
Sérgio Amaral
quer estimular
as exportações
PÁGINA 5

Moradores do
Boa Vista buscam

representatividade
PÁGINA 6

Empresa de JS
é notificada

pela Fatma
PÁGINA 7

estofados e colchões
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Bierwagen distribuiu chope para a comunidade, na quinta-feira à tarde, pelas principais ruas da cidade

Começa a 13a Schützenfest
A abertura oficial da 13i! Schützenfest foi rea

lizada na noite de quinta-feirá, no Parque Mu

nicipal de Eventos. Na oportunidade, o prefeito
de Jaraguá do Sul, lrineu Pasold, e o vice-go
vernador de Santa Catarina, Paulo Bauer, fizeram
a sangria do primeiro barril de chope. A comis

são organizadora do evento estima que apro-

ximadamente cem mil pessoas devam com

parecer à festa, que prossegue até o próximo final
de semana, dia 21. Cercá de 80 mil litros de chope
devem ser consumidos. Para animar as pessoas

que forem prestigiar a festa, muitos shows e bai
les serão realizados durante a semana.

PÁGINA 8

PSDB estadual fala
em independência

Se depender da maioria
dos dirigentes, o PSDB terá

candidato próprio ao Gover
no do Estado em 2002. Na
noite de quinta-feira, a execu- ,

tiva estadual reuniu represen
tantes dos diretórios munici

pais, emJaraguá do Sul, para
discutir o futuro dalegenda.

PÁGINA 3

Polícia persegue e

prende assaltantes
Policiais militares persegui

ram e conseguiram prender,
quarta-feira, no início da noi

te, Antonio de Moura, pedrei
ro, 30 anos, e Cleverson Alirio
Martins Alves de Lima, 22, ser
ralheiro desempregado.

PÁGINA 10

Noeli Correia, com 4 filhos, é

beneficiária, na Vila Amizade

Bolsa-Escola atende
famílias em Schroeder

Mais de 70 famílias serão

beneficiadas com os auxílios
financeiros do Programa Bol
sa-Escola, do Ministério da

Educação, em Schroeder. O

programa foi lançado terça-feira,
PÁGINA 9

P

Neste final de semana, o Pico da Malwee será palco da 4a etapa do Campeonato Catarinense de Down Hill. PÁGINA 12

A Qarfir de
1$149,10

à'.iís!a
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Promessas e vaidades
r
RONALDO RAUUNO -Primeiro suplente de vereadorpeloPMDB

Durante a campanha eleitoral do ano passado, os candid�tos
da aliança vencedora prometiam a "Gestão compartilhada",
onde a população teria voz e vez nos destinos de]araguá do
Sul. Nos discursos falavam em prioridade ao social, com

destaque para a família, saúde, educação, idosos etc., etc.

Prometeram que o governo iria atender as reivindicações
apontadas pelo povo.

Iniciada a administração, ficou claro, como era de se esperar,
. que a ladainha do período eleitoral não entraria na ordem do
dia. Para justificar o não-cumprimento das promessas, o governo
recorreu à velha e gasta frase da necessidade em adequar os
programas à realidade do Município. Uma boa desculpa.

Por incompetência ou desorganização, o governo reformulou
todo o orçamento, feito por técnicos da Prefeitura e aprovado
pela maioria governista na Câmara de Vereadores. Até hoje o

Legislativo vota projetos do Executivo que suplementam ou

anulam dotações orçamentárias. Alegando restrições da Lei de
Responsabilidade Fiscal, relega os projetos sociais e cessa as

pavimentações asfálticas. Os projetos voltados à família... Bem!

Sabemos hoje que a família em questão é outra.

Nove meses de governo foram suficientes para revelar a

outra face da tão propagada "Gestão compartilhada". Se não

bastassem as trapalhadas, o prefeito resolve ,retirar recursos da

educação para entregar à Vara Federal. Não satisfeito, compra
um carro de mais de R$ 91 mil para satisfazer sua vaidade. É
bom lembrar que ele tem outros dois excelentes carros à sua

disposição. Pra que mais um? E tão caro?

Na esteira dos privilégios, repassa R$ 180 mil ao Futsal da

cidade. É verdade que os esforços dispensados a esse esporte
são válidos, os resultados estão aí. Parabéns! A questão é outra.

Por que tanto dinheiro a uma modalidade em detrimento das
demais?A liga ]araguaense, por exemplo, anda àmíngua. Além
do mais, o que é prioridade num governo que prometeu uma

gestão compartilhada?
Os R$ 271,5 mil empregados no Putsal e no Omega do

prefeito são suficientes para construir o tão sonhado túnel entre
a Vila Rau e a Estrada Nova. Mas vidas em perigo parecem
não ser prioritárias. Somente os R$ 91,5 mil gastos na compra
do carro importado dariam para construir mais de 15 casas

populares. Essa façanha daria dignidade a dezenas de

jaraguaenses. Melhor! Poderia colocar o prefeito na História da

cidade, como sendo o primeiro a retirar todos os moradores

debaixo de pontes e locais desumanos, garantindo a eles um lar.

Porém, tudo isso são bobagens, não passam de críticas

descabidas de adversários políticos. A visão elitista desse

governo não permite enxergar pobreza, desemprego, carência
na saúde e em outras áreas sociais do terceiro pólo industrial

do Estado. Apenas, grandeza e riqueza, infelizmente. Se tivesse
um mínimo de sensibilidade, trocaria o discurso pelas ações
sociais e as ironias que usa para banalizar o desperdício de
dinheiro público pela humildade.

Minha esperança é que a tão propagada gestão
compartilhada ainda seja implantada para que o povo possa
realmente eleger as. prioridades do governo. Porque do jeito
que está....

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, 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 �ramaticais

o Estado, o poder e a' política

Os textos e coJun� assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não reiletindo, necesseriemente, a opinião do jornal.

Podemos pensar a repre
sentação do poder como um

processo, cuja materialidade se

torna visível através do pre
enchimento eventual de um

espaço social. Exercendo fun

ções investidas eventualmente

'de poder, pode-se efetuar a

ordenação ou a unificação de
um grupo, povo ou nação. Esta
conceituação aplica-se tanto às

religiões universalizantes quan
to ao poder político, coorde
nando ambos atividades huma

nas, seja no plano tribal, seja no
de um Estado-nação.

Um regime totalitário (in
cluindo-se aqui o dos sobera

nos absolutistas) desenvolve
um discurso que busca preen
cher todas as designações, de
maneira a cercear condutas que

possam instituir-se como "bre

chas". Em seu discurso, preten
de que o lugar do poder seja
ocupado para todo o sempre e

que esta ocupação represente
a solução definitiva para os

problemas da sociedade em que
está atuando. Asmarcas desse agir
estão na tentativade permanência
ilimitada, na fixação de regras, na

eliminação das oposições.
Por outro lado, tem-se aqui-

rOs representantes do
povo, nomeadospara
brevesperíodos, não

desfrutam naturalmente
de umpermanente ...J

lo que as repúblicas, a saber as

democracias, colocam como

lugar do poder. Os representan
tes do povo, nomeados para
breves períodos, não desfrutam
naturalmente de um permanen
te. Com esse regime político
não há, teoricamente, espaço
para perpetuação ou o fecha

mento, pois em seu contrato

original está assentada a pro
visoriedade. Esta provisorie
dade é relativa quando nos

deparamos com governantes
que, embalados pela síndrome

do poder a qualquer custo e pe
lo maior tempo possível, criam
situações de perpetuação,
como a compra de votos ou

intimidação econômica e social

dos eleitores. Esta ocupação pe
riódica de espaços no sistema

político vigente restringe-se a

papéis, dotados de vantagens e

posições privilegiadas em de

cisões que afetam muitas

pessoas, empresas, instituições
e são, por isso, perseguidos por
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muita gente.
Com a desculpa de estarem

fazendo o máximo pelo bem

estar geral, confundem o sen

tido de transitoriedade e pas
sam a atuar como verdadeiros

ditadores, impedindo a expres
são livre e natural das oposições
e refutando a verdade de que
tudo é passível de contestação e

questionamento, e que, se o espa
ço do poder é transitório em uma

democracia, por que então com

porta-se de maneira absolutista?

Desta forma o Estado é

visto como uma instituição na

cional que detém o monopólio
da força e da coerção, além de

carregar em seu interior todas

as formas burocráticas e institu

cionais de dominação e de im

posição de politicas e projetos.
Assim feito, não é estranho, diante
de tal esvaziamento, que as

massas deixem de atuar como

parte do todo e em se,; lugar
aparecem sistemas que apenas
no plano imaterial das virtuali

dades preenchem esse vazio da

totalidade, dando a sensação,
errônea, na esfera pública, da
sobrevivênciadessasgrandes enti
dades, prqcessos e organizações
fantasmas.
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ANOTAÇÕES
A coordenação estadual do CDH (Centro dos Direitos

Humanos) aderiu à campanha "Contra a tortura no

Brasil", deflagrada esta semana pelo Movimento

Nacional, que tem como objetivo denunciar todos eis

tipos de tortura praticadas no País, além de

conscientizar a população sobre o crime, na maioria

das vezes, praticado por agentes do Estado.

Integrantes da sessão jaraguaense do CDH informaram

que a ONG colocará à disposição da comunidade

catarinense um telefone 0800 para receber denúncias,
que serão registradas num banco de dados e ser

enviado à ONU (Organizações das Nações Unidas).
No dia 22 de novembro, representantes do Ministério
Público, da OAB/SC e do CDH reúnem-se, em

Florianópolis, parti oficializar a formação do Comitê

Estadual contra' a tortura no Brasil.

REQUERIMENTO
O vereador Petras Konell (PMDB) está coletando

assinaturas dos colegas no requerimento para alterar o

decreto legislativo de 1992, que incluiu a palavra
insanáveis nas contas de 1991, da Prefeitura deJaraguá
do Sul, administrada pelo hoje deputado estadual Ivo

Konell, pai do vereador. Segundo Petras, o TCE (Tri
bunal de Contas do Estado) não recomendou a rejeição;
considerando os desvios sanáveis.

POlÍTICA
Na verdade, o julgamento do ex-prefeito, apesar das
irregularidades apontadas pelo TCE, teve caráter

político-pessoal. Se as contas estavam mesmo

irregulares, mereceu a punição e a Câmara de

Vereadores deve confirmá-la. Todavia, poderá
aproveitar o momento e rever outras contas tão ou

mais irregulares, como a do ex-prefeito Durval Vasel

(PSDB), que deu prejuízo de R$ 1 milhão ao

Município.

HORÁRIO DE VERÃO
A partir da próxima segunda-feira, dia 15, até 2 de

março de 2002, o expediente da Prefeitura de Jaraguá
do Sul será das 7h30 às 13h30. Neste período, os

serviços essenciais e as escolas terão horário normal.

Pasold prevê uma economia de R$ 100 mil mensais.

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

[ ADD/Makler n
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de Seguro
.

e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na sua

segurança e tranqüilidade.
f

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047
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IREUNIÃO: PSDB estadual reúne executivas municipais em Jaraguá do Sul

Partido prega independência
e fala em candidatura própria

JARAGUÁ DO SUL -

Se depender da vontade'
do presidente estadual

do PSDB, deputado fe

deral Vicente Caropre
so, e. da maioria dos

�

tucanos de Santa Cata-

rina, o partido terá can

didato próprio ao go
verno do Estado no

próximo ano. Essa foi a

mensagem que ficou da

reunião realizada na

noite da última quinta
feira, no Hotel Et�an, en
tre a executiva estadual e

representantes dos direto-
.
rios municipais. No en

contro, convocado para

"agregar o time e impe-:
dir a interferência externa

nas decisões da legenda",
o que mais se ouviu foi a

palavra independência,
Caropreso fez ques

tão de frisar que a dis

cussão sobre a linha

política do partido em

relação às eleições de

2002 só acontece a partir
de março. "O momento

Caropreso defende candidatura própria do PSOB ao governo

é de agregar as forças do

PSDB e discutir a reno

vação do diretório, que foi
marcado para o dia 9 de

dezembro e nomes de fu

turo candidatos. A defi

nição sobre a política de

aliança e das candidaturas '

. ',', (
majoritanas so acontece-

rão no ano que vem", re
forçou, informando que a

prioridade é fortalecer as

possíveis candidaturas a

deputado. "Precisamos

trabalhar para eleger mais
deputados federais e esta

duais", completou.
O presidente do dire

tório de Florianópolis,
'

.Marcos Vieira, concordou
com a posição de Caro

preso e alertou para a

necessidade do partido
desatrelar-se das demais

legendas. "Acho impor
tante que o PSDB tenha

uma linha de indepen
dência clara, para que

possa definir seu futuro",
pregou, apelando pata que

Caropreso aceite presidir o
partido num novo man

dato. "Vou pensar, mas

prefiro conciliar mais os

interesses da região e de

minha candidatura à re

eleição a deputado", adian
tou Caropreso.

COLIGAÇÃO - O

deputado revelou que
esteve reunido com o

prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira

(PMDB), discutindo pos
sível aliança às eleições de

2002. Disse que Luiz

Henrique solicitou uma

reunião com a executiva es

tadual do PSDB para nego
ciar a coligação. "Estamos
abertos ao diálogo. Mas o

PSDB não vai deixar que
outros partidos' tentem
definir seu futuro", avisou,
lembrando que o' partido
tem nomes para candida

tura própria, que precisam
ser delineadas". CM A U R Í LI O
DE CARVALHO)

Luiz Henrique desdenha pesquisa do Ibope
]ARAGUÁ DO SUL

O prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Sil

veira (PMDB), pré
candidato ao Governo

do Estado nas eleições
do próximo ano, clas

sificou de fantasiosa a

pesquisa realizada pelo
Ibope. Divulgada no

final de semana pas
sada, a enquête aponta
o atual governador,
Espetidião Amin (PPB),
com 46% das intenções
de voto, seguindo por
Luiz Henrique, com

17%, e PT na casa dos

7%: O prefeito esteve no

Município na noite da úl

tima quarta-feira, para a

inauguração do Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul).

Luiz Henrique rebateu

os números da pesquisa,
lembrando que nó dia 6

de, outubro de 1999, um
ano antes das eleições

, .

mUnICipaiS, o mesmo 111S-

tituto divulgou pesquisa
que o colocava em segun
do lugar na disputa pela
Prefeitura de Jóinville. "O
Ibope apontava a lide

rança do Voltolini (depu-

tado federal Eni volto
lini - PPB) e me colo

cava em segundo lugar,
próximo ao Carlito (de
putado federal Carlito
Merss - PT). Abertas
as urnas, venci no pri
meiro turno com quase
30 mil votos de diferen

ça do segundo colocado

e o Voltolini ficou em

terceiro lugar", argumen
tou.

Na opmlao do pre
feito, a pesquisa tem co

mo objetivo induzir a

população, passando �
idéia de que o atual go-

vernador vencerá as elei

ções já no primeiro turno.

"Em todas as pesquisas
do PMDB ele (Amin) não
ultrapassa os 40%. Em

algumas estamos na fren'te
e o PT tem pntre 13% das

intenções de voto", infor
mou, apostando que a

pesquisa tentou ainda
"freiar" as filiações no

PMDB. "Essa pesquisa é

manipulada e vamos pro
var ISSO no ano que vem,

quando vencermos as

eleições", discursou, aler
tando para a distância até

as eleições de 2002. (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 CORREIODOPOVO
. POLÍTICA SÁBADO, 13 de outubro de 2001

liMPASSE: PMDB NÃO CHEGA AO CONSENSO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL

Dois nomes disputam a sucessão

de João Vick na presidência
GUARAMIRIM - Há

poucos dias da conven

ção municipal, os pe
emedebistas ainda não

chegaram a um acordo

para a indicação do no

me que sucederá o ex

vereador João Vick na

presidência do partido.
Vick convocou os com

panheiros para duas reu
niões esta semana, a

última realizada ontem à

noite, antes do início da

sessão ordinária da Câ

mara de Vereadores,
mas a situação não evo

luiu. Os ex-vereadores

Silvi� .Finardi e Nilson

Bylaardt são os postu
lantes e estão inclinados

a disputar no voto a pre
sidência do partido, na

convenção do próximo
dia 21 de outubro,

- Ele é muito tei

moso, diz Finardi, re-

ferindo-se ao adver

sário, admitindo não ter

nenhuma esperança de

que Bylaardt decline da

intenção de assumir a

presidência do partido.
De qualquer forma,

garante Finardi, ele

próprio pretende conti

nuar postulando e não

relutará em participar de
eleição interna para
definir esse impasse, se

for necessário. Finardi

não vê conseqüências
nisso. "Se ele for ven-ce

dor, eu irei apoiá-lo de

. qualquer forma, no que
for necessário. Isso não

trará, absolutamente,
qualquer conseqüência
posterior para o parti
do", ,garante.

Eles são os únicos

que ainda permanecem
na disputa. O empre
sário Orlando Satler

(Guia) já afastou com

pletamente a possibili
dade de concorrer, e o

atual presidente- (Vick)
manifestou a disposição
de retirar o nome esta

semana, segundo cor

religionários, após_cons
tatar que Bylaardt e Fi

nardi estão renitentes e

dificilmente desistirão

de suas pr-etensões,
mesmo que seja neces

sário realizar eleição
interna no partido. Na
reunião de ontem, Vick

também discutiu a no

minata que estirá sep-do
levada para a conven

ção do PJMDB, que vai

acontecer na Câmara de

Vereadores. A lista não

tern novidades. Nin

guém dos atuais inte

grantes quer deixar o di
retório e o partido tende

a confirmar a maioria

Peemedebistas criticam atitude deMaristela
GUARAMIRIM - o

vereador Ismário Freitag
(p11DB) não gostou da ati
tude da vereadora Maris
tela Menell, de Jaraguá do

.

Sul, que recentemente

desfiliou-se doP11DB para
aliar-se ao PF\. O motivo

da queixa, conforme Frei

tag, é que a vereadora com

pareceu em Guaramirim,
por ocasião da reunião do '

<,

partido com o candidato ao
Governo do Estado, Luiz
Henrique da Silveira,
quando, pediu, inclusive, '0
apoio dos vereadores e

.

"\

I',

370-8649 .

GráficaCP
I'

correligionários locais para
urna eventual candidatura

à Assembléia Legislativa
do Estado.

Depois disso, entretan
to, "sequer deu um telefo
nema ou fez qualquer con
tato conosco, antes de trans

ferir-se para o outro parti
do", percebe Freitag, que
considerou a atitude da

vereadora "urna descorte
sia" com os-antigos- com
panheiros de partido. Já o

ex-vereador Silvio Finardi
confirmou que também
ficou surpreendido com á

brusca mudança de Maris

tela, e até lamentou o fato.
"Uma ala do P11DB de
Guaramirim, com certeza,

já estava inclinada para apoiar
a candidaturadela", revelou.

Já o vereador Francisco
Luiz de Souza (P11DB),
preferiu não se manifestar
sobre a questão, dizendo
,apenas que, por ocasião da
visita de LHS, ele teria aler- '.
tado a vereadora deJaraguá
do Sul de que "não haveria

espaço para dois candida
tos para deputado esti.dual
no PMDB"na região". (MR)

Dr. Pedro Chuji Nishimori .

CRM 2678 .

I

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

A Câmara de Vereadores tem

Fortes e Pontuais Objetivos.

dos nomes que já dele

constarn.

ELEIÇÕES
/

O

PMDB discutiu muito
,

pouco até agora, em

Guaramirim, a questão
das candidaturas para as

próximas eleições. O

consenso é geral em

torno do nome do pre
feito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira,
para candidato ao Go

verno do Estado, mas

ninguém se poslclOnou,
ainda, oficialmente, em
relação aos nomes que

já estão postos, como os

dos deputados estaduais

Ivo Konell e Adelor

Vieira.

O primeiro deles

disposto a buscar a re

eleição e, o segundo, as
pirante a-uma cadeira na

Câmara Federal.

(MILTON RAASCH)

A Prefeitur� de Guaramirim conti�ua' com sérias

dificuldades para conseguir saibro (como já
acont_ecia no governo anterior), o que dificulta

bastante os serviços de conservação de estradas

e a realização daquelas obras que dependem do

uso de macadame. A única saibreira que está

disponível no momento, conforme o secretário

de Obras, Viação e Saneamento, Lauro Frôhlich

'(pFL), é a pertencente a Renato Tomelin eAirton

Maiochi, na Estrada Bananal do Sul. Existem

muitas jazidas para extração de cascalho no

Municipio,' a grande maioria requerida por

particulares, mas não regulamentadas para uso,

perante a fiscalização ambiental.

REFORMA
A Praça Cantalicio Flores, na Rua 28 de Agosto,
centro de Guaramirim, será completamente
reformada, com recuperação das instalações,
calçada: drenagem, pintura e ajardinamento. A
informação foi dada ontem pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), que quer valorizar o local

como ponto de encontro da população. A feira

dos artesãos funcionará ali.

HORÁRIO DE VERÃO
Vem ai o horário' especial de verão nas prefeituras
da região. Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá
já aderiram. O atendimento ao público passará a

ser feito pela manhã, em turno único.

A Câmara de Vereadores atua com fortes e

pontuais objetivos, entre eles está o de levar ao
conhecimento da comunidade todo o trabalho
realizado pelos Vereadores, sua responsabilidade
frente à sociedade e ao eleitor e, tanibém,
incentivarmeios interativos com a Comunidade .

CRepúbQwo gedeltocwo do CB/tOgtQ
8gtodo de gonto CotOItLM

CÔll'Io/ta vlAUlliclpoQ de Jo/taguá do SM
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INFORME
•

./ Na 'última terça-feira,
a Secretaria Estadual de

Fazenda repassou aos

municípios catarinenses

R$ 5.577.930,00,
referentes ao retorno do

ICMS (Imposto sobre

Circulação de

Mercadorias e Serviços).
Deste total, Jaraguá do
SUl recebeu R$
249.669.34.

I SCHÜTZENFEST: cuuNÁRIA TíPICA ALEMÃ AUMENTA CONSUMO DE HORTAUÇA5
. Risco-Argentina é omaior
domundo, dizJPMorgan Produtores estão otimistas,

mas reclamam mais apoioço para a Argentina as

sumir a liderança.
Paralelamente a

agência de classificação
de riscos Standard and

Poors rebaixou as notas

das dívidas de 38 em

presas e dez bancos do

país, além das provín
cias de Buenos Aires e

Mendoza. Na véspera, a
agência já havia piorado
a classificação de risco

da dívida soberana (em
títulos) da Argentina.

Assustado com a dis

parada do risco-Argen-
. tina, 'que logo na aber

tura do mercado estava·

em 19,"06%, o presiden
te argentino Fernando
de la Rúa convocou o

país a "unir vontades

para reduzir o excesso

de gastos públicos". De
la Rúa ratificou a dis

posição do governo
central de cumprir com
os repasses de impostos
para as províncias, mas
admitiu que isso é difícil
tendo em vista a queda
na arrecadação, que só

em setembro foi de 14%.

BUENOS AIRES - A

quatro dias das eleições
parlamentares" a Argen
tina assumiu o primeiro
lugar no ranking de ris

co-país calculado pelo
banco americano ]P
Morgan, superando a

Nigéria, costumeira. cam
peã de uma disputa que
nenhum país quer ven

cer.' A instabilidade eco

nômica faz aumentar o

nervosismo no país e

crescem as críticas ao

ministro da Economia,
Domingo Cavallo, e sua

política.
O cenário de incerte

za, inibe investimentos

internacionais. Segundo
o indicador EMBI+ do

banco, os títulos argen
tinos deviam pagar, na

quarta-feira, prêmio de

18,78%, além da remu

neração dos papéis do
Tesouro americano'. Em

bora a taxa seja menor

do que a da véspera,
quando fechou em

18,96%, o risco da Nigé
ria recuou mais de 5% na

quarta-feira, dando espa-

JARAGUÁ DO SUL- O

agricultor Vanderlei Leni
vai aumentar suas vendas
de hortaliças em 30% com

a Schützenfest, que tem

na culinária típica alemã

uma de suas grandes atra

ções. Ele é um dos forne

cedores de verduras da

Ciluma, empresa que este

ano retoma a responsabili
dade de toda a alimenta-

�

mas de colocação de seus

produtos no mercado.

"Desde que tenha quali
dade, a gente consegue
vender tudo", revela,
acrescentando que preten
de ampliar a produção das

hortaliças, "porque as

vendas estão garantidas".
Apesar do entusiasmo

com o setor agrícola, Lenz
reclama da falta de incen

tivos ao setor. Ele denun

cia a dificuldade de se'

soal para o trabalho ou

ampliação da área nor

malmente plantada. Ele
usa apenas dois hectares

para o plantio do repo
lho, até porquemil quilos
de repolho é o .suficiente

para dez mil refeições.
"Saladas frescas todos os

dias com controle de

agrotóxico", afirma o

agricultor, ao se referir

aos tipos de verduras que
serão encontradas no

restaurante da Ciluma

durante a Schützenfest.

Lenz optou pela agri
cultura como meio de

vida há 7 anos. Até então

./A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
Jaraguâ do Sul e a
CCO (Comissão
Central

Organizadora) da
Schützenfest vão
promover, durante o

período da Festa dos

Atiradores, o concurso
de vitrine, com
motivos alusivos.

ção servida durante todos

os dias de festa. Lenz vai

entregar cerca de dois mil

pés de alface emil cabeças
de repolho, tudo produzi
do em sua propriedade de

15 hectares no Rio Cerro .

conseguir financiamento,
devido a burocracia, e a

ajuda insipiente oferecida

pela administração muni

cipal. Na avaliação do

agricultor, o que falta

atualmente é mais apoio
técnico e linhas de crédito.
"Há 30 dias, tento fazer

um empréstimo de R$ 9

./ O presidente da

Confederação das

Associações Comerciais

do Brasil, Luiz Otávio

Gomes, acredita que a

ctise mundial da

economia, agravada a

partir dos ataques
terroristas nos Estados

Unidos, é passageira. Ele
demonstrou

preocupação com a

desaceleração da

produção industrial

brasileira, o que acaba
afetando todo o

mercado nacional.

Entretanto, aposta que o

Brasil tem condições de

superar todas as

dificuldades e voltar a

crescer 5% ao ano.

Na opinião dele, um dos

caminhos é dobrar ais
exportações, hoje em

US$ 60 bilhões.

De acordo com ele, é
normal que durante as

festas de outubro os agri
cultores da região aumen

tarem as suas vendas.

Mesmo assim, ele garante
que o acréscimo não im

plica em aumento de pes-

Ministro negociamedidas para exportações

trabalhava no setor in-

dustrial e ainda não se

arrependeu' de sua op
ção. "A alimentação é

necessária para todo

mundo", argumenta o

produtor rural, que afir
ma não ter tido proble-

mil e até agora não conse

gui nada", reclamou.
(MARIA HELENA DE MORAES)

BRASÍliA - O minis- Economia, Ihdústria e os números do balanço de

tro do Desenvolvimento, Comércio, às vésperas pagamentos e a dificulda-

Sérgio Amaral, admitiu da entrada em vigor da .de que os déficits em con-

que ainda não persuadiu Gecex, não ter ainda o ta corrente serão cada vez

seu colega da Fazenda, apoio do ministroMalan mais difíceis de financiar

Pedro Malan, a aceitar as às medidas anunciadas .

- afirmou.

medidas por ele anuncia- patafacilitar o embarque A desburocratização
das para desburocratizar e de mercadorias para o . das exportações seria im-

estimular as exportações. exterior. Na oportunida- portante para o Brasil al-

Depois de anunciar cate- de, admitiu a dificuldade cançar o saldo comercial de

goricamente que as "amar- em convencer o Malan. US$ 5 bilhões, em 2002,
ras" sobre as exportações Mas, se mostrou otimis- estimado por Amáral e
iriam finalmente ser der- ta quanto à receptivida- pelo Banco Central (BC).
rubadas com a criação da de de Malan em relação Para chegar a esse valor,
Gecex (Câmara de Gestão às propostas. as exportações deverão

de Comércio Exterior), o - Posso dizer. que aumentar 2,7% e as im-

tom do discurso do minis- ele está convencido da portações cair 3% no ano

ttodoD:s:nvolv.im:ntmu3cu importância das exporta- que vem, segundo boletim
Amaral disse aos parla- ções porque conhece divulgado esta semana

mentares da Comissão, de melhor do que ninguém pelo BC. ,

AINDA HÁ TEMPO
O planeta pede por socorro: as águas, o ar, as plantas, os animais, o

saio, a humanidade, choram. Choram por perdas, preconceitas,
injustiças, destruições.
Mas, ainda há tempo.

Nós, que vemos tudo isso acontecer diante de nossos alhos, mesmo ainda
que distante, precisamos abrir nossos corações para a mudança de
atitude. Sem procurar culpados e sem julgar atos alheios impensados,

usando sempre o dom da palavra para resolvermos confl�os.
Cam os avancos tecnológicos, a humanidade fez muitas descobertas
para o nosso benefício, outras que nos causam mal. Mas, a maior
delas ainda precisa ser descoberta e para sempre preservada: a
proteção do mundo, das coisas que ainda estão ao nosso redor.

Já que a mundo precisa ser acarinhado, vamos
.

começar por nós mesmos.

Vamos nos abraçar, deixar nossos sentimentos aflorarem, nossas

emoções nos conduzirem para aquecer o mundo frio que a própria
humanidade construiu

Cheire uma flor, plante umá árvore, cuide da nossa terra, ande com o .

pé no chão, beba água da fonte, ouça o canto dos pássaras ... E

preserve. Cultive a paz, o amor e a solidariedade dentro de você,
para que um dia novas gerações não conheçam essas belezas através

das páginas de um livro ou de meras fotografias.

./ O dólar iniciou a

manhã de quinta-feira,
véspera deferiado,
subindo 0,14%, no
mercado à vista, sendo

/

negociado a R$ 2,776,
após terfechado em R$
2,771, na quarta-feira,

'I ree t··-·.. t, n 'Ia deVO".,)III ....... �. 'l'., .

.

U,35'7u, IIlI!Sl/7.n com os

leilões do Banco
Central.
No mercado defuturos,
a moeda americana

permanecia estável,
começando amanhã
cotada aR$ 2,795.
..

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952f'� ffi'�

GráficaCP ODONTOLOGL;\
I

Texto das professoras da Educação Infantil do Colégio Marista São Luís:
Juliana Emmendoerfer

Karina Panstein

Ruo 8o�ão do Rio Bronco, 637 . Solo 2 • Centro· Joraguó do Sul· se I
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999 I .

370-8649
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I RENOVAÇAO: MORADORES DO MORRO DA BOA VISTA QUEREM MAIS REPRESENTATIVIDADE

Associação pretende
eleições para nova diretoria

]ARAGUÁ DO SUL - A I

Associação de Moradores
doMorro da BoaVista pre
tende promover eleições
para renovar a diretoria, que
permanece com a mesma

composição desde 1992,
quando foi realizada a últi

ma eleição. "O lema agora
é renovar", afirma o artesão
José Pires, atual vice-presi
dente da associação e coor

denador da comissão en

carregada de organizar as

assembléias para a discussão
da eleição. "Estamos cha

mando antigas lideranças
comunitárias para partici
parem da associação", ar
gumento Pires, que já mar
cou a primeira assembléia

para o dia 11 de novembro,
às 9h30, no salão da Co
munidade São Francisco.

A partir das assembléias
a comissão pretende detec
tar as necessidades da co

munidade e buscar soluções
para os problemas de or

dem coletiva. Um dos pro
blemas apontados por Pires

realizar

Foto: Edson Junkes/CP

Construções em áreas de risco fazem parte dos problemas encontrados no bairro

é a situação de tisco de algu
mas casas, construídas em
locais passíveis de desmo
ronamento. qutra questão é

a implan tação do sistema de

esgoto sanitário, que, se

gundo Pires, não vai be
neficiar todos os mora

dores. Pires afirma que
aproximadamente cem resi

dências ficarão de fora da

infra-estrutura, justamenté
aquelas construídas mais

próximas às nascentes.

A despoluição da ca

choeira do salto também faz

parte das preocupações de
Pires. Segundo ele, todas as

crianças tomam banho de
cachoeirá e acabam com-

,

,,\.

prometendo a própria saú-

de. A intenção de Pires é

criar/um Núcleo de Defesa

Civil, que atuaria em con

junto com oGrupo Ecoló
gico, formado por pessoas
da própria comunidade.
De acordo com Pires, 20

Oficina de artesanato faz parte das ações comunitárias promovidas no bairro

jovens já se cadastráram pa
ra participarem da criação
de uma trilha ecológica no

Morro da Boa '{ista
abrindo picadas e identi

ficando a flora e a fauna
existentes no local. "Já en- •

contramos até macaco

prego nas matas do mor

ro", afirma Pires.

A Associação de Mo

radores do Boa Vista tam

bém mantém uma oficina

de artesanato, que atualmen

te conta com nove alunos,
que estão aprendendo a

confeccionar tapetes e obje
tos de corda. Este curso en

cerra no final deste mês.

Depois, a intenção é ensinar

a confecção de tapetes de

malha e balaios de bambu.

A intenção é oferecer alter
nativas de renda aos mora

dores, ao mesmo tempo.
que incentiva ao conheci

mento da história do bairro

e de suas próprias famílias,
.

"Precisamos resgatar a im

portância do M�rro da Boa

Vista na trajetótia deJaraguá
do Sul", resume Pires.
(MARIA HELENA DE MORAES)

cuidado com . Este d ia não será
as atitudes
fuja de qualquer

�jL co .;ruSe confiar no seu

taco, poderá ter grandes vitórias
no campo sentimental.
C'

'

vezes, mudanças
cessá rias, mas
competitividade no
área sentimental,

vocêterá rnuitos-üleqrios.

recisará de muita

ara enfrentar as '

e tensão. Na área

, você só terá a ganhar
com a iscrição e sutileza.

Virgem - Não seja tão

m os outros. Os
o trocar farpas entre
obrar para você.
do estará ruim:

cê poderá ser

ntratempos ou de

escaparão do seu

.�{pJ%�iff\Vi calma e tudo vai se
acertar. AStral neutro no romance.
Escorpião - Evite contratar

neste dia, pois poderá
os ou sofrer atrasos
os combinados. Tudo

\

PASSEATA
No dia 23 deste mês, os alunos que freqüentam a

telessala do Centro de Educação de Adultos pro
movem uma passeata em favor da paz pelas ruas

centrais da cidade. Devem participar aproxima
damente, 48 estudantes. De acordo com aluna Solange
Neves, serão distribuídos panfletos sobre a paz no

transcorrer da passeata, qué começa às 19 horas, com
saída da rua ao lado do shopping center.

CURSO
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do

Sul está promovendo nos próximos dias 10 e 11 de

novembro, no Centro Cultural de Jaragu.á do Sul, o
curso Recreação e Jogos na Escola, ministrado pelo
mestre em recreação, Fabián Mariotti. O curso é

dirigido a interessados em desenvolver a recreação
no ambiente escolar de forma moderna e dinâmica,
como professores, orientadores educacionais e

profissionais de áreas afins

SEMINÁRIO
O Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos Muni;
cipais) criou uma comissão de Estatutos para
elaboração das alterações nos Estatutos do

Magistério e dos Servidores e no Plano de Cargos e

Salários. A comissão foi criada na assembléia setorial

da Educação, realizada em setembro, e come'ça a se

reunir no dia 18 deste mês, a partir desta data, todas
às quintas-feiras, na sede do sindicato. A intenção do
sindicato é participar na Reforma dos Estatutos e

impedir que a administração municipal corte direitos
já adquiridos pela categoria.

FGTS
A partir de 5 de novembro, os trabalhadores

brasileiros poderão pegar o formulário de adesão

para receber os expurgos do FGTS (Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço) referentes aos planos
Verão (16,64%) e Collor I (44,8%). O formulário

branco ou azul (para quem já tem ação na Justiça)
pode ser retirado na agência da Caixa Econômica

Federal, nos Correios ou casas lotéricas, onde também

poderão ser entregues depois de preenchidas. As
perdas começam a ser pagas em junho de 2002.

Quem tem direito a até R$ 1 mil recebe o valor em

uma parcela. Os créditos serão abatidos entre 8% e

15% para quem tem mais de R$ 2 mil a receber. No

formulário, o trabalhador deve anotar os dados da

sua conta vinculada do FGTS e o endereço para o

envio do extrato, declarando que aceita o pagamento
nas datas e valores propostos pelo governo.

'0 - Seja mais

, ao contrário, as
evitáveis. A. suo pessoas muito

as e exigentes, o
começar por você mesma. Bom
dia para açucarar o romance.

Sinal vermelho hoje.
e suas atitudes poderã
ações negativas no

de trabalho. O dímo
. ita paixão a dois.

a ar para o seu'

da sua saúde. Na
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PARA
ANUNCIAR:

371·1919
correiodopovos@netuno.com.br

IIVERSOS I
Fazemos pátina em

móveis. Tratar:
9905-2929.

Vende-se'freezer
vertical, 280 litros.
R$ 500,00. Tratar:
9992-8039 ou

9112-2650.

Vende-se telefone

prefixo 376 -

R$ 500,00. Tratar:
9992-8039 ou

9112-2650.

Vende-se play station
1 - R$ 350,00.
Tratar: 9112-2650 ou

992-8039.

Compro telha I

francesa de vidro.
Tratar: 371-9201,
com sr. Raimundo.

Compro perfuradeira
para encadernação
de trabalho

(Espimatit) ..
Tratar: 371-9201, c/
sr. Raimundo.

Precisa-se de moças

Doa-se cachorro
(codela), boxer,
(não é pura). Tratar:
370-1134.

Vende-se barraca de
4 pessoas, nova, foi
usada só uma vez e

para teste. R$ 150,00.
Tratar: 9905-9098.

Vende-se antena
Direc TY, por
R$ 200,00.
Tratar: 9905-9098.

Vende-se 1 fogão_ à .

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

Procura-se moça
para dividir apto 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' Siemsem.
Tratar: 370-7852,
com Luiz.

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
I

Se unda-feira, às 12h

CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sole região - Sábado, 13 de outubro de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
.'

E-mail:

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

Vendo telefone,
prefixo 376.

,

Tratar: 370-827J ou

9953-0413.

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

para dividir apto, não
precisa ter móveis, só
os móveis do quarto.
Apto. na Vila Lenzi.
Tratar: 371-8254
comI. E 372-0984

res., a partir das
19hs, falar com Lia.

Procura-se rapazes ou

moça que tenha apto..
montado no centro,
ou próximo, e que
precise dividir o

aluguel. Tratar:
9991-2061, com
Henrique.

Vende-se locadora,
com 3.000 fitas,
viedo-games,
freezes, computador,
clientela formada,
ótimo ponto, na Vila
Lenzi. Tratar:
370-0863.

Vendo linha
telefônica 370,
instalação imediata.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se máquina
overloque, marca
lamapa, na garantia,
com pouco uso.

R$ 1.100,00.
Tratar: 370-1134.

Máquina de costura'
overlock sequinha.

--------

.

Valor: 150,00.
Tratar: 371-6238; c/I

Andréa.

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

ADMITE

• Auxiliar de acabamento (15 vagas)
•

. Operador de corte-vinco (2 vagas)
• Operador de dobradeira (2 vagas)
• Operador de guilhotina (1 vaga)
• Operador de plastificadora (1 vaga)
• Operador de lombada quadrada (1 vaga)
• Almoxarife (1 vaga)
• Profissional de pré-impressão (1 vaga)

Requisitos: 2° grau completo (ou cursando)
ou 1 ano de experiência.
Interessados comparecer dia 22/10,
segunda-feira, às 11 ou às 15 horas
na Avenida Gráfica e Editora ou

ligue para 371-0588.

BIKE para todas as idades,
pedalando na TRILHA certa.

BIKE TRILHA a casa das bicicletas I

TeMos: esteiras, biciclet�s ergoMétric,as,
adesivos, acessórios e pegas'de repo'sigão.
Fazemos também a manutenção e consertos na sua bicicleta.

li 27 1313
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EDIFíCIO

JARDIM SÃO LUÍS

..,
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'JARDIM SÃO('L�ÍS
,

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios
flNANCIAMfNIO DIRnO COM A CON�rRUJORA

., ............•......

o.;:�··��·�ó�·�;;·�Q;;;·;:�·�t:8ENT"'DDIi TeM OBJUIVU Il.UURATIVO, NÃO ""UM �Al'ln 00 lMÓVI[L

, Rua João Franzner - São luis
� Salão de festas
- Garagem
- Portõo Eletrônico

I
- Central de Gás
- Esquadrias de alumínio

'

- Sucadas com Churrasqueira

Construção e Incorporação
.

\

- TJ Arquitetura e Construção
Rua José Narloch, 996 - sala 4 - São Luís

':3ll.'1"Io' UM1JO '

)

INTERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda,

A Chance do seu Futuro
CRECI0914j

Rua João Picolli, \ 104 - Centro
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C.1rA DE ,4\LVEN�RIA - R. Jaraguá, 129-
J";;;�área 1.530,00m2 1 const.140,00m 2,
3 dorm. + sála + COZo + bwc + área servo +

gqragem - R$ 45.000,00

SOd�RADO - 'R. Paulo Wagner - Guaramirim -

Cg:��:t. 28�� 2
- 4r�iÇl444/50m 2

- suíte + 2

qtO$'" lavabo, 2 bwc, 4 salas + COZo + dispensa +

,escri1:ório + área de servo + dep. emp. e
gaçqgem - Valor à combinar

•

IS : � �����.I�?��?�?:.�. I

TERRENO _iR. Walmor Zonta,
J( ", _, -':":<'

lote 191, Centehário - área 350,�Om 2 ••
\.

R$ 16.500,00

APAQJ�Q$'
102 E ..201 - R.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�.imobifiarialeier.hpg.cpn1.br '

imobiliarialeier@terra.com.br ou ileier@terra:com�br
Rua 'Reinaldo Rau, 144 ... Jaraguá

ESPECIAL IMOVEL COMERCIAL,

Ref. 19 - AMIZADE - Novos, c/ suíte + 2 qtos, c/
sacada, garagem, R, Jorge Czerniewicz - R$

55.000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 608 - BAEPENDI - Casa em alvenaria c/ 156,OOm2
terreno 588,00 - Rua JoséMarcelino - semi-nova, 3 quartos

- R$ 75.000,00 - aceita parcelamento

Ref. 35 - CENTRO - c/ 16 l,OOm2, suíte + 2 qtos +

dep., sacada, garagem p/2 carros, Rua Piçarras, 2
ambientes de salão de festas, 10 andar - R$ 70.000,0 a

combinar, aceita financiamento bancário

Ref, 331 - CENTRO - apto c/ área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergdmo - R$ 60.000,00 -

Rua Reinaldo Rau

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/ 42,OOm
p/João Jcnuório"
Ayroso -

R$ 100,000,00
- entre e pare.

Ref: 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/ 510,OOm2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85,000,0
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Atendimento: 8h30 às 12h 41 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
alisado e pintura em

epoxi, com 200m2 =

R$ 720,00 ou com

400m2 = R$ 1.200,00

...

2159· VILA NOVA· Rua 25 de
Julho, 454 - Sobrada alv. 340m', inf. 1
quitinete,l dorm., bwc, lavand., copa,
cozinha, sala cornl, 60m' c/ 1 bwc. SUf!.:
3 dorm., 2 bwc, solohestar/jantar, amplasolo, área festa c/ c urras'l,,,llaragem2 carros. Terreno 37 Lm'. R$

18S.000bOO. Alu.9a sala comer
ciai c/ 6 m' - R$ 200,00mensal

n
;:a
m
n
1-1

N
.

...

�(OMPRA. VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
'-'

2147 - BARRA RIO CERRO - R.

Wolfgong Weege - casa clv., 3 dorm.,
sala, copa/cozo embutida, bwc, área
festa, garagem 3 corras. Terreno

710m2 R$ 86.000,00

2172 - CENTRO - R. Emilio �in, 208 -

Sobrado alv. 354m2, superior, 1 suíte cJ dosei
e hidra, 2 darmo c/ móveis, escritório c/móveis
e sacado, solo íntima cf estante, bwc, piso
laminado, marfim, piscina. Inferior: sola estar/
jantar, lavabo, cozinha cf móveis, bwc, área
serviço, garagem 3 carros. Terreno 450m2,
R$ 180.000,00

"�

2156 . VIEIRAS - r. Mahoel
Franciso da Costa, 1054 - caso alv.
70m', 2 dorm., sala, coz., bwc, área

R$ 130.000,00

3109 - 8ARRA RIO CERRO . R.
Lot. Rosa - Terreno 20x30 = 600m'

R$ 26.500,00 - Edificado, uma

residência em alvenaria, fase
construção 70,00m'

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

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

Florianápolis
- apto c/

, 80m', 1

suíte,2
darm., sala,
cozinho,

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

garagem 2 carros . Terreno 400m'.
R$ 80.000,00

Lateral BerlhaWeege - Lia. Siewerd,
SOOm, após a Malwee vários lotes c/
3.20m' cada um. R$ 13.000,00 a

visto ou parcelado

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

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

lavabo. R$ 85.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.br

Telefone de plantão:
9973-9093 '

IMÓVEIS

3050 - Cond.
Royal Barg -

� Defronte Posto
1 Marechal - Suíte,
2 qtos., sacada cl
.churrasqueíra, cl
piscina. R$
100.000,00.

LT •

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

R$ 45.00,0,00.
1432 - São Judas - casa nova cl 150m2, cl

1299 - VILA LALAU - casa cl 140m2, cl 3 qtos, suíte + 2 qtos, churrasqueira e garagem pI 2
2 bwcs, terreno cl 582m2 - R$ 75.000,00 carros - R$ 86.000,00

VENDAS
1010 - Centro '- próx. Stúdio FM) casa alv. cl 280m2, semi-mobiliada, cl suíte + 2

qtos - R$ 140.000,00
1036 - Centro - (defronte Cartório D. Áurea) - casa antig-a cl 347,40m2 - Terrno cl
668,65m2 - R$ 160.000,00

-

1052 - Água Verde - casa alv. ti 135m2, cl 4 qtos. Terreno cl 450m2 - R$
59.000,00
1128 - Barra - R. Adeli Marquardt - casa alv, cl 70ín2, 3 qtos, Terreno cl 525m2 - R$. "' ,�

42.000,00 .

1182 - Czerniewicz - casa alv. cl 2 pisos, apto cl 3 qtos, e garagem pI 3 carros -

R$ 150.000,00
1325 - Vila Lenzi - R. Onélia Horst - casa alv. él 60m2, cl 2, qtos. Terreno cl 570m2
- R$ 32.000,00
1986 - Guaramirim - próx. Lojas Kruger - casa mista cl aprox. 200m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 616,87m2 - R$ 60.000,00 - aceita apto.
1986 - Schroeder - próx. Mad. Thomazelli - casa, alv. cl 286,25m2, cl 5 qtos.
Terreno ct 1.541,35m2 - R$ 85.000,00
2024 - Centro - próx. Marcatto - terreno cl 1.426,50m2 (15x88,20)
2025 - Centro - R. João Marcatto - terreno cl 312,50m2 (12,50 x 25,00) - R$
85.000,00

- 2032 - Centro - R. João Picolli - Terreno cl 363m2 (16,50 x 22,00) - R$ 54.000,00
- 2033 - Centro - R. Leopoldo Manke - Terreno cl 640m2 (16x40) - R$ 70.000,00
2034 - Centro - R. Nelson Nazato - Terreno cl 793,48m2 - R$ 66.000,00
2080 - Amizade, - próx, Salão - 800m2 (20x40) - R$ 14.000,00
2081 -Amizade - Res. Bela Vista - terreno cl 378,75m2 (15x25,25) - R$ 25.700,00
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - terreno cl 420m2 (15x28) - R$ 23.000,00
2127 - Barra - R. Feliciano Bortolini - ao lado Usapeças - Terreno cl 2.339,50m2 -

R$ 130.000,00
2133 - Centenário (próx. Portal) - área cl 5.600m2 (80x70)
2177 - Czerniewicz - Plano cl 8.658m2 (53,40x126,10)
2223 - Jguá Esquerdo - R. João Carlos Stein - Terreno de esquina cl 479,10m2 -

R$ 24.000,00
2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - cl 450m2 (15x30) - R$ 15.500,00
2295 - Vila Lalau - fundos Weg II - cl 4.814n'12
2296 - Vila Lalau - próx. Demicar - 5.746,67m2
2298 - Vila Lalau - R. Pref. Waldemar Grubba - Terreno cl 43.689m2
2320 - Vila Lenzi - R. Egídio V. de Souza - Terreno cl 410,17m2 - R$ 30.000,00
2,360 - Vila Nova - próx. Forum cl 719,20m2 - R$ 37.000,00
2369 - Vila Nova - R. Luis Marangoni - Terreno cl 4.621,10m2
2379 - Vila Rau - próx. Sup. Rau - terreno cl 3.515m2 cl 27mts de frentee - R$
80.000,00
2381 - Vila Rau - defronte Monfort - (15x34) - 626m2 (13x43) - R$ 33.000,00
2394 - Três Rios do Norte - terreno cl 324m2 (12x24) - R$ 6.000,00
2461 - Garibaldi - área c/ 22.114,76m2 - R$ 200.000,00
4004 - Ed. Miner - sala comI. Térrea cl 30m2, cl bwc - R. Antonio Carlos Ferreira -

R$ 35.000,00

3046-ED.
'", ARNO REICHOW

- apto cl
124,71m',
privativo -

R$ 100.000,00 -

suíte + 2 qtos,
salas conj.,
cozinha, sacada
cl churrasq. e

garagem. Troca
com casa.

3047 - RES.
AMARANTHUS -

apto cl suíte +

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

cl sacada e

churrasq., dep.
compl. 'empregada +

2 vagas garagem,
Área privativa de

185m2 -

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

3040 - Ed. Paloma - apto central cl 2 qtos e

garagem - R$ 42.000,00'

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

3001 - Ed. Jacó
Emmendoer

ter - Próx. Stúdia
FM - Suíte cl hidra,-
2 qtos., 2 vagas de

garagem. R$
92.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1620 - BARRA - Sobrado em constr.
c/ 265,11m2 - suíte + 2 dorm. -

terreno c/ 635,75m2 - R$ 85.000,00 f

4217-
CENTRO
Edif. Isabella
- síte + 2
dorm., sala c/
sacada,
cozinha c/
armários,
piso madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

C"I ., •

�����.�i. �:. ?�.��!��:? .�� .��0 -....... asSlmovels CORREIO DO POVO· 7
...............................................................

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

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

5003 - BARRA - Sobrado - c/163m2
- térreo c/ 2 salas, cozinha, c/
armários emb., 2 dorm., 1 suíte, 2 bwc,
churrasq . c/ lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno c/595m2 - R$ 160.000,00

1970 - ILHA DA FIGUEIRA -

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

bwc, sala, copa, coz., área de

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

aptos/fundos

1948 - ILHA DA FIGUEIRA - casa

alv., c/248m2 - 2 suítes +" 2 dorrn.,
.

1 bwc social - terreno c/
1.385,98m2 - Rua toda calçada
até a casa - vista panorâmica da
cidade - lugar alto - R$ 122.000,00

.. II"

••••
t"..."

•

2379 - ILHA FIGUEIRA - Terreno

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

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

R$16.500,00

4246-
VILA RAU -

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Endetec
"'6 CREC! 934-J

CZERN/W/CZ - Casa de 2 andares, com suíte +
2 quartos, churrasqueira, garagem p/ dois carros

- RS 130.000,00

V/LA RAU- RS 45.000,00
Casa em alv. próx. a UNERJ

CENTRO - Apartamento com I suíte mais dois
quartos,2 salas, dependência de empregada completa,
lavanderia, bwc social no valor de RS 65.000,00

,EngetecConstrutora e Imobiliária
i!f

.

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

CENTRO- Ruo José Emmendoerfer,
1416, próximo 00 Edifício Amaronthus,

00 Iodo quadros 3 américas.
Terreno com órea de aproximadamente

1.730,OOm2, coso em alvenario
medindo 106m2•

PREÇO: à vista ,em dinheiro
RS 160.000,00 ou àceita-se tudo

em veículos, com valores a combinar RUAJOSÉEMMENDOERFER

LOCAÇÃO
* V/LA NOVA - Residencial ou comercial com 3 quartos
localiza-do na rua Domingos Brugnago nº 611 valór de
RS500,00

VEN DAS 2 salas, dependência completa de empregada, cozinha
* V/LA LENZ/- Terreno com 450 m2 RS 17.000,00 com móveis e BWC.
* V/LA LENZ/- chalézinho, no valor de RS 37.000,00 * TRÊS R/OS DO NORTE - Casa de alvenaria com I
* V/LA LENZ/- casa em alv. c/ 13tm2J com 3 qtos, sala, suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e demais
coz., garagem, com sacada e lavan-deria- RS 64.000,00 dependên-cias. RS 13.000,00 .

* CENTRO- Terreno na rua Amazonas RS 60.000,00 * CENTRO- Casa de alvenaria com terreno aprox. 2000
* CHICO DE PAULA- Casa de alvenaria (Próx. posto m2, na Rua José Emmendorfer, ao lado Três Amérkas, no
MarcoHal RS 90.000,00 valor de RS 160.000,00
* V/LA LALAU- Casa de alvenaria, rua Roberto José * ÁGUAS CLARAS - Terreno com 967,50 m2 valor de
Milker(Póx. DG daWEGI R$109.000,00 RS 10.000,00
* V/LA LALAU - casa e� alvenaria, c/ 100m2 de área *BA/RROÁGUA VERDE-Casa na Rua Jorge Buhr, com
construída, 3 qtos, bwc, sala, coz., lavanderia, garagem - área de 70,00m2• Valor diRS 20.000,00.
RS 40.000,00 - aceita carro áté RS 12.000,00 * V/LA NOVA - Edf. Marangoni com 2 quartos, sala,
* V/LA LALAU - Apto. Vitória Régia, c/ RS 18.000,00 cozinha, BWC, lavanderia RS52.000,00
de entrada e assumir o restante junto a caixa. * V/LA �OVA - óPTO DE RS 54.000,00 - 2 quartos,
* Jaraguá Esquerdo - Rua João Franzner casa de sala, cozinha, lavanderia e garagem, próxima Rainha da
alvenaria 404m2 RS210.000,00 Paz, com área da festa e piscina.
* AM/ZADE - Terrenos no loteamento VersaHes com

'

* CENTRO - Casa Rua Florianópolis com piscina próx ao
área de 450 m2 nos valores de RS 24.000,00. posto Marechal RS 130.000,00
* /LHA DA F/GUE/RA - Rua Exp. José Ribeiro. Casa * NOVA BRAS/LIA - Casa com 134m2 e terreno com

com 3 quartos, I BWC, sala, cozinha, lavanderia, garagem 375m2• RS 64.000,00.
BARRA R/O CERRO 11- em frente ao HARAS -

e estrutura para dois pisos. RS 37.000,00.
* NOVA BRAS/LIA - Casa com 158m2 e terreno com

RS 45.000,00 - 2 casas em alv. - terreno, com * ILHA DA F/GUE/RA - Terreno com área de 534m2 360m2• RS70.000,00.
aprox. 700m2 < próx CoI. Homago, RS 27.000,00 * JARAGUÁ ESQUERDO - Condomínio Azaléia, terreno

* CENTRO - Rua Amazºnas com área de 600 m2 próx. com 720JOOm2• RS32.000,00. .

Edf. Amarantus RS 60.000,00. * JGUA ESQUERDO - Sobrado com 504m2 - 2 salas
*CASA EMALVENAR/A - na Rua Domignos O. Brugnago, comerciais em baixo - RS 212.000,00
611 (Rua do Supermercado Brei-thaupt e Rádio Brasil * /LHA DA F/GUE/RA - loteamento Dona Julio, com
Novo). Terreno com 1.000m2 e casa com 132m2, contendo terreno de 334m2• RS 16.000,00
3 qtos, I bwc social, copa/cozinha, 2 salas, dep. dá * ESTRADA NOVA - casa com 80in2, 3 quartos, sala,
empregada (qto e bwcl lavanderia e varanda - Otimo copa, coz., lavanderia, garagem e bwc - RS 25.000,00
ponto comercial ou residencial
* TERRENO ao lado do SENAC, com 960m2 de frente
para rua principal. RS 37.000,00
* APARTAMENTO na frente do Smurfs lanches, na

Rein'illdo Rau - Centro: Contém uma suíte mais 2 q4artos,

CENTRO
área total

de l.OOOm2.,

I

Valor de RS 198.000,00,
condicões à combinar

, ,

Atrás UNERJ em frente Julius Karsten - RS
100.000,00 - Terreno com aprox. 700m2 - com

2 casas em alv. e ponto comercial e residencial

V/LA NOVA - Residencial ou comercial com 3

quartos localizado na rua Domingos Brugnago nº
. 611 valor de RS 120,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CADERNO

I

Parceria de negócios imobiliários.

_�_IííôfIllliOlft_c__.

""" .....

.
o;.

Pareimóveis
PARCERIA DE NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS

-

Teodoro
iâl·Wjl.

7'tr
'BarraSul
;\ imobiliária di! Barra

-

•

�ARIMAR
IMÓVEIS

NRANCHO
(gIMOVEIS

•

Uma parceriu correta.

I ..

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus sonhos realidade" .

•
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r----��s/AProsEs�sAVENDA----1
I • Apto. cl 146m2, mobiliado - Rua 1201, nO 268 - ap 203 -

I Balneário Camboriu - SC - R$ 80.000,00
• Apto. cl 171m2, em construção - Rua Nereu Ramos - Piçarras

I - sc - Entrad. 33.300,00 (pgto,da obraatéout/Ol) + pare. R$

I 1.58Ô,00 mensais a partir de nov101 - corrigidas pelo CUB
• Casa em alvenaria com 207m2, terreno com 590m2 - R$

I 130.00Q,00 no renascença R. 755 nô 100.

'�'T'�'.·�<j;ps� cl 180m2, cl suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua

Freq�riqo Curt Vasel, 455 - R$ 99.000,00.
• �asa Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo - Terreno cl

I 450tp2,ledificação 230m2 - R$ 99.000,00
• Gasb Rua Francisco Panstein, 55 - João Pessoa "

ónl Terr olcI 373m2, edificação 80m2 - R$ 27.000,00
", I. : em alvenaria cl �40,m\ 3 quartos, sala, cozinh�, b,,;,c,
-�- =t 600m2 - Rua LUIz Plcollí - R$ 50.000,00 - Aceita sítío

Sul ou região.
enaria cl 2 quartos e demais dep. (Terreno cl área
Estrada Nova, Rua Urubici, 100 - R$ 26.000,00

Casa em naria cl 247m2, semi-acabada - R. Adolfo
Antonio ETm�_"_.J.,, T? �8!D!,.::�$!180.000,00
'. Casa �istâ cl 60m2; murada - �\Ja Herclllo Anacleto Garcia,
lot. santo�n�jÔniO - R$ 17.500,00 � i
• Ca�a em fi11ad ira qI,'i?Pl�1/<.:l0rl1l, ? quartos e demais dep.
Terreno c( 'li8", ,-',Rua Atanas!o RI.,asa, 376 - C7ntro -

Guaramirim.R$ • 0,00. I
• Casa ef �a�eira com 3 quartos,lsa�a, cozinha, bwc, área de

serviço
..$2f,�ar�g�.m'.�;:m�'C�.�,f�J;t9.��tj1yetj 164 - R$ 45.000,00

• Casa ria Rua GUilherme Hasse - Lo amento Juventus, com
, ?,�dfi12 - R$.J�9.00 .=

'

.dílfI1\Íte Residenci A, semi-mobiliado, suíte +

./�' I � q�;:��oR:Ó���sJlte + 1 qto
\>.

I Fiedler, 304 - R$ 75.000,00
• Apto, cl 89m2 - Ed. Prímula -

I -R$45.000,00

I

?: .���.�I.�?� r.���: CADERNO PARCIMÓVEIS SÁBADO, 13 de outubro de 2001
........................................................

CREC11873-J

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

Ru5\ Marina Frutuoso - tos c

sUite'\!- 2 quartos, c/ área q� 140m2,
sacaôo c/ churrasqueira. Ertrada R$

W' F.

30.8a9,00 (pgto out,42001) +

pare. �e R$ 2.167,OCllcorrigidas
pelo Ct:!B. Entrega de ,�haves em 1

ano tê 9 meses. Bolor total

preJ�to: R$ 7.;2.000,00
",

li

garagem.

/smo
• Terreno na Rua'TorriazFran coDe 'Goes; com 450m2, com

j$,,,, "
, I 1 casa em construçãõ';-êTT2'6m2'':;'R$'"39+oqo,00

,.",.K&!fu't:*!in'@;lwH�""Te,�r",e,,n,o, ,i",deal P"ara uso" ial CZ" 2:0.000m2, na Rua

F;��'2ig'tô'tae'iPaLlat ': I '

• Terreno em G\Ja "
,rI para residência. R$

22.000,00 ,II
"

I r 1\ L ') ui I I
• Com 493m2, 1"nal":R,u"a,,Amábile',T. ,p"r,ad, i" P",'"ró1' ao Cond. Aza!éias
- R$17.500,00. �

,

..

" J !
• Terreno com 4d'0�OO'm2""'!"'�crã-Es'píríto' s [nto - Centro - R$
25.000,00
� Terreno cl área
R$12.000,00.
• 2 terrenos cl á

Ramos - Valor total

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cl 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(Vila Nove], cl
92m2•
R$ 40.000,00

e. , m2 - Rodovia BR 280,
nga - R$ 60,000,00 (cada).

102.752,00m2 - Rua Walter Marquardt,
I - R$ 250.000,00.

,OOm2 - Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$ Ir '50;000,00"*--'-1" I
� I • �íti galp�9 de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em I
II ��;'a ,t " 10012 t Próximo à Serra de Pomerode - R$ I
I I • *�.' LO" ÇAO/APTOS/CASAS/SALAS I
'I� I .;/�çj. ;r�ll��!,io - t

I
de 2 qtos e demais dependências. R$

, 350,00:'" I
i'fT'''.''''Ed:''Rrf'''i''''''''U''w;i';t.to cl suíte + 1 qto e demais dependência - I

R 350,00
�dl'tK1WL�._h

c 1 qto e demais dependência - R$ 275,00 I
L�;;.;gi@1f#Wi""'" I Amaryllis - apto cl suíte + 2 qtos, demais I390,00

I • Salas comerciais em lugares diversos, preços a partir de R$
_

I
L�'OO --,-

...J

ED. iASTER
Rua Marina

Frutuoso, peta
Angeloni. Apto.
c/2 qtos, 2,bwc,
demais dep.
R$ 57.000�00

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

dep. - R$ 57.000,00
CI suíte + 2 qtos e demais dep. -

R$ 68.000,00

,
• EM PIÇARRAS
Apto. cl 170m2, .ern construção,
- suíte + 2 qtos, sala estar/
jantar, bwc social, cozinhai
churrasqueira, sacada, área de

serviço,
cl 2 vagas de garagens;
Prédio c/quadra
poli esportiva, salões de festa
- Rua Nereu Ramos.
Entrada 33.300,00 +

parcelas
R$ 1.580,00 mensais a

partir de nov/Ol - corrigidas
pelo CUBo

,

R. EPITÁCIO PESSOA, 415 - FONE: 371-8814-
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRECL612-J VOCÊ' PODE TER UMA
BELA VISTA

, A

EDIFICIO 'MONACO
Ref. :3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO

Re s i d ê

n c i a l

- 3 Dormitórios - 1 ou

2 vagas de garagem
- Salão de festcis -

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

Incorporadora.

dormitórios,
sacada,
churrasqueira

'.

coletiva, play
ground, ótima

localização
central.

.

Entrada +

parcelamento
direto com a

constru.tora

��QUlm�
�N� �. P�lTZtA WOL�

Rer.:4150-

Apart. Nova
Brasília Rua:Bahia
Edif. Fragata 01

suíte + 02 qUartos .� m; ."._
e demais dep.

b'
,.�

R$55.000,0Q.+�.. ,. ;. _\í1 ffi"(t
," ,

II!II%financiamento:J "

. •. <.::,,--........___._,_ ...._-

Ref.:402: Casa Jorcquó 99 com 03

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.
R$ 34.500,00 negociável.

Ref.: 57 - Ilha da
Figueira - Rua
Rudolf Sanson - 4

qtos, sala, copa,
coz., lavanderia,
bwc, garagem +

varanda.
53.000,00,
negociáveis

Ref.:3819 - Centro

Apartamento
Rua:Waldomiro
Mazurechen, com 03Y:"
quartos e demais

"

dependencips, R$
5§ººº{go Neg.

Ref.: 1758 Terreno e esquI com
� 'j

822,00m2 ou 02 terren�s de 400,OO"rud:1 j
Amazonas esquina c/ E

..!eohorâ 'Satler valOr'
negociavel.

: 1150-
Bairro Vieiras
Rua,:Guilherme
Kohler, Sobrado
cl04 quartos, 02
bwc, sala,
garagem pi 02
carros, varanda,
cozinha.

i
Ref.: 3800 - Cetitro:>

Apto, 2 qtos + 1 suíte - Rua
Barão do Rio Branco-'

chwrasqueira + varanda, +",
dependências. R$ K�

85.000,00, negoéiáveis.

Ref.: '1151 - Casa mista
Rua:Valmor Rolando Muller cl 02

quartos, sala, copo, cozinha, 02 bwc,
, _"lavanderia" garagl3m, pi sala pi
I w escritório.R$ 34.000,00.
I .

'
.,

I LOCAÇÃO

,'" * Apto. Rua: Wigando Neslin, sim 01 suíte, 02 quartos Bairro: BAEPENDI
* Apto. Ruà: Lado ,Pavilhão de Esportes Arthur Muller, 02 dorm. '

Santo Antonio - I *

Apt�tJoão Plonincheck, 1045 4° andar - 03 dorrn., cl garagem
Casa de alvenaria c/ 03 I : Apto. Waldomiro Mazureche.n, - 03 dorm. + dep. De emp. c/ garagem

quartos, bwc, sala, coz., L *
Apto. Rua: Ca�o Harry Ha.dlt�h, 358 - 02 dorm., sala cl sacada cj garagem

lavanderia, garagem ino-
"'"

*
Apta. Rua: Jos; Teodoro Rlbel.�o, 02 dorm., si garagem

,

b d R$ 24 000 00 N Apto. Rua: Jose Emmendorfer, 1090 - 03 dorm., cl garagem
c� a a. ., ego • Kitinete 02 dorm. prox. Rei dos Botães

* Kitinete 01 dorm. sala, cozinha, banheiro toda ;mobiHada IIKo da Fiqueiro
* Casa Rua: Florianopolis, 03 dorftt"'c/ garagem toda murada
* CASA,ALY. 01 SÚITE, 03 QUARTOS, MURADA - AMIZADE OTIMA
• Sala comI. Rua: Reinaldo Rau, 728 35m2
• Sala ComI. Rua: Barão do Rio Branco, 411 Ed. Klein cl 55m2
• Sala ComI. Rua: Av. Marechal D. da Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
• Sala ComI. Rua: Av, Marechal D. da Fonseca, Prox. Data Training
• Sala ComI. Rua: Reinaldo Rou, Ed. Morket Place TERREA
• Sala ComI. Rua: Ant" Carlos Ferreira, Prox. Arte �aie

t • Solo ComI. Rua: 'Podre PedroFrqrrklin, prox. TERIy\IN('XL R� 370',00

Terreno do
versolhes
ti ra, e

coloque
página

Mônaco e'
Bela Vista, o

restante você
deve ter as

informações
obrigado.

Ref.: 604 - Casa Rua;Egidio
Vicente de Souza casa com

140,OOm2 O 1 suíte, 02
-

quartos. R$ 75.000;00
negociável.

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

Fone: (047) 275-1594/PLANTÃO DE VE�DAS 9965-9934

,CHãve-
..
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, �.�.�9�.��9?9:.��� : , PARCIMÓVEIS SÁBADO, 13 de outubro de 2001

Oirassol
IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

ifPABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.corrl.br

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

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

Cód. 3016 - CZERNIEWICZ - Terreno I

o;;' 450m2 (15 x 27 = 405 m2).
ximo 1'0 PAMA. Preço R$ 12.000,00

(excelente vista)

r Cód 2036 - CENTRO - Apto no Ed.

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

����-'�

Cód 2035 ,Ç�'iTP-ç:? A f,-Pto Ed. Cristiane

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

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

Cód. 3001 - SANTA LUZIA - Lotes

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob medida� .

Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2' - Rua Matias José Martins

(Próx. Ju:-entus). R$ 13.000,00

Cód 1108 - FIGUEIRA - Casa mista

100m2 - 2 q�artos - terreno cf 356m2.

Preço' R$ 25.000,00

/
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Uma parcela da produção artística local pode ser vista até o dia 21 deste mês, na Scar.
Trata-se da exposição anual da Ajap (Assoc,iação jaraguaense de Artistas Plásticos),
evento que acontece há 11 anos com o objetivo de prestigiar os artistas locais e a

própria entidade, criada em 1989 através da união de artistas como Maria Helena
Feldens e Inácio Carrera, entre outros. Este ano, a exposição é na Scar. São mais de
60 obras, a maioria óleo sobre tela, assinadas por 16 artistas plásticos filiados à Ajap.
Na avaliação da presidente da.entidade, Maria Helena Feldens, a exposição
representa apenas uma parte de toda a produção artística gerada em Jaraguá do Sul.
Maria Helena foi uma das fundadoras da Ajap e mostra-se satisfeita com o resultado
do trabalho realizado pela entidade, até agora. Segundo ela, Jaraguá do Sul tem
demonstrado muita vocação para a arte, o que se pode conferir com o

reconhecimento de vários novos talentos a cada ano.

A exposição está dividida em obras consideradas acadêmicas e contemporâneas. A
sala dos acadêmicos está representada pela própria Maria Helena Feldens e por outros
nomes conhecidos, como Marli Peixoto e Arlete Schwedler, que buscam nas

paisagens rurais a inspiração para suas obras. Junto com as paisagens Marli também
utiliza pessoas em seus afazeres como parte de sua obra. A mulher é figura preferida
de Maria Helena, que escolheu duas obras com esse tema, especialmente para a

exposição. . .

Na sala dos contemporâneos temos trabalhos de Adolfo Zimmermann, feitos em

MALDITO charme
Aos 23 anos, o ator Tiago Lacerda, que interpreta,
o mal caráter Adriano em "As Filhas da Mãe",
fala de sua trajetória na televião.

ARTE de iss«

xposição na Scar
técnica mista, que buscam conscientizar as pessoas sobre a:

necessidade de preservar o meio ambiente. Já a artista Cristina
Pretti deu o seu recado ecológico corri um acrílico sobre tela
denominado de Floresta. O trabalho chama a atenção pelo seu

colorido forte e chamativo.
Para o estudante de teatro da Scar Rafael Alexandre Pollaof 10

anos, estas exposições são interessantes porque permitem que �s
pessoas apreciem o que os outros estão fazendo. Ele aponta a obra
de Marli Peixoto como a sua preferida. "Adoro paisagens, mas tem
que ter bastante cor e flores", afirma.

Fotos: César Junkes/CP

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

colunas, cadeiras, me�as de jantar, banquetas, que poderão
completar sua decoraçõo. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA,

Carreta cheia
Piquete Estampa de Taura foi o 3° colocado na prova de

laço em 'equipes do 3° Torneio de Laço do Piquete Avô
João - Araquari-SC.
Wanderson, Adalto, Gaiato, Sandro e Marcon, reforçados
pelo peão Beto, do Piquete Porteira Aberta.
Parabéns a toda equipe, os resultados positivos estão

aparecendo.
Outros resultados: 2° lugar laço em duplas. José Clênio

Vargas: 3° lugar laço individual

Ejanir Cani e Margarete, proprietários do Salão de
Beleza Charm, localizado' na Rua Antonio Carlos
Ferreira.
Ele completando mais um ano de vida, hoje (13).
Casal sempre presente nos rodeios da região

Sr. Urbano Franzner, montado no cavalo "Líder",
completou mais um ano de vida no dia ll/lO.
Ele e toda a família Franzner sempre foram

grandes incentivadores da tradição 'gaúcha em

Jaraquá do Sul.
O CTG Laço Jaraguaense sente orgulho de

carregar, estampado em nossas camisas, a

marca URBANO, e, por isso, dizemos, mais uma
vez, muito obrigado e muitos anos de vida

(i-

Edileuza e Odair, casal sempre presente nos fandangos
gaúchos, sobem ao altar para o tradicional "sim", no

próximo sábado (20/10).
Que o Patrão Celestial abençoe esta feliz união!

AG EI\IDA G A(ICHA www.ctglj.com.br.

14/10 - Torneio de Laço,- Primeiro Braço - Massaranduba

19 a 21/10 - 3° Rodeio Crioulo CTG Trote ao Galope
28/10 - Domingo no Rodeio CTGI Laço Jaraguaense
15/11 - Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense
24/11- Baile com Chlqulto & Bordoneio -. CTG Laço jaraguaense
25/11 - Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense

DEMA'R C H I

PUXARAR

Vício ou doença?
o ato de puxar ar se chama aerofagia, e é resultado de {nu
estresse, em geral pela estabulagem a que nós obrigamos
os eqüinos a viverem, outros casos são meramente por

aprendizado visual. É um vício ruim, pois predispõe a

cólicas uma vez que o animal engole alimentos mal

mastigados e com ar, também, o que o predispõe à

dilatação gasosa aguda. Tal vício é considerado redibitório

e é passível de devolução se não informado no ato. da

compra, principalmente em leilões.

'Tratamentosvão dosmais simples, como biqueiras, coleiras,
pregos em portas até cirurgias de secção de músculos da

deglutição, porém, todos têm alta chance de não

funcionarem, principalmente se o animal já for aerofágico
há tempos.
Colaboração: DRRoNAIlXlGAROfTI-MÉDlmVEIERINÁRIo

SÁBADO, 13 de outubro de 2001

(}yande Fandango'
Chiqnito& Bordoneio

DIA24/NOVE1VIBRO/2001
Looal:OTGLaço Jarapaenfille
Ingressos.: Antecipado RS 10,00 J No. Baila R$ 12,00
Postos de Vendas: Demarchl Carnes - Casa Campeira

Doce Mál • Smurf's Lanches
!of-o�&: '(47) J11-4�1 fSI�: ��..v.çtg:!f.�.�

DEMARCHICARNES
Atac"do e V.-t:-Qja;

.f.... ' tU) '11-«47
ft-ro",U dem.,cbicaffl:ftate�tu"Q.C1;>fn;.bt,

TORNEIO DE LAço PIQUETE LENÇO BRANCO

13/10 - SÁBADO
Vaca Gorda

14/10 - DOMINGO
8h30 - Laço Piá e Guri

10 horas - Laço Patrão
11 horas - Vaca Gorda
12 horas - Almoço
13 horas - Laço Equipes (três voltas)
15 horas � Vaca Gorda

CASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

ELÃEM GERAL

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

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

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUÁ 1)0 SUL - se
E-mail: dernarchlcarnesépnetuno.corn.br

CARNES'

.....

CARNES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO. 13 de outubro de 2001 CORREIODOPOVO 3ESOCIAL

INAUGURAÇÃO
A seqüência de inaugurações no
shopping, que iniciou no dia 4

com o Studio A Cabeleireiros,
continuou no último sábado, dia 6,
com a inauguração da belíssima loja
Simara Joalheiros, que traz

,para a região o que há de melhor

em jóias, relógios, óculos e muitas

outras opções de presente.

SOM AUTOMOTIVO
Amanhã, a partir das 10 horas:

Exposições de Carros Shows de
fabricantes como Bravox MXR

e Roadstar e instaladoras de Ja
raguá do Sul e região. Durante
o campeonato sorteio de cami

sas, bonés e adesivos. Visite o

Carro Show da Rodstar no pri
meiro piso do shopping e pre-;
encha um tíquete para concor

rer, no dia 14, a um amplifi
cador 4 canais da Roadstar.
Para as crianças, distribuição
de pipocas e refrigerantes.

NOVEMBRO!
o conhecido Hélio Zonta diz

que no final do mês de novem

bro estará com um novo esta

beledmento gastronômico em

Jaraguá do Sul. Aguardem!

SEMANA DACOMUNICAÇÃO
O Nú'cle'o de Comunicação So

cialdaAcijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do

Sul) organiza a 2a Semana da

Comunicação, no período de 5 a

8 de novembro, no auditório do

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul).

PASTEL
Inaugurou nesta quarta-feira
(10), na praça de alimentação
do shopping, a Sexta-Feira

Pastel & Diversão.

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
;370-2647 Rua'BerFardo Dorr:lbusch.\.2433 I

Evelyn Hansen, Pedro Barcelos, maquiador oficial do Brasil da
hristian Dior, Ellen Hansen, Márcia Runs e Alexandre de Souza

O Colégio Marista São Luís
recebeu na última quintà-feira
(4) a visita do bispo Dom Orlando

Brandes, de Joinville.

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

Felipe Folchini arrasando na

passarela do Big Bowllinq, no
desfi le de moda infanti I das lojas De

Menor e Magazine Breithaupt. As
crianças que desfilaram no

domingo, no Big Bowlling, estão de

parabéns! Pareciam profissionais

-cultura

'h 371 8146
, " '

37h-OS15

Dr. Luiz Fernando e Jaisa Wiest Medeiros

apreciando a noite jaraguaense

Luciano e Vivian, ele filho de Antonio e Célia
Maria Cetenareski, e ela de Ricardo e Maria
Helena Feldens, casam-se amanhã (13), às

19h30, na Igreja Santo Estanislau, em Curitiba.
,

Após a cerimônia os convidados serão

recepcionados no restaurante Mezza Notte. Felicidades!

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

ESPECIALIZAÇÃO: "HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
DO RIO DE ,JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN '

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA,DO RIO DE ,JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



gE CORREIODOPOYO INFANTIL SÁBADO, 13 de outubro de 2001

Olha só que gracinha! Natacha I<losowski completou mais
um ano de vida, ontem (12). Beijos da titia Célia Paiva

A princesinha Amanda Zanghelini completa 1 mês
amanhã (14). Os pais, Peterson e Nivia, lhe desejam
muitas fel icidades!

.

Completa 2 aninhos na próxima segunda-feira (15) a supergatinha Pamela
Gabriela Possamai Nunes, filha de Juarez e l.ucimara

'

A bela Isabella Ziemann Formigari completa
hoje 1 aninho. Felicidades, desejam os pais,
Amauri e Andréa

No dia 5 de outubro aconteceu o aniversário
de Larissa, filha de Yvonne Alice e

Francisco Alves, que completou 8 anos. Para

comemorar, reuniu a galerinha em torno de
um bolo comemorativo

NÃo só EM OUTUBRO É O MÊS DAS CRIANÇAS
Está pronto o Book da AgênCia Beth Borba, modelos e

manequins infantis.
A primeira de Jaraguá do Sul e região que atende

exclusivamente a crianças até 14 anos.

Os agenciados têm aulas de dança, teatro, passarela,
fotoçrafla e vídeo.

Em novembro estarão participando de testes para.a
gravação de um programa de televisão de uma emissora

paulista.
A Agência Beth Borba também está preparando um grande
evento de moda infantil para o dia 18 de dezembro, na Scar.

Não percam essas gracinhas em ação!

ENTOSAse
1 DE OUTUBRO

Guilherme Gilson Marques
Thalita de Lima Antunes

2 DE OUTUBRO

Cristian Edgar da Silva Schmoegel
Eduardo Longo Lúcio

3 DE OUTUBRO

,Amanda Enynng ,

Lucas I<aoby Lopes Linhares França
4 DE OUTUBRO

Alessandra J<ickhoefel

Bianca Erdmann

5 DE OUTU B_RO
Gabriel Henrique Bueno

•

-tt .M"
... *? -tt ...... .

lIft#

.,fOmOçaO�'
� .. * ...... -te ...

... .. *
..�. *

Através do sorteio realizado pela'
Colinho Baby, Oikids Roupa de Criança e o

Jornal CORREIO DO POVO os vencedores

do mês de setembro foram: Gatinha da foto

Camila Hobell de

Souza e o recém

nascido vencedor foi

Maiara Gabriele

Klein, nascida dia 27/8
Participe voei também.

Envie já .sua foto.

Os vencedores devem entrar em contato com o CP, pelo telefone 372..0533

o
CORREIO DO POVO

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação

Rua Walter Marquardt, 284 • 37 0101 .3710611

.

l

I
Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Pa�la, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do sul-se - e-mail: nicolodeUi@netuno.com.br

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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SABADO, 13 de outubro de 2001 VÀRIEDADES/TV CORREIO DO POVO SE

DEM FOCO: THIA(i<LLACERIll\� P_OR_C_[N_T_[A_L_O_PE_S
POpTEVÊ

o LADODESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 7/10 A 13/10
\

VIAGEM AO ALÉM da ma/daprograma "Por Acaso". Ela fala sobre o

álbum "Isso é Bossa Nova", uma
explícita homenagem a João Gilberto.
No programa, Leila também relembra a

trajetória do início de carreira e canta

algumas músicas, como "Espelho das

Águas", de Tom Jobim, "Feliz Ano
Novo", de Aldir Blanc, e "Abril", de
Adriana Calcanhoto.

(GLOBO, DOM, 12 H)
Os atores Evandro Mesquita, Fábio
Azevedo e o cantor Vavá estão no

episódio "O 'Céu Tem Que Esperar",
do humorístico "A Ttlrma do Didi".
Na história, I)idi cai da escada e fica

inconsciente, internado em um hospi
tal. Além de ter todos os seus desejos
atendidos, Didi aproveita para
"conversar" com alguns gênios, como
Albert Einstein, Beethoven e o poeta
Camões.

Nem mesmo a indisfarçável
canalhice deAdriano, o vilão
interpretado porThiago Lacerda
em "As Filhas daMãe", é capaz de
ofuscar o charme do ator. Com
23 anos, Thiago a todo
momento é assediado. Ora pela
imprensa, ora por fãs histéricas,
sempre à procura da atenção do

.

ator de 1 ,90m e expressivos
olhos verdes. O sucesso

repentino, porém, trouxe alguns
problemas. "É complicado de
uma hora para outra ser

idolatrado pelas pessoas. Ainda
bem que tive estrutura e não me

deslumbrei", garante. Realmente,
Thiago teve uma ascensão

meteórica. Hámenos de quatro
anos, integrava o elenco de
"Malhação" na pele de um
professor de natação. Não
demorou muito para ganhar mais
espaço na telinha. Em "Hilda
Furacão" , o sedutor Aramel foi o

primeiro de papel de destaque e,
de cara, conquistou o público.
"Quando fiz o teste, jamais
imaginaria ser o escolhido",
afirma.
A partir daí, Thiago foi presente
constante em seguidas produções
globais.No "remake" de "Pecado

Capital", em 1997, eraVicente, o
"playboy" filho de Salviano
Lisboa, interpretado por
Francisco Cuoco. O personagem
não era um completo mau
caráter, mas, segundo Thiago,
uma prévia do que estaria por vir.
"Ele era um embrião deAdriano, .

só que estavamais para chato do

que bandido", compara com ar

sarcástico. A repetição da
dobradinha com o veterano ator,
que é o misterioso Fausto

Cavalcanti em "As Filhas daMãe",
é �otivo de orgulho para Thiago.
"E sempre urri prazer contracenar
e aprender com o Cuoco. Ele é

demais", derrarriá-se.
O vilão da novela de Silvio de
Abreu interrompe uma série de
personagens bonzinhos e do tipo
"herói" como o italianoMatteo
de "TerraNostra" e o pianista
Mário de "Aquarela do Brasil",
ambos com direção deJayme
Monjarclim. Segundo o ator,
incorporarum personagem
inescrupuloso foi, de certa forma, .

umamudança radical. "Estava na
hora de fazer algo bem diferente.
Não quero ficar estigmatizado",
diz. Tanto que Thiago não
titubeou em aceitar o convite do
autor. Apesar de Silvio de Abreu

CONFUSÃO À VISTA

(GLOBO, DOM, 23 H)
O episódio "Quem Vê Caca Não Vê

Coração" mostra que a malandragem de
Caco Antibes, do programa "Sai de

Baixo", é hereditária. A teoria se

concretiza quando a mãe do louro, Caca,
chegar ao apartamento do Arouche.

Logo a requintada senhora, interpretada
pelo próprio Falabella, vai mostrar que
também é chegada a um golpe. Mas a

atrapalhada Magda é quem vai .

desmascarar a sogra trambiqueira.
,

QUADRINHOS
(GLOBO, DOM, 12:45 H)
Ziraldo conversa com as crianças do
"Gente Inocente" e participa do

quadro "Tá no Papo". O elenco
mirim está caracterizado como

personagens criados pelo próprio
cartunista, como Menino Maluquinho,
Flicts, Pererê, entre outros. O quadro
do "Chuveiro" é dedicado ao tempo
da vovó e os pequenos interpretam
cantigas de roda que são famosas até

hoje.

NOVA SÉRIE
(SBT, DOM, 0:15 H)
A série "Freedom - Além de Qualquer
Liberdade" estréia no SBT. Na trama, os

EUA vivem em um colapso. O exército
se aproveita do momento para um

golpe de Estado,' convocando soldados

qualificados para participar da ação. Os
oficiais são presos por se recusarem a

\

participar do ato. Após 15 meses são

soltos e decidem usar suas habilidades
em missões que ajudem a restaurar a

liberdade no país.

Luiza Dantas /CZN

Thiago Lacerda, o Adriano de "As Filhas da Mãe"

SEGREDO À TONA

(GLOBO, DOM, 13: 35 H)
No episódio "Meu Filho, Meu
Tesouro", do programa "Sandy e

Júnior", Camilo procura uma babá

para cuidar de João Vítor, seu filho
adotivo. O que ele não imagina é que
uma das candidatas a babá, a
Madalena, é a mãe biológica de João.
Além de contar para Júnior, Madalena
também revela sua verdadeira história

para Camilo. Enquanto isso, a galera
prepara uma festa de aniversário para
o garoto.

duvidar de um "sim" do galã. "Ele achava que não aceitaria

para nãomanchar rnllha imagem", entregaThiago, para
logo em seguida emendar. "Não acredito nesse tipo de

coisa. O ator deve estar preparado para qualquer papel",
teoriza.

.
.

Nem o fato de "As Filhas daMãe" ser uma comédia

rasgada preocupou Thiago. O humor é algo inédito em

sua carreira. "É impressionante a capacidade que o.Sílvio
tem de transformar idéias absurdas em situações
engraçadas", espanta-se. Ele demonstra satisfação em fazer

parte do elenco, principalmente pelo fato de estar ao lado
da experiente FernandaMontenegro, a Lulu de
Luxemburgo. "É ao mesmo tempo estranho e prazeroso.
Sempre fui fã dela", garante o ator, que não escondeu o
nervosismo nas primeiras cenas ao lado de Fernanda.
"Fiquei bastante ansioso. Afinal, é a Fernanda, né?", avalia.
A popularidade de Thiago rendeu muito mais do que

pedidos de autógrafos de fãs. O italiano de "Terra Nostrà''
contribuiu bastante para isso. O patrimônio do ator se

multiplicou, graças aos inúmeros comerciais para a tevê e

revistas, apesar dos três qüilos acima do peso, que Thiago
faz questão de frisar. "Não tenho paranóia com peso",
disfarça. Mesmo assim, os convites não param. "Fiquei na
mídia por um bom tempo, mas hoje seleciono melhor os

trabalhos", garante. Apesar dos inúmeros compromissos,
Thiago sempre procura arranjar tempo para as partidas de
futebol com os amigos na Praia da Barra da Tijuca, no
Rio. Flamenguista doente, atualmente meio acabrunhado
pelamá fase do tugJ:o-negro carioca, o ator também é

presença constante em jogos noMaracanã. "É aminha

paixão", assume.
Mas até as idas aos estádios foram reduzidas.

Tudo porque, além da novela, Thiago está em fase de

finalização das filmagens de "A Paixão deJacobina", de
Fábio Barreto. No primeiro longa-metragem da carreira, o
ator interpreta Franz, umjovem de temperamento forte e

autoritário. "É um ano de mudanças e novidades. Não
tenho do que me queixar", garante Thiago, que namora há
um ano a atriz Vanessa Lóes.

PARA A GAROTADA

(SBT, SEG A SEX, 9 H)
O programa infantil "Bom Dia & Cia",
com a apresentadora Jackeline Petkovic,
recebe alguns convidados. Nesta
segunda, é apresentado um trecho da
versão infantil do espetáculo "Les
Miserables". Na terça, o cantor

Waguinho interpreta o samba-rock "Kid

Brilhantina", antigo sucesso do cantor

Branca de Neve. A semana encerra com

o grupo Street Club Jr., composto por
três crianças, que mostra urna nova

versão da dança de rua.

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

"Qual é a Música?", que tem no time
masculino (!) ator Matheus Cartieri, o
jogador do Flamengo, Vampeta, e o

cantor Sampa, do grupo Sampa Crew.

Já o time feminino é composto pela
assistente de palco do "Domingo
Legal" Helen Ganzarolli, a modelo
Patrícia Limonge e a cantora Luciana
Melo. Os músicos convidados
também cantam seus sucessos no

programa.

IRREVERÊNCIA
(MTv, SEG, 23 H)
João Gordo recebe Édson Cordeiro e o

editor da "Penthouse" Oscar Maroni no
"Gordo a Go-go". O cantor, que está

lançando seu segundo CD "Disco Club

bing 2 - Mestre de Cerimônias" depois de
uma temporada no exterior, volta com

tudo e bate um papo com o apresentador.

DAMA DA MPB
(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
A cantora.Leila Pinheiro é a convidada
de José Maurício Machiline no
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POR MARIANA MEIRELES
'" POpTEVÊ

HUMOR
insuspeito
o jeito sisudo e até um tanto contido
de Reginaldo Faria esconde na

verdade, um sujeito bastante bem
humorado. Típico contador de
histórias, sempre possui um
comentário irônico para qu�quer
situação. O público, porém, está
acostumado a vê-lo em personagens
mais sérios. Atualmente Reginaldo
Faria é Leônidas Ferraz, o empresário
que é pai dos gêmeos Lucas e Diogo,
vivido por Murilo Benício. Com

persona:lidade dominadora, Leônidas
vê a vida desabar após a morte de

Diogo, o filho escolhido para assumir
seus negócios. A notícia provoca uma

grande mágoa no empresário. Para
piorar a crise emocional, nesta semana

Leônidas manda Yvete, papel de Vera

.Fischer, para escanteio e termina o

namoro com a louraça. "Ele acredita

que, de certa forma, ela foi cúlpada
pela morte do Diogo", explica
Reginaldo. A briga, no entanto, deve
durar pouco tempo. O empresário logo
volta a ter um "affair" com a ex

namorada. "Não tem como resistir aos
encantos da Yvete", brinca.
Reginaldo é conhecido por
personagens ricos e bem-sucedidos.
Como o perverso Marco Aurélio de
"Vale Tudo", de 1988, o rígido Barão

Sobral, de "Força de Um Desejo", ou
até mesmo o saliente Coronel Jurandir,
da primeira fase de "Porto dos

Milagres". Com 64 anos e mais de 30
anos de profissão, o ator já perdeu as

contas do número de produções em

que atuou. "Entro e saio de produções.
Às vezes chego a me esquecer de

alguns personagens", diz. Mesmo com

a "falha" na memória, Reginaldo faz

questão de frisar que reserva uma

atenção a cada um deles. "Sou muito
crítico comigo mesmo e demoro anos

para conseguir julgar um trabalho

meu", analisa o ator.

Além da vasta experiência em televisão,
Reginaldo procura diversificar as

atividades. Neste ano escreveu a peça
"Dia dos Namorados", atualmente em

cartaz em São Paulo e também atuou

no longa "Memórias

Póstumas", de André Klotzel, baseado
na obra de Machado de .Assis,
"Memórias Póstumas de Brás Cubas".

i No filme, Reginaldo vive Brás Cubas.

I A morte do personagem, inclusive, foi
I uma da; cenas mais difíceis da carreira.

, "Entrar num caixão não é para
qualquer um. Mesmo assim foi o papel
mais importante da minha vida",
conclui.

Reginaldo Faria, o leônidas de "O Clone"

p - O Leônidas Ferraz é mais um empresário bem-sucedido de
sua carreira. Em que ele diferencia dos 'demais?
R - Não veja dessa maneira. É apenas mais um personagem de

temperamento forte e empreendedor. Ele é intenso nas emoções,
portanto, um prato cheio para o ator. Eu preciso disso também.

Quando o personagem é vazio, o ator fica sem subsídios. Apesar de ter

dinheiro, ele não tem noção do limite dele com relação à onipotência. O
Leônidas não aceita a morte do filho e vive tentando superar este

problema. Mas dentro de sua finitude, ele acaba sucumbindo à

realidade. Nunca havia feito algo parecido.
P - Você fez algum trabalho de composição para o personagem?
R - A composição é apenas externa, no visual. Para gravar a primeira
fase, que se passa nos anos 80, uso uma maquiagem de

rejuvenescimento, que puxa a pele no canto do olhos e pescoço,
incomodando bastante. Fico irritado, mas aproveito para transferir o
mau humor para o personagem. No restante, o texto é bastante forte e

auto-suficiente.
P - Você passou 15 dias gravando no Marrocos. Como foi a
experiência?
R - Não conhecia o país e fiquei encantado com a cultura do povo.
Aproveitei o pouco tempo de folga para fazer turismo assim como o

Leônidas__Visitei a cidade histórica de Fés e algumas mesquitas. Me
surpreendi com os muçulmanos que se levantam sempre às três da
manhã para rezar e a,cordam todo mundo. Isso foi chato. Também não
me adaptei à comidá de lá. Comi came de carneiro e fiquei com dor de

barriga por três dias. A viagem de volta ao Brasil foi um sufoco para
mim. Senti muitas cólicas.
P - Antes de ser escalado para "O Clone", você se interessava

por clonagem?
R - Para falar a verdade, não me despertava qualquer curiosidade. Hoje
estou mais alerta e a questão me preocupa. Fico pensando onde tudo
isso vai parar, na possibilidade de clonar pessoas para outros objetivos,
como a guerra por exemplo. Acho uma loucura. Ainda prefiro o jeito
tradicional, que é bem mais gostoso.

"Gosto de homens mais
velhos. Quero gente que
me ensine e não garotos
bonitinhos que nada têm

a -direr:"

Angélica, apresentadora
do "Bambuluá", da

G lobo, que está namo

rando, o empresário Luis

Calainho, de 35 anos,
oito a mais que ela. A
loura já namorou os

atores César Filho, treze
anos mais velho e

Maurício Mattar, dez

anos mais velho.

" Cansei de roubar objetos em supermercados na adolescência. É uma

coisa que dá um prazer Incrtve!." Cláudia Ohana, a Aurora de "As
Filhas da Mãe." A atriz confessou também que uma vez foi pega no

flagra e levada até o gerente do supermercado, que lhe deu uma bron
ca e a obrigou a devolver os bombons que tinha roubado.

"Não me trocaria por duas de 20. Me acho muito melhorhoje:
Patrícia Pillar, atriz de 37 anos.

"i difícil para quem foi estrela a vida inteira deix,ar de ser. Construi
minha carreira na tevê pelo telhado, como protsçonlsts/' Elizabeth
Sávalla a Imaculada de "A Padroeira!', sobre quando se afastou da,

-

tevê para fazer apenas teatro. A atriz conta que abriu mão do status de

protagonista de novelas da Globo aos 27 anos porque queria aprender
e se tornar uma boa atriz.

" Tenho filha, trabalho para burro e não estou com tempo para pensar
numa bobagem desses," Luciano Szafir, que viverá o árabe Zein na

segunda fase de "O Clone", dizendo porque não está atrás de um novo

amor.

"Ser ator é muito cruel. Me considero vitorioso por ter resistido 30
anos de carreira sem precisar abiJixar a cabeça." Giuseppe Oristânio,
o Afonso de "Malhação", que torce para que seus três filhos não sigam
seus passos na arte.

, "Se eu ficar dando atenção para o meu popozão, estarei ferrada por
que. como o meu. temmilporaí." Joánna Tristão, assistente de palco
do "Caldeirão do Huck", que aguarda a segunda chance como atriz
fazendo curso de interpretação. Joanna, que viveu a empregada Neu
sa em "Presença de Anita", diz que pouco esquenta quando é chama
da de "popozuda" e não quer ser assistente de palco a vida inteira.

"Quemme conhece não acredita quando me vê como Internética. Pos
so oferecermuito mais do que um corpo bonito. Não sou uma psts. sei
falar." Marina Filizola, a Internética do "Superpositivo", da Band,

"Essa émais uma que gosta de fazer de Isdinhe." Leão Lobo no "Me
lhor da Tarde", da Band, se referindo ii estudante de Jornalismo
Luciana Cardoso, nova namorada do corpulento Faustão.

" Pedia para ela impor limitei porque não tenho. Cheguei a ficar oito
horas dençsndo." Giovanna Antonelli, a Jade de "O Clone", sobre seu

empenho nas aulas de dança do ventre com a professora Cláudia Cenci.

" Experimentar uma roupa é tão chato que parece que vou desmaiar.
Mas tento fazer o mínimo para não virar um El"
Regina Casé, a Rosalva de '''As Filhas da Mãe", sobre a falta de paci
ência em se arrumar. A atriz conta que fica indócil na hora da

maquiagem para a novela e considera ir ao cabeleireiro Jm suplício.

"Não sou santinha." Sandy, cantora e atriz do programa "Sandy e

Junior", negando que exista nela um recato pré-programado.
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMtuO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO GiNERO

ATLANTIS, o REINO PERDIDO
SEX A DOM - 13h45

o QU'ERIDINHO DA AMÉRICA
SEX A DOM - 17h45 - 19h45 - 21h45
SEG A QUI - 15h30 - 17h30 - 21h30

2

S H REI<

13h30

A HORA DO RUSH 2
S EX A DOM - 15h30 - 17h30
S EG A QUI - 14h45 - 16h45

PECADO ORIGINAL
SEX A DOM - 19h30 - 21h55
SEG A QUI - 19'h15 - 21h30

3
DR DOLlTTLE 2
SEX A DOM - 14h - SEX A IiJOM - 14h

VELOZES E FURIOSOS

SEX A DOM - 14h

LEGENDA - A - AVENTUR.A,! C - COMÉDIA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO

BLUMENAU - RUA SETE DE SETEMBRO

SALA FILME/HORÁRIO

1 COMO CÃES E GATOS

13h30 - 15h15 - 17h

VELOZES E FU RIOSOS

19h - 21h30

2 OS QUERIDINHOS DA AMÉRICA'
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

3 A HORA DO RUSH 2
13h45-15h30-17h15-19h-21h

4 CORAÇÃO DE CAVALEIROS

14h - 16h30 - 19h - 21h40

5
TODO MUNDO EM PÂNICO 2
l3h40 - 15h45 - m17h45 - 19h45 - 21h45

6 RIPPER - MENS'AGEIRO DO INFERNO

14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h50

A - AVENTURAI C - COMÉDIA/ D - DRAMA/ DA - DESENHO ANIMADO/ F - F1CçÃo/
R - ROMANCE! P - POLICIAL

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1 COMO CÃES E GATOS A
13h30 -15h15 -17h

VELOZES E FURIOSOS
Al3h - 21h30

2 HORA DO RUSH 2 C19h30 - 21h30

AMNÉSIA S
21h45

3 OS QUERIDINHOS DA AMÉRICA C
14h - 16h - 18h - 20h - 22h

LEGENDA -A - AVENTURAI C - COMÉDIA/ S SUSPENSE

GÊNERO

c

DA

C/A

D

C

A

A

A

C

C

A

C

s

POR MARIANA M EIR ELES

POpTEVÊ

NO RAST
da polêmic
� I
NOME - Márcia Goldschimidt Rothschild. �

INASCIMENTO - 22 de julho de 1962, em
São Paulo.

"

NA TEVÊ - "Fico zapeando, mas gosto do

'Domingo Legal' e 'Hebe"'.

Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ - "Programas
que apelam para o erotismo".

NAS HORAS LIVRES - "Penso em quadros
para o programa e namoro";

LIVRO - "Anatomia do Amor", de Helen

Fisher.

No CINEMA - "O Diário de Bridget Jones",
de Sharon Maguire.
MÚSICA - "One", do U2.

PRATO PREDILETO - Comida francesa.

NA GELADEIRA - Morango.
O melhor do guarda-roupa - Um tailleur

II

I
�

azul.

COLEÇÃO - De caixinhas.

MULHER BONITA - Jennifer Lopez
HOMEM BONITO - Rogério Gallo, diretor
artístico da Band.

CANTOR - Sting.
Cantora - Mariah Carey.
ATRIZ - Glória Pires.

ATOR - Fábio Assunção.
PERFUME - Montana.

BEBIDA - Vinho tinto.

ESCRITOR - Sidney Sheldon.

SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA - Respeito,
MELHOR VIAGEM - Para a Jamaica.
ARMA DE SEDUÇ.ÃO - Naturalidade.

MANIA - "Horrível que é de falar a

.verdade doa a quem doer".

MELHOR COMPRA - "Meu carro, um Audi

A4".

HOBBY - Freqüentar restaurantes.

SONHO DE CONSUMO - "Ser feliz ".

MELHOR NOTÍCIA - "De que o meu

programa emplacou novamente"

FILOSOFIA DE VIDA - "Honestidade e

lealdade".

INVEJA - "Nunca, só admiração".
LUXÚRIA - "Inconfessável".

GULA - Torresmo.

. COBIÇA - "Um mundo melhor".

Ira - "Quando cometem ,uma injustiça".
PREGUIÇA - "De tentar explicar o óbvio

para as pessoas".
VAIDADE - "É proporcional à minha'

profissão. Me cuido por obrigação,
tenho de respeitar o público".

II1II

I
Divulgação

Márcia Goldschimidt, apresentadora do "A Hora da Verdade", da Band

Tratar de assuntos polêmicos e mostrar as 'desgraças alheias

não é motivo de vergonha para Márcia Goldschimidt. A

apresentadora do programa "A Hora da Verdade", exibido
diariamente às 17 h pela Band, se orgulha de ter assumido esse

estilo. Quando estava à frente do feminino "Mulheres" na TV

Gazeta de São Paulo, chegou a pensar em ser apenas uma

apresentadora convencional - ou "seguradora de microfone",
como ela mesmo define. "Quando a Band me chamou, vi que
queria assumir a minha característica. Tenho uma função social,
não sou só bonitinha e gostosinha", dispara:
Márcia acredita que deixou um espaço na programação da
tevê entre o fim do programa que levava seu nome no S13,'T' -c

� onde começou, e agora. Atribui a isso o sucesso do "A 'Haia

I da Verdade", que fica em terceiro e chega a bater o segundo
'$

� lugar no Ibope, com uma média de seis e picos de nove

pontos de audiência. "As pessoas voltaram a procurar esse

tipo de programa", imagina.
Não é de hoje que Márcia gosta de resolver dramas pessoais.

� Antes de ser conhecida do público, montou uma agência de
q
� matrimônios. "O drama humano está na minha alma. As

circunstâncias da vida das pessoas me interessa", revela. Por
isso mesmo, conta que se' envolve com os problemas de quem
vai ao programa receber ajuda. "Todo o dia sinto pena",
assume.

Em casos mais chocantes, sentiu constrangimento de estar

.1 levando a situação ao ar; "Só faço isso quando vejo que não

i tem solução sem a minha intervenção", explica, Um exemplo
é a história de urna mulher que teve a irmã esquartejada e o

corpo dela estava há oito meses no IML porque alguns,
membros ainda não haviam sido encontrados. "Foi horrível",
lembra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SE CORREIODOPOVO VARIEDADESJv SÁBADO, 13 de outubro de 2001

o "Pequenas Empresas Grandes Negócios"
exibe .ainda a técnica de uma bióloga da USP, ........---------------'

que cultiva, em pequenos frascos de vidro,
urna mini orquídea. GWBO, DOMINGO, 7:30 H.

rapidinhas
GWBO, DOMINGO, 20:30 H.

A atriz Maria Padilha é a convidada de Marília
Gabriela no programa "Gabi". REDETV!,
DOMINGO, 24 H.

o "Domingo da Gente", comandado por ........---------------

Netinho de Paula, estréia o quadro "Um Dia
de Rainha" com a atriz Cynthia Raquel.
REcoRD, DOMINGO, 14 H.

Denise Fraga encarna divertidas histórias no

quadro "Retrato Falado" do "Fantástico".
Desta vez, a atriz conta as confusões arma-1----------------

das por Joserlane e de sua amiga Sirleide,
vivida por Drica Moraes. As duas per
sonagens estão em busca de urna profissão,
mas, sem saber o que fazer, acabam optando
por um Curso de mecânica só para homens.

o programa "Desafiando a Gravidade"
exibe um especial sobre pára-quedismo. BAND, '

DOMINGO, 15:15 H.

Corinthians e Flamengo se enfrentam no

"Campeonato Brasileiro". O jogo é
exibido para todo o país exceto para a cidade
de São Paulo, que acompanha a disputa en

tre Fluminense e São Paulo. GLOBO,
DOMINGO, 16 H.

Rubinho Barichello tenta conquistar o vice

campeonato de "Formula 1", no circuito de

Suzuka, no Japão. GWBO, DOM, 2 H.

"O Reino das Águas Claras" é o episódio de
estréia do "Sítio do Pica-pau Amarelo".
Globo, segunda, 11:30 h.

"Kamayurá" é o documentário do "Expe
dições". Nesta edição, o programa exibe uma

viagem ao Parque Nacional 'do Xingu noMato
Grosso. A dupla Paula Saldanha e Roberto
Werneck passou duas semanas documentando'
os rituais dos índios kamayurá corno a

"Tarauanã", uma festa em que as danças e

músicas não têm hora para acabar. REDE

BRASIL, SEGUNDA, 22 H.

"Tarde de Noite", com Lília Cabral e Daniel
Dantas, é o próximo episódio do "Brava
Gente". Na história, o casal vai provar corno
uma mera coincidência é capaz de estragar
um casamento. GWBO, TERÇA, .22:35 H.

elhor
os seus

momentos íntimos
'�mor é poesia. Poesia se alimenta da

inspiração que um agradávelmomento pode
proporcionar".

KalahariMotel, dando-lhe todos os
motivos para amar e desfrutar de conforto.

privacidade e satisfação.

Rua Horácio Rubini, 1000 .. Barra do Rio Cerro
Fone 376..0105 e 376 ..0122 - Jaraguá do Sul

, A

DA IMPORTANCIA
da oração

Um homem recebeu, certa vez, a visita de alguns amigos.
- Gostaríamos muito que nos ensinasse aquilo que aprendeste todos estes anos -

disse um eles.
- Estou velho -, respondeu o homem,
- Velho e sábio -, disse outro. - Afinar de contas, sempre te vimos rezando durante

todo este tempo. O que conversas com Deus? Quais são as coisas importantes que
devemos pedir?

O homem sorriu.
- No começo, eu tinha o fervor da juventude, que acredita no impossível. Então,

eu me ajoelhava diante de Deus e pedia para que me desse forças para mudar a

humanidade.
"Aos poucos, vi que era urna tarefa além das minhas forças. Então comecei a pedir

a Deus que me ajudasse a mudar o que estava à minha volta".
- Neste caso, podemos garantir que parte de seu desejo foi atendido -, disse um

dos amigos. - Seu exemplo serviu para ajudar muita gente.
- Ajudei muita gente com meu exemplo; mesmo assim, sabia que não era a oração

perfeita. Só agora, no final de minha vida, é que entendi o pedido que devia ter feito
desde o início.

- E qual é este p.edido?
- Que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo.'

A ORAÇÃO que eu esqueci
Andando pelas ruas de São Paulo há tres semanas, recebi de um amigo - Edinho

- um panfleto chamado "Instante Sagrado." Impresso a quatro cores, em excelente

papel, ele não identificava nenhuma igreja ou o culto, apenas trazia urna oração no seu

verso.

Qual foi minha surpresa ao ver que quem assinava esta oração era - EU! Ela havia
sido publicada no início da década de 80, na contracapa de um livro de poesia. Não
pensei que resistisse ao tempo, nem que pudesse retomar as minhas mãos de maneira
tão misteriosa; mas, quando a reli, não me envergonhei do que havia escrito.

Já que estava naquele panfleto, e já que acredito em sinais, achei oportuno reproduzi
la aqui. Espero estimular cada leitor a escrever sua própria prece, pedindo para si e

para os outros aquilo que julga mais importante. Desta maneira, colocamos urna

vibração positiva em nosso coração, e ela há de contagiar tudo que nos cerca.

EIS'A ORAÇÃO:
Senhor, protegei as nossas dúvidas, porque aDúvida é umamaneira de rezar. É

ela que nos fazem crescer, poqrue nos obriga a olhar sem medo para as muitas

respostas de uma mesma pergunta. Epara que isto sejapossivel,
Senhor, protegei as nossas decisões, porque a Decisão é uma maneira de rezar.

Dai-nos coragempara, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho
e o outro. Que o nosso SIM seja sempre um SIM, e o nosso NÃO seja sempre um

NÃO. Que uma vez escolhido o caminho,jamais olhemospara trás, nem deixémos

que nossa alma seja roída pelo remorso. Epara que isto seja possível,
Senhor, protegei as nossas açoes, porque a Ação é uma maneira de rezar. Fazei

com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós
mesmos. Que possamos, através do trabalho e da Ação,'compartilhar um pouco do
amor que recebemos. Epara que isto seja possível,

Senhorprotegei os nossos sonhos, porque o Sonho é umamaneira de rezar. Fazei
com que, independente de nossa idade ou de nossa circunstância, sejamos capazes de
manter acesa 110 coração a chama sagrada da esperança e da perseverança. Epara
que isto seja possível,

Senhor, dai-nos sempre entusiasmo,porque o Entusiasmo é umamaneira de rezar.
É ele que nos liga aos Céus e a Terra, aos homens e as crianças, e nos diz que o desejo
é importante, emerece o nosso esforço. É ele que nos afirma que tudo épossível, desde
que estejamos totalmente comprometidos com o que fazermos. Epara que isto seja
possível,

Senhor,protegei-nos,porque a Vida é a únicamaneira que temosparamanifestar
o Teu milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo, que nós
continuemos transmutando o trigo em pão. E isto só é possível se tivermos Amor -

portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a tua companhia, e a companhia
de homens e mulheres que tem dúvidas, agem, sonham, se entusiasmam, e vivem
como se cada dia fosse totalmente dedicado a Tuagloria.

Amem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:��.��.o.'.�:.?�.��!��:?��.2.�?1 CADERNO PARCIMÓVEIS ç����.I�1?�r9.�9:.�
. , . •

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

IMOBILIARIA

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

.

• F:::::;o 55ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, TEMOS CLIENTES CADASTRADOS •

I _ .�j5139 TERRENO - CENTRO - AV MÁL DEODORQ DA
I

FONSECA, FRENTE = 30,70M - FUNDOS =-43�30M-
LADO A = 19,20 + 36,OOM - LADO B = 63,30M +

8,20M. Área do terreno 1,930.00';'2 Preço: 360,000.90 5236

'*" _, �íbh� r
5201'TERRENOj_ ESTRADA NOVA- R.JO�E PICOLLI- RES:
MIRANTE - FRENTj:= 14,30M - LADO DIREITO = 36,OOM.

58;1'128 FUNDOS= 14,OO� - LADO ESQUERDO,= 33,OOM. TO-
TERRENO TAL =

483,00M2.'\:Area
do terreno 483.00 m2 Preço:

- VILA
I 13 000.00

-

NOVA-R.
'

�:��
BRUGNAGO

TERRENO Porclmóveis

5228 TERRENO
CENTRO- .

R.JOÃO
DOUBRAWA

PROX.SUBSTAÇÃO
DACELESC.

12,00 X 22,OOM.
Área do terreno
264.00 m2 Preço:

G.-,__.......& 24,000.00

PIRCI.R t I DF vi.coeto. .....
I.\IOlJlI.l í f{ lOS

- VILARAU

RESIDENCIAL

RENASCENçA ,

LOTE 29-

TERRENO =

5199 TERRENO
ESTRADA NOVA- RES.
MIRANTE LOTE 02-
TERRENO = 28,90M
X 21,sOM = 803,9sM2
DE ESQUINA. fr�a do·
terreno 803.95 m2 ,\ <

, 0

preço: 27,OOO.qo
'.� ..

5230 TERRJ;NO.- TRES RIOS DO SUL - R.PREF.JOSE
BAUER LADO N° J 665. FRENTE = 24,OOM

LADO DIREITO = 30,OOM, FUNDOS = 24,OOM,
.

LADO ESQUERDO = 38,OOM. Área do terreno 800.00
m2 Preço: 28,000.00

5218 TERR�NÔ!�"
'CENTRO

AVGETULlO

VARGAS(ESQUINA) -

Área do terreno
876.90 m2 Preço:

180,000.00

TERRENO
VILA LENZI

R.N':' 360-
FRANCISCO
PIERMANN
LOTE ND02-

TERRENO

Is,OOM X
___ •__;,.,..., 34,OOM.Área

do terreno 510.00 m2 -Preço: 22,000.00

-

• 5197 TERRENO - VILA LENZI- R. ADAO NOROWSKI
- TERRENO = 399,OOM2 = 14,OOM X 28,sOM.Área

do terreno 399.00 m2 Preço: 17,500.00

5221 TERRENO
VILA LENZI - I

R.N°600

(MAf�CULlNO
MARTINS), LOTE 24
- FRENTE =

18,2sM, 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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BarraSul
A imobiliária da Barra'

Fone: (47) 376-0015
RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

com 760,00m2, sendo
térreo apto, c/dois quartos, sala,
eoz., BWC, garagem, idem, idem

parte superior e fundos do terreno

outra casa com 120,00m2 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
de pagamento.

Casa de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laie, 02

quartos e

demais
dependências,

terreno c/
389,00m2, a

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

Barra - R$ 28.000,06

LOCAÇÃO
• Salâ comercial c/ Oprox. 30,00m2, Rua Angelo Rubini, 418 . R$ 180,00

,

• Sala comercial c/ 37,00m2, Rua Angelo Rubini, 980, na Barra' R$ 250,00 ,,'
• Sala comercial c/36,00m2, Rua Angelo Rubini, 972, na Barra' R$ 250,00
• Sala comercial c/ 77,00m2, Rua Pastor A. Schneider, 1187, na Barra· R$
22000
• Sara para lanchonete c/ 100,00m2, Rua Pastar A. Scnheider, 4800 . R$
280,00

. .

'" d��tL��R$c��b:OOercado e lanchonete, Rua Pastor A,:, Schneider, 3660, RIO
• Sala comercial c/ 32,00[112, Rua João Franzner, nQ 400 . R$ 250,00
•

Apartamento c/ 03 quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus ,rG,(jJ.so 'a Iven a r ia c/205, OOm2,
Rengel, Rio Cerro' R$230,00'

24) 3
..

• Apartamento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Egídio terreno 324, 00m2 (13, 50x '

; li ·CTT

Bussarello, 324, na Barra' R$ 270,00 qtos, uma suite, eqpa, dua'i""'."'·
• ApariQmenta c/OI guarto e demais dependências, Rua Francisco Hrusckho,

salas, eoz .Iavand., garagem dois916, São, luis . R$ 200,00 '

• Apartarhento c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua Angelo carros, mesanino com sacada,
Ru!:iini, 1053, na Barra· R$ 280,00 tod�s e;quadrias em madeira de• Casa de madeira c/ 02 quartos, Rua Alwin Meier, s/nº, Jaraguá 99 . R$
150,00 . canela, murada, loealiz9da, na
• Casa de madeira c/ 02 quartos, garagem, loto Roeder, Rio Cerro' . R$ R 892 E

.

O / o

160,00 ua'\ - rvin oegEJ1�s n-.na
• Casa mista c/ 02 quartos, Rua Antonio J. Macedo, n�;,420, Jguá Esquerdo· BARRA - R$ 80.000,0,0 aceito

���1;�i��c/ 02 quartos e demais depe�dências, Rua Fra�cisco de Paula, earro\omo parte pl�amento.nº . R$ 100,00 _----------_,;;;;.-----,
• Casa de alvenaria c/ 02 quartos, garagem e demais dependências,
Rua José Maestri, na Barra - R$ 230,00
• Casa de alvenaria c/ 03 quartos, garagem, murada, churrasqueira,
Rua João Maass, lote 51 . R$ 230,00
• Casa nova de alvenaria c/ 03 quartos, garqgem e demais dependências,
Rua José Rosá, 250, na Barra '. R$ 275,00

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

alvenaria com

48,OQm2, terreno

c/ 1.320,00m2
(33,00x40,00),
toda murada,

localizada à Rua Bertha
.. Weege n º 3561, Barra

- R$ 60.000,00 (O PREÇO BAIXOU PARA

R$ 50.000,00) ,Pareimóveis
PIR(FIUI/)/;,,\l:(,OCIU)

I.l/0H/1. r íR lOS

.�
VILSO

" ,

D�\IMOVEIS

140 - JOÃO PESSOA - casa em alvenariâ,
com 78m2, 3 dorm., sala, cozinhai 2 bwc,
garagem e lavanderia. Terreno com

345,58m2 Rua Francisco Panstein, 28 -

R$ 25.000,00

com 63,OOm2, 2 dorm., sala, cozinha, bwc,
salão.de festa, bar, cancha de bocha, chur., '

lagoa de peixe e palmito. Terreno:
10.325,OOm2 - Rua Frederico Todt,

(servidão) continuação. R$ 100.000,00

«4li�lCeI. ��cópid Gomes

de Oliveira, 1207
. � ti.

Jaraguá 'do Sul I se'

vilsoncorretor@netuno.com.br

106 - TIFA MARTiN-'&:;:JJ4,OOn:l�, ;:)i�orr\'cdl3 - Barra do R�erro - alvenaria com

sala, coz., bwc, lavand�ia, garfJ}\'f( ivL I � 73;�q:lr:3 dorm., sala, coz., DWC.
-

Terreno 2.800,00m2. Rua Inneu 'IJ��.�l�r.er.:;;."ri;Jerreno com 497,00. Ru� Bertha-Weege,
R$ 40.000,00 1645 - R$ 37.000,00

,

110 - Barra do Rio Cerro - Casa alvenaria,
3 dorm., sala, copa, cOZ., 2 bwc, varanda, c/

laje. Terreno 1.065,00m2 - Rua Bertha

Weege, 1637 - R$ 65.000,00 - aceita

proposta

108 - VILA LALAU - 3 dorm., sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, gara'gem.
Terreno 484m2 -Rua Major Júlio Ferreira,

105 - R$ 45.000,00

- . LOCAÇÃO ,Vií� No�a APTO,,-.� �ormit:,:e ?emais d�p. �$ 250,00
_.

109-JOAOPESSOA-3dorm.,sala,cozinhq,
bwc. Terreno 686,00m2. Rua Arthur

Gonçalves de Araujo, 601. R$ 20.000,00

150 - ANA PAULA - Casa em

alvenaria com 140m2, 3qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem. Rua Adenor

Horongoso, 277 - R$ 40.000,00 (aceita
carro ou caminhão). Terreno 350m2

Centro CASA - 3 qtos, e demais c!�pendênc.ias. R$ 280,00
�� .;.;�,_/-J.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I ������/O �:o ?�o��!��:� o�: o��?}o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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•

523 - Figueira - Casa alvenaria cl
132m2 - 04 quartos, terreno cl 375
m2. Rua 913, Loteam .. Divinópolis.
.................................. 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
518 - Chico Paula - Casa mista cl
100m2 - 3 quartos + 2 salas. "TERRENOS À VENDA":
Terreno cl 470m2. Rua Fco. 128 - Amizade - Terreno ct 728,75
Paula ; R$ 32.000,00 m2. Rua Roberto Ziermermann -

516 - Figueira - Casa alvenaria com Loteamento Behling R$,29 000,.00 ...

laje cl 120m2 (fase acabamento) - 108 - Amizade - Terreno cl 557,QOm2,•.__
3 dormitórios. Morro Boa Vista........ Rua Jõao Batista Rudo)f r� 'R'esid:
.. ; R$ 23.000,00 Versalhes. (asfaltado) R$ 3,;3.000,00
514 - Jardim Lenzi - Sobrado fase 134 - Barra - Terreno cl i84�,1)0'11
acabamento cl 209m2 - 1 suite + 2 sOam. do Botafogo ........ R$ 1:0[(10 '

quartos. Rua Franclsco Piermann,.... 118 - Centro - Terreno cl i57��2!
..................................R$ 65.000,00 xlmo ponte do Bradesco ...R$ 48.00 ,

501 - Nova Brasília - Casa alv. ct 133 - Chico Paula -':TeTreno cl
181m2 - 1 suíte + 2 q. + sala 546,84m2 (14X39i:�ximo-posto�
comI. c/.75m2. Rua DOna Anto

.. ni.a,.
Marcolla ....

:
.....

�
....'.. ·.R;$ 25.000,00

................................. R$ 98.000,00 115 - Jardim L 1- Terren
520 - Ouro Verde - Casa alve,naria.... Rua Marcelo Ba i, .. \ ...... R$ .

cl 114m2 - 03 quartos, terreno cj-l-1.>4�-wJardim·Leozi t Terreno c/JtA
516m2. Rua Elisa Wolkmann, ....� ... !.. (15x32). Rua Es��r1Idina Junkes, (rua
....................................R$ 29.000,QO com i!S,falto).i:" .. ;I ... , ...... R$ 15.000,00
524 - Rau - Casa de madei�a 'c.1 ;; 1i'7JlJilliJôão'>�eÍ;!Í9a t Terreno cl 1.750
100m2 - 03 quartos, terreno d 43n_!:r;,m2. Próx. Polité àe Schroeder - ótimo

'll�" IIW[m2. Rua Luís Picolli (cl asfalto). i j.. terreno ; I R$ 16.000,00
.............R$ 25.000,00 -

NegOCiável. .1
...
27.

, ee

-

s

Rio Ce�r? I TEl;.rreno cl 750 m2 +

515 - .VIIa Lenzi - Sobrado cl 2�5�,,���e�,,;L;,.,.dO,!J'� BR,. SC 416, antes
- 1 suíte + 2 quartos, cl sala foml. Nanete IOFa'lIlas R$ 17.000,00
Rua Marcelo Barbi, .... R$ 98.50000 124 - Rio CerromJ: -

�S�.7no cl 780 m2
517 - VIla Nova - Sobrado cl 4 ote'amento Alzira
- 1 suíte cl hidra + 4 quartos, R'$\1,:?500,00
sala comI. (+- de 80m2), garag .

Terreno cl 4511,�0 m2
3 automóveis e demais dependê (12x37,60) - próx. Estofados JaFal.l'll ...
cias. Rua Olívio D. Brugnag R$ 15.00à;UQ)4 _---- -- --------,
6l!4, � R$ 220.000,0 132 - Vila Lalau - Terreno residenciar<:i
"CASAS A VENDA": cl +- 900m2 R$ 65.000,00
503 - Centro - Cas;a de madéirá c. 11!2 :::. VHã Nova - Terreno cl 17x38 =

100m2 - 3 quart9s'r1errenõC7""�64b'·m�. Rua Waldemar Rabello, lateral
396m2. Centro -I .

de fronte Rua 2S,de Julho ....... R$ 27.000,00
• • ••• • •

Unimed ...
........................................R$ 37.000,00
S19 - Nereu Ramos - Casa alvenaria
'com laje cl 70m2 - 4 dormitórios.
Loteamento Zanghelini, .. R$ 29.000,00
525 - VIla Lenzi - Casa alvenaria cl 97
m2 - 3 quartos, terreno cl 473m2. Rua
Vitor Rosemberg R$ 48.000,00
509 - Centro - Sala Comercial cl 33m2.
Rua Guilherme Hering, Centro - próx.
Farmácia Baruffi R$ 18.000,00

•

•
I

• CONSULTE-NOS SOBRE

OUTROS IMÓVEIS.

•

� , !Ii",�,j \\,!}àJí1 % \\-,;_ m r·i"'''''''''"
","""

�j(i\I1OiI_IIMÓVEIS��m:��'l�':o>%lill>1���w'.W'K4W l

E-
.

diYnetunoocombr
•

•

MARIMAR
IMÓVEiS

•

'" "I '\," ;�f "
TERRENOS: , �Ret. ** - Com terreno de,f 16m2 e área construída de'
Amizade: ! r'-'-�-·_---�"'l I sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais dependênci Tem sendo: 02 dormi 'os, O I suíte e demais dependências. Valor
Ref. 28 - Com área de 15.600m2, tloJalizado.na,RlIa.Roberet II' construção nos fundos com

..
�.Jdormitório, cozinha e bwc. Y.,(iI "'" fI.� ��.ººº,ººLlZ�eman.n. Valor R$ 320.000,00. ,.1.'. I ....

�;(. ',J'í'dt,;;i1 .1. 70.000,00 �i ff'''-«'-'''-��'-«�--� I '

Sao LUIz: ;
,', '" I I São Luiz:. I i I 6iS . DOS: i

.

.

Loteamento Mariano - Com área �Pt1u:�ll,,?"!!!�ar�)
,

Ret. ** - Com terreno d� 360m2 e 100m2 de área co?s4uída '1:' i1
alau: i! .

Colégio Jonas Alves. Valor a partir de � 9.000,00, sendo sendo: 02 dormitórios e d�fnaiS dependências. Valelr R$ J�.�,OO ! ;R w/ 18 - C0'ir t1rreno de 597m2 e 286m2 de área construídaentradamais parcelamento até 6' (Podendo sfr'�����.Q�?o'�!?r)i.
.

I I '.' ;'\ sendo; ;02 dirrritórios, O I suíte e demais dependências.
Ret. 30 - Com área de 1.091 m2, locaJi IUda Fig';lei[a: I I I �Vak)r"R$>170:0qO,00 -,

Imperador. Valor R$ 15.000,00. Re��b'1 .1t<\e��2pjlj i9'fOm2?e área&;� ,�t.J,;�I'Y;!;=p:)rn terreno d� ,3�6m2 e 3�()m2 de ár�a
Jaraguá Esquerdo: sendo: 03 !:I0i

..

�u�1 �}�ep:l�� �.?d.,efl�lfJe'A'e'ffr�val �:;�;ru�df,\",,�endo: 04 dormitórios, 02 sUI:es e demais
Ref. 32 - Com área de 6.720m2, localizado na Rua Bahia, 32.500,00.1 I {ii'" f',,,, ,'ii,{, Iii" ", I� I ependenclas. Valor R4 90.000.00 (Construçao em faze de

podendo ser desmembrado em terrenos menores. Valor (Casa nova faltando alguns acabame�tÓs) . acabamento).! '\."'���:�:':(:1».-.:::;_ ,_)K>..��0.w,.,�W<f.,,_'©;:li;�" !
total R$ 240.000,00. Ret. 97 - Gorn terreno de 400m2�, 2Z0m2 de área construída' Ilha da Figueira:
Centenário: sendo: 03 � d�pendências. Valor R$ Ret. 65 - Com terreno de 871 rn? e 439m2 de área
Ret. 61 - Com área de 784m2, localizado próximo aAPAE. 50.000,00. construída sendo: 03 dormitórios, O I suíte, sala intima e

•

. Valor R$ 50.000,00. Ret. 128 - Com terreno de 405m2 e 162m2 de área construída demais dependências. Valor R$ 150.000,00 (Possuí lagoa
Vila Lenzi: sendo; 03 dormitórios e demais dependênciãs . Valor R$ de peixe).
Ref. 73 - Com área de 644m2, próximo Colégio Giardini 60.000.00
Lenzi. Valor R$ 20.000,00. Nereu Ramos:

•

•

•

•

Ret. 64 - Com terreno. de 595m2 e 100m2 de área construída
sendo 02 Dormitórios e demais dependências. Valor R$
20.000,00
Centenário;

CASAS TERREA: Ret. 166 - Com terreno de 450m2 e 250m2 de área construída
Vila lalau: sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina.
Ref.03-Comterrenode420m2e I 50m2 de áreaconstruída Valor R$ 78.0qO,00.
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$ Ana Paula:
65.000,00. Ret. ** - Com terreno de 322m2 e 136m2 de área construída
Ret. 19 - Com terreno de 345m2 e 230m2 de área sendo: 02 dormitórios, O I suíte e demais dependências. Valor R$
construída sendo: 02 dormitórios e demais dependências. 33.000,00 (Casa nova, falta pintura, piso cerâmico e instalação
Valor R$ 60.000,00 (Troca em um sítio de menorValor) . elétrica).

iliBa,-II,B:'..mBlm

VilaRau;
Ret. ** - Com área de 427m2, localizado na Rua Afonso

Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.

Schoroeder I:
Ret. ** - Com área de I I morgos, contendo: O I casa,
35.000 pés' de palmitos (reflorestado), 10.000 pés de

palmeiras, 02 lagos de peixe, 05 cachoeiras no sítio. Valor'
R$ 45.000,00 (Estuda-se propostas)
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*Temos outras opções. confira.
*Temos Carta de Crédito Imobiliário. para: aquisição. •

construção ou reforma,
*Temos casas em construção e também construímos.
*Financiamos o imóvel através da Caixa Econômica •

.Federal.
. -' 111801fll1 - IH083N31f11 \fH:fyT)I 801f11I • SI3/\QIfIII OH8N\f1::! - SI3/\QIfIII 3q.�9-:®.5:l1::!9·
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�.�.�?�.��?p.?\�Y� CADERNO PARCIMÓVEIS
•

RANCHO
IMOVEIS

Umaparceria correta.
CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

ir373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro
.

GUARAMIRIM - SC

Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2-
5 quartos - Terreno com

450m2 - Rua Max Dõering -

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

Cód. 376 - Casa em

Alvenaria com 170m
-

quartos�':IerrãÍ1õj5.iii
?,43m2 - Rua Victor
Bramoski CENTRO

GU�RAM'iF\'f�ª SEC�LUS
R�OOO,OO

I

Cód. 965 - Casa em �lvenarial"CQm 15::;�02 quarto�rO-1
suíte - Terreno com 560m2 - Rua EXRêdigipnário,Olímpio
José Borges - Bairro Avaí - Guaram'rim ' R$40.000,00.

Cód. 967 - Casa em alvenaria co 115m2 - 03 quartos
Terreno com 378m2 - Rua Profes�r José Mota Pires -

Centro - GLiaramirim - Rct50.000,ÓO.·
.
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você ta
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.: •• •

SÁBADO, 13 de outubro de 2001

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

Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos:
Terreno com 450m2 - Rua Expedicionário Olimpio José
Borges - R$ 14,500,00.

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

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.

GUARAMIRIM - RIO BRANCO E SERENATA
'-1
Côd. 871 - Casa em alvenaria com 360m2 - 03 suítes -

Teheno com 3.300m2 - Rua Emílio Manke - Rio Branco -

R1250.000,00.
.Cód. 868 - Terreno com 270.111 m2 - Estrada Sereneta -

RS1300.000,00.

-m com a

L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS· MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -
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PARCIMOVEIS

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

Terreno com 420m2 - Rua José Dequech - R$ 75.000,00
,,-

!

('Cõéi'Tsã- Casã emàlvenaria com 138;;-2�-1- suit; ';'2'=""'::-
quarto�i Terrenocom 48 - PEklro Francisc

.

a 90,00 �
.

I �. 89"�'�á�ã"élh alv naria com 138m2,- 3 qua

�b�b�rO:JJ:m 15��J RI a Valdir Marcelind� 107,.1���;,�'
I-I

Cód: 890 - Casa e Ivenaria com 136�2 -'01 suíte +02 3 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02

-quartos - Terreno. com 630m2 - Rua Pedro Fr Jerreno com 392m2 - Rua Beijamim Girardi - Vila

R$ 60.000,00. '\ 38.000,00!

'GLARAMIRIM - AVAí rGü-iirÃ�il�:;I�!IGRANTES
.

Cód. 371 - Casa e�alvenaria com 70m2, 02 quartos -

'

I, Ci/'(/�<"(ll'
Terreno com 450m2'- Rua Plácido Afonsp Raussis - Cód. 956 -teãsa ém a'fvenaria corp 224m2 - 06 quartos -

R$17.000,00 + finanqjamento. I Terreno!coITfS:000m2 - Rua ROdolfo Tepasse -

" \ ,l ;;�o·t�'� __�,__"J I

.

'

'

_ ____,

""#' I GUARAIYIIR!M: N_OYA ESPERANÇA
-

/' ��:o��:�r:",.:,'::2��:o��:;;

Cód. 876 - Casa em

---"_"_' alvenaria com 230m2 -

Terreno com 450m2 - Rua
Jenoveva Pisetta CENTRO
GUARAMIRIM

R$ 150.000,00.

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1

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

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

Realizando seu sonho imobiliário
FONES/FAX (047) 275-2990 - 275-2920 - 275'-2777

COO 131 - VILA NOVA - Casa em alvenaria
medindo 235,61 m2 - Valor 135.000,00

COO 121 - VILA RAU -;- Casa em alvenaria
2 quartos - Valor R$ 48.000,00

COO 105 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em

alvenaria faltando acabamento - Valor R$ 27.000,00
-;

Imobiliária dardlm

Jaraguá Ltda. CRE'CIW572�J

OFERTA DA SEMANA
VILA LALAU - casa em

alv. cl 150m2 - 3

quartos, 2 salas,
cozinha, banheiro
social, área serviço,
churrasqueira, garagem
pI 3 carros. Valor R$
65.000,00 (próx.
Marisol)

BARRA RIO CERRO (lot. Papp) -

ótima casa em alv. - cl 200m2 -

suíte cl banheira + 2 quartos, 2
salas, cozinha, 2 bwc, área serviço,
churrasqueira, garagem pI 3 carros

- Terreno: 450m2, Valor R$
75.000,00, (próx, Malwee Malhas)

r--'''·'',···c'-------·--'--·----r-·--'-'-,

SÃO LUISGONZAGA - ótima casa
em alv, - cl 150m2, 4 qtos, sala
estar, sala jantar, cozinha, 2 bwc,
área serviço;garagem - Terreno:
450m2• Valor R$ 50.000,00,
(próx. CAIC)

COO 089 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em
alvenaria EXCELENTE medindo 180.00m2-

Valor R$ 95.000,00

COO 108 - JARAGUÁ ESQUERDO - Sobrado
mobiliado NOVO - Valor .R$ 125.000,00

h

EDIFÍCIO
Ed. Dianthus
Ed. Karine
Ed. Rebelo
Ed. Picolli
Ed, Chiodine
Ed. San Gabriel
Ed. Jacó Emmendoerferr

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Cobertura cf acabamento de la
Centro: 2 dorm. cf garagem
Centro: 3 dorm. cf garagem
Centro: 3 dorrn, + dep. cf garagem
Centro: suíte + 2 dorrn, 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$ 400,00

- CENTRO - Ed, Christiane Monique cf 144m2 - 2 qtos + dep. empregada, sala cf sacada, 2 bwcs,
área serviço, garagem - R$ 45.000,00 (negociável)
- CENTRO - ótimo apto. cf 140m2 - suíte + 2 qtos + dep. - R$ 50.000,00
- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
- CENTRO - Ed. Royal Barg cf 120m2 - suíte + 2 qtos - R$ 110.000,00
- CENTRO - Ed. Florença cf 70m2 - 1 quarto, cf garagem - R$ 39.000,00
- CENTRO - Ed. Jaraguá cL 90m2 - 02 qtos + dep., garagem - R$ 60.000,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep. - R$ 80.000,00 (neg)

CASAS
DESCRIÇÃO DO IM�
Casa boa cf 4 dorm. + piscina
Casa. Comercial - R. João Picolli
Casa Comercial - R. Frederico Bartel
Casa em Alv.· cf 4 dorm. cf garagem
Casa madeira cf 3 dorm. cf garagem
Casa mista cf 3 dorm. cf 2 garagens

SALAs COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac

LOCALIDADE
Vila Lenzi
Centro
Centro
São Luis Gonzaga
Centro
Centro

LOCALIDADE

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

! 'tENTRO DACIOA
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ lO,OOm2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A TENÇAO
Precisa de dinheiro?

ARQUITETOS

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE

ARCHICAD original, versão
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

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

Rua Alto Bauer, )

próximo a Apae,
medindo 392m2, no
valor R$ 7.500,00,
aceita carro, moto e\
outros. Tratar:
9963-5090.

I Lar Imóveisr
....

275-2010/9101-9028/9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fons,ca, 583

MOVEIS
wmllprttfwJlloll chiWl6l/1efrem11

Ligue com cheque pré
até 12 vezes

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

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 neqoctàvels, 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, balrro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício

.

Jardim São Luís. Entrada R$ 7.754,00 negociáveis.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1
sala, 3 qtos. cl sacada pI lagoa e garagem pI 2 carros. Parte
inferior c/ 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 entr. e assumir 01
salário mínimo mensal:.

. - Terreno no B. Santo Antonio - somente R$ 5.500,00 quitado.
- Casa de alvenarta, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.· Terreno
cl 600m2 (15x10) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. 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.

Vende-se terreno, c/
540m2 de esquina
no loteamento
Souza. R$ 6.000,00.

. Tratar: 370- 1788.

Barbada - Vendo 8
lotes em

Massaranduba

prontos para
construir com total
infra-estrutura,
ótima localização _

por apenas
R$ 30.000,00.
Tratar: 99635090,
cóm Ailton.

COMPRO
·

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

visto, em dinheiro -.
. Tratar:

·
(47) 522-0256 ou

(47) 9968-0588

não vendo seu corro,
ele é dinheiro, liguel

Vende-se terreno cf
332m2, com 1/2 água
de madeira,
loteamento

Zanghilini.
R$ 7.000,00 +

.

parcelas.
Tratar: 370-1788.

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

Vende-se terreno na

praia de Barra do
Sul. Valor R$
1.300,00 ou troca-se

por moto no valor e
assumir prestações.
Tratar: 9903-0006.

EMPRÉSTIMO PARA
FUN. PÚBLICOS AUlASDEINGLÊS,

com Canadense,
particular e avançado,

em seu lar.
Tratar:

91 I 1-8917, com
professor Sammy

Vende-se terreno na

praia Barra do Sul.
R$ 1.300,00, ou ,

troca-se por moto no

valor e assumir

prestações. Trotor:
9903-0006.

com desconto em folho
até 36x.
·Tratar:

(47) 3035-2885
(47) 303574236
(47) 9905-2764

Vendo tefreno no

Brccinho, em
Schroeder, cf
170.000m2, com
água e energia.
Tratar: 9973-9313.

Vendo terreno com

1 01.000m2, em
Santa Luzia, Jaraguá
do Sul, com
nascente água, luz,
próximo escola,
posto saúde, ônibus,
próprio para lagoa

. peixe, plantação,
recreativa, área de
lazer ou
investimento.
Tratar: (47) 435-
0964 ou 453- 1023.

,

CHACARA ACERTENA ESCOLHA:
SdiIÜti:�Lançhes U

371-2447
. O melhor atendimento da c::idade

FAÇA SEUINVESTIMENTOCOMSEGURANÇA EOOAUDADE:adquira uma
cháracade 20.000m2, 4O.000m2, 60.000m2ou 200.000m2, junto a riqueza natural
da região, em uma área privativa, com trilha ecológica, flora e fa400 nativas,
nascentes, lagos com peixes, quiosque com rnuJTasqueira à beira da riacho,
pontilhão e passarela de eucaliptos, área para quadra de entreternimento,

saniláriQs com faça filtro com tratamento septico, rede elétrico com posteamento e

iluminação nas áreas de circulação. Realize o sonho de morar junto a natureza com

as águas do rio correndo entre as pedras e o barulho mágico que produzem.
.

Quatrdade de vida com fáo1 acesso e ótima localização é tudo o que você precisa a
6km do centro, Rio Molha 400m após a gruta, 1 º acesso a esquerda, servidão das

palmeiraskm3.Tratar: 370-856300 9975-01 02

Vende-se terreno
localizado na rua

patrimônio, medindo
422,50m2, pronto'
para construir no
valor de

'

R$ 6.500,00.
Tratar: 9963-5090.

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

Vende-se terreno na

"ESQUADRIASJARAGU·A",

.

COMPRA-SE MERCADO
Instalações para mercado/
mercearia com estoque,'

equipamentos e ponto completo, de
preferência em funcionamento.

(47) 9105-5464

.
ALUMíNIO SOB MEDIDA

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

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medcli-n@netuno.com.br
DALTERRA LIMPA FOSSA

t
Sua melhor oP9ão de prazer

v4tffl�tvtPtt", 2.,4 '....Y"AS
Atendemos Eles, E!as e Casais

Oespedidas de. Solteiro,
. massagens erótic:as

F'ONE: (47) 9991 �866B
·

Jaraguá do Sul e região Jhony

Orfamento sem compromisso
��
���-.L1MPESA DE FOSSAS;Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776

sala 9 - Jaraguá do Sul - se
.DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
/

BANHEIROS'ECAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.L1GAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: (47) 370-0778
PLANTÃO: (47) 9117-4113Fone/Fax: 371-4724

Ruo Urubici, 1027 - Lateral do José Picolli - Lote 31 • Estrado Novo - Joroguó do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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00R$,
De entrada

+36 vezes fixas

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

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO SUL

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA:

CAD Confecção - 60h.

· MOPE (Treinamento Específico para Condutores de Veículos

Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos) - 40h.
· Soldagem Industrial"':' 80h.

· Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico - 60h.

Pesador 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m

2
, térreo, 02 quartos, garagem

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

'

de RS 500,00 (corrigidas pelo CUB) .
. À vista RS 33.000,00 (aceito propostas)

L�H\11 mMe 1\1 IJJ
Empreendimentos Imobiliários

�
�

372·1499
371·3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA �
li 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, S/N

É TUDO O QUEVOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS
VCS EMPREEND:IMENTOS :IMOB:IL:IÁR:IOS LTDA

Chiodini ALUGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1438 - SALA 04

CRECII43!1-J

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

gemais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.

.

214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 Q andar - 1 suíte, 1 qto e demais
dependências + área anexa de 27,OOm2 - R$ 58.000,00
- Possuímos também apartamentos central de 2 e 3 quar
tos através de sistema de condomínio.
- Consulte-nos.
304 - Terreno com 3.719,25 - Rua Ana Zacko (LateralWalter
Marquardt) - R$ 62.000,00

.

319 - Terreno com 825,71 m2 - Centro - Rua Nelson Nasato
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.
404 - Casa alvenaria com 120,OOm2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$ 28.000,00
(aceita automóvel de menor valor).

.'

405 - Casa Madeira - RuaAdelina - Schroeder - área de 108,OOm2
- Terreno com 450,00m2. Aceita auomóvel como parte do

pagamento - R$ 15.000,00

,
406 - Casa alvenaria Bairro Czemiewicz - Rua Henrique Sohn -

I; área de 210,OOm2 - Terreno com 1.300,OOm2 - 1 suíte, 2 quartos,

I
bwc, copa, cozinha, dep. empregada, escritório, lavanderia ampla,
sala e churrasqueira - R$ 106.900,00

I. Terreno com 535�5�!;,���ina, no loteamento 1Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo, Valor R$
20.000,00. .

• Terreno com área de 442,00m2 (13x34), sito no
loteament� Pierrncnn, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

.

1• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina

Ma!ícatto. Valor R$ 20,000,00.
• Dois terrenos com 420,00m2 (cada), no

loteamento O Dia. Jaraguá Esquerdo. Valor R$
1-1.000,00. .

1I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

Cristovão. Valor R$12,000,OO.
, CASAS

• Casa de alvenaria com 130,00m2, situado no

loteamento Zangheline. Valor R$ 30.000,00.
• Casa de alvenaria com 397,00m2, Vila Nova.
• Casa de Alvenaria com 400,OOm2, Centro.

I'I.
1/2 (meia) Água de Alvenaria, 40,00m2, na Rua

.

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

• 1/2 (meio] Água de madeira, loteamento O�ro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meia) Água demadeira, loteamento Ouro

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM
ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA

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

I·
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Informativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇAo DE ÁRBITROS TERÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORES DE IMOVEIS

° 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 - Videirá;
19/11 à 30/11 - Criciúma;
01/12/ à 14/12 - Brusque;
Os cursos serão ministrados em locais a serem
informàdoS oportunamente das 08:00 às 12:00 horas
com carga de 40 horas aula, O investimento é de R$
360,00, que pode ser parcelado em 04 vezes. Para
corretores de imóveis está sendo 'oferecido
uma bonificação de 50%, ficando o curso por R$
180,00, que poderá ser parcelado em 02 vezes. Será
fornecida apostila e certificado de conclusão.
A proposta do Curso
O curso visa habilitar pessoas a administrar conflitos
através das técnicas de Negociação, Mediação,
Conciliação e Arbitragem, tanta para abrir um campo
de trabalho, como para utilizar essas técnicas em seu
ambiente de trabalho, melhorando a qualidade de
relacionamento com empregados, gerentes,
fornecedores e, principalmente, com os clientes.
Com a recente criação de Câmaras de Mediação e

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

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

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

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

Atenciosamente,
A Diretoria

•••

CREC11541-J VENDE:

COMO
UM DOCE

DE CRIANÇA

Cód. 0214.- TERRENO LOCALIZADO NA BR-280, km 72 (Entrada
Rodeio Crioulo), cl 493,00m2, edificado cl casa de rnadeira c/ 35,OOm2 +
galpão com estruturametálica equipado para fábrica de laje pré-moldada,

contendo 1 vibrador, 1 betoneira, 1 compressor de ar, 1 máquina de cortar ferro,
179 formas comuns, 20 formas trelisadas, 2 formas pi palanques, I aparelhode
fax + um caminhão Ford 600, ano 1980, motor 1 1 113. Valor R$ 53.000,00.

Negociáveis (Aceita-se automóvelno negócio)

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

o
' ..
'"

'"

i
'"
o

'"
II>
o
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SÁBADO, 13 de outubro de 200�

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.com.br/d i n h ei ro

Classimóveis CORREIO DO POVO'; 13
................................................................

CONTRATA-SE
Imedioto divulgadora
para meio período.

Interessadas entrar em contoto, com
a Oaiana, no telefone:
370-0074 ou 377 -6846

Leani
v e i e

275-3108

Rua Frederico Todt -

Amizade
3 dorm. e demais

dependências

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

churrasqueira

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

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01-Centro - Jaragua doSul

",alte�
II)
PI
N
0\
...
U
w
D<:
U

Corretor de Imóveis .

E-mail: grotewold@netuno.com.br

• CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi, ótimo local. Rua Jaime Gadotti,
Rua com asfalto, contendo 3 quartos, salâ, copa, cozinha, bwc, lov,
gàragem + área de 70m2, coberta com laje para ampliação em terreno

de 435m2, todo murado, Valor R$ 60.000,00
• TERRENO· loto Divinópolis (Figueira), 397m2• R$ 15,000,00

(r � :;

Conhe�a O sistema de casa

·

'

pré-fabricada em concreto

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

lavandeira com móveis sob medido. Prédio Novo, com piscina e salão de festa, com
duas vogas no garagem. Valor o negociar. Tratar com Sr. Osmar, fone

comercial 371-4135 Ramal21, ou fone residencial
370-8336, após as 18:00 horas. '

Vende-se apartamento de 1 quarto mobiliado;
em Borro Velho, proia do tabuleiro, avenida

asfaltado, prédio de frente poro o mar. Valor RS
19.000,00, aceito-se veículo como porte do

pagamento, QU proposto. Tratar: 312-161O.

Wc »LE Iil (0**47)
372-2903
9973-3623

20 CASA ALVENARIA·
AMIZADE· FREDERICO TODT •

03 QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, BWC, LAVANDERIA,
GARAGEM· TERRENO 420,00
M2, Área do terreno 420.00 m2
Área Benfeitorias 120.00 m2

Preço: 47,000.00

59 CASA ALVENARIA·
CENTRO· R. EMíLIO STEIN, 205 .

02 SUÍTES, MESANINO, 02
LAVANDERIAS 02 BWC, COPA!
COZINHA, GARAGEM P/ 02

CARROS. Área do terreno 325.00
m2 Área Benfeitorias 210.00 m2

Preço: 120,000.00

94 APTO - ROYAL BARG - CENTRO - AV. MAL
DEODORO DA FONSECA 01 SUÍTE, 02

QUARTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA,'
BWC, SACADA COM CHURRASQUEIRA,

GARAGEM, SALÃO DE FESTAS E PISCINA.
INCLUINDO MÓVEIS SOB MEDIDA. ACEITA
SE CARRO, TERRENO E PARCELAMENTO.
Área do terreno 0.00 m2 Área Benfeitorias

134,00m2 - Preço: 115,000.00

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul" SC
www.wolfimoveis.hpg ..com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493
ir 370-1788 - Fax: 275-2294

I

I
I
I

"I
I
I

APARTAMENTOS
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 dorms. cf 80m2 - Nova Brasília - Rua José
Emmendõerfer. Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF, SUELEN - 3 dorms. cf 110m2 - Czerniewicz - R$ 52,.000,00

WLelho-v� €V CUfLM;, vlW\hcv co-Y\N0Y'}CLY

� MíAncv.Y opÇÕ0:Y � WLelho-ve:Y
� e- co-m;�e:Y 'preço-s",

VENDE· Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá -

R$ 20.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
VENDE· Chácara com 252,500m2, casa mista com 97m\2,
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
tomes de Oliveira, 1320 - Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE - Casa de madeira cf 115m2, em terreno de 377,50m2
• Rua 529 (P.A. Freitas) - Centro - Barra Velha -'R$ 17.000,00
ALUGA· Sala comercial - 'Av. Getúlio Varas, 21 - Centro·
Corupá - R$ 270,00

.

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

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

Mini-chácara com

casa de alvenaria de
70,OOm2 (3 quartos) -

terreno com aprox.
3.000,00m2

Localizada na ilha da
Figueira (próx. Super.
Dalpias), rua

pavimentada

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prazer em
atender bem.

forno o \enhO

PROMOÇÃO OA seMANA
Bife a Parmegiana

AcoMpanha arroz e fritas � R$II,90

Pizza Gigante com

mini brinde - R$ 18,90
Pizza Grande COh1

mini brinde - R$ 14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$l2,90
Por9ão da Casa

(Alca:ra, picanha, cala��esa,.peito e Ri! 1500corafao de franso e a,p"" f"to) tf,

Entregamos em Guaramirim

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

IVE COGUMELOS
IMllItIINDIMIN'O.
ÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
empresa fornece suporte técnico

e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
.

do produto a

RS 130,00 o Kgc-
�

75-6271

MÓVEIS
r41111 / IplIrlIlmentoll ÚláCDrQl / terrfllOl

Vende-se casa no

Czerniewicz.
R$ 75.000,00.
Tratar: 371-9319 ..

Vende-se casa de
alvenaria, no bairro

Jaraguá Esquerdo,
próx. Carrocerias
Argi, 4 qtos, sala,
coz., bwc, lav., c/
laje e terreno c/
400m2, faltando
acabo Externo.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9122-4198,'
com Walter.

Vende-se casa de
alvenaria com 60m2,
à 2km do Centro,
com télefone
instalado, terreno de

esquina medindo
16,5x25, Lot.
Juventus. Aceita-se
carro no negócio.
R$ 18.000,00.
Tratar: 376-0210.

Procuro casa grande
para alugar,
preferencia 2 pisos,
não preciso ser na

região central. Valor

BOA NOTICIA
Para funcionários público,
estadual de todos os

órgãos, empréstimo com a

menor taxa de juros, sem
consulta do SPC ou

SERASA, agora também
para Jaraguá do Sul e

região. Trotar: 275-
1752

,

ou 9991-6366

<;\.. J/
II IJ/IIIIIIttt".,;;O:::' Transpor-te
CDminh}, s $'01 para:

�lfI!fSIKIrlrI Efp«ial F(leu Idade (local).

.' (47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Jaraquá do Sul - SC

Fone (47) 275-0203Fax ,371-8351
I

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins resinados
e departamento próprio de arte-final,resinagem e montagem
Ternos ótimos preços!

\\�� .::
,[

- www.destaquebrindes.com.br
1.1

Rua: Joio Jal!uárlo A roso,268, Jara uá Es uerdo - Jara uá do Sul- se

I

I

até R$ 650,00.
Tratar: 275-3741.

Vende-se uma casa

de alvenaria
escriturada, com
terreno de 468m2,
construído "com
ll8m2. Localizada
na Vila Lenzi.
R$ 70.000,00.
Tratar: 372-0815.

Aluga-se casa no

bairro Amizade,
próximo Colégio
Alberto Bauer,
contendo 2 qtos + 1
suíte. R$ 500,00.
Tratar: 9975-0180
ou 371-2726,
sábado e domingo,
'ou após 18:00hs.

Vendo casa mista

(140m2), com
terreno de
14.500m2, com
água boa, 4 lagoas,
e pomorern
Schroeder, Aceita
troca por casa em

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.

CASA DE'
ALVENARIA
146,44rt1, suíte + 2

qtos, sala estar, jantar,
cozinha, churrasqueira,
garagem pi 2 carros.
R$ 75.000,00.

Rua Henrique Behling -

Amizade.
Tratar:

9973-5486,
com Flávio

Atendemos em dois endereços: ,

* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 2° piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Tratar: 275-1676,
com Alvina.

Vende-se cdsa de
alvenaria c/84m2,
em terreno de
370m2 - loteamentó
Milbratz.
R$ 18.000,00.
Tratar: 370- 1788.

Vende-se casa de
alvenaria, c/ 70";'2
em terreno de
1.000m2 - Ilha da

Figueira.
R$ 35.000,00.
Tratar: 370-1788.

Vende-se casa em

construção no

loteamento Piazera II

c/465m2 (15x31).
R$ 14.000,00. '

Tratar: 370-1788.

'Vende ou troca, casa
em Piçarras por uma

em Guaramirim.
Tratar: 373-2183,
com Rose.

-

.senac iii
Jaraguá do Sul

Gestão
* Estratégias de Compras

05/10 e 06/10
* Telemarketing
15/10 a 18/10

* Desenvolvimento de
lideranças

15/10 a 19/10

Informática
* Web Designer

* Dreamweaver Ultradev
* Flash Básico .

* Auto Cad
* Cabeamento Estruturado

* Power Poiot
* Manutenção de
Microcomputadores

INFORMAÇÕES
Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

ATENDIMENTO

Segunda á Sábado em
vários horários.

Treinamento de crianças
a partir de 5 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. Vende-se 2 bicidetas

Caloi, 21 marchas,
1 masculino e 1
feminina (novas).
Tratar: 371-8153 ou

9122-6231, com
Elcio. R$ 400,00.

Vende-se celular

gradiente, de cartão

R$ 180,00, com R$
.200,00 de crédito,
com vários
acessórios. Tratar:
371-8153 ou

9122-6233.

Vendo terreno, alto e

plano com 4QOm2.
R: Espírito Sántos,
centro, com vista

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

Divido apto no

centro. Tratar: 372-

6000, com
Alexandra.

Compra-se vestido
de 15 anos,

preferência branco.
Tratar: 9991-2061.

Vende-se cobertura
Kansai special -

uma Reta Brother, 1
ferro a vapor
continental e uma de
corte Plus Cort, no
valor de R$2.300,OO.

. Tratar: 370-0134.

Vende-se
identificador de
chamadas Rol Soft

(Bina). R$ 80,00.
Tratar: 371-0866
com Batista.

Compra-se cama de
bronzeamento.
Tratar: 276-0465 ou

9963-7904.

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
376-1617.

Vende-se telefone

celular Startac
digital. Tratar:
9965-9400.

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
370-8271.

Vende-se 6 janelas
de cedro (2.00 x

1.50) com cachilho

para veneziana, 6
portas de cedro
maClSOS, com

almofadas e

cachilho, toda com

acabamento

superior em 1/2 lua.
R$ 1.500,00 ou

troco por moto.
Tratar: 9112-471l.

Vendo máquina. d�
lavar louça marca

futura com pouco
uso, para 6 serviços
- R$ 130,00. Tratar:
(47) 375-2596 ou

9996-0380.

Vendo telescópio na

caixa, marca Tasco,
aumenta até 525x.
R$ 140,,00. Tratar:
(47) 375-2596 ou

9996-0380.

Vendo aparelho de
som Gradiente com

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

99960380.

Vende-se uma vídeo
locadora. Tratar: '

370-80810u
9997-2926.

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

\

VENDO CHÁCARA
Área de 20.000m2, com todo
infraestrutura, chão pronto

poro construir, local
próximo do centro) um dos

lugares mais lindo do
região agora em suas mãos.
Aceito corro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

/'

II
II

II
li

li
II
II

"
I,

VENDO
Video-kê para
fest,as em geral.

Tralar:
370-8271ou
9953-0413.

o

Vende-se esteira

para ginástica,
manual e
computadorizada.
R$ 120,00. Tratar:
371-0195.

Vende-se telefone
para região da \

Barra. Valor a
combinar, instalaçã
imediato. 'Tratar:
9992-5253.

Vende-se mesas

para confecções,
com 4xl, 2mts, com
90cm alt e
2,20x80mts com
90cm alt. E 10

banquetas. Tratar:
9992-5253.

Vendo telefone
.prefixo 376. Tratar:
370-8271.

Compro terreno ou

casa finoncicdo.
Tratàr: 9905-2741.

Procura-se moça

para dividir

apartamento no

centro. Tratar: 371-
5824 ou 9962-7692.

Alugo engenho de
arroz, com todos os

maquinários, no

centro de
Massaranduba.
Tratar: 379- 1119 ou

9963-5090.

Moto elétrica
bandeirante pi
criança de 2 0'8

anos, 4 rodas,
bateria 6Y,
nova. Valor: 450,00
à vista, também
faço em '3x ou troco

por uma esteira
elétrica.

Divido apartamento'
Ed. Paloma, na
Rua João Picolli,
202. Tratar:

9973-5404, após
17h30min.

PROCURA-SE
EMPREGO,

de auxiliar de cozinha,
, produção ou

doméstico.
I,

Tratar: Bar do Nani

Pisky, com D. Marli,
em Guaramirim

Vende-se jogo de
aro bolinha 14, c/2
pneus novos.

R$ 160,00. Tratar:
371-6195.

Vende-se 1 locadora
na Vila Lenzi, cl
ótimo neqócio.v
Tratar: 370-0863.

Aluga-se quitinetes
com ou sem \

mobilia, com 1 qto,
sala, cozinha, bwc e

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

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

370-2144.

Vendo loja de
rnotericlde
construção e móveis,
no bairro Santo
Antônio em Joinville,
ótimo faturamento,
motivo saúde. Tratar:

(47) 435-0964 ou

453-1023.

Vendo banheira de
\

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

Vende-se 1 kit

telemensagem, com
40 CDs e aparelho
telefônicoespeciol.
Tratar: 275- 1661.

Vende-se som de

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

polegadas pionner
500Wats + 2
módulos Piromyde,
1400Watts + 1 CD
Pioneer,' última
geração x plod 4

cornetas, selenium,
caixa grave em

acrílico iluminação
em neon 6

lâmpadas.
Tratar: 9117-0266.

���.A.�.O.,.. de outubro de 2001 '. C la55·Imo've·I5
.

'.'
. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • •• ••

. CORREIO DO POVO .15
r

-

••••.••••••••••••••••••••••••••••••...•••••••.•.•.•••••••.••••••

MOVEIS
OOI! "atIvmeR1oI1 c!ÍlfIII! ftmIIoI

I

Vende-se apto
grande no Edifício

Jaraguá. Aceita-se
proposta. Tratar:
370-0103, com
Darcílio.

Vende-se

apartamento
Rua Barão do
Rio Branco,
Edifício Klein, 5°
andar de frente.
Apartamento novo,

com 1 3,8m2• Tratar:
275-3627, com
Katia.

tJ3a. 7811 59.0
EconomIze Tempo e Dinheiro!

.

tGl!iiiiI
o DlslC InlOrmtlf;_i/íti$ que está no mercado oeíl4e

1995. inicia sua expansão patA I} llt�ij na grande Curitiba, &stado "

do Paraná. Atende dimirunente 2'1 horas por dia e seu ohjetil'o é

!\uxilllir o I;'msumidor a encontrar as empresas, m! produtos e (>$

$��\t)s de seu interesse. Wj$. alguns exemplos lnf"rmátka, telefon,a_
venda e �si$lênciu' de eíetro-eletrõnícca, re$taunmtes, lanchonetes,
hotéis e vi"!,>ens, reparos domestico", prediais e industriais, limpem e

eonservaçáo, jSldhlagem e p�.is>lgísm(), produtos e presentes nacionals
e ímpcrtados, mê(lic:os, englHlbeiros, dentísras e outros p:wdutoo e

serviços da seu ,lia 'a,dili.•
No�so serviço é [lel'lWn"Ur,ado, possuímos .UIll quadro de

profissionais altamente qUillifi,Cados para atender plenamente' suas
necessidades.

NoO:S'Dd 1'811 DOO você <obtem todas tI�· in.fonnaç6es que
preciaa para fazer o melhor llcgód,,; nome. telefone, end,·reÇ!}.
horário de atendimenro de empresas, prestadores de serviçoe e

prol\ssionais liberais, l1\em,de Home Page c B,mail.se possuírem.
Você também PQder4 lIoliei\ar pel" nome do produto (\U servtço que

jjái!$W'emoll v1Írla.� OpÇÕ!\S paro '''''' pesquisa.
.

Possuímos também um b,I;ItC<l de da",," na internet, cornem

i:nfol'ltllt��e,� exclu$ivas de nossos dicntes :IilJ",!o;; e ptlde acessado
pelo endereço wl'''w.clIlhm'llfo.com.))r; onde você encontra tem!),,",

produtos e servlços em promoçúes, ..
basta acessar (I Hol<: 'çia�situlths

Prorncoíenaís", .

Sabt: por qui! o Dlsk lnfQn\luçõ�i> ê díful'ent,,;>
lt simplesl Por ser um serviço com .<:$mc!'�I'i$ticª$ de utííídade pubHc1!!,
não Visa lucro com áS ligações recebidas, 'pois tem come p;'(>pó;;ito,
focílitllr n vida da comunidade, aproxlmw.lóo quem quer vender de

quem quer comprar,
O custo de acesso é de RS ü,27 o minuto, pulso minimo deflnmQ

para manutenção do serviço é que é totalmente rendo pela EmQr1'lte],
empresa cessionária e administradora do sístema,

."
.

Portanto não�leç'" Procurar nunca mais'!JeueAUO 'lU DOO

AltN. de tt:OIftprar Produtos
e 5.IVi,,0. 1':0".uIfti1-ItOJII'

Vende-se chácara em

Massaranduba, à
3km do centro, com
área de 20.000m2,
com casa de
alvenaria, medindo
120m2, água
corrente, excelente

localização por
apenas R$ 25.000,00.
Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se terreno,
próprio pi chácara.
Ilha da Figueira, com
52.000m2. Tratar:
370-5780.

Vende-se chácara cl t

16.000m2, cada, na

Barra Rio Cerro, próx.
Malwee. R$ 40,000,00
cada. Aceita-se contra'

proposta. Rua Frida
Piske Krueqer, 513, n?
510. Tratar:
9962�5880.

I

I
I

I
Vendo' 3 chácaras,

, com 4.350rt12 cada,
em Schroeder próximo
usrno Bracinho, cl
água, luz, ótimo para
açude, lazer,
plantação, local super
sossegado. Tratar:
(47) 453-1 023 ou

.

435-0964.
I
L

I
I
I
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ASSOC/AÇÃO DEMORADORES DO BA/RRONOVA BRASíLIA

CONVOCAÇÃOED/TALDE

Convocamos todos. os moradores do
no dia 26/1 0/2001, às 19h30min
de 2/3 (dois terços) dos associados
qualquer número de associados, co
horas, nas dependências da Ass
Auditivos (Antigo APAE), sita a

Brasília para participarem da Asse

ORDE.
I

. leitura do Edital de Convocação;I - Proposta para se desemembmr daI

li e Vila lenzi ,

i - Eleição e posse da Diretoria Exec
I

Moradores, dentre as chapas previa
2003.

Para eleição da Diretoria Executiva
I chapas compostas de .16 (dezess

pleno gozo de seus direitos, até o di
Ruo Pe. A/berto R. Jocóbs, 129
do Silvo.

Todos os moradores do Bairro pod�
que tenham idade igualou superior
no Bairro e estejam munidos de cé

JoroguÍl do Sul, 1

AC

PMDB - PARTIDO DO MOVIM
DIRETÓRIOMUNICIPAL DE lARA

EDITAL DE

II
Nos termos do legislação estatutário e

II Edital, todos os eleitores filiados 00 Pa
PMDB, no Município de Jaraguá do Sul
realizado no dia 21 de outubro de 2001,
15:00 horas, no plenário do Câmara M

Vargas 621, nesta cidade com o seguint

II ORD!

Iii oI Eleição, por voto direto e secreto, do
45 membros titulares e 15 suplentes;
bl Eleição, por voto direto e secreto

II Convenção Estadual;
c) Eleição, por voto direto e secreto, de
e Disciplino e respectivos suplentes;
dI Eleição, por voto direto e secreto, do
seu� Suplentes, do Conselho Fiscal e S
imediatamente após o Convenção ou no

II
laraguá do Su� 08

Cedli
Presidente Co

,

COMPRO CONSORCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

"

vista, em dinheiro.III

I Tratar:522-0256
ou 9968-0588

.

RETROESCAVADEIRA,
Invista no seu imóvel,
utilize nossos serviços
Tratar: 9973-8386
Janete ou 371-

l 9558, sr. Esvaldo
I

Bairro Novo Brosí/io a comparecerem
em primeira convocação, com a presença
, ou meia hora após, com a presença de
m previsão de término para as 21:00
ociOfão Assistencio/ de Deficientes
Ruo José Emmendoerler, 328, Nova
mbléia Geral Ordinária, com a seguinte:

MDODIA

atual�sociação de Bairro Nova Brasília

utiva e Conselho Fiscal da Associacão de
mentes inscritas, para o biênio 2'001/ ,

e Conselho Fiscal, deverão ser registradas
eis} membros dentre os associados em

019/10/2001, no seguinte endereço:
, (LIMAC) com o Sr. AntonioCorlos

rão exercer o seu direito de voto, desde
a 16 anos, residam a mais de 2 meses

dula de identidade.

o de outubro de 2001.

omissão

ENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
GUÁDOSUL

CONVOCAÇÃO

legal em vigor, ficam convocados, por este
rtido do Movimento Democrático Brasileiro
, poro o CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será
com início às 9:00 horas e encerramento às

unicipal de Vereadores no Avenida Getúlio
e:

'M DO DIA
Diretório Municipal, que será constituído de

de 05 Delegados e respectivos suplentes à

05 membros titulares do Comissão de Ético

s membros titulares do Comissão Executivo e

uplentes, pelo Diretório Municipal eleito,
s 5 dias subsequentes.

tle outubro de 2001.

a Konell
missão Executiva

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°

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 n' 23.452 de 03/10/2001
JAISSON DALMONICO E ANGELA SIMONE DALLAGNOLO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, natural de Rio do Oeste,
neste estado, dornlcillado e residente na Rua Teodoro Fagundes, 27,
Água Verde, nesta cidade, filho de Orlando Dalmonico e Isolde
Dalmonico.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Teodoro Fagundes, 27, Água Verde,
nesta cidade, filha-de Paulo Dalfiore Dallagnolo e, Hilda Dallagnolo.

Edital n' 23,454 de 04/10/2001

Cópia recebida do cartório de Massaranduba, neste Estado
CLADES MORESCO E EUNICE CRISTINA DA SILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Massaranduba, neste estado,
domiciliado e residente em Braço Campinas, Massaranduba.. neste
estado, filho de Tássilo Moresco e Maria Isolete Berri Moresco.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Três Barras,
Catanduvas, Paraná, domiciliada e residente na Rua 922, Ilha da

Figueira, nesta cidade, filha de Aquiles da Silveira e Anita Einzing da
Silveira.

Edital n' 23.468 de 08/10/2001

JOHN'N�"CARLOS DA SILVA E LEANE ANTUNES DA ROZA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Medianeira,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Francisco Hruschka, lote 85,
Ana Paula IV, nesta cidade, filho de Leones Rosa da Silva e Maria
José Silva Rosa.
Ela, brasileira, solteira, operadora de máquina, natural de Eneas

Marques, Paraná, domiciliada e residente na Rua Paulina Krueger
Lescowicz, lote 83, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Podalirio
Antunes da Roza e Lucia Schmatz da Roza.

Edital n' 23.471 de 09/10/2001
AGUINALDO JOSÉ TARUHN E MARILÉIA NATALINA CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, estampador, natural de Bocaina do Sul, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Dona Lídia, 72, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Leonardo Taruhn e Adelina Pereira Taruhn.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Dona Lídia, 72, Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de, Waldemiro Cardoso e Nilda dos Santos Cardoso.

Edital n' 23.472 de 09/10/2001
CRISTIANO SCHEUER E SABRINA GRANDO

Ele, brasileiro, solteiro, gerente financeiro, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Nivardo Pereira, 55, nesta cidade,
filho de Raulino Scheuer e Ivanir Scheuer.
Ela, brasileira, solteira, secretária executiva, natural de Videira, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua Francisco Vegini, 100, nesta
cidade, filha de Nelson Raul Grando e Gecy Grando.

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.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FAlENCIA, foco saber ao responsavel pelos Titulos
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
declorocco de resposta por escrito.

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e rovimento
16/93 do CGJSC.

\
DEVEDOR

ESPECJE NUMERO
RCM Metalúrgica ltda. ME

CH
.

000131-7

DOCUMENTO

VENCIMENTO

00.453.390/0001-55
À vista

CREDOR

VALOR SACADOR

leandro F. Monnes

350,00 O MESMO

Jaraguó do Sul, 10 de outubro de 2001.

IIton Hoffmann

Tabelião Substituto

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MEllO, Tabelia Designada da Comarca de

Jaragua do Sul, Estada de Santa Catarino, na forma do lei, etc.
Faz saber a todos quanta este edital, virem que se acham neste Tabelionato
para protesto de Titulas contra:

ADAlGISA TEREZINHA SilVA SCHADECK - RUA lEODATO RIBEIRO

81-NESTA;
ADilSON SCHMITZ - RUA IRMAO lEANDRO 1850 - NESTA;
APARECIDO SANTOS BELARMINO - RUA TREZENTOS E OITENTA E
OITO 375 - NESTA;
ARLETE MARIA AMERICO - R HERMANN SCHUlZ 169 - NESTA;
ARMANDO CESAR BERRI - RUA PAULlNA DEMATHE PICOlLl 456 -

NESTA;
BORRACHARIA ZANDONA LTDA - R.oDOVIA GUilHERME JENSSEN
S/NR - NESTA;
COMA PCSASS TECN YOAl lTDA- RREINOlDO RAU 167 -NESTA;
CONDUTRON IND.ElETRONICA lTDA- R MARIA UMBELlNA DA SilVA
232 - NESTA;
DIONISIO lUIS KLEIN ME - R REINOLDO RAU 60 Sl 503 - NESTA;
DIONISIO lUIS KLEIN ME - R REINOLDO RAU 60 Sl 503 - NESTA;
DIONISIO lUIS KLEIN ME - R REINOLDO RAU 60 Sl 503 - NESTA;
DIONISIO lUIS KLEIN JvlE - R REINOlDO RAU 60 Sl 503' - NESTA;
DIONISIO lUIS KLEIN ME - R REINOLDO RAU 60 Sl 503 - NESTA;
DIPAR DIST DE PAPEIS E REV lT - R CEl FARAPO 1073 - NESTA;
FARM BENTICA lTDA-AV MAL.D�ODORO DA FONSECA 262 CENTRO

-NESTA;
GilBERTO DE FREITAS COSTA - R ANTONIO E AYROSO 254 -

NESTA;
HELIO WllMAR DE MOURA ME - RUA BERNARDO DORNBUSCH
1556 - NESTA;
IND E COM DE FRUTAS SECAS BAN L - R XV DE'NOVEMBRO 1140 -

CENTRO - SCHROEDER;
JACKSON JAGELSKY - R ERICH MIElKE 693 - NESTA;
JEANETE RUTH KIENEN MARANGONI- RUA REINOLDO RAU 757-

NESTA;
JOACY SEBASTIAO DA SilVA - R WALMOR ZONTA 194 CASA -

NESTA;
JT RESTAURANTE E LANCHONETE lTDA- RBARAO DO R BRANCO 20

-NESTA;
KAKTU'S CONFEC ES lTDA - R BENJAMIM CONSTANT S/NR - NESTA;
LEANDRO DIRSON MUllER - LOT SAO GERONIMO 43, - NESTA;
LEILA DE FATIMA BOGDAN - RUA ROBERTO ZIEMANN 261 - NESTA;
L1NOMAR SUPERMERCADO LTDA - CAIXA POSTAL 39 - NESTA;
L1ZMAY CONFEC ACAB TEXTIL LTDA- R WILLY GUNTHER, S/N§ - RIO
CERRO - NESTA;
LORIVAL GUMZ - R FELIPE SCHMIDT S/NR- CORUPA;
MALHAS SWERD lTDA - RUA FREDERICO BARG 140. - NESTA;
MALHAS SWERD LTDA - RUA FREDERICO BARG 140 - NESTA;
MANIA NATIVA CONFECCOES LTDA -,- RUA 11 DE NOVEMBRO 2709
-NESTA;
MARCIA NEVES DOS SANTOS - NESTA;
MARIA REGINA DE DOMENECIS - �UA EPITACIO PESSOA 111 -

NESTA;
MARMORARIA OLlNARDI MARM E GRANITOS - R 25 DE JULHO 220

-NESTA;
MICHELE GONSCHOROVSKI - R JORGE ZIPPERER 38 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 -

NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 -

NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 -

NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 -

NESTA;
PROTETORESJARAGUALTDA-R,JOAOWIEST JUNIOR SNR_:_ NESTA;
RAPIDO TRANSPORTES GUIDO LTDA - AV PREFEITO WAlDEMAR
GRUBBA 5240 - NESTA; .._

RAPIDO TRANSPORTES GUIDO LTDA - AV PREF WALDEMAR'GRUBBA
5240 - NESTA;
RESTAURANTE CLUBE ALEGRE lTDA - RUAWALTER BREITHAUPT 85 -

NESTA;
ROMEU COELHO - RUA JULIUS VERCH 330 - NESTA;
ROSANGELA MIRDES JAHN MAFFEZZOLLI - RUA 601 NR 5422 -

NESTA;
SUL PROJECAO CINEMATOGRAFICA LTDA - AV GETULIO VARGAS
208-NESTA;
SUL PROJECAO CINEMATOGRAFICA LTDA - AV GETULIO VARGAS
208 .: NESTA;
SUPERM ZACER LTDA - MANOEL FRANCISCO DA COSTA 488 -

. NESTA;
VALDEMAR RIBEIRO LUIZ - RUA CEL PROCOPIO F OLIVEIRA 455-

NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT- DONA MATilDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT - DONA MATILDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT- DONA MATilDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS lT - DONA MATilDE 1960 - NESTA;
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nO 78, no

prazo da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou então, dar razão por que não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 10 de outubro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SABADO, 13 de outubro de 2001

.Indústria têxtil de JS é

notificidaporvazamentodeóleo
I

JARAGUÁ DO SUL - A

Fatma (Fundação deAmpa
ro a Tecnologia) notificou a

empresa-Taschner Indústria
Têxtil por vazamento de

aproximadamente 50 litros

de óleo diesel ocorrido' na
manhã de quinta-feira; e que
acabou atingindo o Rio Ita

pocu. O vazamento, segun
do o chefe de análise e fis

calização ambiental da Pre

feitura, Edson Adilson Fer

reir-a, aconteceu por volta
das 8h30 devido a um defei

to na bóia que controla a

passagem de óleo de um re-
I

servatóriomaior para outro
de menor capacidade. Fer
reira afirmou ainda que foi

,I . I .
'

a propna empresa que aV1-

sou a Prefeitura e providen
ciou a retirada do óleo da

água. "O vazamento não

aconteceu por mais de 10

minutos, por isso a situação
foi contornada com rapidez",
argumenta o chefe de análise.
A empresa tem uma semana

" para recorrer, mas deve re

ceber urna multa que pode
variar de R$ 30 a R$ 40 tnil.

O óleo atingiu o Rio lta
,

pocu porque a saída de es-

d indú ,I fi
'

goto a 10 ustna ca exata-

mente nos fundos do Clube

de Canoagem, na área cen

tral da cidade. Na avaliação
de Ferreira, todas as provi
dências foram tomadas e a

situação foi controlada devi
do a rapidez e agilidade das

partes envolvidas.
O co'ordenador do

Conselho de DefesaCivil do

Município, Ademir Izidoro,
,

afirma que somente este ano
ocorreram quatro vazamen
tos de óleo na região. Agora,

'

Izidoro pretende elaborar

um projeto que resulte em

p:lais agilidade para o Con
dec. "Não temos bóia de

contenção, tampouco um

veículo em condições de

atuar na defesa civil do Mu

nicípio em casos corno

esse", argumenta Izidoro.

Laboratório deLínguas
oferece recursos de aprendizado

\

JARAGUÁ DO SUL - Os

alunos dos cursos de Lín

guas da Unerj (Laboratório
de Inglês, Espanhol e Ale
mão) contam com mais um

recurso para estimular a

aprendizagem. Trata-se da

instalação da DirectTv, ins
talada para auxiliar pro
fessores ealunosemseus cursos.

Os professores, mediante a

grade de programação ex

posta na tela, gravam os pro
gramas e depois preparam
atividades, buscando diversi
ficare enriquecer suas aulas. 'Os
alunos ficam mais motivados
e o aprendizado é mais fácil",
explica a professora de Inglês,
MiriamHennig

O professor de espanhol,
MarceloMario Amendolara,
disse que a procura dos cur
sos oferecidos pelo labo
ratório' vem crescendo a ca

da semestre, principalmente
entre a comunidade não aca

,dêmica. "Estamos oferecen
do cursos com preços aces

síveis, e o aluno é assistido 'por
professores da Unerj e re

cebe todo omaterial didático
sem ter gastos extras. O

Laboratório de Línguas da

Unerj oferece cursos de In

glês; Espanhol e Alemão.

Possui 32 cabines individuais

que contam com fone de

ouvido, microfone e toca

fitas e gravador.
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IIGUALDADE: ASSINATURA DE CONVÊNIO PREVÊ INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Portadores de deficiência terão
direitos legais respeitados

JARAGUÁDO SUL-OS
presidentes das entidades

( que representam portado
I res de deficiência física de

Jaraguá do Sul e região as

sinaram, ontem, protocolo
de procedimentos a serem

seguidos em parceria com

o Ministério Público da

União, Ministério Público

do Trabalho e Procura

doria Regional do Traba

lho. A intenção é imple
mentar a Lei' nO 8.213/91,
que prevê a inserção no

mercado de trabalho de

pessoas portadoras de

'deficiência e obriga as

empresas com mais de

cem funcionários a reser

varem uma cota de 2 a 5%
de suas vagas para essa

clientela. Assinaram o pro
tocolo os representantes da
Aadav (Associação As

sistencial de Deficientes

Físicos e Visuais), AMA
(Associação dos Amigos
dos Autistas), Ajadeft (As
sociação Jaraguaense de

Deficientes Físicos) e.Apae
(Associação de Pais e Ami

gos dos Excepcionais).
Na avaliação do presi

dente da Ajadeft, Afonso
. José Petry, o convênio é

Presidentes de entidades assinaram protocolo de intenções, ontem
Edson Junkes/CP

necessário pata que 'a lei

seja cumprida, mas ressalta
que é importante ver todos
os lados da questão, Até
agora, segundo ele, poucos
deficientes físicos toram
.aproveirados em empresas
formais devido a neces

sidade de adequação do

ambiente 'físico. "Qual a

empresa que vai investir

em mudanças no espaço \

de trabalho sem garantia
de retomo e produtivida
de", questiona Petry. "Para
um cadeirante sair de casa

I

já é difícil devido à falta de

transporte coletivo ade

quado", exempliftca. Se-

'gundo ele, outro problema
tem sido a qualificação da

mão-de-obra. "É preciso
mais cursos para qualificar
o pessoal", reforça Petry.

Apesar das dificulda

des, o presidente da Aja
defi anunci-a que, a partir
de segunda-feira, a entida
de assume o estaciona

mento do Supermercado
Breithaupt da Reinoldo
Rau. Sesi funcionários vão

controlar o estacionamen

to, que custará R$ 1,00 a

hora. para nã� clientes. Os

clientes que permanecerem
por mais de três horas no
estacionamento também

pagam a taxa. A previsão
de Petry é a de pagar, para
,cada funcionário, cerca de

R$ 200,00 por mês.
De acordo com o au

ditor fiscal do trabalho

Luiz Carlos Lumbrelas

Rocha, os empresários
receberão uma notificação,
recomêndatória coletiva

para que se enquadrem ao

programa. Ele afirma que,
embora a lei exista desde

1991, ainda não foi execu

tada na sua plenitude devi
do à falta de mão-de-Obra

qualificada entre as pessoas
portadoras de deficiência,

(MARIA HELENA DE MORAES)

Fábio Marangoni foi ofeliz ganhador de um
Celta novo em folha. Ele foi sorteado na ação
entre amigos realizada pelo Clube de Viajantes, de
Jaraguá do Sul, A entrega do carro aconteceu na

última quarta-feira, na própria concessionária. De
acordo com o presidente da entidade, Odenir
Dal-Ri, o objetivo da promoção foi arrecadar
dinheiro para obras de melhorias na infra

estrutura da sede social da entidade, localizada no
Bairro Amizade. Odenir destaca o sucesso da

promoção, que rendeu mais de R$ 20mil ao

clube. O Clube dos Viajantes de Jaraguá do Sul
foi fundado em 1978 e tem 50 associados.

(

Clínica de Ortopedia e

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogério Luiz da Silva - CR/I\ 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Jr - CRM 8879

Álendemos (onsu/fas oriopedka e /rauma/%girá, imohi/iza,ões g

(47) 373-2868
Rua João Butschardt, 84, sala 12 - Centro Comercial Pa�lo Donini - GuaramirimlSC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mação, em resposta aos

comentários levantados du
rante a semana na Câmara
de Vereadores de Guarami

rim, com reclamações feitas,
inclusive, ao secretário mu

nicipal de Viação, Obras e

Saneamento, Lauro Frôh

lich, sobre a situação precária
em que se encontra a Es
tradado Sul (rodovia estadual).

O engenheiro atribuiu os

problemas de conservação
do' trecho, também ao ex

cesso de chuva registrado
nos últimos dias, que impe
dem que qualquer serviço
seja realizado, mas garantiu
que estão sendo tomadas

providenciadas' e que as

máquinas serão enviadas ao

local, tão logo isto seja pos
sível. Outra dificuldade,
conforme o engenheiro, está
na obtenção de macadame.
Não existe nenhuma saibrei
ra disponível nas proximi
dades, que esteja legalizada e

em condições de fornecer
saibro para a rodovia. (MR)

SÁBADO, 13 de outubro de 2001

I FESTA: COMISSÃO ORGANIZADORA ESPERA APROXIMADAMENTE CEM MIL PESSOAS NOS DEZ DIAS

Abertura da 13a Schützenfest
�foi realizada na quinta-feira

JARAGUÁ DO SUL - Di

versão e chope gelado estão

garantidos às pessoas que fo

rem prestigiar a 13' Schüt

zenfest - que teve abertura

oficial na noite de quinta
feira, no Parque Municipal
de Eventos. A comissão

organizadora da festa estima
que aproximadamente cem

mil pessoas devam compa
recer ao evento, que pros

segue até o próximo final de
semana, dia 21. "No ano

passado, apesar do mau

tempo, cerca de 97 mil pes
soas foram à festa. Espera
mos que o tempo colabore

nesta edição da Schützenfest
e que todos tragam suas fa

mílias e se divirtam bastan

te", diz a secretária da CCO

(Comissão Central Organi
zadora), Daniela Angela
Lenzi.

Na opinião do prefeito

Comunidade recebeu chope e assistiu apresentação de bandas típicas, na quinta-feira

de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold, a Schützenfest ,Pro
move a integração das

sociedades, buscando a

tradição dos povos e a va

lorização das culturas. "Essa

é uma festa familiar, que
reúne pessoas de todas as

idades e divulga também o

tiro, esporte tradicional na

região", diz. Seguindo a

mesma linha de raciocínio

do prefeito, o vice-gover
nador do Estado, Paulo
Bauer, destaca que a Schüt

zenfest também é uma

oportunidade para gerar

e.mprego, preservar as tra

dições e promover o turis

mo. "Esta é uma festa or

deira, que traz boa fama a .

Santa Catarina", considera.

Daniela diz que a ex

pectativa é que cerca de 80

mil litros de chope sejam
consumidos nos dez dias de

festa. ''Nossa preocupação
é em atender bem o público.
Esperamos que as pessoas
apreciem os shows, bailes e

apresentações folclóricas",
ressalta.
(FABIANE RIBAS)

Secretaria evita o clientelismo no atendimento social
GUARAMIRIM - o ser

viço social está mudando

na Prefeitura. Desde o

início do ano, a equipe da
Secretaria da Saúde e Bem

Estar Social imprime novo

sistema de trabalho, menos
empírico e mais técnico,
visando a implementação
efetiva de programas de

projetos. As assistentes so
ciais Rosa Simões Gorski
e Francine Espezim Rossi

estão à frente desse traba

lho, e têm recebido o apo
io do Executivo e da pri
meira-dama, Jussara Pei

xer, responsável pelo setor.

- É um desafio -, ad
mitem as assistentes sociais,
cientes de que assistencialis
mo é prática impregnada
na comunidade, que só

<f'r� ;,1' -dificada corri mui-

to trabalho, após suces

sivos governos municipais
não terem tido a preocu
pação de desenvolver um

trabalho mais conseqüente
no setor.

O atendimento nos

benefícios não diminuiu

em importância, garante
Francine, mas o sistema de

trabalho está radicalmente

alterado em relação ao que
acontecia. "O usuário do

serviço social deve, com

preender que, para receber,
ele precisa fazer algo em

contrapartida", diz Fran

cine. "É necessário pro
mover o cidadão, dando
lhe meios para que ele

possa fazer mais por si

próprio e diminuir sua

dependência em relação à

�'_:�:cdaJc") acrescenta

Rosa.

Para melhor imple
mentar a proposta, o 'setor
do bem-estar social esta

beleceu vários projetos e

metas de trabalho, como o

benefício-alimentação, que
atende famílias em situação
de extrema carência, os.

auxílios eventuais, como
para natalidade ou funeral;
o. fornecimento de me

dicamentos nos casos em

que não conseguem os

remédios na farmácia do

SUS; a Brinquedoteca
Volante, em fase de imple
mentação, que vai atender

crianças 6 anos de idade e

familiares, além dos pro

gramas de atendimento à

mulher e ao idoso, e o Pro

jeto Morar.

MIGRANTES - Na rea-

lização das propostas, as

providências passam sem

pre por levantamentos

detalhados, com entrevis

tas individuais e visitas

domiciliares, a fim de quç:
a realidade e as necessi

dades da clientela atendida,
fique dimensionada da for

ma mais fiel possível. Mais
de 500 pessoas estão ca

dastradas e recebem algum
tipo de auxílio, com maior

ou menor freqüência. Uma
dificuldade tem sido em

relação aos migrantes, que
chegam para trabalhar na

região, sem qualificação
profissional, e ficam pe
rambulando. Rosa calcula

que "50% dos atendimen

tos que o setor presta atual

mente se enquadram nes

ses casos". (MILTON RAASCH)

DERnãopossuiequipamentos
suficientespara forrnarpatrulha

GUARAMIRIM/JOINVILLE
- O DER (Departamento

.#

de Estradas de Rodagem)
não possui máquinas e

equipamentos suficientes

para constituir a patrulha
rodoviária mecanizada, nos
moldes como querem al

guns prefeitos. q esclareci
mento foi dado ontem pelo
geren'te regional do órgão,
ligado à Secretaria dos Trans

portes e Obras do Estado,
Luiz Cesar Keufner.

De acordo com o enge
nheiro, no início deste go
verno, a direção do DER
recebeu grande parte das

máquinas e equipamentos já
sem oferecer condições de

uso, quando foi feita a

separação dos que ainda

poderiam ser utilizados (e
que estão sendo aprovei
tados no serviço regular do
próprio departamento),
daqueles que não serviam

para esta finalidade que fo
ram considerados sucata.

Keufner prestou a infor-

Propostarecebe apoio
A proposta de trabalho sem clientelismo tem o apoio

do prefeito Mário Sérgio Peixer, da primeira-dama,
Jussara Peixer, que coordena o serviço social, e o secretário
municipal da Saúde e Bem-Estar Social, Luiz Carlos
Pereira. "Sabemos que tem um preço político, mas o

caminho é esse", dizJussara, consciente da transformação
que é trocar o assistencialismo demagógico e inconse

qüente pela prática do serviço social fundamentado, em
que o beneficiado interage.

Ela explicou também que hoje o atendimento social
no setor público está sujeito à legislação específica, a Loas
(Lei Orgânica da Assistência Social) e à própria Lei de

Responsabilidade Fiscal, que impõem uma série de

transformações. "Nãoé correto ficar fazendo demagogia
em cima da miséria dos outros", disse ela, durante a

I

reunião de diretoria da Associação Comercial, Industrial
e Agrícola & Guaramirim, na segunda-feira, quando as

assistentes sociais Rosa e Francine, juntamente com o

secretário Pereira, compareceram na entidade, para fazer

explanação sobre os programas que estão sendo
desenvolvidos e divulgar a nova filosofia que norteia as

atividade no setor.
, A orientação transmitida aos empresários, na ocasião,

foi para que eles enviem todos os casos sociais que
chegarem aos seus estabelecimentos para o setor

competente na Prefeitura, que tem programas e a estrutura

para providenciar o atendimento necessário. (MR)

BRl'"�lAIDOS 5'X C'+'tvez.e$) .b_':)Hiper, Lojas e Supermeroados

7i
rias COttffas aC;lIIa de R$"epe pelo preÇtl da eti� �;lBREITHAUPT�
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I BENEFíCIO: PROGRAMA BOLSA-EsCOLA ATENDE 79 FAMíLIAS EM SCHROEDERPrograma Saúde da Família

funcionará apartir de janeiro Atendimento já iniciou com

liberação da primeira parcela
SCHROEDER - A par

tir de janeiro estará funcio
nando o Programa Saúde
da Família, que propor
cionará atendimento a

domicílio no Município,
com prestação de diversos

serviços na área da saúde
e também atividade edu

cativa, orientando a popu
lação sobre cuidados bási
cos e na prevenção e trata

mento de várias moléstias.
Para tanto, a SecretariaMu

nicipal de Saúde está cons

tituindo duas equipes de

profissionais que estarão

percorrendo as residên

cias e levando o atendi
menta.

Cada equipe estará for
mada por um médico, uma
enfermeira, uma auxiliar de
enfermagem e terá apoio
dos agentes comunitários
de saúde. A atividade de
verá ser distribuída sobre

as localidades com maior

densidade habitacional e

dará ênfase à prevenção,
tendo sempre os postos
de saúde como referência,
para encaminhar os aten

dimentos, informa a se

cretária municipal deSaúde
e Bem-Estar Social, Aline
Mainardi.

Através do programa,
a secretaria pretende me

lhorar o atendimento em

várias frentes e aumentar

a orientação e prevenção,
como nos casos dos dia

béticos e hipertensos. Com
relação aos diabéticos, a

intenção é prestar orienta

ção regularmente, esclare
cendo sobre a prevenção,
quanto ao uso de medi

camentos e dietas e até na

realização de atividade
física. Pelo menos uma

vez por mês, haverá reu

nião com os acometidos

de diabetes, informa Ali

ne. (MR)

SCHROEDER - O Pro

grama Bolsa-Escola, do
Ministério da. Educação,
beneficiará 79 famílias no

Município com o auxílio
financeiro mensal no valor
de R$ 15,00, por criança
com idade entre 6 e 15

anos, que esteja freqüen
tando o Ensino Funda

mental. Destas,,30 famílias,
perfazendo 62 crianças, já
estão sendo atendidas, e as

demais aguardam homo

logação. O programa foi

lançado terça-feira à tarde,
em ato realizado nas de

pendências do Naes (Nú
cleo Avançado de Ensino

Supletivo), no Centro.

O prefeito Osvaldo

Jurck e o vice Orlando Te

cilla, juntamente com o

secretário municipal de

Educação, Harildo Konell,
e outros convidados, parti
ciparam do ato de lança
mento do programa, jun
tamente com os gerentes
Marcelo Campos Silveira

e Rudimar Fabris, da agên
cia da CEF (Caixa Econô
mica Federal), em Guara

mirim, executora do pro

grama. Compareceram
também as mães e respon
sáveis pelas crianças auto
rizadas a receber o bene

fício, que foram orientados
sobre o funcionamento do

Bolsa-Escola.

O gerente Marcelo

Campos Silveira destacou
a finalidade do programa,
com alcance nacional, que
é criar condições para que
a família carente mantenha
a criança na escola e evitar

que o menor entre ainda
muito precoce no me�ca
do de trabalho. Só podem
participar as famílias com

deixar a escola ou passar
da faixa etária.

CARTÃO MAGNÉTICO -

Silveira instruiu os pais e

responsáveis pelos alunos
.

sobre os procedimentos
que devem ser adotados

para o saque mensal do

benefício, com o uso de

senha e cartão magnético,
que deve ser feito nas agên
cias da CEF, em qualquer
cidade, ou nas casas loté

ricas. Em Schroeder, onde
a Caixa não possui filial, �s
valores devem ser retira

dos na Lotérica Roma.

O dinheiro do Bolsa

Escola estará disponível
sempre ria última semana

do mês.

(MILTON RAASCH)

Fotos: Edson JunkeS/CP

Famílias são orientadas sobre o benefício

lhos na escola pode auferir
renda adicional de até R$
45,00 mensais. O bene

fício é suspenso se o aluno

renda per capita de meio

salário mínimo, até o limite
de três crianças. De forma

que, a família com três fi-

Auxílio ameniza situação de famílias
Embora de pequeno

valor, o auxílio do Pro

grama Bolsa-Escola' as
sume muita importância
para a sobrevivência de

algumas famílias. Como

no caso de Noeli Maria

Correia, de 64 anos, se

parada e acometida de ces

ticercose - que lhe tirou a

visão do olho direito e a

obriga a viver com uma

sonda - que vive com os

quatro filhos, a maior com
13 anos e o menor com 6,
na Vila Amizade.

INFORMATIVO PAROQUIAL - 13 e 14/9/2001

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

NOSSA MENSAGEM

"Ter fé é também agradecer"
Há quem considere a religião como uma relação de
merecimentos de graças e de pagamento de promessas. Jesus

realiza milagres como sinais de um Reino gratuito, que não pode
ser merecido por ninguém, por mais justo que seja. Deus é Dom.

Deus é doação. Não é possível pagar a Deus ou exigir algo Dele,
porque Ele nada nos deve. Tudo
o que podemos fazer é
agradecer com nossas palavras
e com nossa vida. Deus já nos

deu tudo, uma doação que
culmina com a entrega do seu

filho único, que nos purificou de
,

todas as nossas "lepras". Por
isso, o leproso do Evangelho de

hoje que volta a dizer "muito

obrigado", deve ser o símbolo
da comunidade cristã que
celebra a Eucaristia, a nossa
maior ação de graças.

Noeli Maria Correia, ajuda providencial do Bolsa-Escola

conta que sobrevive com

dificuldades, com a capaci
dade de trabalho limitada

tência da família.

Situação semelhante é

a de Loreci dos Ramos

por causa da doença, da

qual está acometida.
A sobrevivência do

grupo, conta ela, ficou toda
em cima da responsa
bilidade da adolescente

Couto, de 27 anos, que é

diaris ta e s us tenta três fi

lhos, todos freqüentan
do a escola, e agora com

direito ao benefício. Ela

veio de Ampere (PR), há
9 anos, permaneceu du

rante 6 em Jaraguá do Sul e

há 3 reside no Bairro Bra

cinho. É separada e sustenta

os filhos sozinha. (MR)
t ,

Apoio:
Três dos filhos da mu

lher, Lorice, de 14 anos,

Franciele com 12, e Joeli,
de 8, estão entre os con

templados com o Bolsa

Escola, garantindo a

entrada de R$ 45,00 na

renda familiar todo mês,
desde que eles sejam
mantidos na escola. Noeli

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. Lorice, de 14 anos, que es

tuda pela manhã e trabalha

como costureira na casa de

uma vizinha, até às 22 ho

ras, para manter a subsis-

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 1" andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ASSALTO: MASCARADOS ATACAM ESTABELECIMENTO EM MASSARANDUBA

Dupla estava de moto e trocou

tiros com a polícia,
.

mas foi presa
MASSARANDUBA -

Policiais militares per
seguiram e conse

guiram render, quarta
feira, no início da

noite, Antonio de

Moura, pedreiro, 30

anos, e Cleverson Ali

rio Martins Alves de

Lima, 22, serralheiro

desempregado. Eles

haviam assaltado o

estabelecimento co

mercial de Si demar

Bonskoski, na loca

lidade de Ribeirão da

Lagoa, e já estavam

empreendendo fuga
quando foram interce-

ptados por uma viatura . Bonkoski.

da Polícia Militar, na Mas na fuga se de
estrada geral da loca- ram mal, quando na

lidade. estrada geral da 10-
Conforme informa - calidade, se' depararam

ções da polícia, os acu- com a viatura da Polícia
sados, armados com Militar, quando houve
um revólver e uma intensa troca de tiros.

pistola 380, e usando Na confusão, a dupla
máscaras, entraram no acabou caindo da mo

estabelecimento anun- tocicleta que estava
. ciando o assalto e usando, p,ara tentar

dando chutes no pro- escapar da perseguição,'
prietário e clientes que mas sem que tivessem
se encontravam no 10- sido alvejados. Vários
cal, levando diversas disparos feitos pelos
mercadorias, dinheiro e

vários talonários de

cheques'pertencentes a

fugi tivos, en tretan to,

atingiram a viatura da
PM e, por muito pou-

A Gráfica CP está
admitindo IMPRESSOR
para operar máquina off
set, modelo Roland V2 folha.
Salário compatível com a função.
Contato, seleção e admissão naRua
Walter Marquardt, 1180, Bairro Rio
Molha, a partir do dia 15. Mais"

informações no telefone 370-7919.

B

co, não atingiram seus

ocupantes, segundo a

polícia. ,

Depois de rece

beram atendimento

médico, os ac�sados
foram encaminhados

para a Delegada de

Polícia de Guaramirim,
onde foram autuados
em flagrante. A polícia
apurou que ambos
eram residentes em

Jaraguá do Sul, e que se

encontravam na con

dição de albergados,
tendo que se apre
sentar todas as noites,
no Presídio Regional. Fugitivos trocaram tiros com a PM, em Ribeirão da Lagoa

---
__

'__
Ressonância Magnética
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- SABADO, 13 de outubro de 2001

NOTAS----------------

ESCOLAR PRÉ-MIRIM
As inscrições para o Festival EscolarPré-Mirim seguem
até o dia 19, de segunda a sexta-feiras, na Fundação Mu
nicipal 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. O

congresso técnico está marcado para o dia 25 deste mês.
O evento será realizado de 8 a 11 de novembro.

AVALIAÇÃO
A Fundação Municipal de Esportes está programando'
uma série de reuniões abertas a todos os interessados e

aos representantes de equipes e de instituições envolvidas
em promoções deste ano. Os encontros têm como

objetivo avaliar cada evento já realizado e discutir possíveis
adequações de seus regulamentos para as próximas
edições. A primeira reunião vai analisar os campeonatos
Varzeano e Futebol Sete Sênior (CoroaBom de Bola) e
está marcada para as 19h30 do dia 17, no auditório da

LigaJaraguaense de Futebol.

SOM AUTOMOTIVO
:p

I Amanhã será realizado Campeonato de Som Auto

motivo, a partir das 10 horas, no primeiro piso do

Shopping Center Breithaupt. As inscrições poderão ser

efetuadas até às 14 horas. O início do julgamento será às

.11 horas. No evento terá exposição de Carros de Shows
de Fabricantes, como Bravox MXR, Roadstar, ins
taladores de Jaraguá do Sul e região.

II

PMDB - Partitlo tio Movimento Democrático Brasileiro
Guaramirim - se

Edital
Nos termos do legislação estatutário e legal em vigor, ficam
convocados, por este Edital, todos os eleitores filiados 00 Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, neste município, pora o
Convenção Municipal, que será realizado no dia .21 de outubro de
2001, com início às 08h30 horas e encerramento às 12h30, nas
dependêncías da Câmara de Vereadores de Guaramirim, sito à Ruo
28 de Agosto, 2042, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA.
,

Eleiç60, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal,
que será constituído de 45 membros e 15 suplentes;
Eleição, por voto direto e secreto, de 02 delegados e

respectivos suplentes à Convenção Estadual;
Eleição, por voto direto e secreto, do Comissão de Ética e

Disciplino e seus suplentes;
Eleição, por voto direto e secreto, da Comissõo Executivo e

seus Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório

Municipal eleito, imediatamente após o Convenção'.
.

Guaramirim, 03 de outubro de 2001

Antonio Carlos da Luz
Secretário

João Vick
Presidente
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I FÓRMULA 1: PIZZONIA ESTÁ EM SUZUKA PARA ACOMPANHAR O GP DO JAPÃO

Antonio Pizzonia será piloto
de testes daWilliams em 2002

SUZUKA- o amazo

nense Antonio Pizzonia
será piloto de testes da
Williams no ano que
vem. o contrato com a

equipe foi acertado de

pois dos treinos da se

mana passada em Bar
celona. Pizzonia, sexto

colocado no Campeo
nato Internacional de F-
3000 deste ano pela Pe

trobras Jr., continuará na
categoria em 2002, acu
mulando a função de

"test-driver" da Wil
liams. Pizzonia está em

Suzuka para acompa
nhar o GP do Japão,
última etapa do Mundial
de Fórmula 1. O time

ainda não fez nenhum
anúncio oficial, o que
deve acontecer nos pró
ximos dias.

Por enquanto, o Bra
sil tem apenas um piloto
confirmado como titular

para a próxima tempo
rada. Rubens Barrichel
lo renovou com a Ferrari
no meio do ano e fará
seu terceiro Mundial

pela equipe italiana. Os
outros quatro brasileiros

que participaram do

campeonato neste ano

têm suas carreiras com

prometidas na F-l. Lu

ciano Burti, que come

çou o ano pela Jaguar e

depois foi contratado

pela Prost, não sabe ain
da se volta a correr; de

pois do acidente que
sofreu no GP da Bél-

.

gica. Enrique Bernoldi,
titular da Arrows, não

fica no time, se depen
der da vontade de Tom

Walkinshaw, seu prorie
tário.

E Ricardo Zorita,
piloto de testes da Jor
dan que participou das
corridas do Canadá e da

Alemanha, perdeu as

esperanças de ser titular
da equipe depois da

contratação, nesta sema

na, do japonês Takuma

Sato, por imposição da
Honda.

Pizzonia, um dos pi
lotos brasileiros com

melhor currículo em ca

tegorias de acesso, com

títulos na F-Vauxhall,
na F-Renault e na F-3,
espera arrumar uma va

ga de titular em 2.003.
Além da Williams, o

amazonense já fez tes

tes, no ano passado e no

início deste, na Benetton

e na Arrows. Na Will

iams, porém, será difícil.
A equipe tem como. ti

tulares dois pilotos con

siderados de ponta, Ralf
Schumacher e Juan Pa

blo Montoya, ,e 'ainda
mantém um vínculo
comJenson Button, em
prestado para a Benetton

até o final do ano que
vem.

Os treinos livres pa
ra o GP do Japão come

çaram ontem às 23

horas de Brasília. À 1

hora de hoje acontece a

sessão de classificação,
que define o' gr-id de

largada. A corrida será

disputada em 53 voltas
com início às 3h30 do

domingo, já no horário
brasileiro de verão.

(FLAVIO GOMES)

Alesi pára domingo e pode trabalhar na Jordan
SUZUKA - Jean Alesi

confirmou que o GP do

Japão será mesmo sua

despedida da Fórmula 1,
depois de 201 corridas
desde 1989, quando es

treou pelaTyrrell na Fran
ça. "Para tudo há um iní

cio e um fim", falou o

francês, de 37 anos, atual

piloto da Jordan. A equi
pe, nesta semana, oficiali-.
zou a contratação do

japonês Takuma Sato, 24,
para seu lugar. O outro pi
loto da Jordan em 2002
será o italiano Giancarlo

Fisichella.

"Não sei ainda o que
vou fazer no ano que
vem. Estou conversando
com EddieJordan e temos

planos de trabalhar juntos
no futuro, mas não sei

ainda exatamente de que
maneira. É hora de parar,
ainda que a coisa que eu

mais amo na vida seja'
correr.Domingo é o fim da
minha história como pilo
to'de F-l, da minha histó

ria como um lutador, que
sempre fui", disse Alesi,
emocionado,.
"É difícil falar tudo

que eu gostaria, tudo que
estou sentindo. Em ape
nas uma frase, eu diria

que amei tudo, as pessoas
com quem trabalhei, nos
bons e nos maus momen

tos. Lembro de tudo com

muito carinho, embora
nunca esqueça dos amigos

que perdi em Imola em

1994, Ratzenberger e

Senna", continuou Jean.
Em suas 13 tempora

das de F-l, Alesi conse

gwu vencer apenas uma

corrida. Foi o GP do Ca

nadá, em 1995, pela
Ferrari.

Frank Williams só

aceitou liberar o piloto se

a Ferrari lhe presenteasse,
com um carro de F- l , o

que acabou acontecendo.

O carro, um modelo de

1989 que foi pilotado por
Nigel Mansell, ocupa até

hoje um lugar de destaque
nomuseu daWilliams em

Grove, na Inglaterra. É o

único "corpo estranho"

no acervo da coleção da

fábrica, que tem pelo
menos um exemplar de

cada modelo feito pela
Williams.

Depois da Ferrari,
Alesi ainda passou pela
Benetton, pela Sauber,
pela Prost e, desde o GP.
da Hungria deste ano,

pela Jordan. "Quando
eu deixei a Prost, sabia

que a chance de con

tinuar naJordan em 2002
era muito pequena. Mas

assumi o risco", contou
o piloto. "Depois de 200

corridas, a gente tem de

entender as mudanças
do esporte. Não 'dá para
ficar guiando até não

consegulf mais. Seria

ridículo."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IAVENTURA: APROXIMADAMENTE 70 PILOTOS VÃO PARTICIPAR DO ESTADUAL, EM JARAGUÁ DO SUL

Pico da Malwee será palco da
4a etapa do Mountain Bike

]ARAGuA DO SUL -

o Pico da Malwee será

palco da quarta e penúltima
etapa do Campeonato
Catarinense deMountain
Bike Down Hill, que tem
início na tarde de hoje, com
treinos livres a partir das 13

horas. Os pilotos que pre- ,

tendem participar das

provas podem efetuar as

inscrições até amanhã, às 9
horas. As provas oficiais

começam às 10 horas de
amanhã. Segundo infor

mações de uma das orga
nizadoras do evento, Paola

Hackbarth, esta etapa vai
abrir espaço para pessoas

que têm interesse de par

ticipar mas não são federa

dos, na categoria Estrean
tes (acima de 15 anos). "O
que o piloto precisa é do
material básico, inclusive
equipamentos de seguran-
ça, como capacetes e luvas", ,

Edson Junkes/CP

informa. Berchtold vai participar desta etapa do Catarinense

A quarta etapa vai con- tacampeão brasileiro, Mar
tar com a participação do kolfBerchtold, natural de
quinto colocado no cam- Schroeder. "Os pilotos que
peonato americano, cam- vão atuar nesta etapa têm

peão pan-americano e pen- nível diferente do meu

porque sou piloto interna

cional, mas o Estadual vai
contar com a presença de

grandes atletas, como o

atual vice-campeão brasilei-

ro, Volkmar Berchtold",
considera. Ele destaca que
a pista que os atletas vão

descer tem declives consi
derados bons. "Um piloto
pode atingir aproxima
damente 80 quilômetros '

por hora", enfatiza. _

Ao todo, os organiza
dores têm expectativa de
envolver 70 pessoas de
todo o Estado, que vão

percorrer cerca de 2,3 mil
metros. A última etapa do
catarinense está prevista
para ser relizada no dia 28

de outubro, no Morro do

Agudo, na cidade de
Schroeder. As três primeiras
foram disputadas em São

José, Schroeder e Timbó.
A bicicleta que o piloto

schroedense vai utilizar nes
te final de semana, avaliada
em US$ 9 mil, tem oito

marchas, suspensão aro e

óleo, freio a disco hidráu
lico e pneus especiais. "Eu
tenho o mesmo equipa
mento que o melhor pilo
to de Down Hill do mun

do", diz Berchtold,
(FABIANE RIBAS)

EscolaMarcosVerbinnen sagrou-se campeãnoMataSoldado
]ARAGuA DO SUL - A

EscolaMunicipal de Ensi
no Fundamental Marcos
Verbinnen sagrou-se cam-.

peã do Campeonato Esco

lar de Mata Soldado, no
masculino e feminino, pro
movido pela Fundação
Municipal de Esportes, na

terça-feira passada. Desti
nada para estudantes com
idade até 10 anos, a com

petição reuniu cerca de200
atletas no Ginásio de

Esportes Arthur Müller,
onde foram disputados 23
-jogos, envolvendo seis

equipes femininas e oito

masculinas, representando
cinco unidades escolares:
EmefWaldemar Schmitz,
Emef Marcos E. Verbin

nen, Emef Renato Pradi,
EmefMaria Nilda Salai e
EEB Julius Karsten. Con
fira a classificação.

A classificação final foi

1'"
I

III

a seguinte: 1º lugar, Ensino
Municipal de Ensino Fun
damental Marcos Verbin

nen; 2º lugar, Escola Mu
nicipal de Ensino Fun
damental Renato Pradi, e 3º
lugar para o Ensino Muni
cipal de Ensino Fundamen
tal Renato Pradi.

ABERTO DE FUTSAL
Devido ao feriado do Dia da Nossa Senhora Aparecida,
a segunda rodada do Campeonato Aberto de Futsal será
realizada nos dias 19 e 20 deste mês, no ginásio de esportes
da Arsepum, onde se enfrentam Santo André x In

dependentes; Roger Rent a Car x Loja Lacy; Verdureira
Dimar x 2000Auto Center;Marisol xClassemedialta.com;
Kiferro x Estoril/Casa do Computador.

OUMACA
A elite do esporte Marista vai se reunir em Caçador,
entre os dias 11 e 14 de outubro, para a realização da
18ª Olimaca (Olimpíada Marista Catarinense). Ao
todo, serão envolvidos mais de 500 alunos/atletas,

,

representantes das oito cidades da Província de Santa
Catarina que abrigam os colégios maristas: Jaraguá

-, do Sul, Criciúma, São José, São Bento do Sul,
Joaçaba, Chapecó, Curitiba (que faz parte-da Província
Catarinense) e a cidade sede dos jogos, Caçador.

INTERESCOlAR DE NATAÇÃO
As inscrições para a terceira etapa do segundo Circuito
Interescolar de Natação, Troféu Emani Volpi Coitinho,
devem ser efetuadas até o próximo dia 17, na Fundação
Municipal de Esportes, de segunda a sexta-feiras, das 7h4S
às llh4S 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. A competição está marcada

para o dia 27 deste mês, a partir das 8 horas, na Sociedade'
de Desportos Acaraí.

Informa�ões: 275·1862
Rua Preso êpitádo Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul � se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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final de semana com muitas atrações
QUEM FOI VAI REPETIR. QUEM AINDA NÃO FOI NÃO DEVE PERDER A CHANCE
DE SE DIVERTIR NO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA D,A 13a SCHÜTZENFEST.

A banda Alpen
Vuppies, entre ou

tras, competições
de tiro, danças fol
clóricas, comidas
típicas, chopp, ale
gria e muita festa
aguardam os visi
tantes ao longo de
uma programação
elaborada para
agradar aos mais
variados gostos.

'-"--'---.........._-.....,

���JJpi1 .

•iiNjid?1;!;19i
Jaraguá do Sul merece

qualidade, merece
,

Schützenfest!

fofos: Horn 8aumle

\

Alvo fácil para seu

volksvvagem. t'!f!v �!4���Á� Jaraguá do Sul '
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GRUPOS DE DANÇAS TíPICAS DESPER

TAM A ÇURIOSIDADE DOS VISITANTES

SCHÜTZENFEST CONSOLIDA-SE COMO
a 'mais tradicional festa germânica catarinense

AO CONTRÁRIO DA MAIORIA
DAS FESTAS CATARINENSES

DEüUTUBRO, A
SCH ÜTZEN FEST CONSOLI
DOU-SE PELO ESPORTE.Após

(
Ter superado o dobro do número
de ti ros dados em 1989 por oca

sião de sua primeira edição, a Festa

dos Atiradores é hoje considerada a

mais tradicional festa germânica do

Estado. Este título pode ser observado
nos depoimentos de autoridades e

integràntes da Comissão Central

Organizadora (CCO) do evento, que
promete até o próximo dia 21 muitos
dias de alegria, paz e harmonia.

Para o presidente) da CCO e

presidente da Associação dos Clubes de

Tiro do Vale do Itapocu, Edelberto Schwanz, cada início de
Schützenfest renovam-se as expectativas de uma festa
voltada à família tanto jaraguaense como as dos visitantes.
"A diversão é a tônica e é através dela que procuramos dar

ares m�is familiares à nossa festa. Nossa previsão é de 100

mil visitantes e investimos nossos esforços para que todos
sintam-se seguros e satisfeitos com as atrações que irão
acontecer até o dia 21".

Para o Coordenador da Divisão de Indústria e Comér
cio da Prefeitura de Jaraquá do Sul, Dieter Jansen, apesar
da festa ser destinada principalmente a sociedade

jaraguaense, a administração municipal executou diversas

ações visando a vinda de públ ico de cidades de regiões
próximas ao Vale do Itapocu. "Foram enviados nas duas
últimas semanas mais de 200 convites eletrônicos para

profissionais liberais I igados em associações classistas de
todo o Estado oferecendo a nossa festa. Este é o públ ico
externo que nos i nteressa atrai r neste momento".

Para a Secretária da CCO, Daniela Angela Lenzi, a

Schützenfest deste ano vai procurar consolidar' as mudanças

ReSgatando as

real izadas em 2000 e vai marcar pelo seu foco cultural.
Daniela cita as participações do público nas danças folclóri
cas e nas competições de ti ro, principal "carro chefe" da
festa. "Estamos sempre buscando a excelência em atender
bem embora saibamos que é muito difícil agradar a todos a:

mesmo tempo. Percebemos que o número de turistas cresce

gradativamente e que aqueles que vêm de fora acabam
. integrando-se à nossa comunidade".

Para Henrieta Neves, também Secretária da CCO, os

principais fatores de sucesso da Schützenfest são a seguran

ça que ela oferece aos que dela participam e a característic
diferenciada das demais festas' de outubro da região. "Estes
são os nossos maiores diferenciais. Nós temos uma identifica
ção forte que é o, tiro e ele é a mola mestre de todo o evento.

Estamos resgatando através dos jovens uma tradição milena

germânica muito difundida entre os nossos antepassados".
O prefeito Irineu Pasold destacou que a Schützenfest

representa o "carnaval catarinense" para cerca de 40% dos
habitantes da. cidade que possuem alguma descendência

germânica. Para ele, a Schützenfest está aberta a moradore
de Blumenau e Pomerode para poderem complementar a
festa jaraguaense. Precisamos preservar as características
.principais que buscam' reunir as famílias em torno de um

momento de confraternização. É, sem sombra de dúvidas, a

festa mais cultural �o Estado".
Para o Vice-Governador Paulo Bauer, a Schützenfest,

como as demais festas catarlnense, possui uma importância
muito gmnde pois geram empregos, preservam as 'tradições
prpmovem o Estado mostrando a "boa fama" catarinense
reconheeida em todo o país. "É uma festa comunitária onde

podemos contabilizar inúmeros pontos positivos e que destac
a criatividade e a civilidade das nossas comunidades".

O Deputado Federal Vicente Caropreso comentou que é

'Schützenfest é uma festa de sucesso por preserva; a lingua
gem e as tradições, alemães mas lembrou a necessidade de

aperfeiçoá-Ia gradativamente de" forma a expandir seus

objetivos. ''já conversei .corn este time para que aos poucos
possamos torná-Ia mais abrangente e mais acessível a um

número maior de pessoas".

tradições epro ,
"

'

mOvendo a cultura.
ACSTV - ASSOCIAçÃO DAS SOCIEDADES DE CAçA E TIRO DO VALE DO ITAPOCU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



co-m novas armas

A Schützenfest começou para você pujar,
dançar e se divertir..•.
Divirta-se à vontade, mas com responsabilidade.

\ )

o grupo de oito pessoas ligadas à Comissão da
Schützenfest e à Associação de Clubes e Sociedades de
Ti ro do Vale do I tapocu que esteve na Alemanha trouxe

duas armas carabina, duas de tiro chumbinho e uma arma

de ar comprimido para competições paralelas, além de

compressor para a carça das armas, munição e alvos; A
importação foi autorizada pelo Ministério do Exército,
porque trata-se de' armamento para competi ções espo rti-

,.

vaso '

A tradição dos clubes de caça e tiro é milenar e

nasceu dà Alemanha, que possui o/ mais antigo clube do

planeta, com setecentos anos de 'existência em plena
atividade. Suas origens estão na distante Idade Média

quando (há cerca de oitocentos anos), já existiam em

Flandres, como organizações de autodefesa, Formaram-se
co rpo rações de ati rado res também em outras reg i ões dos
Países Baixos, norte da França, Saxônia, Suíça, Turíngia e

Tirol.
_

Estas corporações visavam treinar seus elementos no

manejo das armas, além de cultivar o sentimento pátrio, a

camaradagem e a recreação. As armas usadas inicialmen
te eram bestas ou balestras, sendo mais tarde substituídas

por armas de fogo. Em algumas regiões da Europa estas
''- '

corporações se destacaram pelo seu caráter militar.
'

Na Saxnia e na Turíngia lutaram os adeptos de João
H uss, precursor da Reforma, que fora condenado pela
Igreja. Após sua morte, seus seguidores iniciaram sang-ren
tas guerras religiosas contra o Império Germânico. Na

Suíça, as corporações lutaram contra o domínio austríacc..
No Tirol, opuseram-se às investidas de Napoleão
Bonaparte. ,

Na. Alemanha medieval as corporações de àtiradores
tinham por finalidade a defesa contra os abusos dos senho
res feudais, do poder real, além da proteção de suas cida
des e comércio contra saqueadores e invasores, Em tempo
de paz, por ocasião da primavera, os participantes destas

corporações organizavam competições de tiro. Aos praze
res deste esporte intercalava-se a sociabilidade e a inclina

ção para organizar grandes festas, das quais toda a popu-

lação participava. r-:

Na Idade Média, a burguesia foi assumindo responsa-

bilidades políticas: à medida em que o feudalis
mo decaía, ela tomava o comando das tarefas
de defesa. Com o surgimento dos exércitos

organizados e permanentes, as corporações
foram perdendo suas características guerreiras
e sua importância foi decaindo.

No século xtx. destas associações ficaram

apenas os folguedos do Schützenfest. Sua

lmportártc!a maior consistia na arte e na

destreza do tiro. O atirador mais hábil era
aclamado "Rei dos Atiradores". Em muitos

lugares da Alemanha, a Schützenfest durava
uma semana inteira. Com o passar do tempo,
as formas das festas evoluíram, mas permane
ceu a finalidade.

Qualquer um podia ser Rei, representando
a consciência da independência dos cidadãos

num ambiente alegre. Com a vinda
dos imigrantes para Santa

Catarina, a tradição da Festa do
Tiro os acompanhou, tanto por ser
a festa popular da Alemanha

quanto porque foi a que melhor se

adaptou ao novo meio. Desta

forma, seguindo a tradição alemã,
a primeira Sociedade de Tiro em

Jaraguá do Sul foi oficialmente
criada em 6.3.1906, no antigo

. Salão Boa Esperança, também
chamado de \\ Pau do Meio" (esteio
no meio do salão com a finalidade
de sustentação), com o nome de
Schützverein - Sociedade de Atirá
dores.

Uma mensagem do

Serviço Social do Comércio
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SANGRIA DO .PRIMEIRO
barril dá início aos festejos

Folos: Hom Boumle

Como sempre acontece há 13

anos, a sangria do primeiro
barril da Schützenfest d� inicio
ao período de festas em

Jaraguá do Sul. A solenidade
foi marcada por discursos
voltados à paz, a harmonia, a

integração e a alegria. Estrate

gicamente colocado num palco
no meio do pavilhão A, coube
ao Vice-Governador Paulo

Bauer, ao prefeito Irineu
Pasold, ao presidente da CCO,
Edelberto Schwanz e ao presi
dente da Fundação Municipal
de Cultura, Sidnei Marcelo

Lopes, fazerem o ritual que
culminou com a leitura do
decreto municipal que abre
oficialmente os festejos da 13a
S chützenfest.
A solenidade foi precedida por

pequenos discursos que lembra

ram, principalmente, a harmo

nia e paz entre todos os partici
pantes como condição principal
para o sucesso da festa. Nas

palavras dos quatro convidados

para a pequena cerimônia, a

palavra paz foi pronunciada

PREFEITO SANGRA PRIMEIRO BARRIL ABRINDO OS FESTE]OS

DIETER ]ANSEN, COORDENADOR
DE PRODUÇÃO DA PREFElliURA

DE ]ARAGuA DO SUL

DEPUTADO FEDERAL VICENTE
CAROPRESO

insistentemente e aplaudida pela
platéia.
O evento começou com a entrega
pelo gerente da Caixa Econômi
ca Federal em Jaraquá do Sul,
Adriano Preider, de dois quadros
com a estampa dos bilhetes
vendidos pela Caixa Econômica
Federal por ocasião da realiza

ção dos sorteios na cidade na

próxima semana. Em seguida
foram feitas as apresentações
dos reis e rainhas das competi
ções realizadas no início do

segundo semestre e a entrada da

Banda Bavaria acompanhada
por representantes de todas os

clubes de tiro de Jaraguá do Sul
e região. Coordenador por Adolfo

Schulz, os participantes do

pequeno desfile acabaram

"pedindo permissão" para se

divertirem nos próxim-os 11 dias.

Após a solenidade de abertura
oficial da Schützenfest todas as

atrações dos demais pavilhões
começaram suas programações.
As fotos mostram os detalhes da

primeira noite da 13a
S ch ützenfest.

GERENTE DA CEF ENTREGA OS QUADROS AO

PREFEITO IRINEU PASOLD

VICE-GoVERNADOR PAULO BAUER, RESSALTAN- ,

DO A IMPORTANClA DA SCHÜTZENFEST

--------------_.....:...._--�-----�-�---"...._-----....._......._------_. �. -_._--- -
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para valer
\

/

\

I

de Tiro Seta e Carabina entre as

Sociedades Convidadas (Pavilhão "C");

COM EÇOU A FOLIA,DA 13a SCH UTZEN FEST. Existem 'atrações para agradar a todos os tipos de foliões

independente de idade e disposição. O melhor jeito para aproveitar a festa é selecionar a programação diária. A seguir,
tudo o que vai rolar até o dia 21 de outubro

13 DE OUTUBRO (SÁBADO)
10h - Distribuição de chopp e apresen

tações de bandas típicas pelas princi
pais ruas da cidade;

17h � Início das competições de ti ró;

20h - Início dos bailes no Pavilhão

\\C";

2Ih - Início das apresentações folclóri
cas;
Início dos bailes no Pavilhão "A";
Início dos bailes no Pavilhão "B",

141DE OUTUBRO (DOMINGO)
10h - Desfile dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu ao longo da
Rua Walter Marquardt, do início da
Rua ao Parque Municipal de Eventos,
com distribuição de chopp;

llh30min - Apresentação da banda do ,

Coléqio Divina Providência no portão
de entrada do Parque de Eventos;
Início das apresentações folclóricas;
Música ao vivo no Pavilhão "B",
durante o almoço;'

\ I2h - Início da tarde dançante no

Pavilhão "A";
Início da tarde dançante no Pavilhão

\\C/I;

'14h30min - Início das competições de

Dopelkopf, Canastra, Truco e Dominó
(Pavilhão "B"); ,

l.5h - Início das competições de tiro;

I9h - Início do baile no Pavilhão "C";

20h - Início do baile no Pavilhão "A";

15 DE OUTUBRO (SEGUNDA-FEIRA) .,

20h :. Início das competições de tiro;
Início das competições de Dopelkopf,

Canastra/ Truco e Dominó (Pàvilhão
"B"� r
Início do baile no Pavilhão "C";

2Ih - Apresentações folclóricas;
Início do baile no Pavilhão ''N',

16 DE OUTUBRO (TERÇA-FEIRA)
I9h30min - Início do baile no Pavilhão
\\ C li;

20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Quina;'
Início das competições de ti ro;
Início das competições de Dopelkopf,
Canastra, Truco e Dominó (Pavilhão

"B");

2Ih - Apresentações folclóricas;
Início do baile no Pavilhão "A",

17 DE OUTUBRO (QUARTA-FEIRÁ)
17h4Smin - Início do baile no Pavilhão

"C";,

I8h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
,

,

da Loteria Federal;

I9h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Lotomania;

20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Supersena;
Caminhão da Sorte (C E F): sorteio da

Mega-Sena;
Início das competições de tiro;
Início das competições de Dopelkopf,
Canastra, Truco e Dominó (Pavilhão

)
"B ");

2Ih - Apresentações folclóricas;
Início do baile no Pavilhão 'W',

18 DE OUtUBRO (QUINTA-FEIRA)
I4h - Início da Tarde da 3a Idade; ,

I9h30min - Início 'dos bailes no Pavi-
.

Ihão "C"; -

I

I
20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Quina;
Caminhão da Sorte (C E F): sorteio da

.

SuperXCap;
.

Início das competições de tiro;
Início dos bailes no Pavilhão "A";

20h40min - Apresentações folclóricas,

19 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)
20h - Início das competições de tiro;
Início dos bailes no Pavilhão "C";

2Ih - Início das apresentações folclóri
cas;
Início dos bailes no Pavilhão "A";

23h - Início do baile no Pavilhão "B",

20 DE OUTUBRO (SÁBADO)
lOh - Distribuição de chopp e apresen

tações de bandas típicas pelas princi
pais ruas da cidade;

17h - Início das competições de tiro;

17h4Smin - Início dos bailes no Pavi

lhão "C";

I8h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Loteria Federal;

I9h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Lotomania;

20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio
da Quina;
Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da

Supersena; \ .

Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da

Mega-Sena;
Início dos bailes no Pavilhão "A";

2Ih - Início das apresentações folclóri
cas;
Início dos bailes no Pavilhão "B";

23h30min - Premiação das Competições

OOh - Coroação dos Reis, Rainhas,
Cavalheiros e Princesas do Tiro de

2001;

Ih - Apresentação dos, Reis, Rainhas,
Cavalheiros e Princesas do Tiro de
2001 (Pavilhão "/:{'),

21 DE OUTUBRO (DOMINGO)
lOh - Desfile dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu ao longo da
Rua Walter Marquardt, do início da

'

Rua ao Parque Municipal de Eventos,
com distribuição de chopp;

llh30min - Apresentação da banda do

Colégio Evangélico Jaraguá no portão
de entrada do Parque de Eventos;
Música ao vivo no Pavilhão "B",
durante o almoço;
Início das apresentações folclóricas no

Pavi Ihão "C ";

I2h - Início da tarde dançante no

Pavilhão "A";
I-nício da .tarde dançante no Pavi Ihão

\\C";

I4h30min - Início das competições de

Dopelkopf, Canastra, Truco e Dominó
(Pavilhão "B");

.

ISh - Início das competlções de tiro;

I8h - Premiação das competições de

Dopelkopf, Canastra, Truco e Dominó
(Pavilhão "B");
Início do baile no Pavilhão "C";

20h - Início do baile no Pavilhão "A"; I

22h - Encerramento da XIII
S chützenfest.
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Programação dos .pauilhões A, B e C

PAVILHÃO "A"

11/10/2001 (quinta-feira) ,

22h - Banda Bavária \
'

Olh - Alpen Yuppies
12/10/2001 (SEXTA-FEIRA)
15h - Os Verticais

21h - Os Montanari
Olh - Alpen Yuppies
13/10/2001 (SÁBADO)
21h - Banda Bavária
02h - Alpen Yuppies
14/10/2001 (DOMINGO)
12h - Alpen Yuppies
14h - Tal's Buam

16h - Ecos Band
20h 1_ Cruzeiro Musicant

15/10/2001 ( SEGUNDA-FEIRA)
2lh - Banda Silver Som

16/10/2001 (TERÇA-FEIRA)
21h - Banda XV Show

17/10/2001 (o..U�RTA-FEIRA)
21h - Alpen Yuppies
18/10/2001 (QUINTA-FEIRA)
14h - Musical Estrela de Ouro

20h - Banda Aurora

22h - Vox 3

19/10/2001 (SEXTA-FEIRA)
21h - Alpen Yuppies
01h - Os Montanari

20/10/2001 (SÁBADO)
20h - Baden Blu

23h - Banda Cavalinho
02h - Alpen Yuppies
21/10/2001 (DOMINGO)
12h - Alpen Yuppies
14h - Adlers Band
17h - Banda Bavária
20h - Alpen Yuppies

PAVILHÃO "B"
11/10/2001 (QUINTA-FEIRA)
23h - Banda Soçayte
12/10/2001 (SEXTA-FEIRA)
22h - Mississipi Band Show

13/10/2001 (SÁBADO)
21b - Banda Li ra Pomerode
Olh - Os Versáteis

1�/10/2001 (DOMINGO)
llh30min - Carla e I<etlin

12h - 1n90 Rech
19/10/2001 (SEXTA-FEIRA)
23h\--Os Verticais

20/10/2001 (SÁBADO)
21h - Safira

Olh ., Os Versáteis

?1/10/2001 (DOMINGO)
llh30min - Tal's Buam

PAVILHÃO "e"
11/10/01 (QUINTA-FEIRA)
21h30min - Premiação das sociedades

campeãs no torneio de tiro por equipe
22h30min - Grupo Folclórico Infanto-juvenil
Neue Heimat Trachtengruppe
23h - Musical Estrela de Ouro

2h - Ecos Band

12/10/01 (SEXTA-FEIRA)
14h - Tarde das Crianças
20h - Baelers Band
21h - Grupo Folclórico Juvenl.l Grünes Tal
23h - Grupo Folclórico Adulto Nachtstern
Vai kstanzg ruppe
OOh - Musical Rio Shaw'

13/10/01 (SÁBADO)
20h - Banda Orienthal
21h - Grupo Folclórico Juvenil Regenwald
Volkstanzgruppe
23h - Grupo Folclórico Adulto Blauer Rhein

Tanzgruppe
Ih - Ecos Band

14/10/01 (DOMINGO)
llh30min - Grupo Folclórico Infantil

Schroederland Volkstanzgruppe
llh45min - Grupo Folclórico Infantil
Schroeder Strasse Eins,Volkstanzgruppe
12h - Banda Musical do Sesi
14h - MU'sical.Guarani
15h - Grupo Folclórico Mirim Grünes Tal

--'
15h15min - Grupo Folclórico Mirim Neue

Heimat Trachtengruppe
15h30min - Grupo Folclórico Mirim

Regenwald Volkstanzqruppe
15h45min - Grupo Folclórico Infantil Neue
Heimat Trachtengruppe
16h - Grupo Folclórico Infantil dfl Paróquia
Evangélica de Corupá
19h - Banda Progresso'
2'Oh - Grupo Folclórico Adulto Neue Heimat

Trachtençruppe

15/10/01 (SEGUNDA-FEIRA)
20h - Banda Primavera
21h - Convidado

16/10/01 (TERÇA-FEIRA)
18h45min - Banda Blumenthal

21h - Grupo Folclórico Adulto da Liga de

Grupos Folclóricos Germânicos
17/10/01 (quarta-feira)
17h45min - Banda O rienthal
21h - Grupo Folclórico Adulto Neuefluss

Volkstanzqruppe

. 18/10/01 (QUINTA-FEIRA)
. 14h - Adlers Band
18h45min - Adlers Band
20h40min - Grupo Folclórico Adulto da

Paróquia Evangélica de Corupá
21h - Banda Safira

19/10/01 (SEXTA-FEIRA)
20h - Os Ritmistas
21h - Grupo Folclórico Juvenil Neue Heimat

Trachtengruppe
23h - Grupo Folclórico Adulto Regenwald
Volkstanzgruppe
OOh - Conjunto Musical Hanover

20/10/01 (SÁBADO)
17h45min - Musical 1°' de Maio

21h - Grupo Folclórico Juvenil I<inder und

Jugend Volkstanzgruppe
23h - Grupo Folclórico Adulto Brüderthal

Volkstanzgruppe
23h30min - Premiação das Competições de
Tiro Seta e Carabina entre as Sociedades
Convidadas
OOh - Coroação dos Reis e Rainhas da XIII
Schützenfest

Olh - Os Ritmistas

21/10/01 (DOMINGO)
llh30min - Grupo Folclórico Mirim

Neuefluss Volkstanzgruppe
llh45min - Grupo Folclórico Infanto-juvenil
Néuefluss Volkstanzgruppe
12h - Musical P de Maio

15h - Grupo Folclórico Infantil Sünnros

Volkstanzgruppe
15h15min - Grupo Folclórico Infantil Grünes
Tal
15h30min - Grupo Folclórico Infantil I<inder
und Jugend Volkstanzgruppe
15h4.5min - Grupo Folclórico da Escola São
José de Guaramirim
16h - Banda Aurora
18h - Baelers Band
19h40min - Grupo Folclórico Adulto Sünnros

Volkstanzçruppe
20h - Grupo Folclórico Adulto Grünes Tal
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�garante a alimentação
Jaraguá do Sul - li. Ciluma Alimentos é novamente parceira

da Schützenfest, onde participa pela décirria segunda vez. A

empresa atenderá exclusivamente com os. pratos típicos e três

opções de cardápio. A maior novidade será o buffet típico
servido por quilo, no valor de R$ 10,00/kg, com as opções
marreco, recheio, eissbein, kassler, salsichas bock branca e

vermelha, ch�crute, repolho roxo, batata soutê, purê de bata

ta, arroz branco, batata palha, raiz forte e mostarda.
Outro diferencial é o prato executivo, servido em ambiente

especial, através de reservas e' com três opções. O custo será
de R$ 15,00. A Ciluma .tambérn atenderá na churrasqueira ao

, lado do Pavilhão \'j:;(' com filé duplo e acompanhamentos '

(maionese, farofa, pão e tomate com repolho) com valor de R$
7,00.
Segundo os diretores da Ciluma, tendo a frente Alciro

Cozzarin, uma decoração especial foi preparada, com tema da

festa, oferecendo um ambiente agradável, atraente e de bom

gosto. "Nossa equipe quer dar o melhor em sabor, qualidade e

atendimento", resume Ciro Cozzarin, profissional experiente
que com os filhos são referenciais no ramo de alimentação.
Oitenta pessoas estão diretamente envolvidas na

S chützenfest.

ALIMENTOS

Confira!
O melhor prato típico na Schützenfest.

Buffet por quilo, comida típica e outras
variedades:

R$ 10,00
Churrasco c/ maionese, salada mista,

farofa e pão:
.

R$ 7,00
Prato Executivo com as opções;

Marreco, Kassler e Schlachtplate.

CIlUMA Alimentos.
A qualidade de vida tem este sabor.

Esperamos você, de braços abertos,
'no pavilhão "A" da Schützenfest.
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