

}ARAGuA DO SUL - A

DVQI do Brasil Certifica

dora entregou ontem à

Consistem Sistemas o cer

tificado ISO 9001, em

"reconhecimento aos pro
jetos desenvolvidos pela
empresa. A solenidade de

certificação aconteceu na

manhã de ontem, no res

taurante do Parque Malwee,
e reuniu empresários e pres
tadores de serviço do setor

de informática da região.
Na oportunidade, e�'
comemoração aos 15 anos

de fundação, a Consistem
fez o lançarnento de três

novos produtos para o

mercado de informática: o
CSW ERP, CSW BI (Bus
siness Intelligent) e o CSW

e-Commerce.
O diretor da Consistem

Sistemas, Laurici Seibel, um
dos sócios-proprietários,
lembrou a trajetória do

empreendimento, criado
com o objetivo de propor
soluções para adequar a es
trutura operacional das
empresas. ''A idéia inicial era

criar um soft para gerenciar
e agilizar o processo nas)

áreas administrativa, finan
ceira e contábil", recordou,
informando que, a partir
do sexto ano, a empresa

passou a desenvolver tam

bém sistemas para a área de

produção.
O coordenador da área

de Pesquisa e Tecnologia,
Ivo' Beahr Júnior, explicou
a aplicação dos novos

produtos desenvolvidos

pela Consistem. Segundo
ele, o CSW ERP é um sis

tema de gestão operacional
que coordena todo o pro
cesso da -empresa, desde o

recebimento da matéria

prima até a elaboração dela,

Edson Junkes/CP

Lallici Seibel e Eduatlo lealdro reaDem a certificação ISO 9001

passando pelas fases in

termediárias, inclusive nas

áreas administrativa e

financeira. ''A novidade é

a inclusão do interface web,
permitindo o acesso à

Internet", revelou, lem
brando que a arquitetura
do sistema é em três ca

madas - interface, lógica
de negócios e banco de

dados.
O CSW ERP permite

ainda a conversão da base

de dados para a orien

tação de objetos. "O pro
duto já existia. O que

surgiu é uma evolução na

. tecnologia de aplicação
para atender as neces

sidades do mercado. En

tretanto, a parte de conhe

cimento foi mantida",
explicou Beahr Júnior. Já·
o CSW BI extrai as infor

mações do ERP e as dis

ponibiliza para tomadas

de decisões estratégicas da

diretoria, por meio de si-
\

mulações. O e-Cornmerce
consiste na solução para a

automação da força de

vendas.
VISÃO DE FUTURO - Em

seu pronunciamento, a·pre
sidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Christiane
Hufenüssler, ressaltou a

coragem dos empresários
em investir na área de in

formática, quando ainda
não havia certezas-de mer
cado. "Há 15 anos, investir
em informática e em sis

temas de informação exi

gia, além de coragem,
visão futurista do empre
sário. Principalmente nu

ma região de perfil em
pesarial voltado às indús

trias têxtil e eletromecâ

nica", elogiou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • (antro • Jar�uá do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

CAIXA MINISTÉRIO
CAIXAECONOMICAFEDERAl DA FAZENÓA I GOVERNOII'""FEDERAL U

Trabalhondo om lodo a_ii

COMUNICADO
SORTEIO DAS LOTERIAS FEDERAIS

A CAIXA ECONOMICA FEDERAL comunica ao público em geral que os sorteios
das loterias federais serão realizados fora da Sede em Brasllia/DF, utilizando -se o

CAMINHA0 DASORTE, conforme a seguir: Parque da Schützenfest, Rua Walter
Marquardt, 910 - Bairro Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC. DATA

,HORÁRIO - MODALIDADES: 16/10/2001 - 20h - Quina; 17/10/2001 -18h
Loteria Federal; 17/10/2001 - 19h - Lotoman Ia; 17/10/2001 - 20ti - Supersena;
17110/2001 - 20h - Maga-Sena; 18/10/2001 - 20h - Quina; 18/10/2001 - 20h -

SuperXCap; 20/10/2001 -18h - Loteria Federal; 20/10/2001 -19h - Lotomania;
20/10/2001 - 20h - Quina; 20/10/2001 - 20h - Supersena; 20/10/2001 - 20h -

Mega-Sena.

VAN' FASHION

Rua Max Wllhelm, 837
, Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IAGRICUlTURA: POLfTICA AGRfCOLA E ESTRATÉGIAS PARA O SETOR SERÃO DISCUTIDOS PELA CATEGORIA

Seminário pretende discutir
,

, \

desenvolvimento rural
]ARAGuA DO SUL -

Discutir a politica agrícola
e a formação do Plano

Municipal de Desenvolvi
menta Rural são os obje
tivos do Seminário Munici

pal de Desenvolvimento

Rural, que a Prefeitura e

Epagri promovem no pró
ximo dia 10 de outubro, a

partir das 8h30, no auditório
do CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais).

A intenção dos organi
zadores é reunir todas as

lideranças comunitárias e

pessoas ligadas ao setor

agropecuário para a ela

boração de estratégias, di
retrizes, prioridades e or

çamento que desenca
deiam o desenvolvimento
da política agrícola' de
Jaraguá do Sul.

De acordo com o ge
rente de Agricultura da

Prefeitura, Alcides da No
va Peixoto, será apresen
tado aos, participantes um

diagnóstico do Município e

um Plano Plurianual para o
setor, Também serão dis
cutidos assuntos com infra

estrutura da propriedade

Edson Junkes/CP

A formação de hortas e pomares domiciliares e nas escolas faz parte do programa da Prefeitura

rural, saúde em casa e agre

gação de valores.

Atualmente o Muni

cípio mantém programas
para o setor que enfatizam

a agregaç�o de valores e a

agricultura familiar. O in

centivo à piscicultura atra

vés da criação de uma

associação tem incremen

tado a criação e comercia

lização de peixes de lagoa.
A agregação de valores é,

feita através de cursos ofe
recidos pela Epagri aos cria
dores sobre produção de
derivados. A formação da

Apeafa (Associação do Pe-

queno Agricultor Familiar e
Artesanal) é outro exemplo
que caracteriza o sucesso da

agregação de valores.

De acordo com o di

retor da Divisão de As

sistência ao Produtor da

Prefeitur� Roberto Nagel, a
Gerência deAgricultura tem
trabalhado com programas
como agehte do campo,
infra-estrutura da pro

priedade , saúde em casa e

agregação de valores. No

programa de agente do

campo prioriza-se a assistên

cia técnica ao agricultor, dis
tribuição de sementes e de

mudas para a fruticultura. O

programa de infra-estrutura
da propriedade prevê apoio
aos problemas de acesso à

propriedade, drenagem de

terrenos e outros relacio-
,

nados à estrutura física do

local. Já o programa Saúde

em Casa enfatiza a for

mação de hortas domici

liares e escolares, além do

plantio de ervas medicinais

e pomares, enquanto o

programa de agregação de

valores estimula o conhe

cimento de técnicas de

processamento dos pro
dutos primários.

Centro empresarial será inaugurado'na' semana que vemI

]ARAGuA DO SUL -

Uma exposição histórica
de fotografias, peças,
documentos da indústria,
comércio e prestação de

serviços, além de produ
tos antigos fabricados pe
las indústrias locais, está

sendo organizada para a

inauguração do Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul, que acontece na próxi-

ma quarta-feira (10 de ou

tubro). Este acervo pode
rá ser apreciado até o dia
13 de outubro. A organiza
ção da mostra tem o apoio
do Arquivo Histórico

Municipal e do empresário
Gilmar Moretti,

O prédio terá 2.760

metros quadrados e custou

R$ 2.269.685,25. Construí
do em' estilo, futurista, o

prédio, localizado ao lado

do Centro Cultural de Ja
raguá do Sul, vai abrigar a

I '

Acijs (Associação Comer-

cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Associação das
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu,
Câmara de Dirigentes Lo
jistas e os �indicatos patro
nais.

A construção do Cen-

tro Empresarial deJaraguá
do Sul foi possível devido
aos recursos repassados'
pelas oito entidades mante

nedoras e ainda do resul

tado da venda da antiga
sede para a Câmara de Ve

readores, contribuição da

maioria dos associados e

também de doações feitas

por três empresas do Mu

nicípió

e Você estará mais

extf ve a do que o normal, o
qu� ai d�pertar o interesse de

m!.iifo'gén"te,.Nqromance, evite
deixar o seu parceiro inseguro.
Câncer - Hoje você estará

sa: agarre todas
melhorar o seu

a área afetiva, a
poderá

desagradar ao seu par.

ia, Defina os seus

objeti otolhe para atingi-los,
Virgem - A Lua vai
/I, /I

o seu astral. A
fissão e o romance

rer interferências
nha cuidado com

Evite problemas com

aior autoridade. Se

=a or�r como imaginou,

(PFOCU[eJnud�r de estratégia. O
jomonce exi,?wá mais seriedade.

Escorpião - A Lua leonina
er as profissões
festas, jogos e

recreativas em geral.
íntimo poderá ficar

�plano,

FÓRUM
O Rotary Club de Jaraguá do Sul, com o, apoio da

Prefeitura, promove, no dia 9 deste mês, � 10 FÓfID
de Debates sobre alcoolismo na juventude dos pontos
de vista ético, econômico, legal, social, médico, moral,'
educacional e religioso, alertando sobre os malefícios

do álcool entre jovens e adolescentes. O evento acon

tecerá às 19h30, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul.

O fórum será composto de representantes da' Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
Associação Médica, Associação de Pais e Professores,
Câmara de Vereadores, Conselho Municipal e Tutelar
da Criança e dO' Adolescente, 19a Coordenadoria

Regional de Educação, juiz de Direito da Vara da

Infância e da Juventude, Ordem dos Advogados do
'

Brasil, polícias Civil e Militar e Promotoria Pública.

CIRANDARTE
O Colégio Evangélico Jaraguá promove, no dia 9 deste

mês, na Recreativa da Marisol, a partir das 20 horas, o
Cirandarte (Ciranda com Arte), evento criado há cinco

anos com o objetivo demostrar aos pais e à comunidade

a riqueza dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos

durante o ano letivo. Haverá apresentações de música,
dança, poesia e teatro.

SALÁRIO
"-

Os cerca de 450 trabalhadores do setor de Borracha

do Sindicato dos Trabalhadores Químicos, Plásticos,
Papelão e Isopor de Jaraguá do Sul e região rece

beram neste mês um reajuste salarial de 7,77% como

resultado do acordo coletivo de trabalho. O salário

normativo da categoria passou para R$ 242,00. As

negociações deste ano ainda tiveram de ser mediadas

pela Federação dos Trabalhadores de 'Santa Catarina

porque a entidade aguarda a: liberação da Carta

Sindical pelo Ministério do Trabalho.

ASSEMBLÉIA
Acontece hoje, a partir das 9 horas, assembléia geral
dos servidores públicos de Guararnirim. A direção do

Sindicato dos Servidores Públicos de Jaraguá do Sul e

região convoca todos' os funcionários de Guaramirim

a comparecerem ao encontro, que será na Câmara de

Vereadores. O objetivo é analisar e votar a proposta de

reclassificação salarial e de reajuste salarial feita pela
Prefeitura, para resgatar parte das perdas salariais so

fridas pela categoria, nos últimos dois anos.

CD
A Studio FM lança hoje à noite, naDanceteriaMirage,
de Massaranduba, o novo CD da rádio. Haverá sor

teio de CDs, camisetas e outros brindes.

Tudo indica que
r num ótimo astral,
po afetivo, irá pensa
ardo'seu par, do

que nas próprias necessidades,
Peixes - Hora de colocar

ia no seu cotidiano,
a sensação de

. Quem não é visto,
brado. Convém sairoderá queimar o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARA
ANUNCIAR:

371·1919
correiodopovos@netuno.com.br

ImRSOS I
Vende-se 1 foqôo à qos

'

Brastemp, 6 bocas, em
perfeito estado.
Valor à combinar.
Tratar: 371-2735.

Procura-se moça para
dividir'opto no Centro.
Tratar: 275-2736 ou

9965-9428, com Rose.

Vende-se máquina de'
trico, com fontura.
R$ 1.200,00 (parcelado).
Tratar: 275-2637, com
Sr. Edinei.

Compra-se uma serra fita
para carne, preferência

'

pela marca Siernsem.
Tratar: 370-7852,
com Luiz.

, Precisa-se de pessoas que
saiba falar coreano.
Tratar: 9992-5169.

Vende-se salão de beleza
completo, com telefone.
Clientela formada à 8
,anos. Rua Mal. Deodoro. '

Tratar: 371-4851.

Vende-se cômera térmica
4x2,70, compl. Com
motor, semi novo, cômera
estacionaria. R$
3.500,00, completo.
Tratar: 275-2825.

Procura-se moça para
dividir apartamento. Tratar:
9973-5404, após 17h30.

-Agradeço a

Sa nto Exped ito
por um favor
recebido. E.P.

í

CLASSIMÓVEIS:

Vende-se casa de
alvenaria, no bairro
Jaraguá Esquerdo, próx.
Carrocerias Argi, 4 qtos,
sala, coz., bwc, lav., cf
laje e terreno cf 400m2,
faltando acabo Externo. R$
25.000,00. Tratàr: 9122-
4198, com Walter.

Vende-se casa de
alvenaria com 90m2, à
2kin do Centro, com
telefone instalado, terreno
de esquina medindo
16,5x�5, Lot. Juventus.
Aceita-se carro no

negócio. R$ 18.000,00.
Tratar: 376-0210.

Procuro casa grande para
alugar, preferencia 2

I

pisos, não precisa ser na

região central. Valor até
R$ 650,00. Tratar: 275-
3741.

Vende-se uma casa de'
alvenaria escriturada, com
terreno de 468m2,
construído com 118m2.
Localizada na Vila Lenzi.
R$ 70.000,00. Tratar:
372-0815.

Aluga-se casa no bairro
Amizade, próximo Colégio
Álberto Bauer, contendo 2

-,

qtos + 1 suíte. R$
500,00. Tratar: 9975-
0180 ou 371-2726,
sábado e domingo, ou
após 18:00hs.

Jaraguá. Tratar:
9973-9313.

Vende-se casa na Estrada
Nova, lot .. Primavera, lot.
36. Pega-se carro no

negócio. R$ 16.000,00./

Casa grande. Tratar: 275-
1676, com Alvina.

Edifício Klein, 5° andar de
frente. Apartamento novo,
com 138m2. Tratar: 275-

3627, com Katia.

Vende-se apartamento
mobiliado de um quarto em
Barra Velha, praia do tabu
leiro, avenida beira mar as
faltada, prédio de frente para

,

o mar. Valor R$. 18.000,00
aceita-se automóvel como

parte do pagamento ou estu

da-se proposta. Trata fone
372-1610.

Vendo terreno no

Bracinho, em Schroeder,
cf 170.bOOm2, com água
e energia. Tratar:
9973-9313.

Vende-se terreno
localizado na rua r

patrimônio, medindo
422,50m2, pronto para
construir no valor de
R$ 6.500,00. Tratar:
9963-5090.

Vende-se terreno na Rua
Alto Bauer, próximo a

Apae, medindo 392m2, no
valor R$ 7.500,00, aceita
carro, moto e outros.

Tratar: 9963-5090.

Vende-se terreno, cf
540m2 de esquina no

loteamento Souza.
R$ 6.000,00. Tratar:
370-1788.

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

Vendo casa mista (140m2),
com terreno de 14.500m2,
com água boa, 4 lagoas, e
pomar em Schro eder.
Aceita troca por casa em

Vende-se casa de alvenaria
cf 84m2, em terreno de
370m2 -loteamento
Milbratz. R$ 18.000,00.
Tratar: 370- 1 788.

Vende-se casa de alvenaria,
cf 70m2 em terreno de
1.000m2 - Ilha da Figueira.
R$ 35.000,00. .Trctor :

370-1788.
'

Vende-se casa êm
construção no loteamento
Piazera II cf 465m2
(15x31). R$ 14.000,00.
Tratar: 370- 1788.

Vende ou troca, casa em

Piçarras por uma em

Guaramirim. Tratar: 373-
2183, com Ro�e.

Vende-se casa no Lot. Sto
Antônio, apenas
R$ 16.500,00.
Tratar: 9973-3623.

\
Vende-se casa no Amizade
88,00 m2 - 02 quartos -

Rua Orestes Tecila.
R$ 25.000,00 -

NEGOCIÁVEL -

Tratar: 9973-3623.

, Vende-se APTO no
Condomínio Royal Barg,
contendo O 1 suíte e 02

quartos. Aceita-se como

parte de pagamento, carro,
'

terreno e parcelamento.
Tratar: 9973 3623.

Vende-se apartamento Rua
Barão do Rio Branco,

'ende-se terreno cf
332m2, com V2 água de
madeira, loteamento
Zanghilini. R$ 7.000,00 +

parcelas. Tratar:
37()- 17'88.

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h, "

Quinta-feira, às 12h

Vedne-se terreno com

350m2, Jardim São

Francisco, na rua principal
do loteamento. Tratar:
371-8116.

CONVITE \
Comunidade Nossa Sr. do Rosário Braço do � e

convida a Vossa Senhoria para participar da nossa

festa anual na capela Nossa Senhora do Rosário,
Braço do Norte. Os festejos iniciaram com o

tradicional desfile.dos feiticeiros e a missa festiva
será às 1'0:00 horas. A tarde dançante será

animada pelQ banda Pasagem, Santa rosa do Rio
Grande Su� com entrada franca.

/

, Obs.: haverá sorteio de brindes para os festeiros
durante a festa.

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

(47) 37S� 1844

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certo.

BIKE TRILHA u casa das bicicletas'

Temos: esteiras, bicicletas ersométricas,
1

, adesivos, acessórios e Re�as de reRosi�ão. I

Fazemos também a manutenção e consertos na sua bicide�

�11
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 . Centro' Joro uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBA'DA!'
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02 quartos, garagem

oberto. no Jardim das Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glats, 40
Entrada RS 20.000,00 + prestações à partir

de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB).
À vi�ta RS 33.000,00 (aceito propostas)

Empreendimentos Imobiliários
372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � 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 ESTACIONAMENTO
POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, Sm

É TUDO OQUE VOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS
VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS

VENDE COMPRA

AVMALDEODO��Eg�t.g��ECA,'436.SALA04 FONE: 275-0172

ALUGA

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 garagero. 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
120,00rn2 - Rua Roberto

Ziemann � Três Rios do Norte.
Possui anexo para comércio.
,

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

,304 - Terreno com

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

R$ 62.000,00'

I. Terreno CO� 535���!;,���inq, no loteamento ICornposcrnpiero I, Jorcquó Esquerdo. Valor R$
20.000,00.

.

I

• Terreno com área de 442,OOm2 (13x34), sito n�
loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

I
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.'

I• 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,OOm2 (cada), no

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

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

I_ Cristovão. Valor R$12.000,OO.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

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

I.
Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

I'
• 1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,OOm2, na Rua

,

José Narloch, noAna Paula II. (Rya asfaltada). Valor
R$ 17.000,00
• 1/2 (meia) Á�ua de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro

I
Verde. Valor R$ 12.000,00 "

ILOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

PEQUENA ENTRADA
• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
· SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

r -FLAMBOYANT

V)
"'
o

CRECI1541·J VENDE:

Cód. 0213 - APARTAMENTO I 54,00m2, contendo 2 quartos, sala, cozinha/lavanderia, bwc + I vaga
de garagem.Localizado na B.ua (154) Hermann Schulz, Edifício Floresta, próximo a Carinhoso, Bairro Vila
Lenzi. Valor R$ 36.000,00

'

Cód. Q214 - TERRENO LOCALIZADO NA BR-280, km 72 (Entrada Rodeio Crioulo), c/ 493,OOm2,
edificado cl casa de madeira cl 3S,00m2 + galpão com estrutura metálica equipado para fábrica de laje
pré-moldada, contendo I vibrador, I betoneira, I compressor de ar, I máquina de cortar ferro, 179

formas comuns, 20 formas trelisadas, 2 formas pI palanques, I aparelho de fax + um caminhão Ford 606, \

.

ano 1980, motor 11/13. Valor R$ 53.000,00. Negociáveis (Aceita-se automóvel no negócio)

Rua .João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

Informativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMÓVEIS

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;
19/1.1 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 dê Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, tanta para abrir um campo
de trabalho, como para utilizar essas técnicas em seu

arnbiente 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 ern conflitos recorrem a

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

cláusula Arbitral, de tal forma que eventuais conflitos
oriundos deste não serão remetidos ao poder judiciário
e sim resolvidos por um Arbitro da confiança das
partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

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

Atenciosamente,
A Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lJ2 hp. !De o a 100 Kni/h em 9,5 s,

MAS É A PROMOCÃO QUE VAfAUMENTAR SUA ADRENALINA.
. '\4'. .'

\

\
Gol Turbo

CM: 5X12K4/P4P

Bônus de R$ 2.000,
+ toda documentação grátis.

Gol Turbo 2001. O carro 1.0 turbo mais rápido do país está com uma promoção incrível na Caraguá. Além do bônus de R$ 2.000,00 e da documentação grátis,
você vai poder contar com a melhor negociação e as taxas mais baixas do mercado. Aproveite! Esta é a sua chance de alcançar um.Gol Turbo.

Bora
Bônus de R$ 1.500,
+ ar-condicionado grátis.

Cód.: 9M24L4

ENTREGAMOS \

ONDE VOCÊ'
ESTIVER*

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h Sup.rvaloriza�ão

do .eu usado
Troca com Troco

Gol Plus 1.0 16V Turbo linha 2001 (cód.: 5XI2K4/P4P): bônus de R$ 2.000,00 e documentação grátis (IPVA e licenciamento). Bora linha 2001 (cód.: 9M24L4): ar-condicionado grátis e bônus de R$ 1.500,00. Frete e pintura não inclusos.
Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção válida até 19/10/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mfnirno disperuvel de 02 unidades de cada .. Fotos meramente lustrativas. Estes vetculos estão em conformidade com o PROCONVE·

Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores. "Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lfCOMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
.... .

.

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

Galpão novo, em

alvenaria, 6m2 altura, com

forro isopor e lanternim,
com tela para isolamento

térmico, 3 bwc, piso
I alisado e pintura em

epoxi, com 200m2 =

R$ 720,00 ou com

400m2 = R$ 1.200,00

.,. j.

2159 - VILA NOVA - Rua 25 de
Julho, 454 - Sobrado alv. 340m2, inf. 1
quitinete, 1 dorm., bwc, lavand., copa,
cozinha, sala comI. 60m2 c/ 1 bwc. SUp'.:
3 dorm., 2 bwc, salahestar/jantar, amplasala, área festa c/ c urrcsq, garagem
2 carros. Terrena 372m2 R$

185.000600. Alulla sala comer
ciai cf 6 m2 - R$ 200,00mensal

2147 - BARRA RIO CERRO - R.

Wolfgang Weege - casa alv., 3 darm.,
sala, copa/cozo embutida, bwc, área
festa, garagem 3 carros. Terreno

710m2 R$ 86.000,00

2172 - CENTRO - R. Emilio Stein. 208 -

Sobrado alv. 354m2, superior, 1 suíte c/ doset
e hidro, 2 darmo c/ móveis, escritório dmóveis
e sacada, sola íntima cJ estante, bwc, piso
laminado, marfim, piscina. Inferior: sala estar/
[cntor; lavabo, cozinha c/ móveis, bwc, órea
serviço, garagem 3 carros. Terreno 450m2.
R$ 180.000,00

2178 - R. Inócio Zacko, 219-
casa alv., 170m2, 3 dorm., 2 bwc,
sala, copo, cozinha, garagem 3

corres, área serviço, churrasq.,
portão eletrônico. Terreno 17,5x2?

= 438m2 - R$ 53.000,00

2153 - VILA LALAU - R.
Dumont. - casa nova alv., 150m2,
1 suíte, 2 dorrn., bwc, sala estar/
jantar, cozinha, órea serviço,

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

Lateral Bertha Weege - lto. Siewerd,
500m, após a Malwee vórios lotes c/
320m2 cada um. R$ 13.000,00 a

, vista ou parcelado

2143 - VILA NOVA - R, José
Krause - Casa nova alv. 108m2, 1

suíte, 2 dorm., sala estar/jantar,
cozinha, área serviço, bwc, garagem,
edícula 20m2, c/ churrasqueira e

lavabo. R$ 85.000,00.

I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pizza Gigant�,(45em) -;R$"iiJ 7;90
Piz�.o Grande (35em) - RS 13,90
Pizza Médio (30em) - RS J 1,90
Pizza Pequeno (25cm) - RS 8/cj�'

(qlzone - RS '1"5,9'0
Servimos a/moca e Marmitex sob encomendo

"

R$
De entrada

00

+36 vezes fixas

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

- '

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

CAD Confecção - 60h.

MOPE(Treinamento Específico para Condutores de Veículos
Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.

. Soldagem Industrial- 80h.

Conversão de Veículos a Gás Metano Veicular - 36h\.

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico - 60h.

Pesado.r de Matérias-Primas para a Indústria da Borracha

- 32h. (SENAI - Cetepo-RS - Inscrições e informações pelo
telefone (51) 589.4100 ou no e-mail: cetepo@rs.senai.br).

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722
ou visite nosso site: www.sc.senai.br

R$
De 'entrada

00

+ 36 vezes fixas '

E de saída, prestações que você pode, pagar.
Ligue cqoro para a Regata e faça um grande negócio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



II

�\
",

EDIFI·CIO
.' .

JARDIM SÃO LUÍ'S
E D I F.í C I O

JARDIM SÃO LUÍS

Apartamentos de 2 e. 3 dormitórios
.

�����i' Rua João franzner - São luís
-�Salão de festas
- Garagem
- Portão Eletrônico

.

- Central de 'Gás
- Esquadrias de alumínio .

- Socados com Churrasqueira I
OSS.,: os MOVEIS AQUI APRESENTADOS TEM OBJETIVO ILUSTRATIVO.> NÁa FAZEM PARTE DO IMÓVEL

I '

-

fINAN(IAM�NTO DIRrro
WMA (QN�IRUTORA

USE O SEU FGTS
ENTREGA EM
18 MESES

eee.. "'� MÓv!:l!; AQUI APlll::st:NrAOOS l't:M Ot:UI:CT!VO II.Oi;1fiAnv..:., NÁO I'AZEM PAFfll: VO IMÓVEL

\

Construçõo e Incorporaçõo
\

TJ Ar'quitetura e Constru�ão
Rua José Narloch, 996 - sala 4 - São Luís

.

INfERIMÓVEIS®
Intermediáí-ia de Irnõveís Ltda.

A Chance do seu Futuro
.

CRECI 0914j

�.. 3'J'@f"..a"ll·.,.�. ..\Ii ....11 .. } ;

Rua João Picolli, 104 - Centro '
...

'

... '.... .

.

- J U.,··
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home Peqe: www.itaivan.com.br

110m2 - 3 dorm., 2 bwc, garagem
pI 2 carros, 3DOm da praia -

R$ 35.000,00

x<_c_", >�_ ",,,,_' 'Ai;�·""'"�,,

2398 - 5CHROEDER - Terreno cl
600m2 - R. Marechal Castelo

Branco - R$ 12.000,00

4252 - EDIF. RE5. AMIZADE - Amizade
- apto. cl 72m2; 2 dorm., 1 bwc, play
ground '- salão de festa - próximo
Arsepum - R$ 30.000,00

2380 - PICARRA5 - Terreno em

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

suíte + 2 dorm., 1 bwc - Terreno cl
458m2 - R$ 55.000,00

2401 - CENTENÁRIO - Lot. Jardim
Francisco, cl 476,05m2 - lote 12 -

R$ 16.500,00

4246':
VILA RAU -

Cond. Res.

Águas Claras
- apto 01 - cl
78m2 - 2
dorm - 2 bwc
R$ 22.000,00
+ financ. R$
133,00 pI
mês

""-"'-"-"-----'''-'''-'C!...!.JC>.><C
- err

2.655,00m2 - Rua Preso Epitácio
Pessoa - R$ 120.000;00

4217-
CENTRO -

Edif. Isabella
_. síte + 2
dorm., sala cl
sacada,
cozinha cl
armários,
piso madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

casa alv, 'cl 140m2, 3 dorrn., 2

bwc, sala, copa, coz., área de

serviço, garagem. Terreno cl
1790m2 _ R$ 75.000,00 (+) 2

aptos/fundos

2379 - ILHA FIGUEIRA _ Terreno

cl 637,00m2 _ Rua José
Theodoro Ribeiro - R$ 42.000,00

4249 - ED. RES. INDEPENDÊNCIA _

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

dorrn. _ R$ 65.000,00 _ 1 cobertura
cl 300m2 _ R$ 100.000,0051

acabamento

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

com 262,50m2 _

cl 4 suítes, 1
apto ·pl andar, 2.
vagas garagem _

3 sacadas,
financ. direto
60x (+)
acabamento

c""
com financia
mento direto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

CRECI934-J

..t;��
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$ 130.000,00

BARRA RIO CERRO II - em

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

I
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

,EngetecConstrutorae Imobiliária
� �

,

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

área total de'
1.000m2 •

Valor de

R$ 198.000,00,
condições à combinar

VENDAS
* VILA LENZI - Terreno com

450 rn? R$ 17.000,00
* VILA LENZI - chalézinho, no
valor de R$ 37.000,00
* VILA LENZI - casa em alv. c/
134m2, com 3 qtos, sala, coz.,
garagem, com sacada e lavan-
deria - R$ 64.000,00 <'

* CENTRO- Terreno na rua

Amazonas R$ 60.000,00
* CHICO DE PAULA- Casa de
alvenaria (Próx. posto Marcolla)
R$ 90.000,00
* VILA LALAU- Casa de

alvenaria, rua Roberto José
Milker (Póx. DG da WEG) R$
109.000,00
* VILA LALAU - casa em

alvenaria, c/100m2 de área
construída, 3 qtos, bwc, sala,
coz., lavanderia, garagem - R$
40.000,00 - aceita carro até R$
12.000,00 ,

* VILA LALAU - Apto. Vitória
Régia, c/ R$ 18.000,00 de
entrada e assumir o restante

junto a caixa.
* Jaraguá Esquerdo - Rua João
Franzner casa de alvenaria
404m2 R$ 210.000,00
* AMIZADE - Terrenos no

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

l,),;n'j'\" .�K ·t-,'., ..
' -.4.,t�;: "

- Rua josé
Emmendoerfer, 1416,
próximo ao Edifício
Arnaranthus, ao lado
quadros 3 américas.
Terreno com área de
a proximadamente
1. 730,OOm2, casa em

alvenaria medindo 106m2.
R$ 160.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA - Rua

Exp. José Ribeiro. Casa com 3

quartos, 1 BWC, sala, cozinha,
lavanderia, garagem e estrutura
para dois pisos. R$ 37.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno
com área de 534m2 próx Cal.
Homago, R$ 27.000,00
* CENTRO - Rua Amazonas com
área de 600 rn? próx. Edf.
Amarantus R$ 60.000,00.
* CASA EM ALVENARIA - na

Rua Domignos O. Brugnago, 611
(Rua do Supermercado Brei

thaupt 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
* APARTAMENTO na frente do
Smurfs Lanches, na Reinaldo
Rau - Centro: Cqntém uma suíte
mais 2 quartos, 2' salas,
dependência completa de

empregada, cozinha com móveis
e BWC.
* TRÊS RIO'S DO NORTE -

Casa de alvenaria com 1 suíte +

2 quartos, sala, cozinha,

30,50M

�
c
"
..

Ln
Ln

30,50M

RUAJOSÉEMMENDOERFER

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

salas/consultório c/ 4 cômodos, + bwc.

Aluguel R$ 280,00 e Venda

R$ 35.000,00 em condições, aceita-se carro

lavanderia e demais dependên
cias. R$ 13.000,00
* CENTRO - Casa de alvenaria
com terreno aprox. 2000 rn-, na

Rua José Emmendorfer, ao lado
Três Américas, no valor de R$
160.000,00
* ÁGu'AS CLARAS - Terreno
com 967,50 m2 valor de R$
10.000,00
* VILA NOVA - Edf. Marangoni
com 2 quartos, sala, cozinha,
BWC, lavanderia R$52.000,00
* VILA NOVA - aPTO DE R$
54.000,00 - 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia e garagem,
próxima Rainha da Paz, com

área da festa e piscina.
* CENTRO - Casa Rua

Florianópolis com piscina próx ao

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

134m2 e terreno com 375m2.

R$ 64.000,00.
* NOVA BRASILIA - Casa com

158m2 e terreno com 360m2•

R$ 70.000,00.
* JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Azaléia, terreno
com 720,OOm2. R$ 32.000,00.
* JGUÁ ESQUERDO - Sobrado
com 504m2 - 2 salas comerciais
em baixo - R$ 212.000,00
* ILHA DA FIGUEIRA -

Loteamento Dona Julia, com

terreno de 334m2. R$
16.000,00
* ESTRADA NOVA - casa com

80m2, 3 quartos, sala, copa,
coz., lavanderia, garagem e bwc
- R$ 25.0,00,00

LOCAÇÃO
* VILA NOVA - Residencial ou
comercial com 3quartos localiza
do na rua Domingos Brugnago
na 611 valor de R$ 500,00

,
'

VILA NOVA
Residencial ou comercial

\ com 3 quartos localizado
na rua Domingos

Brugnago nO 611 valor
de R$ 120,000,00

VILA LALAU - área
total de 5.000m2,(

contendo 2 aptos, 1

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

BAEPENDI - 1 suíte + 2

qtos, bwc, lavanderia,
sala, cozinha, 1 garagem
Valor R$ 42.000,00

Atrás UNERJ em frente
Julius Karsten -

R$ 100.000,00 -

Terreno com aprox.
700m2 - com 2 casas

em alv. e ponto
comercial e tesidencial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.PARCIMÓVEIS2 - CORREIO DO POVO

CREC11873-J

r-----------------i
CASAS/APTOS E SALAS A VENDA

• Apto. cf 146m', mobiliado - Rua 1201, nO 268 - ap 203 -I
Balneário Camboriu - SC - R$ 80.000,00

. I
• Apto. cf 171m', em construção - Rua Nereu Ramos - Piçarras

I- SC - Entrad. 32.300,00 + pare. R$ R$ 1.502,00 mensais -

corrigidas pelo CUB. I• Casa em alvenaria com 207m', terreno com 590m' -

R$I130.000,00 no renascença R. 755 nO 100.
• Casa cf 180m', cf suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua IFrederico Curt Vasel, 455 - R$ 100.000,00.'
• Casa em alvenaria cf 140m', 3 quartos, sala, cozinha, bwe, I
terreno cf 600m' - Rua Luiz Píeolli - R$ 50.000,00 - Aceita sítio IJaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cf 2 quartos e demais dep. (Terreno cf área I
total de 342 m') Estrada Nova, Rua Urubiei, 100 - R$ 26.000,00 I• Casa em alvenaria cf 247m', semi-acabada - R. Adolfo Antonio

Emmendoerfer, Rio Molha - R$ 180.000,00 I
• Casa mista cf 60m', murada - Rua Hercílio Anacleto Garcia,

Ilot. Santo Antônio - R$ 17.500,00
• Casa em madeira cf aprox. 90m', 3 quartos e demais dep'lTerreno cf 480m' - Rua Atanasio Rosa, 376 - Centro

-IGuaramirim .R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cf suíte cf closed + 2 quartos, sala, cozinha Isemimobiliada, toda murada, com portão eletrônico - Rua
Guilherme Behling - R$ 120.000,00. I
• Casa em madeira com 3 quartos, sala, cozinha, bwe, área de Iserviço e garagem - Rua Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00
• Casa na Rua Guilherme Hasse - Loteamento Juventus, com' I
230m' - R$ 99.000,00
• Residencial Amaryllis, Aptos 304 A, semi-mobiliado, suíte + I
2 quartos. R$ 78.000,00 I
• Apto, nO 304 - suíte + 1 qto - ,Ed. Catarina Erehing - Rua Adolfo

IFiedler, 304 - R$ 75.000,00
• Apto, cf 89m' - Ed. Prímula - Rua Arthur Gunz, 475 - Vila Nova I
- R$ 45.000,00

TERRENOS/SÍTIO I
• Terreno na Rua Tomaz Francisco De Goes, com 450m', com I1 casa em construção, cf 126m' - R$ 39.000,00
• Terreno ideal para uso industrial cf 20.000m', na Rua Francisco I
de Paula - R$ 130.000,00. I• Terreno em Guaramirim, local nobre para residência. R$
22000,00' I
• Com 493m2, na Rua Amábile T. Pradi, próx. ao Cond. Azaléia� I- R$17.500,00.
• Terreno com 400,00 m' - Rua Espírito Santo - Centro - R$I
25.000,00

I• Terreno cf área total de 400,00m' - Nereu Ramos - Valor total

R$12.000,00.
.

. I
• 2 terrenos cf área total doe 6.707,00m' - Rodovia BR 280, próx'lao Trevo de Guamiranga - R$ 60.000,00 (cada).
• Terreno com área de 102.752,00m' - Rua Walter Marquardt;
próx. ao Posto Cidade II .s: R$ 250.000,00.
• Terreno cf 62.500,60m' - Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
• Sítio com galpão de 600m' e depósito de SOm' + casa em

alvenaria de 100m' - Próximo à Serra de Pomerode - R$
130.000,00

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

Residencial Santos Dumont
Construção e Incorporação

PROMA

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

Preço fechodo/totol:
R$ 42.500,00

Parcelamento direto com a

PROMA
Uso do FGTS

Condomínio Residencial
Sunflower - Rua José

Emmendoerfer

(Próx. Marechal)
- Aptos. n" 101 e 106, c/
123m2 - suíte + 1 qto. e

demais dep. Entrada de
R$ 23.239,00 e assumir

parcelas de R$ 823,88
éorrigidas pelo Cubo

Edificio Marina em construção
na Rua Marina Frutuoso -

Aptos c/ suíte + 2 quortos, c/ área
-

de 140m2, sacada c/ churrasqueira.
Entrada R$ 28.637,00 +

20parc. de R$ 2.167,23,
corrigidas pelo CUB., Entrega de
chaves em 1 ano e 9 meses.

Valor total: R$ 71.000,00

PLANTÃO DE VENDA SÁBADOS - 8h30' às 12 horas
Edifício' Tower Center - Rua João Marcatto. esquina com Clemente
Baratto
- Apto. n° 902.: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de garagem - Preço:
R$ 14�.000,00, acabado.
- Apto. n° 802: suíte + 2 quartos e demais dep. com 2 vagas de garagem - Preço:
R$ 110.000,00 s/ acabamento.
- Apto. n? 805/903/904/1003 c/ suíte + 1 quarto e demais dep. c/ 1 garage�.Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- 'Salas comercial executivas, acabadas
c/ 138m2 - R$ 68.491,00
c/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 105,26m2 - R$ 52.242,00
cf 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o 'm2) - Parcelamento direto com a PROMA

APARTAMENTOS PRONTOS

ED. AMARANTHUS - Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com 306m2, com

suíte + 2 qucrtos, dependência de empregada, 2 garogens e demais
dependências.
Edifício com grande Salão de Festa, ehurrásqueira, sauna, sala de ginástica,
sala de jogos, piscinas, quadra esportivo, quiosque e play-ground. Preços de:
R$ 145.000,00 à R$ 162.000,00
(pare. direto com o proprietário)

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
• Ed. Antúrio - apto de 2 qtos e demais dependências. R$
350,00
• Ed, Prímula - apto cf suíte + 1 qto e demais dependência - R$
350,00 ,

• Ed. Prímula - apto cf 1 qto e demais dependência - R$ 275,00
• Cond. Residencial Amaryllis - apto cf suíte + 2 qtos, demais

dependências - R$ 390,00
• Ed. Eriea - apto cf 2 qtos e demais dependências - R$ 300,00
• Salas comerciais em lugares diversos, preços a partir de R$

L200,00 ..JED. PRíMULA
Apto. NOVO, c/ 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(Vila Nova), c/
92m2•
R$ 40.000,00

Rua Frederico Curt 455 -

Casa c/190m2 - R$ 99.000,00 Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo
- Terreno c/450m2, edificação
230m2 - R$ 99.000,00

ED. ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peta
Angeloni. Apto.
e/2 qtos, 2 bwe,
demais dep.
R$ 57.000,00

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

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

R$ 68.000,00

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

R_ EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371-8814-
i lTlobi I iariasecu Ius@ netuno_colTl_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHave,CHave Chave CHave

CRECI612-J VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

, ,.., .

.EDIFICIO MONACO

•

- -::............,� - :,-":'<�-- ".-� =,

VENDAS bA<" .

ReF.: 508 Czerni�*itz - R'up: tdesMaio - Casa em

::. ft """1 Alb:t��Ç��u�.t�����:g��?6���2 prox. ao colégio

LOCAÇAO .' ReF.: 22 Centro.1 Rua: Equador - c/ 03 quartos, 02
�" Apto. Preso Epitáfio Pessoa, Ed. Jaraguá 01 suitej 03 dorm... ..sa.. Ja

s
� c.opa, Ç§!inha,

02 bwc, !�vanderia, garagem.• Apto. Rua: Lado Pavilhão de Esport�s Arthur Mui er, 02 dorm. >_C(]sa cf) ?6,POT�· Volor Negoclavel.
• Apto. João Planincheck, 1045 4º andar - 03 dorm., cl garagem�.I. R�eF.;)7 11l1alpa IFlguel.ra - Rua: Rud.olFo Sanson - 04
• Apto.WaldomiroMazurechen, -

�3 dorm. + dep: .oe emp.ocl" �$5��6ôo�gf��.cozlnha, lavandena, bwc, garagem.�A���Rua: Cab9.Hrrry Hadlich,'35B - O�.dorm., sala cf �,acádb :, '�F60��gg ����ireno bairro baependi c/ 879,90 R$

�I garagem , • ..

'.

.'
t\ "Re f:. ..\ 17581- Terreno rua:Amazonas Esquina c/

Apto. Rua: jose TForo R,be,�o, 01 dorm., si garag�m
.

roc.Eleonorc' Satler prox. a Justiça Federal.
.

• Apto. Rua: José Einmendorfer, 1090 - 03 dorm., cl garagem ReF:. 2200 - Te�renc) rua:Jorge Czerniewicz prox. ao
• Apto. lado da recreativa Marisol- 01 suite, 03 dorm. 02 salas, /i.ú Pomo c/.L20,O,00m2 R$ 80.000,00 Neg.
�aragem 04 carros '?hl·Ref:. 27,54 -"Terreno bairro:Amizade Lot. Versailhes
Kitinete 02 dorm. prox. Rei dos Botões cÁ � .320,OOm2 R$ 35.000pONeg . .

• Kiti 01 dorm sala cozinha banheiro toda mobiliada IIhQ'@ ReF .. 2401 - Terreno Venôncio do Silvo Porto prox. a

\d '.

F
..", � WEG I c/ 480,00m2 R$ 20.000,00 Neg.

i'.aK't·' rOa1 dt.. I ....

. ,', 'w . ... Ref:. 1759 - Terreno rua:Venâncio da'Silva Porto c/
, IIQ.e . _ Of'!l' 50 dí.CO eiro Rrox. PiermclhnMÓf../l 1.500,00m2 Prox. a WEG I

�e �ql1struçaoy'I.Ia,lenZ;ii.. 1 ReF:. 2401 - Terreno Venâncio da Silva Porto prox. a

Cq�!l Rua: FlonaAopolls; , I garagem toda murada , WEG I c/ 480,00m2 R$ 20.000,00 Neg.
• Casa Bairro :loãoPessoa, 03 quartos, 02 salas e demais' ReF:. 1755 - Terreno rua:João Planinscheck com

d�p�ncJenl:ia c0"1 muro >.
\

.

•.•...
420,00m2 R$ 35.000,00Neg.

·'5010 comI. Rua:' Reinoldo Raú 72835m2 );i ii. .

Ref:. 2203 - Terreno ruo: Roberto Ziemann c/
* Sala ComI. Rua: Barão do Rio'Branco, 41 ua Klein'cl 55m2 3.650,00m2 valorNeg.. ...

• Sala ComI. Rua: Av. Marechal D. da Fonsecá, Antigo Senac Prox.
ReF:. 1850 - Terreno ruo.Luiz Marangonl bairro Vila

M I Novo c/ 2.702,60.

·SoacloC IR A M' "hl U F . D T
.�."""" ReF:.1750-Terrenocoml.006,00m2rua:CeI.Proc.

•
a om. ua: v.. arec a D. ao onseco, Prqx, . (lta rOlnlQ@, Gomes de Oliveira prox. 00 EdiF. Isabela.

Sala ComI. Rua: Remoido Rau, Ed. Market Ploce TERRSA " •. - '.; D.ef: 1851 - Terreno rua:Arthur Gunz c/ 618,00 R$
"Sala ComI. Rua: Antº Carlos Ferreira, Prox.Arte Laje ._ ". 35.000,00 Negociável.
• Sola ComI. Rua: r;::::lrp' Pedró Franklin, prox TERMIN,AI R$ 370,00 Ref:. 2201 - Terreno ruo.Joõo Doubrawa c/ 658,00m2

.

RS 35.000,00 Neg.
---- ---------------,,--._----------- ---------- -- -.-------------

- 3 Dormitórios - 1 ou

2 vagas de garagem
- Salão de festas -

Playground - 7 Pavi
mentos c/ elevador
Financiamento direto
com constr. ou financ.
pelo Banco. Const. e

Incorporadora.

@QUITm
�H� .u. P+llZ� WOL+

Rer.: 4041 -

Apart. Nova
Brasília Rua:Bahia
Edif. FrClg9tag1

suíte + 02 quarto
e d�mais dep.

R$35.000 �(

I
Ref.:4201 -

ÀP'art. Cond.
Amizade cl 02
quartos, sele,

,
coz., lavanderia,
garagem R$ ..

·30.000,00"

Ref.: 1 O Centro - Rua: Rudolfo Hufnuesslêi"-'
R$ 80.000,00 Neg. 01 casa de 120,00m2 e

sobrado de 180,00m2•

Ref.: 18 Centro
- Rua:Angelo 1\

Schiochet - 01
casa cl 77,OOm2

+ 01 casa cl
'<;0,OO�? \';)101'

Negociável.

Réf.: 1551 Santo Antonio
- Casa de alvenaria cl 03
quartos, 6wc, sala, coz.,
lovcnderió, garagem ina

.61ii.SSl.Um mbr,,·.ja. R$ 24.000,00
,_'" Neg.

Residêncial

Ref. :3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO
Com 01 e 02
dormitórios,
sacada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localização
central.
Entrada +

parcelamento
di�eto com a

construtora

Ref.: 900
Rua:German6
Striker, com 04

quartos, sala,
bwc, copa,
coz.,

lavanderia,
, garagem pi

02 çarros e churrasqueira. �$ 27.000,00.
_"'*. ���;:&�",m.,»'m:� I

/�:f.L1758mJerreno_de.� ,

esquirí'a�om 822,00
ou 02��rrenôs d
400,00 rua: Amazonas
esquina cl Eleonora
Satler valor negociave!.

Pareimóveis
I' I!?cuu'j ot: \1: (;OCIo.,)·

!.HOBIU, {N/O,\'
��� i
f.:402: Casa

t9rag�á \99 com 03
. q�9rtbs, sala, cozinha,',l5wc, I�vanderia. R$
34,500,00 negociável."""�'�"'«��f' ;:

-

Rua Barão cio Rio Branco, 221 - Jaraguá do S:..!! - se achave@ netuno.com.br

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

CHave
. , . , •.. '

•
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IMOVEIS

371-7931�PABX
E-mail-imoveis@netuno.com.br

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

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

.

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

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

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

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

Cód 1030 ..
0 VILA NOVA - Casa com 350

m2 (em construção). Terreno com 800 m2

(Próx. Gatos e Atos). Aceita imóveis no
negócio. Preço R$ 115.000,00

com 330 m2 o (Próx. Prefeitura). Preço
.

R$ 18.000,00

Cód 2047 oCENTRO�APTO ED.
ISABELA - 122 m2 - I Suíte + 2

quartos. Preço R$ 68.000,00

Cód 203,6 - CENTRO - Apto no Ed.

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

Cód. 3001 o SANTA LUZIA o Lotes
com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

SÁBADO, 6 de outubro de 2001

• COMPRA
• VENDE
• ,ALUGA
• ADMINISTRA

CRECI 1741-J

Cód 1051 - SOBRADO EM ALY.
COM 320 m2 - RUAJOÃO
PLANINCHECK.,.. n? 755, 2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha sob
medida + garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

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

Cód 3027 '0 CZERNIEWICZ - Terreno

com 340m2 (14 x 24). Próximo ao

PAMA. Preço R$ 24.000,00

Coo 2035 CENTRO - Apto Ed. Cristiane

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

.

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

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3029 o JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/�02 m2 - Rua Matias José Martins Cód 2006 CENTRO - ED. GARDÊNIA
(Próx, Juventus). R$ 13.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A RARIDADE do cotidiano

Nóo percam o grande feiro de estofados que aconte(erá nos dias
, \ 6 e 7 de oufubro na fãbri(o da Estofados :{lüü5e.
: .

Serão vórios modelQs de eXEelente qualidade a preços de fábrica!
-

o d,ixe p:ossa� este g; I' opo�tul1lid ' Qcudqui:li:r o' se '

L II
- --S-ÁHAD'O, 6 âeõútúoro-ãe7CJOT

velopes são peças raras neste mundo globalizado. Álbuns de família
s mente merecem destaque quando pertencem a pessoas conhecidas

pEla mídia. A comunicação através do documento impresso tem sido
coisiderada coisa do passado desde que a informática uniu corações e
rnéites. Mesmo assim a necessidade de comunicação entre os seres

hu anos tem feito milagres, entre eles o milagre da reciclagem, ou seja,
apr veitar elementos disponíveis e transformar em veículos de
co nicação.
A e osição deálbuns, convites de casamento e outros modelos formais
de e íelopes, livros de assinatura e4porta-retratos feitos com papel reciclado,
que Rdemos apreciar no segundo piso do shopping, demonstra o quanto o
trabalp personalizado e único pode e deve ser reconhecido. O que se pode
ver neta pequena mostra comprova o quanto a individualidade está em

alta e omo a auto-estima pode ser valorizada.\ I

A utiljação de elementos da natureza, como folhas e sementes,

caract\iZa o trabalho indiVi�ualizado e especificp' E nada pode agradar

SEMPRE polêmica
: Depois de interpretar Capitu, uma garota de

! programas em "Laços de Família", Giovanna
,
Antonelli encara mais um forte personagem em I

I "O Clone", a rebelde muçulmanaJadi.

PÁGINA SE T� �

mais do que a sensação de ser especial, único e intransferível. É
exatamente essa a sensação que temos ao observar o trabalho

exposto no shopping. Cada detalhe parece ter sido criado para uma

pessoa em especial, justamente por demonstrar a paciência e o tempo
dedicado a cada objeto. I

Quem não gostaria de receber uma carta, ou pelo menos um cartão
de aniversário feito pelas próprias mãos de quem envia. Quanto vale
um trabalho desse tipo? Existe preço para um trabalho que pretende
aproximar o homem da natureza através da cristalização de emoções
e sentimentos? Através do ato de transformar, mudamos conceitos
estabelecidos e caminhamos em direção ao futuro. Um futuro que as

jaraguaenses Kely Garcia e Shirley Emmendoerfer estão transforman
do em presente há cerca de 1 ano e meio, quando decidiram apostar
todas as suas fichas neste novo mercado de trabalho. "Trabalhamos

, sob encomenda e estamossatisfeitas com o nosso negócio", afirma
Kely, que optou por uma atividade que, além de ser prazerosa por si
só, ajuda a preservar o meio ambiente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�. 2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA

Estamos tchêsperandol

Quinta-feira
da Tradição
Gaúcha
Dia 11 de outubro

19 h��as - Treino de

Laço (R$ 5,00 _ 4 armadas)
20 horas - Churrasco

21 horas - Laçada Individual

Da esquerda para a direita: Camila de Oliveira, Karine

Giovanella, Daniele Spézia e Neuza de Oliveira, as primeiras
Prendas do CTG Laço Jaraguaense

.

I

Orlando Torinelli e esposa, sempre nos fandango:s
em Jaraguá do Sul, hoje residindo na cidade de
São Bento do Sul

AGENDÀ GAÚCHA \

3° TORNEIO DE LAÇO
Dias 6 e 7 de outubro de 2001

Local: Cancha do 'seu' Célio

BR-101.� -j<m' 71 - Apquari-SC
Fundos do Posto Sinuelo

PROGRAMAÇÃO:
Sábado (6/10)
8 horas - Abertura do torneio

8h30 - Inscrições Laço de equipe
e Vaca Gorda Individual

9 horas,,----f- Início das provas
12 horas - Parada para almoço.
13 horas - Continuação das

provas /

22 horas - Grandioso fandang
Domingo (7/10)
7 horas _'_, Alvorada festiva

8 horas - Provas campeiras
Laço, prova de rédeas,
vaca parada

llh30 - Missa Crioula

12 horas - Parada para almoço
13 horas - Continuação do torneio
18 horas - Premiação e

encerrarnen to

SÁBADO, 6 de outubro de 2001

Júlio Soares (Julinho),
proprietário da Casa

Campeira, com a

esposa, Carol ina,
ambos naturais de

Lages, atualmente
residindo em Jaraguá
do Sul, há dois anos e

meio, sendo o motivo

que os trouxe para cá
foi o grande fluxo de
amizades com os

tradicional istas da

Região Norte do
Estado. Pois.já vinha

participando com

freqüência de rodeios
oficiais e minirrodeios na região.
Daí surgiu a idéia de instalar a loja Casa Campeira na cidade de

Jaraguá do Sul, ficando mais fácil para os tradicionalistas da

reg ião adqui ri rem trajes gaúchos bem como montarias para cavai

Assim reforçando a cultura gaúcha que tanto vem crescendo em

noss? Município.
"A minha convivência com os amigos tradicionalistas e o povo

jaraguaense, em geral, tem trazido muita alegria e felicidade p a

mim e minha f�mília, pois é um povo amigo e cordial e já me

SilOcom se fosse minha terra". " ,

"Agradeço a todos e estamos esperand� a sua visita em nossa lor
30° CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS J

LOCAL: CTG Laço Jaraquaense
INÍCIO: 6/10/01

PROMOÇÃO: Academia da Danças Terra & Pampa IINFORMAÇÕES: 9991-2355, com Robinson

www.ctglj.com.br CASA CAMPEIIDADE NOVA

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAV10S

E ARTI�OS DE CourE LA EM GERAL

e-mail: cas�campeira@terra.co�)rRua Guilherme Weege, 22
fone/fax:371c0330 - Centro Jara uá doul

9 e 7/10 - 3° Torneio de Laço (fundos do Posto Sinuelo - Araquari-S'C)
�4/10 - Torneio de Laço - Primeiro Braço - Massaranduba
19 a 21/10 - 3° Rodeio Crioulo CTG Trote ao Galope
28/10 -, Dorninqo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense
15/11 - Domingo no Rodeio CTG 'Laço Jaraguaense
24/11 -/Baile com Chiquito & Bordoneio - CTG Laço jaraguaense
25/11 - Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense

5/10 - Bi'anca Spézia
7/10 - Janete Garcia

7/l0-AlexandreA.Torinelli
7/10 - Roleane 1<. Alves

8/10 - Aliane I<arsten

8/10 - Gustaw H. Seidel

11/10 - U mano Franzner

. \

D E M A '11 C H ., CAIINES

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 '-JARAGUÁ DO ·SUl. - se

E-mail: demarchicarnes@nétuno.com.br

,CAB�ES

...
I

1
'/
1/

I
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SÁBADO. 6 de outubro de 2001 SOCIAL CORREIODOPOVO 3E

STUDlO A
Inaugurou ontem (5), o "StudioA
Cabeleireiros", no Shopping Center
Breithaupt. O "Studio .N' oferece

serviços demanicure, pedicure, corte,
tintura, depilação, penteados e estética
em geral.

MARKET PLACE I
Na semana das crianças, o Market

Place estará trazendo curiosidades

para a meninada; como aprender a
fazer uma máquina de calcular

funcionar usando batatas no lugar de
pilhas! Aprender brincando como

funciona um motor conhecendo os

princípios elétricos e mecânicos.

Além do evento infantil, o lojista
Yokoyama estará participando da

festa oferecendo a chance das crian

ças serem fotografadas gratuitamente..

\MARKET PLACE II
orários: Feira "O Pequeno Cien

ta": de 5 a 14 de outubro - se

da aI sexta-feiras, das 14 às 20

h ras; e sábado, domingo e feriado
d 12 às 20 horas;--- no piso térreo,

frente ao Pão de Açúcar.

C�TRO EMPRESARIAL

Jaraplá do Sul ganha o mais mo

der centro empresarial de Santa

Cat ina, com a inauguração das
nov instalações do Cejas (Ce�tro
Emp sarial deJaraguá do Sul), nesta
quart feira, dia 10, às 19 horas.

SEM A DA CRIANÇA
.

O Sh�ing Ce�ter Br�ithaupt, e�
parceriaom o BJg Bowlling, a Studio
FM e fekat Agência de Modelos,

. convidfdos para um grande desfile
dem�ffantil das lojas DeMenor e
MagazÍlj Breithaupt, com crianças
convidads e modelos Cekat Infantil

2001, daâ4 às 18 horas, e o irJgresso é

1 kg de �nento não perecível.

ORGUH)
O Hospil e Maternidade Jaraguá
foi agra�iao com o título ''AMIGO
DA CRLNç.N', pelo Unicef. De

vemos isJ às pessoas de caráter de
nossa cidae, que se preocupam com

a saúde e em-estar da comunidade.

CINTER

I.
lS

- DISCOS - FITAS

AIMal. Deodoro, 406370-2647
I

Colaram grau, ontem (5),
em Ciências Contábeis as

amigas Sheila R. Schulz
e Symone I<.G. de Matos,

no Clube Atlético

Baependi. Sucesso é o

que desejam os familiares

Emerson Bortolini, Eduardo Botelho (palestrante) é Volnei Reinke
durante o 30 Encontro Catarinense de Representantes Comerciais,'
realizado em Criciúma, nos dias 28 e 29 de setembro

André Ferreira Sell e Duda Martini no Big Bowlling

Patrícia e Fernando
casaram-se na

Igreja Rainha da

Paz, no dia 8/9.
Após a cerimônia os

convidados foram
recepcionados no

restau rante do

Parque MaliNee

Rua Bernardo Dornbusch, 2433

Floriculfura
,Florisa

, 371 8146
371:-0515

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

Casam-se hoje, às

llh30, no Tureck
Garten Hotel e

Restau rante, em

Corupá, os

amigos
Henderson
Rockfeller
Zimmer e

Mauricéia Alves

da Silva. Ele é

companheiro de

trabalho aqui do
CP. Ao mais novo

casal, muitas
felicidades

Nadilma Schiochet Tavares e Francisco Tavares Sobrinho no

shaw do Demônios da Garoa, no Big Bowlling

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

- r I

ESPECIALlZAÇAO: HOSPITAL DE CLINICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4E CORREmDOPO INFANTIL SÁBADO, 6 de outubro, de 2001

A bela Juliana Pedri Sasse
realizou sua 1 a Comunhão no

dia 29 de setembro, na Igreja
Matriz São Sebastião, Centro,
às 15 horas. Os convidados
foram recepcionados na

Churrascaria Franci

Por um descuido, erramos no nome

do, garoto da foto.
O certo é Jean de Oliveira Engel, que

fez a 1 a Comunhão no sábado

passado (29/9), com recepção em sua

residência. Os pais, Beno e Rose,
ag radecem o comparecimento dos
familiares e amigos. O garoto' vem

atraindo muita gente aos rodeios com
,

sua excelente narração.
Dá-lhe, Jean!

Completou 1 aninho de vida, no

dia 3 de outubro, essa fofura,
Guilherme Corrêa, ao lado da

irmã, Luana. Os pais, Cristiano
e Simone,a irmã e os avós

desejam fel icidades. Parabéns!

NASCIM,ENTOS
22/9 - Bruna Harmel Alves

23/9 - Daniel Drum Braatz

23/9 - I<eyla Mykaela Matzanke

23/9 - Sade Mendes Machado'

24/9 -, Julia Sell Furlani

24/9 - Mateus William Oliscovicz

24/9 - Victória Raquel Eggers
24/9 - Yasmin Anacleto Gomes

,25/9 - Helen Caroline Lebrão

26/9 - Amanda de Oliveira Pinto

26/9.- Amanda Pereto

26/9 - Bianca Paola Santiago da Costa

26/9 - Pedro Barbosa Razo Castilho

26/9- Sarah Maria Lidia Frõhlich

27/9-AndressaWalkyria Martina Possamai

27/9 - Breno Eduardo Schulz

27/9 - Helena Larissa Gazaniga
28/9 -Joesléy Filipe Proença Maticola
28/9 -Juliana Ballock Maffisson.i

29/9 - Gabriel/H au Packowski

29/9-Julia Maria Moreira

29/9 -Thalia Nathacha Szigel

A partir deste mês, o I

Colinho Baby, Oikids Roupa de Crian9
e o Jornal CORREIO DO POVO vão!
sortear peças de roupa entre as !

Crianças e recém-nascidos que ilu,tr.
a nossa página com fotos ou são,
aniversariantes do mês. A cada 3f

dias, dois brindes serão entregua
Participe, envie já,sua foto.

&)
CORREIO DO POVO

,

Clínica Santa Cecílit
J

CONVENIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Mldau
Pediatra

Rua Walter Marquardt, 284. 371 O I O I • 37'0611

*�
.

"lança tambi,.90",,'
•

if· �
* ..

:* .. * *' .,.. ...la* · ..e esta na ",ou'*

•
.. .. • �

r
www.nicolodelli.com.br

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

ESPECIAL CORREIO DO POVO
ESPECIAL CORREIO DO PO

ESPECIAL CORREIO DO PO
,

ESPECIAL CORREIO DO PO

sentir-se no paraíso",

Parabéns capital ecológica!

ESPECIAL CORREIO DO POVO

A seleção b;asileira tem mais um teste respectivamente, entre outros. aqui, Lá não, Quando apareceum verdadeira", defende a atriz commais um de seus
braço, já é festa", justifica. carismáticos sorrisos ..

MEIA MALHA,HANCA, MALHA TRABALHADA, JACQUARD, GOLA, GORGURÃO, SERViÇOS DE FACÇÃO E TINTURARIA

Ruo Mal. Castelo Branco, 1803 / Tel/fax (47) 374-1236/Tel. 374-1382
'---_._----_._.
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, II ,

e alegria marcam final da festa

o FINAL DE SEMANA
SERÁ DE GRANDE

-

,MOVIM ENTAÇ"AO
FESTIVAe alegria em

Schroeder, com a programação
estabelecida para este sábado e

domingo, nas comemorações alusivas ao

37° aniversário de emancipação político
administrativa. do Município. Às 9 horas
acontece o treino do 4° Motovelocidade, seguido
do Passeio Ciclístico às 10 horas, da
apresentação do Músical Atlântico Sul, ao meio

dia, e do torneio entre as sociedades de

atiradores, para escolha do Rei e Rainha da
Schroederfest 2001, às 13 horas.
Neste mesmo horário, estará acontecendo a

última etapa do Campeonato Catarinense de

Canoagem (Rio Bracinho) e às 15 horas,
começarão as provas classificatórias do 4°
Motovelocidade. Às 19 horas acontecerá a Noite

Cultural, seguida de shows com a dupla Carlae

I<etling (21 horas) e Banda Rolling Stones Cover
(23 horas). Completará a noitada, um baile
público animado pela Ban_da Danúbio "Azul.
Ainda para hoje, está prevista a distribuição de

chopp para o público em geral nas principais
ruas da cidade, chamando a população para

particip�ção na festa. Hoje e amanhã, o público
poderá desfrutar também dos vôos panorâmicos
de helicóptero e do Parque de Diversões.

EVENTO FESTIVO

ESTÁ ASSINALANDO

COMEMORAÇÃO
DO 37Q
ANIVERSÁRIO DO

MUNICíPIO

Expressamos aqui nosso orgulho em participar desta história de progresso, desenvolvimento e dinamismo!

Parabéns pelo 37° aniversário Tabelionato e Registro Civil de Schroeder

Rua Mal. Castelo Branco, 3068 - Centro - Tel.(47) 374-1102
\ "
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sentir-se no paraíso., ,'r--

] N I
construção da nova prefeitura municipal

Edson Junkos/CP

o PREFEITO
OSVALDO JURCI(JÁ
DETERMINOU O

,

INICIO DOS estudos
, .

necessarros para

definição do projeto de

construção das novas

instalações do Centro
Administrativo Municipal.
J u rck elencou a construção da prefeitura
como uma das principais obras para o ano

que vem. o prédio que está sendo utilizado

hoje, é uma antiga residência e já não I

PRÉDIO ATUAL DA PREFEITURA SERÁ TRANSFORMADO EM MUSEU HISTÓRICO

.
oferece espaço físico suficiente e as condições necessárias para que os

serviços públicos municipais possam funcionar adequadamente.
Jurck já providenciou a inclusão do projeto no PPA (Plano Plurianual>

Uma homenagem da Caraguá ao

'37º aniversário deste exemplo de
suces�o. Parabéns Schroeder.

r
I

!

--�

�----------------------------------------------------.---==.,----�

,

para o ano que vem e busca um imóvel para
a construção do centro 'administrativo.
Ainda não existe uma estimativa de custo, o

o que depende da execução do projeto e

plano de investimento. Hoje, muitos setores

da Prefeitura funcionam com dificuldades
devido a falta de melhores acomodações. A
própria recepção, onde também funciona a

Central Telefônica, tem limitações para o

público.
f

\
No primeiro ano de governo, o Executivo
tomou todas as providênci,as para executar

os serviços e obras mais urgentes. No ano

que vem serão iniciadas as obras de maior

envergadura, incluindo a construção do
Centro Administrativo Municipal. O prédio
atual, antiga residência da família Jahn, .

será destinado à construção do Museu

Municipal. Dessa forma, Jurck pretende dar
início ao resgate da memória cultural do

Município.

37 anos com muita
história pra contar.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INVESTIMENTOS EM BAIRROS
darão oportunidades de recreação
A PR EFEITU RA

ESTÁ
INVESTINDO NA

CONSTRUÇÃO DE

PRAÇAS
ESPORTIVAS,
destinadas ao lazer e

recreação da

população. Uma destas
obras foi inaugurada,

-

recentemente, na
local idade de Rancho PREFEITO OSVALDO ]URCK

Bom. Outros projetos com a mesma finalidade

já estão confirmados, informa o prefeito Osvaldo Jurck,
como a construção de quadra esportiva nas proximidades
da fábrica da Marisol e no Bairro Schroeder L
As obras atendem ao pedido das comunidades, destaca o

prefeito, explicando que as quadras esportivas são

adaptadas para funcionar como local de concentração das
famíl ias, e em especial, dos jovens. Depois de feitas estas

obras, a Prefeitura deverá deslocar as escolinhas de

esportes para dar atendimento aos bairros, para que o

incentivo à prática esportiva não fique concentrado, mas
chegue à periferia.
As escolinhas de futebol de salão e voleibol estão sendo
bastante procuradas pelas crianças e adolescentes, e a

Administração Municipal quer atender esta expectativa.
Com o mesmo intuito, até o final do ano que vem será
concluída a construção do ginásio de esportes no Bairro
Schroeder I,.

)

Rua Mal. Castelo Branco, 4015
Centro Tel(47) 374-1356-GRAMEVER

Parabéns Se

PAlQUE ECOLÓGICO BRACINHO
abreperspectiua para incremento do turismo

A ESTlÇÃO ECOLÓGICA
DO BR�CINHOIÁREA

-

COM 4b MILHOES DE

M ETR�S QUADRADOS
DE MATA ATLÂNTICA,
com flora diversificada e fauna

preservrat
é uma das principais

atrações ue o Município oferece,
abrindo 9 ndes possibilidades para o

turismo e a v�itação com finalidade educativa e
- ecológica. Loajizada a pouca distância do centro da

cidade, a Esta�o Ecológica, encanta os visitantes,
pelas belezas Iturais.
Pode ser consí �rado um verdadei 1"0 santuário de
belezas naturai l com muitas quedas d'água, exploradas
pela Celesc pall geração de energia elétrica, através da

conhecida Usi l do Rio Bracinho. Uma grande
variedade de el1écies da fauna e da flora têm na usina

o refúgio cont a destruição, apesar da ação de ladrões
de palmito, qu persiste no local. Cresce número de
visitantes queromparecem para admirar a beleza
natural intacta
Localizada na�acia hidrográfica do Rio Itapocu, a
Estação EcoI6�,ca foi criada em 1984, tornando-se a

primeira unida�e de conservação em áreas de

. hidrelétricas, eI)1 Santa Catarina.A área está incluída
- na Zona Núcle� de Tombamento da Mata Atlântica,
conforme consla na Unesco, e para garantir
preservação efetiva, em 1995 foi firmado convênio
entre a Celesc,Ibama, Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Polícia de

Proteção Ambiental.
Com o convênio, estabeleceram-se parâmetros para a

presença de pelquisadores no interior do parque,
,

fiscalização dos órgãos ambientais e a recomposição
da mata ciliar ao redor das represas e cursos

d'água, danificada pelas pastagens.
DECRETO - Foi a partir de 1964 que as usinas e

respectivas áreas passaram a fazer parte do

patrimônio da Celesc. Com o tempo, tornou-se
imperativo o ato tomado pelo Governo do Estado,
através do decreto 22.768, de 16 de julho de 1984,
que transformou definitivamente a área em estação
ecológica, com a proteção regulada mediante

legislação específica.

EMOÇÃO, AVENTURA E ENCONTRO COM A VIDA

NATURAL NA ESTAÇÃO DO BRACINHO
-

I

I'

Gostoso mesmo é viver com qualidade de vida. E Shroeder tem de sobra.

I r _______� ___"_.W_vv:�IlL...UIUUCIII ....UIII.UI Ql.IiUnã_o O_llll1lda_ao_at:ece��_'Iler;dadeir " .. defende_a_atOz_comm.ais_run_de_seus _
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I
'viva dos acontecimentos históricos

o PROFESSOR
APOS ENTADO SANTOS

TOMASELLI, QUE
COMPLETOU 89 ANOS
E IV! ,J U N H O i é testemunha
viva de todo o ciclo
histórico de Schroeder.
Chegou com sete anos de idade
ao Município, junto .corn os pais
Cândido e Margueritta e tios,
procedentes de Luiz Alves. Era a

, época em que os colonizadores, na grande
maioria, descendentes de alemães e italianos,
espalhavam-se pelo Estado, em busca das
melhores terras e mais fácil adaptação ao

clima e condições ambientais.
Em sua existência, o ex-professor realizou um

trabalho persistente na Educação. H oje, reside
com a esposa, também já idosa, no Bairro

Tomaselli, que é a localidade que acolheu e

concentrou a chegada dos membros dessa família
de descendentes de italianos. Dedicando toda a sua

existência ao ensino, Santos Tomaselli foi
precursor do magistério no Vale do Itapocu,
atuando na época em que a maior dificuldade era

ensinar para os filhos dos imigrantes; que só
sabiam falar alemão.
Eram tempos difíceis, recorda Tomaselli, quando
impunha-se da a "nacionalização", cabendo aos

,professores não só ensinar as disciplinas básicas,
mas também transmitir a' noção da existência de
um Brasil, que precisava ser reconhecido e amado.
As dificuldades não impediram Tomaselli,

PROFESSOR SANTOS E A ESPOSA, NA RESID�NCIA 00 CASAL, NO BAIRRO TOMASELLI, EM SCHROEDER

amigo do professor e historiador Emíllo da Silva, já
falecido, de realizar trabalho importante e que
transcendeu a tarefa básica de ensinar as crianças '

da épcoa, a ler e escrever.

Ele formou uma espécie de clube agrícola na escola,
que leva seu nome, no mesmo bairro em que mora

até hoje, para instruir os alunos daquele tempo
sobre como lidar com as plantas, ensinando a

cultivar frutas e verduras; desenvolveu um programa
para a expansão do uso da Língua Nacional,
instalou uma biblioteca e criou até uma espécie de

museu, onde quardou por muitos anos, objetos -

machados, tacapes, cerâmica e instrumentos de
trabalho - deixados pelos índios que andaram pela
região.

Parabéns Schroeder!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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garante futuro de prosperidade
A ATIVIDADE ECONÔMICA
É BASTANTE

DIVERSIFICADA EM

SCH ROEDER. No comércio e

indústria, pequenas e médias

empresas encontram espaço
para o' crescimento. A Acias

(Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder) contribui
decisivamente para acelerar o

desenvolvimento do Município, incentivando
os empresários na busca do aperfeiçoamento em

suas respectivas atividades. No setor agropecuário,
a produção é variada na aqricultura e também na

pecuária. A bananicultura tem posição destacada,
com importantes espaços conquistados na

exportação .. Hoje grande parte da produção de

bananas de Schroeder, é adquirida por

compradores do Uruguai e da Argentina,
garantindo a entrada de mais recursos financeiros e

gerando oportunidades de trabalho. Alguns
produtores já ganham projeção pelo volume de

comercialização com o mercado exterior, como é o

caso de Rolando Schultz e Filipe Voigt. Quase 200

produtores rurais tem a bananicultura como fonte

de renda em Schroeder. A atividade agrícola tem

uma peculiaridade. As mais de 500 famílias
estabelecidas no meio rural, não tem a

agropecuária como atividade exclusiva. Obtém
renda também no comércio e na indústria.

Uma das dificuldades do setor agrícola é
com a comercialização. A ausência de
sistemas de armazenagem de grãos, não
permite que o produtor escolha a época
mais apropriada para vender os produtos e

ocasiona perdas sobre a qualidade.
O turismo promete muito no Município. A
preocupação das lideranças e da população
com a' preservação das condições
ambientais, as características da cidade e

sua gente acolhedora com os visitantes, a
influência da colonização germânica sobre
a arquitetura e os costumes da população,
tornam Schroeder forte candidata para

explorar o setor.

BANANICULTURA DESTINADA A EXPORTAÇÃO

TRANQÜILIDADE
+ PROSPERIDADE

+ POVO HOSPITALEIRO

= SCHROEDER

Parabéns Schroeder pelos 37 anos

A cidade que é e aniversário\
:$, Schroeder!

Rua Jaraguá, 88
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lis1arentS<:broeder,; ,
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sentir-seno� ,

o. PRESIDENTE DA

ACIAS (ASSo.CIAÇÃo.
Co.MERCIAL,
INDUSTRIAL E

AGRÍCo.LA DE

SCH Ro.EDER), Euclides
Emmendoerfer, elegeu como

prioridade o atendimento aos

empresários associados da

entidade, que ele pretende contemplar com
cursos, palestres, treinamentos e todas as

iniciativas possíveis, para promover o

aperfeiçoamento e valorização profissional.
Emmedoerfer tomou posse no dia 12 de

setembro, juntamente com a nova diretoria
da entidade, para desenvolver mandato com

duração de dois anos.

Ele já integrava a diretoria anterior e, está

perfeitamente informado sobre o andamento'
dos programas e propostas herdadas da

gestão anterior, que tinha a empresária
Carmen Toma,selli na direção. Além disso,
acumula a experiência de quase três décadas
de trabalho prestados para a Weg. Há 11 ele
está instalado em Schroeder, onde é

proprietário de uma fábrica de pré-moldados.
Emmendoerfer destacou, já no discurso de

posse, que o alvo principal da nova diretoria,
é agregar todo o conhecimento possível para
ser transmitido aos sócios.
Os desafios trazidos pela qlobalizaçãoestão
impondo aos empresários, a busca do

Jaraguá do Sul, SÁBADO, 6 de outubro de 2001

I I

<'

aperfeiçoamento constante, aval ia Emmendoerfer,
destacando que a Acias pode cumprir sua parte
nesse processo. Ele também quer manter a Acias
atuando em estreita colaboração com o Poder
Público Municipal e em parceria com as

associações de moradores e entidades em geral.
Outras propostas são exigir presença mais intensa
dos serviços do Sesi, Senai e Senac no Município,
que podem contribui r, através dos cursos e

treinamentos, na qualificação da mão-de-obra local
e também sob o aspecto do gerenciamento.
Outra meta de Emmendoerfer é a construção do

prédio próprio para funcionamento da sede da
Acias. Para tanto, está previsto o início de

campanha com essa finalidade específica, que
deverá ser lançada oportunamente. O trabalho da
Acias está em expansão e requer espaço e

acomodações mais adequadas.
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 7/10 A 13/10
,

J)'
TROCA DE PAPÉIS
(GLOBci, DOM, 12 H)
O humorístico "A Turma do Didi"

exibe o especial de "Dia das Crianças".
O progr-ama conta com a participação
da apresentadora Xuxa que, além de

cantar, também atua em um esquete
com a turma do Didi. A Rainha dos

I

Baixinhos também troca de posição
com Didi e é entrevistada pelo
trapalhão. Nos musicais, a cantora

Luciana Mello, a dupla Rio Negro e

Solimões e a ba'nda Nocaute.

VIVA O SíTIO
(GLOBO, DOM, 12:45 H)
Os personagens do "Sítio do Pica-pau
Amarelo" são os convidados do

"Gente Inocente". O elerico do

programa visita ainda o sítio, em Ilha

de Guaratiba, onde estão sendo

gravados os episódios do "Sítio do

Pica-pau Amarelo". No quadro "Tá

no Papo", Cuca, Burro Falante,
Quindim e o porquinho Marquês de

Rabicó tiram as dúvidas das crianças.

SUPER - HERÓi
(GLOBO, DOM, 13: 35 H)
A ficção se torna realidade no

episódio "Um Herói é Para Sempre"
do programa "Sandy e Junior". 'A
turma do Cerna vai organizar um,
duelo de guitarras no Detonação e o

prêmio será a guitarra mágica de J.
Solo, um famoso personagem de

quadrinhos. O que eles não imaginam
é que o herói sai do gibi e aparece no

colégio.

GINCANA MUSICAL

(SBT, DOM, 14: 15 H)
Silvio Santos comanda a gincana do

"Qual é a Música?". Desta vez o time
.

, masculino é formado por Krigor,
Péricles e Pinha, integrantes do grupo
de pagode Ex�tasamba. O trio

feminino é representado por Deyse,
Celinha e Suely, as irmãs que integram
o Fat Family. Os músicos também

cantam no programa. O Exaltasamba

com o "bit" "Faço o Que Eu Digo" e

o Fat Family canta a música "Fim de

Tarde", antigo sucesso de Martinha.

TUDO ou NADA

(GLOBO E BAND, DOM, 15:40 Ii)
A seleção brasileira tem mais um teste

\
de fogo para tentar urna vaga para a

"Copa do Mundo de 2002". A equipe
de Luiz Felipe Scolari precisa vencer a já
eliminada seleção do Chile. Caso de urn

novo tropeço, o Brasil fica mais distante da

Copa. Para este jogo, Felipão aposta na dupla
de ataque formada por França e Rivaldo.

BATE-PAPO
(REDE BRASIL, DOM, 19 H) ,

O jornalista e astrólogo Getúlio

Bittencourt fala sobre seus mais de 20

anos dedicados à astrologia e de sua

experiência como porta-voz do Planalto

no governo Sarney no programa "Por

Acaso". Os integrantes do quarteto Os
, Cariocas também são entrevistados por

José Maurício Machiline no programa.

CONFUSÃO
(GLOBO, DOM, 23 H)
Uma verdadeira caça ao diamante é o

que vai acontecer no episódio "Caco

Antibes e os Sete Anões" do programa
"Sai de Baixo". Tudo começa com um

telegrama, dando conta de que uma tia

de Caco deixou uma herança para ele.

Mas tudo que chega ao apartamento do

Arouche é um baú cheio de anões. Mas

Magda descobre um bilhete informando

que no interior de um dos anões há um

valioso diamante.

MÃO NA MASSA
(GLOBO, ssx, 8 H)
Gilberto Gil e Xuxa são os convidados

de Ana Maria Braga no especial do "Dia

das Crianças" do programa "Mais

Você". O músico canta a canção-tema
do ';Sítio do Pica-pau Amarelo". Já
Xuxa; acompanhada de Sasha, prepara
uma receita de -brigadeiro ao lado de

Ana Maria Bt:aga. Ainda no progrm;na, o

mágico Issao e 'a boneca Garrafinha, que
participa das pegadinhas de Louro José.

DE VOLTA

(GLOBO, SEX, 11 :30 H)
O "Sítio do Pica-pau Amarelo" é a

adaptação da obra de Monteiro Lobato,
com direção-geral de Marcia Trigo. O
"remake" vai reviver as fantasias criadas

pelo escritor, em capítulos diários de

vinte minutos dentro do "Bambuluá".

Com -Nicete Bruno, a Dona Benta, avó
de Pedrinho e Narizinho, vividos por
César Cardadeiro e Lara Rodrigues,
respectivamente, entre outros.

-EM FOCO: GIOVANNA ANTONEL._Ll P_O_R_C_AR_O_LI_N_A_M_A_RQ_U_ES
POpTEVÊ

AFAVORI'I:A
do harém-
GiovannaAntonelli é uma típica
menina do Rio. O largo sorriso e

o jeitão descolado da carioca
impressionam. Falante e sempre
muito simpática, arrasta os
"esses" como se fosse uma
surfista. Amoça até tentou se

equilibrar em pranchas na
adolescência, mas decidiu
enfrentar outras ondas.
Enveredou-se pelos cursinhos de
teatro e hoje, 13 anos depois de
aparecer pela primeira vez na tevê,
conquistou o privilegiado papel
de protagonista da novela das
oito da Globo. "Não tenho a

dimensão desta palavra naminha
cabeça. Um protagonista não
funciona sozinho", diz,
modestamente, a intérprete de
Jade, a decididamuçúlmana da
novela "O Clone".
O jeito expansivo talvez t�nha
-dificultado o trabalho de
Giovanna para encontrar o tom
contido para a adolescenteJade,
nesta primeira fase da novela. "Ela
tem uma inocência que muitos

jovens atualmente não
possuem", conta a atriz. Antes de

começar a gravar, Giovanna releu
as agendas guardadas desde o
tempo do colégio e reviu várias

fotos daquela época. Ainda
tentou desacelerar o ritmo para
encontrar um despojamento
típico de adolescentes. "Sempre
fuimuito elétrica, ligada. Fuime
reeducando para ficarmais calma",
admite.

'

Deu certo. Giovanna estámenos

agitada. Os "esses" continuam no

mesmo lugar, a atriz, porém, está _

mais "zen". A ida para o

Marrocos, onde foram gravadas
as primeiras cenas da novela,
contribuiu muito para isso. "Essa

viagem foi fundamental para que
eu descobrisse a personagem. Ver
outras coisas, passarmais tempo
comigomesma foi essencial pará
compor o per@daJade",
enumeraGiovanna, com brilho

nos olhos a cada novidade que
conta. E são muitas. Além da

beleza do país africano, Giovanna
não se cansa de elogiar a cultura é
os costumes locais. Acha até que
essa viagem serviu para que
tivesse uma outra ótica da

.

feminilidade. "A valorização do
corpo da mulherme impres-

- sionou muito. Há,uma banali

zaçãomuito grande do corpo
aqui. Lá não. Quando aparece um

braço, já é festa", justifica.

Liuza Dantas /CZN

Giovanna Antonelli, a Jadi de "O Clone"

A atriz aproveita para,desmistificar algumas crendices. "Vi
muitas garotas de calça jeans, assim como várias mulheres

com véus. Nãotem gente que pensa que aqui também só

tem índio?", compara. Giovanna diz ainda que a

expecta!iva em torno da trama de Glória Pere_z tem sido

grande. Principalmente depois que ocorreram os

atentados terroristas atribuídos a grupos muçulmanos
radicais. "Acho que a novela vai servir para esclarecer muita
€oisa. O que nos separa dos muçulmanos são crenças e

aspectos culturais, mas somos todos iguais", insiste a

atriz, que demonstra preocupação com a ameaça de guerra
no Afeganisrâo, "Isso é muito louco. Algumas pessoas
decidem o futuro da humanidade e não sabemos o que
vai acontecer amanhã", preocupa-se.
Como de costume, Giovanna se enfiou de cabeça para
fazerJade. Escureceu os cabelos, alongou as madeixas

com aplique a cada cena gravada, aprendeu a requebrar os
quadris em aulas quase diárias de dança do ventre e

estudou o básico do árabe. "Eu costumo dizer queJade
não é uma personagem de interpretação. É uma '

personagem de alma", filosofa. Assim como foi Capitu, a
-bela garota de programa de "Laços de Famíli�" que
'carimbou o passaporte de Giovanna para figurar no rol de
estrelas globais. "Continuo a mesma de sempre. Sucesso

dá e passa. Acho que não existe esse glamour. Encaro a

profissão com respeito e seriedade", jura Giovanna.
Na realidade, Giovanna nem imaginava que fosse ocupar
o posto de atriz principal de "O Clone". Pouco antes da

novela ser produzida, soube por uma amiga da trama.
Sentiu de imediato uma enorme vontade de trabalhar

com Glória Perez, quandopouco tempo depois veio o

convite deJayme Monjardim, diretor da novela. "Os
papéis sãomuito bons. Faria qualquer um com amesma

garra", garante amoça. Jade, porém, ganhou o carinho da
atriz. "Ela é determinada, mas.ao mesmo tempo tem

pureza. Tento explorar isso para que ela seja sempre
verdadeira", defende a atriz com mais um de seus

carismáticos sorrisos.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.1 J?ERSQNAGE.M DA.SfMANA.; AND.RÉA BnIRÃQ.
POR MARIANA 'M EIRELES

................ EopIEvÊ

MAIDADE

Intrépida
Depois de três anos longe das

novelas, Andréa Beltrão voltou com

a corda toda. Sua personagem em

"As Filhas da Mãe", a amalucada

Tatiana, está sempre metida em

confusão ao lado da irmã

Alessandra, papel de Bete Coelho.
Tudo pata conseguir a presidência
do luxuoso resort Jardim do Éden.
Após terem sido seqüestradas e

presas por engano, as "irmãs
metralha" vão continuar aprontando
todas. A dupla estilo gato e rato

com Bete Coelho, segundo Andréa,
.

é um dos pontos altos do trabalho.

"Foi estranhissimo quando gravei a
primeira cena sem ela. Parecia que
estava faltando algo. Essa parceria é

muito divertida", conta.
Andréa está se especializando em

vilãs. Sua última personagem fixa
foi a perversa Bruna, de "Era Uma

Vez ... ", novela de Walter Negrão
exibida em 1998. Em "As Filhas da

Mãe", considera Tatiana uma vilã

"light". "Ela faz o tipo mimada e

malcriada, o que fica engraçado; A
outra não era nada divertida, mas
adorei fazer", lembra a atriz, que.
está trabalhando com o autor Sílvio de
Abreu pela segunda vez - a primeira
foi em "Rainha da Sucata", de 1990,
quando fez a francesinha Ingrid.
Aos 37 anos de idade e 23 de

'carreira, Andréa ainda é lembrada
como a Zelda Scott do seriado

"Armação Ilimitada". Tem saudades
da época, mas diz que não a faria

de novo caso acontecesse uma

reedição do programa. "Isso já está

vivido. Foi a felicidade de juntar
I
uma equipe que deu certo. É o

mistério dos trabalhos", acredita.
Agora, Andréa se limita à novela.
Deixou o elenco da peça "A
Memória da Água", que está em

turnê pelo país, para não sacrificar o

pouco tempo que' sobra para ficar

com os filhos Chico, Rosa e José,
de' seis, quatro e um ano

respectivamente. Mas está captando
recursos para a produção de "O'
Memorial do Convento", uma
adaptação da obra de José
Saramago para o cinema. "No

Brasil, o ator tem de atuar na

produção. Ninguém oferece um

sonho", opina à atriz,' que ainda está

em cartaz em algumas cidades do

país no longa "A Partilha", de
Daniel Filho.

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Andréa Beltrão, a Tatiana de "As Filhas da Mãe"

P - Você ficou três anos sem fazer novela. Estava

com vontade de voltar?

R '; Não estava ansiosa, porque o importante é ter um

trabalho de qualidade, com equipe e diretor interessante.
Fico ansiosa quando vejo 'que vou estar em um proj�to
assim. Mas não tenho ansiedade em fazer uma novela.

Não tenho muita preocupação em estar na tevê. Gosto de

trabalhar, preciso e também sou contratada da Globo.
P - Mas você não sente falta de se ver no vídeo?

R - Sinto. Gosto de fazer tevê e estar nela. Não vejo como

um trabalho inferior. .Acho que você pode estar na tevê

fazendo um trabalho maravilhoso e. no palco um

medíbcre. Ou o contrário. Isso varia muito do projeto. É
claro que a tevê representa popularidade e reconhecimento

do meu trabalho. A tevê é grande parte da minha vida.

Adoro, não tenho preconceito e conquistei projeção
através dela.
P - O que mais chamou sua atenção na Tatiana?

R - Na verdade foi o convite do Jorge Fernando e do

Sílvio de Abreu. Adoro o trabalho em dupla que eles

fazem. O elenco que montaram é fabuloso. É uma

comédia chique e bem-humorada. Gosto da Tatiana

porque ela é amoral e numa comédia isso é mais interessante.

P - Seu último papel também foi uma vilã, só que
mais séria. Não preferia ter voltado com um tipo
diferente?
R - Antes da Bruna me perguntavam porque só fazia

mocinhas legais e engraçadas. Agora dizem que só faço
vilãs. Foi uma coincidência, mas aceitaria qualquer papel do
Sílvio. Vilã é divertido. Sai do convencional, dá margem
para explorar várias vertentes. Mas também adoro

mocinhas. Cada papel tem o seu charme.

IWão tenho

preconceito. Só não me

sinto bem em dançar
valsa com quem não
tenho intimidade. //

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

de debutantes. O ator é
um dos poucos que

dispensam a grana
desse "biscate" típico

de novos galãs globais.

"Meu grande sonho é um dia ir a um motel. escondido da minha

muther: com um bolo de chocolate e comer inteinnho sem

ninguém ver. "BUSSUNDA, o rotundo integrante do "Casseta &

Planeta, Urgente!", da Globo.

'As pessoas dizem que riem só de olharpara mim. Mas não
acho que tenho uma cara engraçada." LUIZ FERNANDO

GUIMARÃES, o Rui de "Os Normais".

"O que fizeram comigo foi uma molecagem. Estou magoada e

muito surpresa." SILVIA POPPOVIC, demonstrando revolta por ter

sido demitida da Band dias antes da estréia de seu novo

proqrama.

"Quando fico com alguém/ me apaixono. Um beijo émuito

significativo paramim." ELIANA, apresentadora do "Eliana &
·

Alegria", da Record, ao ser perguntada se já sentiu vontade de

ficar com um homem sem o compromisso de ter de vê-lo no dia

seguinte. A loura, que sempre teve namoros longos, diz que

precisa existir algo mais para dar um beijo.

·

"O que mais me marcou foi um namoro que tive aos 12 anos.

FoiIntenso e bem complicado. Sofri bastante." M EL LISBOA,
mostrando ser tão precoce quanto a protagonista de "Presença,
de Anita" ao falar de seu amor inesquecível. A atriz conta que,

já teve várias outras decepções amorosas e já levou muito chute

de namorado.

"O bidê é o meumelhoramigo. "PENÉLOPE NOVA, VJ da MTV, ao ser

perguntada sobre masturbação pela igualmente sutil Monique Evans

no "Noite Afora", da Rede TV!.

"Achei que ia enlouquecer e tenho certeza de que entouâueci um
pouco. Se fiz algo errado contraimim mesma/ já paguei. "VERA
FISCHER, a Yvete de "O Clone", sobre a perda da guarda do filho

Gabriel, há três anos, que diz não aceitar até hoje.

"Foi a mesma coisa que let; entender e decorar três Bíblias.
"

ANTÔNIO FAGUNDES, sobre o desgaste de ter participado da maior

parte dos 200 capítulos de "Porto dos Milagres", em que viveu o

político Félix Guerreiro.

"Você é o protótipo do playboy bem-sucedido. "

JOÃO GORDO, apresentador do "Gordo a Go-Go", da MTV,
definindo a boa vida de Alexandre Frota, dublê de ator e DJ.

"Quando estou apaixonada/ me entrego por completo.. Vale tudo
entre quatro paredes': BÁRBARA BORGES, que acaba de viver a

·

Luiza em "Porto dos Milagres", respondendo sobre qual a maior
loucura que já fez na cama. A atriz é capa da revista "Vip"
deste mês com fotos bem sensuais.
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1

TODO MUNDO EM PÂNICO 2

. �6� - 1.7�f5 .

RICOS, BONITOS E INFIÉIS
16h - 17h45

A HORA DO RUSH 2

16h15 - 18h - 19h45 - 21h30

GÊNEROFILME/HORÁRIO

2 VELOZES E FURIOSOS

17h -19h· 21h

3

LEGENDA - A - AVENTURA!c - COMÉDlA/ 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 FliME/HORÁRIO GÊNERO
1 A HORA DO RUSH 2

c
13h30-15h15-17h - 18h45-20h30 - 21hl0

TODO MUNDO E:M PÂNICO 2
13h45 - 15h45 - 17h45 - 1.9h45 - 21h45

2 c
'.' , , .. , .

VELOZES E FURIOSOS

13h30-15h40-17h50-20h-22h053 A

CO'RAÇÀO'DE éAVALE'IR'OS'
.

14h-16h30-19h-21h30
4 A

COMO CÂES E GATOS

13h45 - 15h30 - 17h15 - 19h15
5

A

PECADO ORIGINAL
21h

6
D

AMNÉSIA
14h30 - :)_6h45 -19h30 - 21h45 s

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

F - FICÇÃO/ R - ROMANCE! P - POLICIAL

lER
JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

. , , . , .

/
.

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 HORA DO RUSH 2 C
13h30-15h15-17h-18h45-20h30-22hlO

.

COMo' cAEs E GATOS
A2 13h45 - 15h30 - 17h15

TODO MUNDO EM PÂNICO 2 C
3 19h30 - 21h30

VE1_OiH3'bE-l��Wa�17h50 - 20h A

CORAÇÂO DE CAVALEIRO

22h

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

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

A

A

C

C

A

I Ri:IRATO FALADO: ROGER GOBETH
POR MARIANA MEIRELES

POpTEVÊ

NOVOS'

1
rumos

iii

NOME - Roger Gobeth.
NASCIMENTO - 7 de abril de 1973, em
São Paulo .

NA TEVÊ - "Programa do Jô", novelas e

documentári os.
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Muita

coisa, como programas
sensacional istas".
SE NÃO FOSSE ATOR, SERIA - Arquiteto
NAS HORAS LIVRES - "Leio, ouço música,
vou ao cinema e teatro".
LIVRO - "O Livro do Desassossego", de
Fernando Pessoa.
No CINEMA - Toda a trilogia de "O
Poderoso Chefão", de Francis Ford

Coppola.
MÚSICA - "Várias no estilo clássica e

jazz".
PRATO PREDILETO - Comida japonesa.
NA GELADEIRA - Água.
O MELHOR DO GUARDA-HOUPA - "Sapatos,
mas uso pouco".
BICHO DE ESTIMAÇÃO - Um cão boxer,

COLEÇÃO - De CDs.
MULHER BONITA - Sarnara Felippo.
HOMEM BONITO - Sean Connery.
CANTOR - Chico Buarque.
CANTORA - Marisa Monte.
'ATRIZ - Débora Duarte e Fernanda
Torres.
ATOR - Selton Mello e Matheus

Nachtergaele.
PERFUME - Armani.
BEBIDA - Água e cerveja.
ESCRITOR - Fernando Pessoa.
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - H armon ia de
um casal.
MELHOR VIAGEM - Para Portugal.
ARMA DE SEDUÇÃO - "M inha timidez. Acho

que cria um mistério".
MANIA - "De preencher cheque ao

contrário, começando pela assinatura".
MELHOR COMPRA - "Meu carro e

passagens aéreas".
SONHO DE CONSUMO - "Viajar muito".
FILOSOFIA DE VIDA - "Aproveitar a vida da
melhor forma".
INVEJA - "Não quero ter".
LUXÚRIA - "Gosto de sexo

saudavelmente":
GULA - "Chocolate e churrascaria".

COBIÇA - "Um apartamento próprio".
IRA - "Quando sei que estou certo em

uma discussão e alguém não concorda".

PREGUIÇA - "Acordar cedo quando estou
cansado".
VAIDADE - "Estar em boa forma físlca e

mental".
!li!

I

j
J
I
I

I
!

l
I
i Roger Gobeth foi pego de surpresa ao· ser, convidado para

I integrar o elenco da minissérie "O Quinto dos Infernos". O

1.. :'.
'ator, que vive o correto Touro no "folheteen" desde o início

•
da "fase escola", vai interpretar Plácido, um cavalariço amigo
de Dom Pedro I na trama de Carlos Lombardi. Apesar de

i
fazer questão de dizer que não estava ansioso por outro

� trabalho, Roger não esconde o entusiasmo pela novidade.
I "Sempre tentei me aprimorar, nunca estava satisfeito com as

'i cenas. Esse convite é conseqüência da minha seriedade",
I valoriza.

Desde que se tornou gerente do cybercafé de

"Malhação", no início da última fase, Touro perdeu boa parte
'do espaço na novelinha adolescente. "Sabia que 1SS0 ia

acontecer e acho natural. Tinham de dar destaque para os

novos personagens", justifica. Mesmo assim, vinha se

I sobressaindo nas últimas semanas, quando Érica, personagem
I de Samara Felippo, apareceu para por fim ao casamento dos

··1
dois. As cenas foram de forte carga dramática e, segundo•• Roger, um dos momentos mais difíceis nos dois anos em que

I está nofolhetim, "Sempre tive mais dificuldade nas cenas de,

I emoção, Aprendi muito nesse tempo", conta.�

I Mesmo desfrutando de uma boa fase em "Malhação",
o ator diz que; não sente pena de sair da produção, "Não
estava nem esperando que fosse melhorar. E, com o fim do

relacionamento com a Érica, o ciclo do Touro está se

fechando", acredita Roger, que fica na novelinha até o fim

deste mês. Em novembro, começa a gravar a rninissérie. Ainda

não sabe muito sobre o novo personagem, mas está lendo a

sinopse e estudando sobre a história do Século XIX, em que a

trama é ambientada. "É muito bom fazer outro papel dentro
da mesma empresa. Tenho muita vontade de continuar na

Globo", avisa.

Luiza Dantas/CZN

Roger Gobeth, O Touro de "Malhação"
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rapidinhas

"Um Ratinho Encrenqueiro", de Gore

Verbinski, é o cartaz da "Tela Quente". No
elenco, Nathan Lane, Lee Evans e Christopher
Walken. Na trama, dois irmãos herdam uma

mansão caindo aos pedaços. Eles planejam
reformar o local, mas não contavam com a

presença de um ratinho disposto a expulsar
os invasores. GLOBO, SEGUNDA, 22:10 H.

o "Pequenas Empresas Grandes Ne

gócios" exibe a história de duas empresári
as brasileiras que dera� novas cores e for
matos ao macarrão italiano. Na pauta, um 1------------------
empresário brasileiro que importa tecnologia
americana para diminuir os custos na hora
de construir uma casa. A apresentação é de
Esther Jablonski. GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

O ator Gabriel Braga Nunes é o convidado
de Marília Gabriela no programa "Gabi".
REDETV!, DOMINGO, 24 H.

A atriz Cláudia Raia participa do quadro "Foi

Aqui" do programa ''Video Show", que vi
sita o cortiço onde foram gravadas cenas da
novela "Sassaricando", em São Paulo. O re

pórter André Marque! faz uma pesquisa com

os atores de "O Clone" e pergunta quantos ca

melos cada um vale. GLOBO, SEGUNDA, 13:50 H,

Denise Fraga revive a história de Joserlane
no quadro "Retrato Falado" do "Fantásti
co". Acompanhada da amiga Sirleide, inter- 1-----------------
pretada por Drica Moraes, as duas estão em

busca de uma profissão e acabam optando
por um curso de mecânica no colégio mili

tar, onde só há homens estudando. Elas en

tram no curso e começam inovando na cor

em tons rosa e vermelho. Apesar de tudo,
elas se tornaram mecânicas. GLOBO, DOMIN

GO, 20:30 H.

A "Sala Brasil" apresenta ''Vai Trabalhar Va

gabundo U", de Hugo Carvana. Com
Marcos Palmeira, Andréa Beltrão, Otávio
Augusto, Marieta Severo, Joana Fomm, Nel
son Xavier e Chico Buarque. Na trama, o

malandro Dino exilado em Acapulco dá um

golpe em viúva rica para financiar o retorno

ao seu país. Para não ser pego, decide volta
dentro de um caixão. BANO, SEGUNDA, 22 H.

"Música para Rituais de Antropofagia Tec- I-----------�-----

nocultural" é o tema do programa "Música
do Brasil". Neste episódio, o programa des
taca a plasticidade musical dos brasileiros ao

transformarem os ritmos internacionais. O

programa conta com a participação de
Fernanda Abreu, DJ Malboro, Posse Mente

Zulu, Racionais Mc's e Neguinho do Samba.
REDE BRASIL, DOMINGO, 23:30 H.

-

�-_._-
----.----------

ós proporcionamos
o espaço
com total

r privacidade,
empenhados
unicamente

em satisfazê-los,

ú'jZ./azem
a diferença...

Rua Horá
Fone 3,7

,ubini, 1000 .. Ba,rra do' Rit!
05 e 316-0122' - -Jaraquá a�:

DUASilendas cristãs
COMO MANTER O INFERNO CHEIO

Conta uma lenda tradicional que, no momento em que
o Filho de Deus expirou na cruz, foi diretamente ao

inferno salvar os pecadores.
O diabo ficou muito triste.
- Não tenho mais função neste universo -, disse Satanás. - A partir de agora,
todos aqueles que eram marginais, que transgrediram os preceitos, cometeram
adultérios, infringiram as leis religiosas, todos estes serão enviados diretamente ao

Paraíso!

Jesus olhou par,l ele ê -orriu:

- Não se lamente -. ,::"c ::'.::.: ,\ pobre diabo. - Virão para cá todos aqueles que,

por se julgarem cheio- .ie I mude, vivem condenando os que não seguem
minha palavra. Espere algumas centenas de anos, e verás que o inferno estará
mais cheio do que antes'

o MOSTEIRO pode acabar
O mosteiro atravessava tempos dificeis: por causa da nova moda, que afirmava

que Deus era apenas superstição, os jovens já não queriam mais ser noviços. Uns
foram estudar sociologia, outros passaram a ler tratados de materialismo
histórico, mas - pouco a pouco - a pequena comunide que restou foi-se dando
conta que seria necessário fechar o convento.
Os antigos monges foram morrendo. Quando o último deles estava pronto
para entregar sua alma ao Senhor, chamou ao seu leito de morte um dos poucos
noviços que restavam.

,

- Tive uma revelaçào -, disse. - Este mosteiro foi escolhido para algo muito'
importante.
- QIe pena -, respondeu o noviço. - Porque só restam cinco rapazes, e não

podemos dar conta de todas as tarefas, quanto mais de uma coisa importante ...

- É uma pena mesmo, Porque. aqui no meu leito de morte, um anjo apareceu. e

eu entendi que um de voces cinco estava destinado a tornar-se um santo.

Disse isto, e expnou,
Durante o enterro. os r,lp,lzes olhavam-se entre si espantados Quem rena sido o

escolhido: aquele que m.us .uud.rv., m habitantes da .rldei.i: O que costumava

rezar com uma devoção especial: Ou o que pregan �(lm ui entusiasmo que os

outros sentiam-se à beira das l.igrrm.i-:
Compenetrados pela presença de um ,amo entre ele" m noviços resolveram
adiar um pouco a extinção do convento, e P,lSS,lLllll a tr.ibalhar duro, pregar
com entusiasmei, reformar as paredes caídas, praticar ,1 caridade e o amor.

Certo dia, um rapaz apareceu na porta do convento: estava impressionado com
o trabalho dos cinco rapazes, e queria ajudá-los. Não demorou uma semana,
outro jovem fez o mesmo. Aos poucos, o exemplo dos noviços correu a região.
- Os olhos deles brilham -, dizia um filho ao seu pai, pedindo para entrar para o

mosteiro.
- Eles fazem as coisas com amor -, comentava um pai com seu filho. - Vê, como
o mosteiro está mais belo do que nunca?
Dez anos depois, já havia mais de oitenta noviços. Nunca se soube se o

comentário do velho monge era verdadeiro, ou se ele tinha encontrado urna
fórmula para fazer com que o entusiasmo devolvesse ao mosteiro a sua

�

dignidade perdida.

. "

COIsa.

Reflexão\

Adaptado do livro de Thich Nhat Hanh (''Vivendo Buda, Vivendo Cristo, Ed.
Rocco):
"Em toda tradução religiosa existe uma prática de devoção, e outra de

transformação. Devoção significa confiar mais en nós mesmos, e no caminho

que seguimos. Transformação é praticar as coisas que este caminho nos impõe.
"Quando você diz: "Estou determinado a estudar medicina", esta frase exerce

. um impacto na sua vida, mesmo antes de se matricular numa escola. Voce vê
este passo como algo positivo, e quer avançar em direção a ele. O mesmo

acontece em qualquer tradição religiosa.
"A chave é a plena consciência. Quandovocê bebe um copo d'água
profundamente, com todo o seu ser, a iluminação está presente em su.a forma
inicial. Estar iluminado, sempre significa ter a visão clara a respeito de alguma
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'Imobiliária Menegotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br e-mail: immenegotti@netuno.com.br .

IM081LIARIA

MENEGOTTI
(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - centr�

• 1':::;55ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS .

"NOVA-�.
,QLIVIOJ
DQMINGOS
BRuGNAGO

5228 TERRENO -

CENTRO-

R.JOÃO
DOUBRAWA

PROX,SUBSTAÇÃO
DACELESC.

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

Pareimóveis
P IRCl.RI f /)1; \1:(;(JC10,\'

!.HOlJ lIJ I'N 10,'"

5218 T.ER.R�N'Ó'�"
ICENTRO

AY.GETUtIO

VARGAS(ESQ(dINA):
Área do terreno

876.90 m2 Preço:
180,000.00

5230 TER ,�
- TRES RIOS DO SUL - R.PREF.JOSE

BAUER LIDO N° 1665. FRENTE = 24,00M
ESTRADA NOVA- S; LADO DIJtÉITO = 30,OOM, FUNDOS = 24,00M,
MIRANTE LOT� q1'::"""'''��''''''-'''''6ESQêJE'RDO = 38,00M.Área do terreno800.00
TERRENO = 2�,9;pM J m2 Preço: 28,000.00
X 21 ,SOM = aq3,�5M2 É

pE ES�UINA. tr�r do :" ,"

,·.�rc��.�'W
�erreno 803.95 rn� ,",;,

freço:���;m
b
l,,-�,,*

5236

1.�5 TERRENO
- VILARAU
RESIDENCIAL

RENASCENçA ,

LOTE 29-
TERRENO=

TERRENO
VILALENZI-

15,00M X

R.W360-

FRANCISCO
PIERMANN

LOTE N°02-
TERRENO

.34,00M. Área
do terreno 510.00 m2 Preço: 22,000.QO

VILALENZI

R.N°600

(MARCULlNO
MARTINS), LOTE 24
- FRENTE =

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

= 32,45M. Área do terreno 521.22 m2 Preço: 13,000.00
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Barra
A imohiliária da Barra

com 160,OOm2, sendo
térreo apto. c/dois quartos, sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem
parte superior e fundos do terreno

outra casa com 120,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua Elisa
V. Mass, lote n º 143, lot. Ouro
Verde, Barra - R$ 50.000,00 -

aceita carro, terreno, como parte
I de pagamento.

Casa de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laje, 02

quartos e

..........

j
demais

"'""depe n CJê n cio s,
tetreno c/

389,OOm2, a

Rua lateral da Frida Piske, Servidão 5-126, na

Barra - R$ 28.000,00

Pareimóveis
P INCFnt. I tn: .\1:.(,'0(10.')

/.l/OHII.1. iUIO,\';

�I
VíL�SO
,

C O R R E T O R �E' IM Ó V E I S

PRAIA UBATUBA - casa em alvenaria,
com 180m2, 1 suíte, 3 dorrn., sala de

estar, jantar, cozinha, garagem,
varanda. Terreno com 400,OOm2.
R$ 64.000,00, aceita-se proposta

.� ;:a;";C"i= t�
'"

106 - TIFA MAR��. -134,00m2, 3 dorm., CORUPA - Chácar
"

sala, coz., bwc, Iav"-e ria, g�rn�(tH) 1pT'
.

o Antônio, Cf cása"·f'A' 109-JOÃOPESSOA-3dorm"sala,cozinha,
Terreno 2.800,00m2 Rua Irin ln\1rfe\\- L!�s - R$ 65.000,00 (acçjtª casa em bwc. Terreno 686,OOm2• Rua Arthur

R$ 40.000,00
! ma I"'" «riu , .>!,,'I,/.

troca em corupá ou Jaraguá) Conçalves de Araujo, 601. R$ 20.000,00

com 63,OOm2, 2 dorm., sala, cozinha, bwc,
salão de festa, bar, cancha de bocha, chur.,

lagoa de peixe e palmito. Terreno:
1 OJ:5,OOm2 - RU:1 Frederico Todt,

(servidão) continuação. R$100.000,OO
104 - RAU - Casa alvenaria cl 135m2, 1 suíte
+ 2 qtos - terreno cl 525m2 - R$ 55.000,00

601 - CENTRO - Prédio com 240m2,
Galpão com 280m2. Rua Procópio Gomes

- R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

alvenaria com 140m2, '3qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem. Rua Adenor

Horongoso, 277 - R$ 40.000,00 (aceita
carro ou caminhão)'. Terreno 350m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,128 - Amizáde - Terreno cl 728,75 rnz. Rua Roberto

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

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

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

Bradesco R$ 48.000,00
133 - Chico Paula - Terreno cl 546,84 m2 (14x39).
Próximo Posto Marcolla R$ 25;000,00
115, - Jardim Lenzi - Terreno cl 45Dm2. Rua Marcelo

Barbi, R$ 20.000,00
114 - Jardim Lenzi - Terreno cf 48Dm2 (15x32). Rua _
Esmeraldina Junkes, (rua com asfalto) ........ R$ 15.000,00
117 - João Pessoa - Terreno cl 1. 750 m2. Próx. Ponte
de Schroeder - ótimo terreno ;R$ 16.000,00
127 - Rio Cerro - Terreno cl 750 m2 + área de domínio.

. BRSC416, antes Nanete Malhas R$ 17.000,00 ••
. Rua Marcelo Barbl,.................... ",,124 � .. Rio Cerro .. I ".Terreno cl 780 m2 de esquina. -

#"-�.,,.. Loteamento Àlzira.J:lardet R$ 14.500,00
517 - Vila No - Sobrado cf 438m2 - 1 suíte FI hjdro 135 - São Luís.� Terreno cl 451,20 m2 (12x37,60) -

sala comI. (+- de 80m2), gar'agem 3 próx. Estofados J�fdinj R$ 15.000,00
demais dependências. Rua Olívid :l3;'Ul'f7.Y:UiÍ Lal�ul- Terreno residencial cl +-

..

Brugnago, , R$ 2201.ooq, .900m2··· .. · .. Kj .. ·l .. · ··· ··· .. · .. ··R$ 65.000,00

.» 102 - Vila Nov'Ii - Terreno cl 17x38 = 646 m2. Rua
.

t_:::�dema:::.�:::.�rteíill Rua 25 de Julho .......R$ 27.000,00

!
�

/

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

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

quartos, terreno cl 650m2 R$ 55.000,00
L.:................_-2:.:'.!:!===:=:!.I 518 - Chico Paula - Casa mista cl 100 m2 - 3 quartos

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

Paula , R� 32.000,00
516 - Figueira - Casa alvenaria com laje cl 120m2

(fase acabamento) - 3 dormitórios. Morro Boa

Vista , R$ 23.000,00
514 - Jardim Lenzi - Sobrado fase acabamento cl
209m2 - li süite + 2 ql.larios. R��francisco
Piermann,.i .... ?:·:"":...����::"=�.:��:��·:�:�.·:�R$165.000,00

iWíl&\tS"01J$SIrNbll;' Bliasília 181m2 3 1 �uite + 2 q.
+ sala cornl, c/�75m2. ntonia, ...;R$!98.000,00
520 - Ouro Verde - enaria cf' 1114m2 - 03

1 �i .

�

quartos, tetre'1P cl 51,�'l'2',��,a,�II�a wolka'a�n, ........ R$
29.000.,00 I �

"" ":':""";:� ..

j I
S24 - Ra

'

- Casa'de"madeira"cl"100m2 - quartos,
terreno ct 430 m2. Rua Luís Picolli (GIm ..... R$

.

25.000,00

* CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.
• •

TERRENO�: I II(n,od()l"to�AMIZADE. ;; F'W@f%'+U.�"J'J"\'''JWJj'Wi1W''t �
REF. 28 - C.oM MEA:1 DE 15:60'O'MtLOtAl..lZA,.D.o NA RUA

R<?BERT.o ZIEMANN.jVAL.oR R$ 320.000.00:' I
SA.o LUIZ: "",,,_�,,,,,,,,,,"'''N _," I
L.oTEAMENTO MARIAN.o - C.oM ÁREA A PARTIR DE 325M2,
PRÓXIM.o C.oLÉGIO'J.oNAS?ALVES. VAL.oR,'KPARTIR DE R$
9.000,00, SEND.o ENT8ADA'M RCELAMENT.o ATÉ 60
VEZES

'.,". _ ...." ...., """,

REF.· 30 - C.oM ÁREA DE 1.09 N.o
L.oTEAMENT.o IMPERAD.oR. VAL.o

JARAC?UÁ ESQUERDO:
REF. 32 - C.oM ÁREA DE 6.720M2,iL.oC LlZAD.oNARUABA- '.

HiA, P.oDEND.o SER DESMEMBRAD.o""'EM "'TERREI'fOS !

MEN.oRES. VAL.oR T.oTAL R$ 24Q.OQO,00. • .1.

������Á�b� ÁREA DE 784M2, ;.,:...L.Q�C.A...Lli:.·...oo PRÓXIi1b�A
I�PAE. VAL.oR R$ 50.000,00. ; I -:om-·_

.._-�,- ffi

VILA LENZI: t. � I '

REF. 73 -'. C.oM ÁREA DE 644M2, PR.ÓXIMO.C.oL:ÉGIO,.GIARDINI ILENZI. VAL.oR R$ 20.000,00. t _

VILA RAU;
,
.' ��'lt1]f;:""0" 'ii

REF. -- - C.oM AREA DE 427M2, L.oCALlZAD.o
AF.oNS.o NIC.oLUZI, PRÓXIM.o SUPERMERC:A:DO;T.o
VAL.oR R$ 18.000,00.
CASAS TERREA:
VILA LALAU:
REF. 03 - C.oM TERREN.o DE 420M2 E 150M2 DE ÁREA
C.oNSTRUíDA SEND.o: 03 D.oRMITÓRI.oS E DEMAIS,
DEPENDÊNCIAS. VAL.oR R$ 65.000,00.
REF. 19 - C.oM TERREN.o DE 345M2 E 230M2 DE ÁREA
C.oNSTRUíDA SEND.o: 02 D.oRMITÓRI.oS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS. VAL.oR R$ 60.000,00 (TR.oCA EM UM srno
DE MEN.oR VAL.oR) .

REF. -- - C.oM TERREN.o DE 416M2 E ÁREA C.oNSTRUíDA DE

112M2, SENDO: O I SUíTE, 02 D.oRMITÓRI.oS E DEMAIS

P iRCFRI ( DF \!:(,ÔCIU\,'
istoUi t.t. iRIOS'

\
;;:::
o
CD
=
»,
::o
s

- PARCIMÓVEIS - PARCIMÓVEIS .. PARCIMÓVEIS - PARCIMÓVEIS - J>

o
:r:

�
rn

•

PISCINA. VAL.oRR$78.000,00.
ANA PAI,JLt:""��·_=··,,·_..,,..·,,-"""'''T ; ,

I-�-itil�(;,�-�-- . CpM TER o DE 3�21";F E 136M2 DE AREA
C WíDÂ SENp ITÓRICOS, O I SUíTE E DEMAIS

DEPENDÊNÇI.-\S.,'VÂt ..' OQ:OOi(CASA N.oVA, FALTA

PINTURA, i PI�:O! qfitf.I)lIç:P:ii tI'jlS�1-LA�Ã.o ELÉTRICA).
,

REF. -- .._ qOM.:TERREN.o :DE .3�51'\J2 E 120':'12 DE AREA

C.oNSTRUID� SEND.o:02[)PRI'1IT(j)RI S, OI SUITE E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS':"VALO'J'{"R'$'2'lf:OOb;'00
SOBRAD'

-TEM.oS .oUTRAS .oPÇÕES, C.oNFIRA.
-TEM.oS CARTA DE CRÉDIT.o IM.oBILlÁRI.o, PARA:

AQUISIÇÃ.o, CONSTRUÇÃO OU REF.oRMA.
-TEMOS CASAS EM C.oNSTRUÇÃ.o E TAMBÉM
C.oNSTRUíM.oS.

'

-FINANCIAMOS o IMÓVEL ATRAVÉS DA CAIXA

EC.oNÕMIC;A FEDERAL.

Parclmóveis
"

-

-

"CASAS À VENDA";

503 - Centro - Casa de madeira cl 100m2 - 3 quartos,
terreno cl 396m2. Centro - de fronte
Unimed R$ 37.000,00 .

519 - Nereu Ramos - Casa alvenaria com laje cl 70m2
- 4 dormitórios. Loteamento Zanghelini, ...... R$ 29.000,00
S25 - Vila Lenzi - Casa alvenaríe. cl 97 m2 - 3 quartos,
terreno cl 473 m2. Rua Vitor Rosemberg ...... R$ 48.000,00
509 - Centro - Sala Comercial cl 33m2. Rua Guilherme

Hering, Centro - próx. Farmácia Baruffi ....... R$ 18.obo,00

• r'

-

"TERRENQS À VENPA":

;;:::
O
�
r

»,
::o

s
CD
J>
::o
::o
J>
(J)
C
r

;;:::
O

MARIMAR IMOVEIS
-

'Fone/Fax: 275-0051
MARIMAR
IM ó·V E IS

Rua Fritz Bartel, 77-SI. 03 Baependi - Próx. Javel Muhimarcas E-mail: marimar@netuno.com.br

.. '

I

I
li
I
I
IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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8 - CORREIO DO POVO PARCIMÓVEIS SÁBADO, 6 de outubro de 2001
...•................••••........••••••••••••••..........•••.••••••••

RANCHO·
IMOVEIS

Cód. 876 - Casa
em alvenaria com

230m2 - Terreno
com 450m2 - Rua
Jenoveva Pisetta
CENTRO
GUARAMIRIM

.

R$ 150.000,00.

Cód ..371 - Casa em alvenaria com 70m2 - 02 quartos -

Terreno com 450m2 - Rua Plácido Afonso Raussis -

R$17.000,00 + financiamento.

Umaparceria correta.
CRECI820-J

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

CENTRAL DE VENDAS

Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos - Terreno
com 450m2 - Rua Expedicionário Olimpio José Borges - R$
14.500,00.

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

ir373-0283 Cód. 947 - Sobrado
em alvenaria com

220m2 - 1 suite = 2

quartos - Terreno
com 630m2 - Rua

Pedro Graf BAIRRO
AVAl GUARAMIRIM

R$ 130.000,00

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

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

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

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

,
CJ ('''''''n. ol.�.��IRIM

- CENTRO
a

Cód. 888 - Casa em alvenaria com 140m2 - 6 quartos - Terreno
. com 420m2 - RLl,§!)9R�J1,eq�ech - R$ 75.000,00 'Af,:,:;:,:;�;�ll!

! _��,,,,, Cód. 868 - Terreno com 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

aria com 138m2 - 1 suite + 2 quartos -

=" R$' 0.000,00.
Pedro Francisco K:laln�

..

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA

Cód. 871 - Casa em alvenaria com 360m2 - 03 suítes -

Terreno com 3.300m2 - Rua Emílio Manke - Rio Branco -

R$250.000,00.

Cód. 889 - Casa.e
com 450m2 - Rua Va

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

quar1ºlk.� [ªnº.. çQm�Q4m2.:Bua Beijamim Girardi ' Vila

Carolina - R$38.0QO.00.�

.coo. 958 - Casa e
Terreno com 480m
R$.55.000,00 -

Cód. 377- Casa em alvenaria com�'56m2 - 3 quartos - Terreno
com 750m2 - Rua 28 de Agosto - Ba.irro AVAl GUARAMIRIM R$
80.000,00 � . Pareimóveis

GUARAMIRIM - IMIGRANTES

O
&1tÜ.,.;Vi .

coe. 956 .� Gasa �m al�enaria com 224m2 - 06 quartos -

Terreno com 8.000m2 • Rua Rodolfo Tepasse -

R$120.000,00. . *""""_,

� """" 9UARAMIRIM.-'NOVA ESPERANÇA

aria com 136m2 - 01 suíte + 02 quartos -

Pedro Francisco Klein R$ 60.000,00.
"

Cód. 890 - Casa em a

Terreno com 630m2 -

P jReFIU j D/:' .\IXdJCIOS
/.lIOHlI.l. iR lOS

"
CREC11873-J

OI

•

ARRAS /
Apto. c/ 171�,em construção - suíte + 2 qtos,
sala estar/jantar, bwc social, cozinhaI.
churrasqueira, sacada, área de serviço, c/ 2

,,�.�va,gasdegaragensi Prédioa/quadra poli esportiva, •

!?i�11Õ�S c�;;�k§�"': Rua Nereu Ramos.
lEntra-éfa 32.300,00 + parcelas R$ 1.502,00

• Hrrl'ld,

mensais - corrigidas pelo CUBo

Entrega de chavesprevistapar�Dezj2003 .

OI

• -

PLANTA0 DE VENDA

9973-8335

• •

o
o
JJ
o
o
o
JJ
JJ
m

b
JJ

o
rn

�
o·
<
m

Ui
01l'J1 - SI3/\QII'JI OH8N'lt1:l - SI3/\QII'JI 30 1:10131:11:108 NOSll/\ -

•

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371-8814 - imobiliariaseculus@netuno.com.br

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

CRECI 001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM - JARAGUÁ DO SUL - se

IMOBILIZADO DA

POUSADA SETE LAGOAS

- Área de terra medindo I 24,085,00m2•
2 - Um prédio pousada medindo 290,00m2 - 5

apartamentos completos, I cozinha, I sala de espera,
I sala para recepção com local para refeição.
3 - Lavanderia com banheiro medindo 21 ,00m2•
4 - Restaurante com cozinha medindo 270,00m2,
sendo o restaurante com mesas e bancos.

5 - Duas canchas de bocha cobertas medindo

259,70m2•
l

6 - Duas churrasqueiras ligadas as canchas de bocha

medindo 62,00m2,.
7 - Residência em alvenaria medindo 161,00m2.
8 - Residência em alvenaria medindo 107,80m2•
9 - Banheiro próximo a cancha de bocha.

10 - Churrasqueira com banheiro próximo a

residência maior.

I I - Duas piscinas grandes.
12 - Uma piscina infantil.

13 - Estacionamento para 100 veículos.

14 - Rede elétrica nova com transformador,

(investimento de R$ 20.000,00).
15 - Dois poços artesianos.

16 - Varias lagoas.
17 - Grande pomar e área de gramado.
18 - Linha telefônica (379-15 í 5 - R$ 6.000,00)

,
19 - Campo de futebol.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COR��TOR IIVIÓVEIS
(0**47)

372-2903
9973-3623

94 APTO - ROYAL BARG -

CENTRO - AV. MAL DEODORO
DA FONSECA 01 SU'íTE, 02

QUARTOS, SALA, COZINHA,
LAVANDERIA, BWC, SACADA

COM CHURRASQUEIRA,
GARAGEM, SALÃO DE FESTAS

E PISCINA. INCLUINDO
MÓVEIS SOB MEDIDA.

ACEITA-SE CARRO, TERRENO
E P,ARCELAM ENTO. Área do

terreno 0.00 m2 Área
Benfeitorias 134.00 m2

Preço: 115,000.00

98 CASA MISTA - AMIZADÉ - R. ORESTES TECI LA, LOTE
37 02 QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA,'
LAVANDERIA E GARAGEM. TEERENO 12,50 M X 30,70
M. Área do terreno 383.75 m2' Área Benfeitorias 88,00
m2 Preço: 25,000.00

87TERRENO
CZERNIEWICZ - R.

CARLOS MEYER 30,00 M
X 25,00 M, Área do
terreno 750.00 m2

Preço: 60,000,00
'

99 CASA MISTA - TRES RIOS
DO NORTE - R. 877, N.328
- 02 QUARTOS, 02 SALAS,
COPA/COZINHA, LAVAN
DERIA, BWC, GARAGEM C/
CHURRASQUEIRA.
TERRENeJ 13,36 M X 27,00
M. Área do terreno 360,72
m2 Área Benfeitorias 100.00
'm2 Preço: 16,500,00

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

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

lanches
371-2447

O melhor atendimento da cidade
Rua Reinoido Rau, 519 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

*dClin
,

. Urológia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Mauricio Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

�l Fone/Fax: 371-4724
I

COMPRO

CONSÓRCIO,
nõo contemplado, mais
de' 15 parcelas, pago à·

visto, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

r

ARQU/TETOS
ATENÇAO

Vendo SOFTWARE
ARCHICAD original, versão
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

{16} 624-4333
E-mail: mmonhos@yohoo.com .'

lIIi

5', ��.��.�?:.� .�: .o.u.t�.b.r.o. �;. �?�:

ESQUADRIAS
JARAGUÁ

BOA NOTÍCIA
Para funcionários público,

estadual de todos os órgãos,
empréstino com amenor

taxa de ;uros, sem consulta
do SPC ou SERASA, agora

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

ou 9991-6366

CASA DE
ALVENARIA

146,44m, suíte + 2

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

carros.

R$ 75.000,00.
Rua Henrique

Behling - Amizade.
Tratar:

9973-5486,
com Flávio'

ATENCÃO
,

Precisa de dinheiro?
ligue com cheque pré

até 12 vezes

Tratar:

(47) 3035-2885
{4l} 3035-4236
(47) 9905�2164

wertzr: �

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS

com desconto em folha
até 36x.

. Trat,ar:
(47) 3035-2885
(47) 3035-4236
(47) 9905-2764

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANElAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS I

DALTERRA LIMPA FOSSA
Orfamento sem compr.omisso

.lIMPESA DEFOSSAS;
• DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.lIGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).

0ATÊIIDíMENTO 24 HORAf
>iC:. ,",_,-;�, v. _,"__ X> ,_=

FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4713

Ruo Urubici, 1027 - lateral do José Picolli -Lote 31 - Estrado Novo - Joroguó do Sul

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto , bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada cl churrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de, festas e 2 elevadores. R$
80,000,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto, cl 2 qtos. + dependo no Cond. Amizade. Garagens, área
de lazer 'e festa. R$ 15.000,00 entrada. Aceita-se carro na

troca.
- Apto, Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís. Entrada R$ 10.781,00 '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. cr 'sacada pi lagoa e garagem p/2 carros, Parte
inferior cl cozo cl churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala cl bar
'+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta
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, IB, Santo Antonio '- R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos. Chico de Paula, próx.1 Escoteiros. Terreno

cl 600m2 (15x10) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pi 2 carros. Parte superior - 1 apto. cl 215m2 - suíte +

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

I Lar Imóveisr'''�' li

275-2010 I 9101-9028 I 9122-7393

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

II DINHEIRO RÁPIDO
nõo venda seu cerro,
ele é dinheiro, ��gue!

Tratar:

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

...

AULASDE INGLES,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.
Tratar:

9111-8917, com
professor 5ammy

,

CHACARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEÇURANÇA E QUALIDADE: adquira uma

chór[J(o de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto o riqueza nolural do
região, em uma óiea privativo, com trilho ecológico, flora e fauno nativas, nascentes, logos

com peixes, quiosque com churrosqueira ii beira do riacho, ponfilhão e passarela de
eucaliptos, área pora quadra de entretemimenlo, sonilórios com faço filtro com trolomento

sepfico,rede elétrica com posteamento e iluminação nos áreas de circulação. Realize o sonho
de morar junto o nolurezo com as águos do rio correndo entre as pedros e o barulho mágico
que produzem.'qualidade de vida com fácil acesso e ótimo localização é ludo o que você

preriso a 6km do centro, Rio Molho 400m após o gruta, 1 º acesso o esquerdo, servidão dos
palmeiras km3. Trator: 370-8563 ou 9975-01 02

,
Sua melhor opção de prazer

�......,:'it...,C'.... t� 2-4 �Ó\"'''_'''�I
Atendemos Eles, Elas e Casais,

Oespedidas de Solteiro,
massagens erótioas

FONE: (47) 9991"8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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www.imobiliarialeier.hpg.com.br
imobiliarialeier@lerra.(Om.br óu ileier@terra.com.br
Rua Reinoldo Rau., 144 - Jaraguá do Sul ... se

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

2.572,CfrrY-,
frente de
108,25m

Ref. 592 - VILA LALAU - sala comercial, cl 150,00m2,
_
terreno 369,00m2, estrutura pi 2 pisos, frente para a Rua

Bernardo Dornbusch - R$ 80.000,00

j
"

l

Ref. 559 - JARAGUA ESQUERDO -' t��reno cl
760,50m2, cl galpão de 252,90m2, frente de 20,00m para

a Rua Acre - R$ 80.000,00

Ref. 580 - CENTRO - sala comercie], cl 61 ,00m2, Edifício
Chiodini - 3° andar - R$ 35.000,00 a combinar, Av. Mal

Deodoro da FonsecaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.1124 - R. Walter Marquardt - 150m2, cl suíte
+ 2 qtos. Terreno CI 609m2. R$ 67.000,00

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

450,OOm2. R$ 59.qPO,00.

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 582m2 - R$ 75.000,00

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

r ZERNiEVVICZ - casa cf 2 pisos, garagem
pI 3 carros e apto cl 3 qtos - R$ 150.000,00

3046 - ED.
ARNO REICHOW
- apto cl
124,71m2,
privativo -

R$ 100.000,00 -

\
suíte + 2 qtos,
salas conj.,
cozinha, sacada
cl churrasq. e

garagem. Troca
com casa.

'R. DOMINGOS DA' N·OVA, 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.

1446 - Jardim São Luiz - casa alv. cl 160,OOm2,
sendo suíte, 2 qtos, salas conj., piscina, garagem

cl churrasqueira - R$ 62,000,00

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

R$ 45.000,00.

1128 - Barra Rio Cerro - 70m2, c/3 qtos.
Terreno cl 525m2• R$ 42.000,00

3050 - Cond.
Royal Barg -

Defronte Posto

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

3047 - RES.
AMARANTHUS -

apto cl suíte +

closet, 2 qtos,
lavabo, salas, conj.

cf sacada e

churrasq., dep.
comp!. empregada +

2 vagas garagem.
Área privativa de

185m 2 -

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

('

1432 - São Judas - casa nova cl 150m2, cl
.

suíte +' 2 qtos, churrasqueira e garagem p/ 2
carros - R$ 89.000,00

.

1225 - Jguá. Esquerdo - Casa mista cl 4 qtos.
Terreno cl 14 x 28. Local alto. R$ 32.000,00.

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

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

terreno como parte do pagamento

·3040 - Ed. Paloma - apto central cl 2-qtos e

garagem - R$ 42.000/00

3356 - Ed.
Morada do
Sol - suíte + 1

qto, 1 vaga de

garagem.
R$ 48.000,00

3001 - Ed. Jacó
Emmendoer

ter - Próx. Stúdio
FM - Suíte cf hidra,
2 qt6s./ 2 vagas de

garagem. R$
92.000iOO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGA-SE
Apartamento -

Rua José
Narloch, Ana
Paula - 1 suíte,
1 dorm'e
demais dep.
Valor a
combinar

SOBRADO
ALVENARIA - Rua
José Menegotti, 234 .,.

área 337,68m 2
- consto

o

A20,00m 2
- 2 suítes + 4 �

.��f(m. + 3,:$alas -t- 3 ,?w71.

t��e:�%�. + 9ar�gemtl
Valor R$ 170.000,00)

.,p'

CASA ALVENARIA -

JRua César Francesc, 13
- Nereu Ramos, - área

2
.

, 420,00m2 - consto

I 140,00m - D.I. 2

'_' dorm., 3 salas, 2 bwc,
coz. completa, área de

serviço, garagem -

R$ 30.000,00

i CASA ALVENARIA -

Rua Argentina, 33 - área
420,OOm 2

- constr.:

200,OOm 2
- 1 suíte + 2

dorm + 2 salas + 2 bwc +

copa + cozo + área de

se�viço + çhurrasq. +
garagem pi 3 carros.
Valor R$ 90.000,00

APARTAMENTO - B. Cei.
Procópio' (9omes dê.
Oliveira, j320 - apto. 3€)2 �

Edif. Isabela - 1 suíte + 2
dorm. + sala + coz, + 2 bwc
,

+ area servo + garagem.
Valor R$ 65.000,00

.

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

-

PLANTA0: 9975-1500

TERRENO c/
BEN=EITORIAS
- Rua Reinoldo
Rau, 220-
Centro - área
950,OOm2 -

15x55.
VENDE-SE

combinar

EXCELENTES SALAS·

COMER�AI5 (701 e 702)0-
.

Rua Guilherme Weege -

Centro Médico Odontológico.
'

Valor à combinar

SALA COMERCIAL

- Rua Manoel

. Francisco da Costa,

1285 - João Pessoa
�

.

-'R$ 170,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prazer em
atender bem.

..

fOrnO O lenhO

PROMOÇÃO
OASEMANA

Calzone Brande R$12,90

'Pizza Giga'nte <iom

mini brinde - R$ 18,90
'Pizza Grande <iOM

mini brinde - R$ 14,90
'Pizza 'Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 12,90
Por�ão dá Casa

(Alc�:ra, picanha, cala��esa, .peito e

Ri! 1500cora�ao de frango e alplM fnto) ."

Entregamos em Guaramirim

Pref Wa/demar Grubba, 2176 - Vila La/au - Jaraguá do Sul

TIVE COGUMELOS

"IMJB�.IINDIMIN'TO.
l'ENCIA TECNICA PERSONALIZADA

�e você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa 'fornece suporte técnico
e comercialização Àpoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

75-6271

• Desenvolvimento de

Lideranças
15/10a 19/10

-

senac iii
Jarag�á do Sul

•

Estratégias de Compras
05110 e 06/1 O

• Telemarketing
15/10a 18/10

INFORMÁTICA

• Web Designer
• Dreamweaver Uttradev

• Flash Básico
• AutoCad

• Cabeamento Estruturado
• Power Point

1 •

Manutenção de

• Microcomputadores

ã,

INFORMAÇÕES
Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

PROCURA-SE PESSOAS
Para oportunidade de negócios, a partir de

casa ganhos parciais até R$ 2.000,00
Requisitos: telefone e 2°, grau.

Fone: (47) 9992-6045 -

www.hom.ccm.brZd i n h e i ro

VENDE - SE OU TROCA - SEAPARTAMENTO
com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila Novo,

com '4 quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2

socados, solo de jantar, solo de star, solo de TV"
cozinho e lavandeiro com móveis sob medido. Prédio
Novo, com piscina e solõo de festa, com duas vogas

no garagem. Valor o negociar.
Tratar com Sr. Osmar, lone comerciai.'

-371-4135 Ramal21, ou lone residencial
370-8336, após as ,18:00 horas.

La CI n I
Inlóveié

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências

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

churrasqueira'

T'ERRENOS'
• 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. cl 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendõerfer; Entr. R$15.000,00 + R$ 380,00 pI mês

.

• EDIF. SUELEN - 3 dorms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.000,00
cc

<9 m,e[ho-y� ét CUfLM/, v0Vthov CO-VWeY�

co-nosco, ót"� opçôe« � m,e[ho-ylW
� e- C0111I�lW preços",

Av. Ma • Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

,\.. J/
'- r>:: Transporte-\._/.__

j \.' ,

• .'
"

.

./.

�.' ,

.

para:CamInha! tio Sol
#"

L ):fIIlISpllmE.fI*illl Faculdade (local),

(47) 372-1479 Trabalho, festas
.

9113-1646
'

Casamentos, etc.

Jara uá do Sul - se

Fone
(47) 275-0203Fax 371-8351

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte·final,resinagem e montagem
Temos ótimos preços !

I' \\�\) .::"
:'\ www.destaquebrindes.com.br.
'I Rua: João Januário A roso.268, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul - se
I "

,

"ATENDIMENTO
Segunda á Sábado em

vários horários.
Treinamento de crianças

a partir de 5 anos.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Classimóveis

Imobiliária Jardi-m

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

ÁGUAVERDE - casa semi-nova,
cf 180m2, suíte cf banheiro +.2
quartos, 2 salas, cozo cf
armários sob medida, bwc
social, área serviço,
churrasqueira cf banheiro,
garagem cf 3 carros.
Valor R$ 87.000,00

OFERTA DA SEMANA

BAEPENDI - ótima casa em alv.

(Loteamento Bartel) - cf 140m2 - 2

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

Terreno: 380m2•
Valor R$ 78.000,00, negociável

(próx. Recreativa da Marisol)

SÃO LUISGONZAGA - ótima casa

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

CORREIODOPOVO: 15

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Rebelo
Ed. Picalli
Ed. Chiodine
Ed. San Gabriel
Ed. Maximum Center

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Cobertura cf acabamento de 1 a

Centro: 2 dorm. cf garagem
Centro: 3 dorm. cf garagem
Centro: 3 darmo + dep. cf garagem
Centro: suíte + 2 darmo cf garagem
Centro: 2 dorm. - cf garagem
Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem

VALOR ,

R$ 2.300,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 380,00
R$ 300,00
R$ 550,00

00
PI
N
<II

....
U
w
o::
u

Corretor de Imóveis
E-mail:

Te.: 372-3922 / 9122-4198

,(onhe�a O sistema de casa

pré-fabricada em concreto

- 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
- CENTRO - Ed. Carvalho - suíte + 2 qtos -'R$ 80.000,00

CASAS

DESCRIÇÃO DO IMOvEl
Casa boa cf 4 dorm. + piscina
Casa Comercial - R, João Pieolli
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 Senae
Sala cf 62m2 - Ed. Sehiodine

LOCAUDADE
Vila Lenzi

.

Centro
Centro
São Luis Gonzaga
Centro

LOCAUDADE
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

ÓTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DACIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,00m2

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

'm,.3�WI$L
VENDE - Casa em alvenaria, corn 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 20.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
'

VENDE - Chácara com 252,500m2, casa mista com 97m2,
cachoeira, água em abundância - Corupá - R$ 39.000,00
VENDE - Ed. Isabella - suíte + 2 qtos, salas conj. cf sacada,
coz., área serviço, 2 bwcs, garagem - R. Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 1320 - Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE - Casa de madeira ct 115m2, em terreno de 377,50m2
- Rua 529 (P.A. Freitas) - Centro - Barra Velha - R$ 17.000,pO
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 - Centro -

Corupá - R$ 270,00
ALUGA - Sala comercial -. Rua Vidal Ramos - Centro - Corupá
- R$ 550,00

• CASA alvenaria 110m2, Vila lenzi, ótimo local. Rua Jaime
Gadotti, Rua com asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwe, lav., garagem + área de 70m2, coberta com laje
para ampliação em terreno de 435m2, todo murado. Valor R$
60.000,00 .

VENDE
Terreno de esquina com

540m2 (18x30),
loteamento Souza -

.

R$ 6.000,00

VENDE - Terreno Urbano
com 2.800m2, com 64m

de frente para
Ruà Irmão Leandro -

R$ 35.000,00

VENDE - Meia Água em

alvenaria, com SO,OOm2,
em terreno de esquina. de
402,OOm2• Loteamento
Juventos. R$ 18.000,00
(faç� sua proposta)

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

açoes rcrcrs, a raras,

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

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369·' Centro· Jaraguá do �ul· Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OSOO 'IS" 5900
Economize Tempo e Dinheiro!

�
o Di5k Ilt#tJrmuf;6es que esta no mercado desde

1995, inicia sua expansâo para Q Brfi,sil na grande Curitiba, .Estad�
do Paraná. Atende dlartamente 24 horas por dm e seu ebjctivo e

aUlÚlitu o <»M\!1llidor a encontrar (�" empresas, os produtos e os

serviços de seu j);tttrrcssc. Veja alguns exemplos lnIotTí'látlea, telefonía,
'venda e aasistência de eletro-eletrúnlcos, restaurantes, lanchonetes,
horéis ç v.iagens. reparos dQmcSllW$, predlaia e Industriais, lim�eza.e
conservecso, jal'dinAkl'(:ffi, e paisagísmo, p,r0:t'utos e presentes nacionais
� 'mportado�. mêtl"",", engenheiros, dentistas e outros prOdUI"$ e
servicos do "eu dia-li -dia.

Nosso serviço � personaíizado. possuímos um
I quadro de

pmfiselonnis altamente 'lll!1Ji1kada" para atender plenamente ,"li'"

neeessidsdes.
No DSOO 789 5900 vUNi obtem todas n� infm'mAçdes que

precisa para tazer o melhor negócio; nome, lelerno!.', en�er.ço,
horfui? d� a.lendim... �.n.tl) de empresas, p:esl�d�tes de ,$eflflCOs e

profisslcnais libernis, a!!Ym de Home P"!,l:" c f_·m"ü se posaurrem.
Vod. também poder!) solicitar pelo nome do produto oU il�rvíÇ<l, que

passnremcs várias opções para sua pcaquisa.
. ..Pcssuimos também um banco de dados na internet. que contem

informações ,,;\;.;1<IS;\·:18 de nosaos clientes fiHmd(l� e pode ser acessado
pelo endereço www.cmbralnío.com.br. onde voci) encontra lámbém
produtos c serviços em promoções. basta accesar lJ Jink "'Clússificados
Promocionais" .

Sabe per que I) !)k'lk laformecôes é diferente?
f.. sitnptes! Por ser um S(",.fYIÇ'O rorn cara..çtt:r!$tieHS de utilídade pública.

. oito visa _IUCTO C()H] as liga.ç:ôes recebidas. pois tem como propósito.
fadlittlr- a vida da. comunidade. sproximando quem quer vender de

qur.n�q�:�;t�nxp����"o é de R$ (\27 o minuto, pulso ',nl,rúnm definido
para manutencào do serviço e (J'w é rotalrnenre rendo p'da Embratel,
empresa cC5510ruíria e adminístrndora do sístema.
Portanto não esqueça: Procurar n\JtlC,[l maís .. Ugue0.500 789 5900

,

Antes de co".,,,rar produtos
e se,.."ir;-os t!on.5ulte-nos!

COMPRA-SE). MERCADO
Instalações para mercado/
mercearia com estoque,

equipamentos e ponto completo, de
preferência em funcionamento.

(47) 9705-5464

CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contato com
.

a Oaiana, no telefone:
370-0074 ou 377-6846

Procuro casa grande para alugar,
preferencia 2 pisos, não precisa ser

na região centrol Valor até
.

RS 650,00. Tratar: 275-3741.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faca saber ao responsavel pelos Titulas
abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de protestos para serem PROTESTADOS.
no prazo da Lei se nao forem pagos.
Ao intimado e

. facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar
declaracao de resposta por escrito.

COMPRO CONSÓRCIO!
não contemplado! mais
de 15 parcelas! pago à

vista! em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

ALUGUEL
DE

TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar os seguintes:

Edital nll 23.442 de 27/09/2001
MARCOS ANTONIO PRESTES DE SOUZA E RAQUEL MARCHI
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Curitiba,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Angelo Schiochet, 52,
apto 103, nesta cidade, filho de Antonio Prestes de Souza
Segundo e Maria Aparecida Prestes de Souza.
Ela, brasileira, solteira, arquiteta, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Epitácio Pessoa, 206, nesta
cidade, filha de José Hermsllo Marchi e Hildegard Zotz Marchi.

Edital nll 23.443 de 28/09/2001
JONAS DANILO MUELLER E CREONICE KREUZ

Ele, brasileiro, solteiro, carpinteiro, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Pastor Albert Schneider, Rio da
Luz I, nesta cidade, filho de Humberto Mueller e Dorita Hoffmann
Mueller.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Marechal Cândido
Rondon, Paraná, domiciliada e residente na Rua Pastor Albert
Schneider, Rio da Luz I, nesta cidade, filha de Ewaldo Kreuz e

Laurentina Paiva Kreuz.
o'

Edital n2 23.446 de 01/10/2001
MARCOS ANTONIO GÁUTZMACHER E

SANDRA ADRIANA DEMATTÊ
Ele, brasileiro, solteiro, preparador de máquina, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribeirão Grande do
Norte, nesta cidade, filho de Ivo Grutzmacher'e Adair Francesch
Grutzmacher.
Ela, brasileira, solteira, do lar, nascida em Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Antonio Machado, 247, Nereu Ramos, nesta
cidade, filha de Sandro Luiz Demattê e Helena Démattê.

Edital nll 23.445 de 01/10/2001
GILSON ROBERTO MÜLLER E ELlS REGINA DEMARCHI

Ele, brasileiro, solteiro, técnico têxtil, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Verônica Rosa, 300, Barra do
Rio Cerro, nesta cidade, filho de Filinto Fernando Müller e Una
Julia Müller.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Atalanta, neste
estado, domiciliada e residente na Rua Veronica Rosa, 300,
Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filRa de Marçal Demarchi e
Alzira Feder Demarchi.

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.

DEVEDOR DOCUMENTO
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO

PARACHOQUES JARAGUA 'LTDA ME 03.104.979/0001-36
D 001373-1/3 01/07/2001

PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME 03.104.979/0001-36
D 001373-2/3 11/07/2001 .

PARACHOQUES JARAGUA LTDA ME 03.104.979/0001-36
D 001373-3/3 21/07/2001

CREDOR
VALOR SACADOR
CASA DA FIBRA LTDA

835,60 O MESMO
CASA DA FIBRA LTDA

835,60 O MESMO
CASA DA FIBRA LTDA

836,60 O MESMO

Na forma do·Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto' Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e rovimento
16/93 da CGJSc.

RETROESCAVADEIRA, /

Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços
Tratar: 9973-8386
lanete ou 371-
9558, sr. fsvoltlo

I

Jaragu6 do Sul, 4 de outubro de 2001.

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
Fa� saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMIR ANTONIO RABOCK -'. RUA ANNA KARSTEN 184 -

NESTA;
ALCIDES JAREMCZUK JUNIOR - R JOSE EMMENDORFER 644
- NESTA;
ALICE BARTSCH - RUA WALTER STENKE 22 RIO CERRO -

NESTA; ANDREA KRUG FRANK .; RUA 941 LOTE
198 - NESTA;
ARLINDO ZAPELLA - R ARAQUARI 136 - NESTA;
AUTO CENTER GRAH - NESTA;
CARDOSO & CENTENO LTDA - ME - RUA PREF VALDEMAR
GRUBBA 1612 - NESTA;
CERAMICA KRUTZSTH - ESTRADA TRES RIOS DO NORTE CX
P 384 - NESTA;
COM AUTO PECAS E A TECNJCA VOA - RUA REINOLDO RAU
642 - NESTA;

.
CONDOMINIO ANNA CRISTINA - RUA PEDRO GONZAGA
S/NR - NESTA;
CONDUTRON IND.ELETROMECANICA LTDA - RUA MARIA
UMBELlNA DA SILVA 232 - NESTA;
CRISTIANO ROBERTO SCHMIDT ME - CRS SE - RUA JOAO
MARCADO 40 CENTRO - NESTA;
DECORLlVE DECOR LUMIN LTD'A - R.DOMINGOS DA NOVA
154 - NESTA;
DORIGADI IND E COM LTDA ME - RUA JOSE EMENDOERFER
25 - NESTA;
GILBERTO ULlANO / MAGUIDA ALVES CORDEIRO ULlANO -

R WERNER STANGE S/NR - NESTA;
GRADUAL BENEFICIAMENTO TEXTEIS LTDA - R CARLOS
OESCHLER S/NR - NESTA;
HELIO ZONTA - RUA 25 DE JULHO 220 - NESTA;

HESS TRANSP RODOV E SERVICOS - R R P I GERALDINO 73 -

NESTA;
IND E COM ROCAMEL LTDA - RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA - NESTA;
INFORMATICA E IDIOMAS BESSER LTDA M - RUA ANGELO
SCHIOCHET 173 - NESTA;
INGO KRUTSCH - ESTRADA ITAPOCU HANSE S/NR -

CORUPÁ; JAIR JOSE KANCZEWSKI ., ESTRADA
RIO S/NR CX POSTAL 1037 - NESTA;
JCC INSTALACOES E TELECOMUNICACOES LTDA - NESTA;
JORGE FELIPE DOS SANTOS - NESTA;
KUNIBERT PAUL - RUA RIBEIRAO RODRIGUES S/NR - NESTA;
LlZMAY CONF ACAB TEXTIL LTDA - R WILLY GUNTHER, S/N§
RIO CERRO - NESTA;
LlZMAY CONFECCOES E ACABAMENTOS TEXTEIS - R WILLY
GUNTHER, S/N§ - RIO CERRO - NESTA;
MARCO ANTONIO S .DE AZAMBUJA - RIO GRANDE DO
NORTE 30 APTO 04 ILHA DA FIG - NESTA;
MARCOS RAHN - R LUIZ GONZAGAAYROSO 490 - NESTA;
MARCOS RAHN - R LUIZ GONZAGA AYROSO 490 - NESTA;

MARIA CONCEICAO ULLER - RUA ELlZABETH S RABOCK -

NESTA;
MARICELlA MACEDO DE CARVALHO BERTHELS - ESTR FELIPE
SCHMIDT S/NR - CORUPÁ;
MSS LOCADORA DE MAO DE OBRA LTDA - NESTA;
NICANOR DA SILVA - RUA MAJOR JUNIOR FERREIRA S/NR -

.

NESTA; PEDRO BORTOLOTI JUNIOR - RUA LUIS
ALVES 34 - NESTA; PROTESE DENTARIA
JARAGUA - REINOLDO RAU 116 S/Ol .:.._ NESTA;
RESIVALE COMB CATARINENSE LTDA - R ERICH FOREHNER
951 CX P 24 - SCHROEDER;
ROMEU COELHO - RUA JULIUS VERCH 330 - NESTA;
ROMEU COELHO - RUA JULIUS VERCH 330 - NESTA;
ROMEU COELHO - SUL RUA JULIUS VERCH 330 - NESTA;
ROMEU COELHO - RUA JULIUS VERCH 330 - NESTA;
VA�ERIO KANCZEWSKI - R CASTRO ALVES 55 CASA - NESTA;
VERONICA GONCALVES PONTES - NESTA;
VOLPY COM DE ENXOVAIS E TECIDOS T '- RUA DONA
MATILDE 1960 - NESTA;' I

WALK MACHIP LTDA - A ADOLFO KONDER 595 S.RAFAEL

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

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar
razão por que não o faz; sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 3 de outubro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convênio garante inserção
nomercado de trabalho

JARAGUADO SUL-Na
próxima quinta-feira, re
presentantes do Ministério
Público eMinistério Públi

co do Trabalho assinam

convênio com as �ntidades
jaraguaenses que traba

lham com portadores de

deficiência para a efetiva

ção do programa de inser

ção no mercado de traba

lho de pessoas portadoras
de deficiência. A iniciativa

tem por objetivo, segundo
o auditor fiscal do tra

balho, Luiz Carlos Lurn

breias Rocha, sensibilizar os

empresários e lembrá-los
da Lei 8213/91, que prevê
a contratação de portado
res de deficiência em em

presas com mais de cem

funcionários. De acordo
-,

com Rocha, a cobrança da
lei somente não foi possível
até agora pela ausência de

mão-de-obra qualificada e

de projetos de qualificação
profissional destinados a

essa clientela.

R�cha informa que nos

.últimos meses foi realiza

do um levantamento com

pleto entre as empresas do

Município para detectar

que tipo de qualificação
profissional deve ser feita
e ainda para detectar quais
as empresas que estão pre
paradas para receber esse

tipo de funcionário. "A

dignidade de qualquer ser
humano adulto depende
basicamente de sua capaci
dade de sobreviver através
do trabalho", enfatiza o

auditor. Ele explica que as

empresas com mais de
cem funcionários que não

estão cumprindo a lei re

ceberão uma notificação
recomendatória coletiva,
instrumento criado pelo
Ministério Público do Tra-

balho e Ministério do Tra
balho e Emprego.

O auditor explica que
o programa de inserção no
mercado de trabalho entre

as pessoas portadoras de
deficiência visa ainda o

combate a todas as formas

de discriminação e promo
ção da igualdade de traba

lho. Este programa preten
de servir de modelo para
o Estado de Santa Cata
rina. Rocha lembra que es

se convênio representa um

avanço nas relações de tra
balho e é resultado de um

amplo trabalho realizado

entre as partes interessadas.
A coordenadora daAadav

(Associação Assistencial de
Deficientes Auditivos e

Visuais), assistente social
LuizaHelena Rosa, enfatiza
que atualmente 11 defi

cientes, auditivos ,que fre

qüentam a entidade já estão
trabalhando em uma gran
de empresa da cidade e

mais 20 prestam serviços
para essa mesma empresa
na Oficina Terapêutica da
Aadav confeccionando
acessórios. Luiza Helen�
ressalta que dos 190 associa
dos da entidade, 56 já estão

no mercado de trabalho.
A assinatura do convê

nio está marcada para as 9

horas, no auditório do Sin-
,

dicato dos Trabalhadores
do Vestuário, com a pre
sença do delegado regional
do trabalho, Ariel Arno
Pizzolatti, subdelegados de
Blumenau e Joinville, José
'Carlos de Oliveira e José
Paulo Vicente Cabral, e

mais o procurador do Mi
l1istério Público do Traba

lho, Jaime Roque Perot

toni, além dos representan
tes legais das entidades e

convidados.

Edson Junkes/CP

Defidentes auditivos trabalham na Ofidna Terapêutica da Aadav

IRESISTÊNCIA: FATMA VAI REALIZAR NOVA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR O CONTORNO FERROVIÁRIO

Moradores de Schroéder não

querem a linhafétreanomunicípio
JARAGuA DO SUL - 0/

prefeito de Schroeder, Os
valdo Jurck, conseguiu que
a Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) se comprome
tesse a realizar urna nova

audiência pública, desta vez
no próprio Município, para
discussão do Relatório de

Impacto Ambiental do

Contorno Ferroviário das

cidades de Jaraguá do Sul e

Guaramirim. A decisão foi

tomada durante a audiência
'

pública realizada na noite de
quinta-feira no Sindicato dos
Trabalhadores doVestuário,
quando aproximadamente
80 pessoas, entre lideranças
popularés e políticas partici
param. De acordo com

Jurck, a nova audiência ainda
não tem data defmida.

Durante a audiência

realizada emJaraguá do Sul,
compareceram dezenas de

moradores de Schroeder,
que demonstraram, através
de cartazes e faixas, serem
contrários à instalação da

linha férrea no Bairro

Schroeder I, um dos mais

populosos do Município. O
prefeito ressalta que todos

os moradores deste bairro
não estão satisfeitos com a

absorção de quilômetrosde
linha férrea pelo Município

Audiência pública realizada na noite de quinta-feira pela Fatma diversas lideranças comunitárias
,

de .Schroeder, Segundo ele,
o trajeto traçado no projeto
inclui a passagem da linha'
'por locais de pastagem, agri
cultura e mata atlântica.

O prefeito enfatiza ainda
que até agora todas as de

"cisões foram tomadas sem

a prévia consulta às partes
envolvidas, no caso a popu
lação de Schroeder, que, do
jeito que está o projeto, vai
ter de conviver com um no

vo problema. "Queremos
o nosso direito de decidir o

que é melhor para \ nós",

,reforçouJurck. Segundo ele,
o Município não foi con

vidado aparticipar na elabo
ração do projeto e por isso

não pode aprovar algo que
não sabe como vai ser feito
e quais serão as conseqüên
cias para o meio ambiente e

para a população. "O trilho
vai passar a 30 metros da

Escola Elisa Aguiar e o ba

rulho também pode pre

judicar o aprendizado dos

alunos", argumentao prefeito.
Apesar de ser contrário

I
à instalação da linha férrea

pelo Município, Jurck não

descarta a possibilidade de
vir a mudar de idéia. "Não

podemos afirmar que isso

não vai acontecer.. Mas que
remos participar dessa dis

cussão e colaborar com a

elaboraçãodoprojeto",afirma.

O presidente da As

sociação de Defesa e Edu

cação Ambiental, Emerson
Alexandre Gonçalves, afir
ma que a entidade que re

presenta também é contra

a passagem da linha pelo
Município de Schroeder.

Gonçalves acredita que os

trilhos devem afetar todo o

I ecossistema do local. "Te

mos que encontrar outra al

ternativa para tirar os trilhos

do centro de Jaraguá do Sul

que não prejudique o meio

'ambiente", argumentou o

ambientalista. A obra de

transferência dos trilhos está

orçada em aproximada
mente R$1,2 milhões.

Comerciário terá dia de Jaraguá do SUl sedia Encontro
;destaque neste mês Catarinense de CCQ

,

JARAGuA DO SUL - anos. Para as crianças o JARAGuA DO SUL - Wegno Núcleo Catarinense

Para lembrar o Dia do percurso será de 2,5 quilô- Aproximadamente mil pes- de Promoção de CCQ, 0"-

Comerciário, comemo- metros, enquanto os adul- soas - representantes de objetivo da iniciativa é pro-
rado no dia 27 de outu- tos deverão percorrer um indústrias de todo o Estado mover e divulgar as práticas
bro,' o Sesc de Jaraguá do trajeto de 6 quilômetros. - estão sendo esperados voltadas à contínuamelhoria
Sul promove nesta mesma Além d-a' minimaro- para o 30 Encontro Casa dos sistemas de qualidade
data uma minimaratona a tona, também está previs- Catarinense de Círculos de das empresas. Além daWeg,
partir das 9 horas, com saí- to concurso para a escolha Controle da Qualidade, integram o núcleo empre-
da da Praça Ângelo Pia- da Garota do Comércio, promovido pelo. Núcleo sas como a Sadia, Multibrás,
zera. Além da minirna- em local ainda não definido.

�

Catarinense. de Promoção Embraco e Brahma, funda-
rataria também estão pre- Para este evento as inseri- de CCQ e que acontece no doras do movimento, em
vistas atividades esportivas ções podem ser feitas no dia 27 de outubro, naArweg 1999. Atualmente, outras
e .recreativas a partir das 14 período de 8 a 18 de ou- (Associação Recreativa empresas fazem parte" co-
horas. Os vencedores re- tubro, ao preço de R$ 50,00. , Weg). O lançamento do en- mo Marisol, Menegotti
ceberão troféus e meda- Este valor inclui a pro- contra aconteceu na segun- Máquinas e Duas Rodas.
lhas. Podem fazer a inseri- dução do candidato, como da-feira, na Acijs (Associa- Duas edições'do encon-
ção, mediante entrega de cabelo e maquiagem, em- ção Comercial e Industrial tro já f<?ram realizadas, em
1 kg de alimento não pe- préstimo dos trajes de ba- de Jaraguá do Sul). SC, com resultados que ani-I

. recível, adultos e crianças nho e de gala e ainda alimen- Segundo Osvaldo dos maram Jaraguá do Sul- a

com idade acima de 10 tação no dia do desfile. Santos, r�presentante da promover o evento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• ADAPTAÇÃO: INVESllMENTOS DA PREFEITURA EM EQUIPAMENTos E REFORMAS NO PA CHEGAM A R$ 35 MIL

Pronto Atendimento receberá

equipamento ·de .ultra-sonografia
MASSARANDUBA - A

Prefeitura já investiu R$ 35

mil em obras de adaptação
do prédio da Unidade Sa

nitária e aquisição de equi
pamentos para o PA (pron
to Atendimento). A infor

mação é do prefeito Dá

vio Leu, quer a unidade
funcionando em plenas
condições no fornecimen

to do atendimento médico

de emergência, transferi-I

do do Hospital Sagrado
Coração de Jesus. Um

(equipamento de ultra-so

nografia está sendo adqui
rido e será incorporado ao

PA.

te dos atendimentos estava
sendo feito em outras Cida

des.
sus - De qualquer for

ma, a Secretaria Municipal
de' Saúde ainda espera que
a empresa que adquiriu o

hospital, em Massarandu

ba, receba pedidos de inter
nações de pacientes pelo
SUS (Sistema Único de

Saúde). "Esta é urna ques
tão para a Secretaria de

Saúde do Estado", disse
Leu, ontem. Ele negou que
o governo municipal seja
o responsável pela situação
do hospital, dificultando as

renovações dos convênios
do PA - conforme ale

gam adversários políticos
- e precipitando-a decisão
das Irmãs Franciscanas da

Santíssima Trindade, de

vender o hospital.
Segundo Leu, a Lei de

. Responsabilidade Fiscal

impôs modificações no

convênio do PA, ','mas o

repasse de verbas muni

cipais para manutenção do
plantão médico aumentou

este ano, em comparação
com igu� período do ano

passado." (MILTON RAASCH)
\

Centenário de nascimento
\

de Waldemar Grubba
Consoante nota publicada por este jornal, realizou-se na

noite de 24 de séternbro passado, no plenário da Assembléia
Legislativa, a sessão solene "in memoriam", assinalando o

centenário de nascimento do ilustre filho deJaraguá do Sul, a
que compareceram altas autoridades dos três podere� do

Estado, elevado número de familiares, entre eles a sra. Alida

Grubba Rudge, irmã de Waldemar, assim como comissão
formada pelos empresários Rodolfo Hufenuessler e Rolf

Hermann, o diretor do CORREIO DO POVO, Eugênio Sch

môckel, além de Vitório Lazzaris, que enviava justificativa de
I seu impedimento de viajar.

Usaram da palavra o presidente da Assembléia, Onofre
Santo Agostini, o deputado Ivo Konell, autor da proposição,
o seu filho, dr. CezarAugustoGtubba, o vice-governadorPaulo
Bauer, entre outros que ficaram registrados na ata da sessão.

, A foto que ilustra esta nota mostra familiares, a sra. Álida
GrubbaRudge, o ex-governador de Santa Catarina Ivo Silveira
e o deputado que privou com o deputadoWaldemar Grubba,
naquela legislatura.

Entre as atividades desenvolvidas como empresário, como
prefeito e legislador, também preocupou-se com sua cidade e

município, entendendo que um órgão de imprensa seria

necessário para defender os seus interesses maiores ..

. Ligou-se a Leopoldo Reiner,Mário Tavares da CunhaMello
e ArthurMüller, para fundar a empresaEDITORA CORREIO
DO POVO LIDA., em 16 de novembro de 1943, adquirido de

Honorato Tomelin, tendo os sócios Leopoldo Reiner e

WaldemarGrubba a gerência da parte comercial eMário Tavares
, da CunhaMelló eArthur a parte redatorial, com a duração de 5

anos, prorrogáveis por outros períodos de 5 anos.

O livro O RELATO, que conta a história da Imprensa
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu, páginas 58/59, registra sua

presença na imprensa jaraguaense que, apesar dos percalços,
ainda viva, está em busca do 83° ano de existência.

o plantão médico está
')

sendo utilizado normal

mente pela comunidade,
apesar da mudança de

local, garante o prefeito. Já
,

no primeiro dia de funcio
namento na unidade sani

tária, foram prestados sete
'.
atendimentos de emergên
cia De acordo com o pre
feito, o serviço que antes

acontecia no hospital, com
cobertura dos custos pela

, Prefeitura, está funcionan
do até em melhores con

dições, agora, contando

Prefeito Oávio Leu manteve o atendimento Cesar Junkes/CP

com reforço de mais mé

dicos contratados.
-Todos os casos de ur-

.

gência comprovada e que

r�querem atendimento

prolongado, com interna

ções, estão sendo encami

nhados para hospitais de

cidades vizinhas como Ja
raguá do Sul, Guaramirim,

Blumenau, Joinville e

também centros maiores,
como Florianópolis e Cu

ritiba. Conforme o prefei
to, a situação mudou pou
co em relação ao que era

antes. O hospital já estava

oferecendo poucas opções
em especialidades médi

cas, e, por isso, grande par-

Transição administrativa iniciano hospitaldeMassaranduba Monumento aos imprudentes
Os tempos mo

dernos nos obrigam
a rever o comporta
mento dos motoristas
de um modo em geral.

Os acidentes che

gam a assustar as au

toridades.
A foto mostra a

travessia rodoferroviá
rio - provido, no

çentrodaàdade,profusamente sinalizado,masque jácausouacidentes
commortes edanosmateriais degrandemonta.Denadavalem aos

motoristas de araque,
,

Não restou à administração municipal outro recurso que
-rnostrar aos motoristas, ao Vivo, peças que já participaram de
acidentes e como se transformam com a imprudência.'

Por isso chamar este montouro de ferro deMonumento

aos Imprudentes.

ram para outras unidades

da congregação, desde que
o acordo com a empresa
compradora foi firmado.

A ordem religiosa tinha
dificuldade para fazer a

gestão e acumulava prejui
zos com o hospital. Cerca
de 75% dos atendimentos

eram para pacientes do

SUS (Sistema Único de

Saúde). O negócio não deve
incluir o Museu da Congre
gação, que funciona em

prédio próximo, diz a irmã

superiora. (MR)

MASSARANDUBA � A

transição adrriinistrativa no
Hospital Sagrado Coração
de Jesus já está acontecen

do. A nova direção con
trola o estabelecimento

desde' o dia 1 de .outubro,
conforme acertado entre a

Congregação das Irmãs

Franciscanas da Santíssima
Trindade, mantenedora do
estabelecimento, e a HUi
mana Urgente, empresa de
Jaraguá do Sul que atua ria
área de recrutamento de
recursos humanos e pres-

tação de serviços de saúde

para empresa�.
O contrato de locação

por três meses, com direito

posterior de compra, foi
firmado entre a 'congrega
ção e a Clínica Henri Ey.
O atendimento não parou
no hospital no período,
com realização de cirurgias,
inclusive, embora esteja len
to. Os serviços são de aten
dimentos a particulares e

portadores de convênios
de planos de saúde. A ne

gociação definitiva do hos-

-pital só vai acontecer no

Capitulo Geral da congre

gação religiosa, em dezembro.
A irmã superiora da

Congregação,' 1';J a tália
Olescovicz, que' reside em
<Curitiba, está �m Mas

saranduba acompanhando
a mudança. Ela não faz

qualquer previsão em rela

ção à venda definitiva do

hospital, na-assembléia da

congregação, mas admite

que a retirada das Irmãs

Franciscanas. já está acon

te�endo. Três delas já segui-

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.
BREITHAUPT •TradlVlo em Qualidade l'o:..t•• ,
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Concursoabrirá vagasnoHSA
GUARAMIRlM - O con

curso para contratação de

servidores para o Hospital
Municipal Santo Antônio
deverá oferecer cerca de 70

vagas, embora nem todos
os aprovados sejam con

vocados imediatamente. A

informação foi dada ontem
pelo presidente do Conse
lho Deliberativo do hospi
tal, advogado Osnildo Bar

tel, quando reiterou que o

concurso acontecerá efetiva
mente até o final deste ano.

Conforme Bartel, o es

tudo para a fixação do pla
no funcional e de remune

ração para os servidores do

hospital - uma autarquia
municipal - já está elabo
rado e todas as providên
cias foram tomadas para que

, o concurso possa ser reali-
/

zado ainda neste ano, para
convocação dos funcioná
rios a partir de 2002. Bartel
disse que pretende insistir

'para que o concurso do

hospital seja realizado antes
, 'v

do da Prefeitura, mas res-

salvou que a orientação fi

nal, no caso, será do Exe
cutivo Municipal.

A intenção é possibilitar
aos atuais servidores do hos

pital, que eventualmente não
conseguirem êxito no pri-'
meiro concurso, que pos
sam depois participar do
concurso da Prefeitura. Esta
é a primeira vez na história
do hospital deGuar�
que é realizado concurso pú
blico para a contratação de

pessoal, informaBartel. (MR)

Prefeitura investe em creche'
MASSARANi>UBA - A

Prefeitura deverá construir

uma creche, com capacida
de para atender 150 crian

ças, junto à Escola Básica

Municipal Pedro Aleixo.

Com a construção desta

unidade, serão duas creches
em funcionamentona cidade.
O 'investimento na obra será

de R$ 130mil, sendo que R$

100mil virão de convênio fir
mado COJ;11 o Ministério da

Previdência eAssistênciaSocial.
. Está sendo encaminha

do também processo de li

citação para a compra de

equipamento para coleta e

. compactação de lixo. A

aquisição acontece com o

auxílio financeiro do go
verno federal. (MR)

15hOO - Matriz (la Eucaristia)
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz

19hOO - Perpétuo Socorro

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal,Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 1° andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

07hOO - Matriz
09hO'O - Matriz
19hOO- Matriz

08h30 - São Cristóvão

para se apegarem
destemidamente à Palavra de
Deus. Em cristo, nossa fé ,

sol idifica-se. E le é a resposta
plena e sublime de Deus a todos
os anseios humanos. O justo
encontra aí o sentido para vida
e a resposta para todas as

angústias. O justo compreende
quem é a resposta de Deus para
a humanidade. Por isso, diante
das adversidades ele viverá por
sua fé.

• EDUCATIVO: FUNDADO ESTA SEMANA O PRIMEIRO GRUPO DE ESCOTISMO DO MUNlcfplO DE GUARAMIRIM

Entidade está recebendo adesões
de crianças e adultos interessados

GUARAMIRIM - o pri
meiro grupo de escotismo

de Guaramirim foi cons

tituído em reunião realiza

da nesta quinta-feira, no
auditório da Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Gúaramirim.
. Na ocasião, aconteceu a

solenidade do juramento
dos primeiros adultos e

,crianças que passam a ser os

primeiros integrantes no

Município. O Grupo Esco

teiro Guará-Mirim, como
está sendo denominado,
inicia as átividades com oito

lobinhos (a partir dos 7 anos) .

e oito escoteiros (com 11

anos ou mais). Os grupos
são mistos (meninos

\

e

meninas) e serão ampliados.
A intenção é ampliar o

grupo de lobinhos até 24

crianças e o de escoteiros até

32, de acordo com as

normas que orientam. o
escotismo e que estabele

cem que, para cada seis

lobinhos, deve haver um

adulto acompanhando,
assim como para cada oito

escoteiros; As pessoas inte
ressadas em fazer as ins

crições dos filhos deverão

se dirigir à Escola Básica

Almirante Tamandaré, aos
sábados à tarde, onde fun

ciona a sede provisória dos

escoteiros.As reuniões acon
tecem das 14 às 16 horas.
Estão sendo recebidas

adesões também de adultos.
Existe uma lista de

inscrições já recebidas e que /
será atendida primeiramen
te, informa o diretor-pre
sidente do grupo, Rogério
Luiz da Silva. A reunião

solene de fundação contou

com a presença do co

ordenador setorial daUnião
I

dos Escoteiros do Brasil,
Sérgio Luis Franzner, que
destacou as virtudes do

escotismo, na formação e

educação das crianças e

adolescentes. Ele destacou,
em pronunciamento que'
fez, que o escotismo con

tinua sendo moderno, ape
sar de praticado há décadas.

- É a maior orga
nização não-governamental

.

que existenomundo-, disse
Franzner, procurando en

fatizar este aspecto, para dar

exemplo de que o esco

tismo segue a moderni

dade, inserindo-se na' ten
dência das ONGs, que

multiplicaram-se em vários

países, ria última década.

ADULTOS - O escotis

mo continua atuante, se-

gundo Franzner, com cer

ca de 60 mil adeptos no

Brasil, e cinco mil só em

Santa Catarina. Em Jaraguá
do Sul existe só um grupo,
o Jacoritaba, mas o Mu

nicípio comportaria três,
comentou Franzrier. A

participação das crianças
depende bastante do apoio
dos adultos, explicou. O
presidente dk Câmara de

Vereadores, Evaldo João
Junckes, compareçeu na

solenidade e ressaltou os

benefícios do escotismo,
como opção para tirar os

jovens do (envolvimento
com o álcool e as drogas.
"Se 30% das criançasde
Guaramirim partici_2arem
do escotismo, teremos

solucionado a questão",
comentou Junckes.

(MILTON RAASCH)

Servidores debatemhojeplano que reclassificacargos e salários
GUARAMIRIM - Os ser

vidores públicos munici

pais estarão reunidos, hoje,
em assembléia geral para de
bater sobre a reclassificação
de cargos e salários. A

convocação está sendo feita
pelo sindicato da categoria
e a reuniãoinicia às 9-horas,
na Câmara de Vereadores.
O sindicato convidou tam

bém vereadores para o en

contro, que poderão acom

panhar mais de perto as

pretensões da categoria, em
relação ao projeto de lei en
viado segunda-feitapeloExe
cutivo para aCâmaraMunici

pal, dispondo sobre o plano.
Na assembléia, a pre

sidente do sindicato, Idinei
Petry, pretende fazer um
relato .das negociações já
mantidas com a Adminis

tração Municipal, desta-

Edson Junkes/CP

Idinei convidou vereadores para a assembléia

cando as conquistas e as di

ficuldades para o acordo.
Idinei considera que houve

avanço, por exemplo, na
fixação do piso salarial' do
servidor municipal, que de

R$ 210,00 passará a receber

R$' 325,00. Mas, em con-

trapartida, existem pontos
complicados na proposta
que estão sendo negociados,
que os servidores não acei

tam, como o reajuste de .

apenas 10% em alguns níveis
de' função, depois de quase
quatro anos sem reajuste de

salários.

É o caso dos agentes ad

ministrativos, dos auxiliares
de setor e professores em

diversos níveis. "Inevitavel

mente terão que acontecer

emendas ao projeto", avalia
Idinei, lamentando que a

proposta tenha sido en

caminhada só agora para
discussão e votação na Câ

mara Municipal, quando
desde abril o-sindicato insiste
com o.Executivo pela fi

xação do novo plano fun

cional e de remuneração.
Existem cerca de 300 servi

dores em atividades na Pre

feitura no momento, dos

quais, quase a metade con

tratados em caráter tempo
rário. O concurso público,
previsto para acontecer até

o final do ano, deverá regu
larizar a situação. (MR)

NOSSA MANSAGEM

\\ O JUSTO VIVERÁ POR SUA"

Desde Abraão, cada um de nós hoje tem todas as condições
para viver da fé. Na história dá Salvação, encontramos arautos

. da fé, que superaram toda

A oio: segurança e alianças humanas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IAGRICULTURA: POLíTICA AGRíCOLA E ESTRATÉGIAS PARA O SETOR SERÃO DISCUTIDOS PELA CATEGORIA

Seminário�pretende discutir
desenvolvimento rural

]ARAGuA DO SUL -

Discutir a política agrícola
e a formação do Plano

Municipal de Desenvolvi
mento Rural são os obje
tivos do SeminárioMunici

pal de Desenvolvimento

Rural, que' a Prefeitura e

Epagri promovem no pró-
.

ximo dia 10 de outubro, a

partir das 8h30, no auditório
do CP� (Centro Integrado
de Profissionais Liberais).

A intenção dos organi
zadores é reunir todas as

lideranças comunitárias e

pessoas ligadas ao setor

agropecuário para a ela

boração de estratégias, di
retrizes, prioridades e or

çamento que d.eserica
deiam o desenvolvimento
da política agrícola de

Jaraguá do Sul.

De acordo com o ge
rente de Agricultura da

Prefeitura, Alcides da No
va Peixoto, será apresen
tado aos participantes um

diagnóstico do Município e

um Plano Plurianual para o

setor. Também serão dis
cutidos assuntos com infra

estrutura da propriedade

Edson Junkes/CP

A, fonnação de hortas e pomares domiciliares e nas escolas faz parte do programa da Prefeitura

rural, saúde em casa e agre
gação de valores.

Atualmente o Muni

cípio mantém programas
para o setor que enfatizam

a agregação de valores e a

agricultura familiar. O in

centivo à piscicultura atra

vés da criação de uma

associação tem incremen
tado a criação e comercia

lização de peixes de lagoa.
A agregação de valores é
feita através de cursos ofe- .

recidospela,Epagri aos cria
dores sobre produção de
derivados. A formação da

Apeafa (Associação do Pe-

queno Agricultor Familiar e
Artesanal) é outro exemplo
que caracteriza o suce�so da

agregação de valores.
De acordo com o di

retor da Divisão de As-
.>

sistência ao Produtor da
. Prefeitura, Roberto Nagel, a
Gerência de Agricultura tem
trabalhado com programas
como agente do campo,
infra-estrutura da pro
priedade , saúde em casa e

agregação de valores. No

programa de àgente do

campo prioriza-se a assistên
cia técnica ao agricultor, dis
tribuição de sementes e de

I

mudas para a fruticultura. O

programa de infra-estrutura

da propriedade prevê apoio
aos problemas de acesso à

propriedade, drenagem de

terrenos e outros relacio

nados à estrutura física do

local. Já o programa Saúde'
em Casa enfatiza a for

mação de hortas dornici- L
liares e escolares, além dó

plantio de ervasmedicinais
e pomares, enquanto o

programa de agregação de

valores estimula o conhe

cimento de técnit�s de

processamento dos pro
dutos primários.

Centro empresarial será inaugurado na semana que 'vem
]ARAGuA DO SUL -

Uma exposição histórica
de fotografias, p�ças,
documentos da indústria,
comércio e prestação de

serviços, além de produ
tos antigos fabricados pe
las indústrias locais, está
/

sendo organizada para a

inauguração do Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul, que acontece na próxi-

ma quarta-feira (10 de ou

tubro). Este acervo pode
rá ser apreciado até o dia
13 de outubro. A organiza
ção da mostra tem o apoio
do Arquivo Histórico

Municipal e do empresário
Gilmar Moretti.

O prédio terá 2.760

metros quadrados e custou

R$ 2.269.685,25. Construí
d� em .estilo futurista, o

prédio, localizado ao lado

dá Centro Cultural de Ja
raguá do Sul, vai abrigar a
Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Associação. das
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu,
Câmara de Dirigentes Lo
jistas e os sindicatos patro
nais.

A construção do Cen-

tro Empresarial de Jaraguá
do Sul foi possível devido
aos recursos repassados
pelas'oito entidades mante
nedoras e ainda do resul

tado da venda da antiga
sede para a Câmara de Ve

readores, contribuição da
maioria dos associados' e
também de doações feitas

por três e�presas do Mu
nicípio

II'
II

re se dedicar 'a

contecerern como
nclusive na área

sentimental.

Você estará mais

do 'que o normal, o
perta r o interesse de

Q1,!;/.ifamtrê1i\le,�No romance, evite
deixar o seu parceiro inseguro.
Côncer - Hoje você estará

,

iosc: agarre todas
melhorar o seu

a área afetiva, a
poderá

desagradar ao seu par.

f

uerer a atenção dos •

go natural, mas não
sso se transforme em

nele. Defina os seus

objetivó,",�atalhe para atingi-los.
Virgem � A Lua vai

"
o seu astral. A
ofissão e o romance

rer interferências
enha cuidcdo com

esagradáveis.

ite problemas com

aior autoridade. Se
,

\. .

rcomo Imaginou,

ak�.sif,&ir,deestraté.gia. O
romance exrqrro mcrs seriedade.

Escorpião - A Lua leonina
er as profissões
festas, jogos e

s recreativas em geral.
a íntima poderá ficar

plano. I

FÓRUM
O Rotary Club de Jaraguá do Sul, com o apoio da

Prefeitura, promove; no dia 9 deste mês, o 10 Fórum

de Debates sobre alcoolismo na juventude dos pontos
de vista ético, econômico, legal, social, médico, moral,
educacional e religioso, alertando sobre os malefícios

do álcool entre jovens e adolescentes. O evento acon

tecerá às 19h30, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
I -

O fórum será composto de representantes da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
Associação Médica, Associação de Pais e Professores,
Câmara de Vereadores, Conselho Municipal e Tutelar
da Criança e d� Adolescente, 19" Coordenadoria

Regional de Educação, juiz de Direito da Vara da

Infância e da Juventude, Ordem dos Advogados do

Brasil, polícias Civil e Militar e Promotoria Pública:

CIRANDARTE
O Colégio Evangélico jaraguá promove, no dia 9 deste

mês, na Recreativa da Marisol, a partir das 20 horas, o
Cirandarte (Ciranda comArte), evento criado há cinco

anos com o-objetivo demostrar aos pais e à comunidade

a riqueza dos trabalhos desenvolvidos' pelos alunos

durante o ano letivo. Haverá apresentações de música,
dança, poesia e teatro.

SALÁRIO
Os cerca de 450 trabalhadores do setor de Borracha'

do Sindicato dos Trabalhadores Químicos, Plásticos,
Papelão e Isopor de Jaraguá do Sul e região rece

beram neste mês um reajuste salarial de 7,77% como

resultado ,do acordo coletivo de trabalho. O salário

normativo da categoria passou para R$ 242,00. As

negociações deste ano ainda tiveram de ser mediadas

pela Federação dos Trabalhadores de Santa Catarina

porque a entidade aguarda a liberação da Carta

Sindical pelo Ministério do Trabalho.

ASSEMBLÉIA
Ácontece hoje, a partir das 9 horas, assembléia geral
dos servidores públicos de Guaramirim. A direção do

Sindicato dos Servidores Públicos de Jaraguá do Sul e

região convoca todos os funcionários de Guaramirim

a comparecerem ao encontro, que será na Câmara de

Vereadores. O objetivo é analisar e votar a proposta de

reclassificação salarial e de reajuste salarial feita pela
prefeitura, para resgatar parte das perdas salariais so

fridas pela categoria, nos últimos dois anos.

CD
A Studio FM lança hoje à noite, naDanceteriaMirage,
de Massaranduba, o novo CD da rádio. Haverá sor

teio de CDs, camisetas e outros brindes.

Ag�iil,éaTudo indica que

�dmtQr num ótimo astral,
po afetivo, irá pensa
rdo seu par, do

que nas próprios necessidades.
Peixes - Hora de colocor

ia no seu cotidiano.
a sensação de

. Quem não é visto,
rodo. Convém sairoderá queimar o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CampeonatoAberto deFutsal
teve início nanoite de ontem

]ARAGUÁ DÕ SUL -

o Campeonato Aberto

de, Futsal/2001, Troféu
125 Anos de Jaraguá do

Sul, teve inicio na noite

de ontem, A primeira ro
dada da competição
prossegue na tarde de

hoje, com a realização
de três partidas. As

equipes Marisol e Ver

dureira Dimar enfren

tam-se a partir das 15'

horas; Classemedial
ta.com e 2000Auto Cen

ter, às 16 horas; Estoril/
Casa do Computador e

Eletropol, entram em

quadra às 17 horas.

Promovido pelá Fun
dação Municipal de Es

portes, o c,ampeonato
reúne 13 equipes, divi
das em quatro chaves, na

fase classificatória, que
deverá terminar no dia
27 de outubro, passan
do para a etapa seguinte
os dois primeiros colo
cados de cada grupo. O
encerramento da com

petição está previsto
para o dia 8 de dezem

bro. Haverá premiação
com troféu e medalhas
aos três primeiros c,olo
cados, mais cem quilos
de suíno para o cam

peão, 80 quilos para o

vice e 60 quilos ao ter

ceiro lugar. O time clas

sificado na quarta posi
ção receberá 50 quilos
de suíno e um troféu.

Equipe disciplinada,
artilh�iro e defesa me

nos vazada também ga
nham troféus

NOTAS _

ESCOLAR PRÉ - MIRIM

As inscrições para o Festival Escolar Pré-Mirim seguem'
, até o dia 19, de segunda a sexta-feira, na FundaçãoMuni
cipal de Esportes. Promovida pela FME, a competição
é destinada a estudantes nascidos a partir de 1990 e vai

envolver as modalidades de atletismo.basquete, futebol
de salão, handebol, vôlei, xadrez e tênis de mesa.

CATARINENSE DE DESCIDA
A terceira etapa do Campeonato Catarinense de Desci
da "Estação Ecológica do Bracinho", que será promo
vida em comemoração ao aniversário de Schroeder,
acontece neste final de semana. O evento será no Rio

Bracinho (Estação Ecológica do Bracinho - Usina,
Hidrelétrica da Celesc), que conta com aproximadamente
2,5 quilômetros, cerca de seteminutos de descida.

INSCRiÇÕES
As inscrições para o Campeonato Aberto de 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 de
senvolvido em duas etapas (de 19 a 21 e de 26 a 28 de

outubro), o evento é destinado a atletas que residem,
estudem ou trabalhem nos municípios de Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massaranduba.
O valor da inscrição é de R$ 50,00 por equipe.

I NATAÇÃO: REPRESENTANTES DA FME, URBANO, PROFÉSSORES E PAIS DE ATLETAS ESTIVERAM NO EVENTO

Nine promoveu reunião para

apresentar a atuação da entidade
]ARAGUÁ DO SUL - A

, Ajinc (Associação Jara
guaense dos Incentiva

dores da Natação Com

petitiva) ptômoveu jan
tar na recreativa da Atgi
para apresentar o traba

lho que a entidade vem
desenvolvendo desde a

sua fundação no Muni

cípio, há 2 anos. O even

to aconteceu na noite de

quinta-feira e contou

com a presença de apro
ximadamente 20 pesso
as, entre representantes _

da associação, Funda-
.

çãoMunicipal de Espor
tes, Urbano, professores
e pais de atletas.

O presidente da Ajinc,
Renato Zanandrea, ex
plica que a idéia de

constituir uma associa

ção nesta modalidade é

de incentivar e estimu

lar os jaraguaenses para
a prática da natação.
"Nós estamos fazendo
um trabalho de base,
treinando cerca de 35

atletas diariamente para
prepará-los para compe
tições no Estado e de-

Cesar Junkes/CP

Zanandrea explana sobre a importância da natação para o desenvolvimento das crianças

mais cidades do Brasil",
diz o presidente, enfati
zando que os campeona
tos em outros Estados

têm impulsionado os

atletas a treinarem mais,
melhorarem seus tem

pos e aperfeiçoarem a

técnica. "Além disso, o

esporte contribui na for

mação do caráter dos na

dadores, que aprendem a

convrver em grupo, a per
der e vencer. Na associa

ção, eles aprendem discipli-

na, a ter boa alimentação e

postura", destaca.
O diretor do Depar

tamento de Rendimento
da Fundação Municipal
de Esportes, Ariovaldo
Xavier da Silva, destaca

que a natação, o tênis de

mesa e o xadrez são as

três modalidades que
mais pontuam em com

petições. "O que preci
sa-se fazer é um traba

lho politico, mais pres
são para conseguir recur-

sos e investir mais neste

esporte", considera, ava
liando que a natação ja
raguaense tem know-how

para isto. Ele exempli
ficou com os dois prin
cipais títulos qu,e a equi
pe Ajinc/Urbano/FME
conquistou: troféu de

campeã na natação fe

minina das Olimpíadas
Estudantis de Santa

I

Catarina e nos Joguinhos
Abertos de Santa Catari

na. (FABIANE RIBAS)

Regional Leste-Norte tem 23 vagas para os Jasc
]ARAGUÁ DO SUL -

Depois do adiamento

por dois dias devido às

inundações na região,
teve inicio ontem o

Regional Leste-Norte
dos Jogos Abertos, que
será disputado quase
simultaneamente com o

Regional-Oeste, em Sea

ra, o últÍmo desta fase de

classificação. A equipe

de Jaraguá do Sul já co

meçou com vitória, ao
derrotar Balneário Cam

boriú na bocha indivi

dual masculina, por 12

a 11. O vôlei feminino

participou de jogo bas

'tante equilibrado com a

equipe de Joinville, mas
não conseguiu segurar a

vitória. Final 3 a O para
Joinville.

Este ano foram reali

zados os regionais Sul, em
São Ludgero, e o Centro
Oeste, em Lages. Em
Timbó, cerca de 30 mu

nicípios vão disputar 23
vagas para osJogosAber-

,

tos, em 13 modalidades,
com um total aproxima
do de 1,2 mil atletas.

É um dos regionais
mais fortes; com a pre-

sença de municípios im
portantes como Blume

nau, Joinville, Brusque,
São Bento do Sul e Ja
raguá do Sul. Entre as

modalidades mais con

corridas estão o basque
te, bocha bolão, volei
bol, vôlei de praia e

handebol, no masculino,
futebol, futsal e volei

bol feminino.

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoure o,<��lão e ganha prêmios,

documentação §lrátis, capacetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA
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ICOMPETiÇÃO: DISPUTAS DO CAMPEONATO ESTÃO ENVOLVENDO MAIS DE 350 PI�bTOS

Latino-Americano de Bicicross
teve início na' tarde de ontem

]ARAGUÁ DO SUL -

o Campeonato Latino
Americano está corres

pondendo às expectati
vas da comissão organi
zadora do evento. Ao

todo, estão participando
380 pilotos, entre 5 a 50

anos, vindos da Argen
tina, Chile, Venezuela,
Equador, Bolívia, Co
lômbia e. Brasil. Alguns
atletas estão no Muni

cípio desde a terça-feira
- para reconhecimento
da pista oferecida pelo
Parque Malwee -, mas

as provas oficiais tive
ram início apenas na tar

de de ontem. Hoje pela
manhã, acontecem os

treinos oficiais e, a partir
das 13 horas, iniciam as

disputas. Mais de 40 pi
lotos jaraguaenses estão

participando do campeo
nato, nas 33 categorias.

Na opinião do presi
dente da Federação Ca
tarinense de Bicicross,

Cesar Junkes/CP
Campeonato começou ontem e termina amanhã, no Parque Malwee

Valdir Moretti, a reali

zação do campeonato
internacional em Jaraguá
do Sul é proveniente da

organização e títulos que
a equipe Malwee tem

conquistado em even

tos, além da excelente
infra-estrutura da cida
de. "Os' pilotos estão

impressionados com a

qualidade da pista do

Parque Malwee e com a

organização do evento",
destaca Moretti.

O presidente da
�,

Confederação Brasi-
leira de Bicicross, Fran
cisco Fernando Etche

verry Silveira, diz que o

campeonato está sendo
realizado em Jaraguá do
Sul como forma de re

tribuição pelo apoio

que a Malwee Malhas
tem oferecido à moda
lidade. Ele informa que
vai tentar trazer para

. Jaraguá do Sul o Cam

peonato Mundial de
2006. No próximo ano,

será em São Paulo; em
2003, na Austrália; em
2004, na Holanda, e,

em 2005, na França.
(FABIANE RIBAS)

Inscrições para a 3ª etapa do Interescolar de Natação
]ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para a terceira

etapa do segundo Cir
cuito Interescolar de Na

tação, Troféu Ernani

Volpi Coitinho, devem

ser efetuadas atéo próxi
mo dia 17, na Fundação
Municipal de Esportes,
de, segunda a sexta-fei-

ras, das 7h45 às 11h45 e

das 13 às 17 horas. O
evento é destinado para
estudantes com idade de
8 a 16 anos, das \ redes

municipal, estadual e

particular de ensino,
sendo que os alunos
devem estar devidamen
te matriculados nas es-

colas que representarão.
A competição está

marcada para o dia 27
deste mês, a partir dás
8 horas, na Sociedade
de Desportos Acaraí. A
diretora de Eventos da

fundação, Cleide Mos

ca, lembra que esta é a

última etapa da com-

petição, que é organiza
da em forma de ranking
e tem .corrio objetivo
selecionar nadadores

para compor a eqUIpe

Ajinc/U rbano/FME.
Desta fase final sairão
os vencedores do Tro
féu Ernani Volpi Coiti
nho/200l.

JASC
Os jogos do bolão 23 .da fase Regional dos Jasc (jogos
Abertos de Santa Catarina) acontecem hoje, junto com

o bolão 16, e prosseguem até amanhã. Já o bolão 23
feminino inicia na segunda-feira. Jaraguá do Sul será
representada nas modalidades de bocha, bolão 23,
bolão 16, vôlei, handebol, tênis de campo, tênis de

mesa, xadrez, basquete, punhobol e vôlei de praia.
Aproximadamente 150 jaraguaenses serão envolvidos,
entre atletas, técnicos e dirigentes.

BASQUETE MIRIM
A equipe Mirim masculina de basquete viaja para
Criciúma, hoje, para enfrentar o time local, em partida
válida pelo campeonato catarinense da categoria. O
treinador Christian Kuschinski vai contar com os

jogadores Eduardo, Paulo, Rafael, Helton, Rodrigo,
Fábio, Leonardo, Mateus, Ricardo, Ricardo Braun,
Osmar e Gustavo.

MIRIM FEMININO

O time Mirim feminino Jangada/Roland Dorn

busch/FME compete pelo Campeonato Estadual de

Basquete de sua categoria, neste final de semana. Hoje
viaja para Brusque para enfrentar o Bandeirante. As
atletas Anne,Jéssica,Jucinéia, Priscila, Rafaela, Marcela,
Gabriela, Ana, Luiza, Charlise, Marcela Oliveira e

Cristina devem integrar o grupo orientado por Luís
Roberto da Silva, para essas partidas.

I
I
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IAQUI É O SEU-LUGAR!

Sábado - Musculação
das 15:00 até as 18:00

Terça e Quinta - BOdy Pump
ás 17:20hs

Informa�ões: 275-1862 -

Rua Preso Epitácío Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: ecademiatmpuíscêterre.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




