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Exclusiva
Durante a visita do pre:

sidente da República, Fer

nando Henrique Cardoso, à
Usina do Machadinha, rea
lizada ontem, o mesmo con
cedeu entrevista exclusiva,
ao vivo, ao repórter da Rá

dio Jaraguá Tim Francisco.
Na entrevista, FHC disse

que lembrava de jaraguâ do
Sul commuito carinho e dei
xou claro que tem intenção
de voltar aoMunicípio, des
de que receba um convite.

.

estofados e colchões

.
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Presença do mascote Wilfried anima as pessoas-que prestigiam a tradicional fes�a do tiro de Jaraguá do Sul

Amanhã é O último dia para

prestigiar a 13a· Schützenfest
A 13º edição da Schützenfest já contou com a

participação de pelo menos 80 mil pessoas, vindas
de diversas .partes de Santa Catarina e outros Es

.

tados. Até o momento, já foram consumidos mais
de cem mil copos de chope, 43 mil copos de refri

gerante e foram disparados cerca de 83 mil tiros.

Além das atrações, como shows e apresentações
folclóricas, a CCO (Comissão Central Orga
nizadora) do .evento destaca a realização dos
sorteios da Loteria Federal, que está sendo trans

mitido simultaneamente para todo Brasil. .

PÁGINA 6 E ENCARTE ESPECIAL

Pasold quer bairros
.

na parcena para
campanha do ISS

PÁGINA 3

Grupo Breithaupt é
homenageado pela
Makita do Brasil

PÁGINA 5

Falta de segurança na

construção civil é
I

motivo de preocupação ,

PÁGINA 7

Fórum destaca a

importância daAção
da Sociedade Civil

PAGINA 9

Escolar Mirim teve

início na tarde de

quinta-feira
PÁGINA 12 I

. Crianças do Boa Vista participam
do Integração TeatralEstudantil,

PAGINA 7

Técnico da Celesc observa conduto
res avariados por falha no pára-raios.

PAGINA 7

Henderson Zimmer

cousão frontal entre Corsa e caminhão Volkswagen, na madrugada
de ontem, na BR-280, causou a morte de vendedor autônomo de JS

PAGINA 10

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 CORREIODOPOVO OPNIÃO SÁBADO, 20 de outubro de 2001

Abençoada ' guerra
FRElHerro-Fradedmninicanoeescritur,éautordeEntretodososHorneJ1$

O Vaticano, através de seu porta-voz, Joaquín Navarro

Valls, dia 24 de setembro abençoou a guerra (contra quem?)
declarada por Bush. Às vezes, é mais prudente agir do que
ficar pas.si:vo, disse Valls, Nesse sentido, o papa não é um

pacifista, porque em nome da paz algumas injustiças horríveis
foram cometidas..

O Vaticano tem razão. Pacifista extremado, João Paulo II

nunca foi, até porque participou da Segunda Guerra em defesa
de sua querida Polônia. E, em 1995, exaltou os méritos da
Resistência Francesa. Como se sabe, os partisans franceses não

lograram expulsar a Gestapo das ruas de Paris com flores nas

mãos. Pelo contrário, praticaram sobre os inimigos as mesmas

barbaridades que antes condenavam, como a tortura. Maiores
detalhes comMarguerite Duras em La douleur (A dor). Não só

em nome da paz se cometeram injustiças. Em nome da
democracia também. No Cone Sul, a Casa Branca e á ClA

implantaram, nos anos 60 e 70, as ditaduras militares do.Brasil,
do Uruguai, do Chile e da Argentina. Em nome de Deus, a

Igreja promoveu as Cruzadas, entre os séculos 11 e 13, para
massacrar o Islã. Em 1099, Godofredo de Bulhões conquistou
Jerusalém, onde entrou cavalgando sobremilhares de cadáveres
de judeus e muçulmanos.

'

."

O argumento de que tais atrocidades devem ser

compreendidas dentro do contexto histórico em que ocorreram,

quando amentalidade era outra, fica invalidado por, ter a Igreja,
como paradigma supremo� a prática e a palavra de Jesus: os
Evangelhos,muito anteriores às Cruzadas. Bem dizia Toynbee,
quem conhece a história da Igreja acredita mesmo que ela é

uma instituição divina, caso contrário já teria desaparecido.
Em nome da Igreja católica, Navarro-Valls acrescentou: se

alguém faz um grande. mal à sociedade e se há risco de que
venha a fazer isso de novo, caso permaneça livre, você tem o

direito de recorrer à autodefesa e� nome da sociedade que
lidera, mesmo que os meios escolhidos possam ser agressivos.
Às vezes, a autodefesa implica uma ação que pode levar à

morte de uma pessoa.
Enquanto João Paulo II clamava pela paz na Armênia, o

porta-voz do Vaticano nada mais fez do que repetira princípio
do tiranicídio, cunhado por meu confrade Tomás de Aquino.
Se a morte do tirano significar o fim do terror sobre o povo,
que seja assassinado o tirano (cf Suma lI, lI, art. 7 e q. 40).
Pena que isso seja invocado quando ainda não há nenhuma

prova cabal de que Bin Laden, ex-agente da ClA, e o 'povo
afegão são os responsáveis pelos hediondos atentados aos

Estados Unidos.

O queme constrange, como católico, é jamais ver o Vaticano
aplicar o princípio tomista da autodefesa quando se trata dos

pobres, como agricultores expulsos de suas terras ou famílias

atingidas pela construção de barragens. Então multiplicam-se
os apelos aos métodos pacíficos. E quem se defende da agressão.
policial, corno em Eldorado dos Carajás (as mortes de 21 sem

terra 'permanecem impunes), é tratado como belicoso.
Lá vai o Superbush atirar seus mísseis, como confetes, sobre

as choças dos pobres afegãos. Tudo, agora, sacralizado pelas
bênçãos do Vaticano, com o qual, felizmente, Deus não se

confunde.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 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 direita de sintetizar o texta e fazer as correções ortográficas e gramaticais

Câncer de mama pode ser evitado

Os textos e colunas assinmJos são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jOrtUlI.

A!VT1at!JZ'",

Na Semana Nacional de

Prevenção ao Câncer de Ma

ma, a Rede Feminina de Com
bate ao Câncer, de Jaraguá do
Sul, comemora a atuação po
sitiva da entidade e ao mes

mo tempo lamenta o número

expressivo de casos nomundo
todo. De acordo com órgãos
oficiais, 80% dos casos de

câncer de mama são detec

tados pela própria mulher ao

,fazer o auto-exame, uma'
atitude simples que não exige
muito tempo e que pode fazer
a diferença em casos de diag
nóstico positivo.

O auto-exame é recomen

dado por médicos especialis
tas como uma das principais
formas de prevenção e pode
ser feito durante o banho, pelo
menos uma vez por mês.

Toda mulher deve fazer a

primeira mamografia entre 35
e 40 anos de idade, acada um
ou dois anos entre os 40 e 49

anos e anualmente após os 50
anos de idade.

Uma das formas de pre
venção também é a amamen

tação. Toda mulher que ama-

rDe acordo com dados da

OrganizaçãoMundial da
Saúde, a cada 17minutos .

surge um caso novo de

c�cer de mama nomun�
mentoutern menos chance de

desenvolver um câncer de

mama, o que comprova a ne

cessidade de estimular as

glândulas mamárias e o be

nefício inestimável da ama

mentação não apenas entre as

crianças, mas também para a

saúde das mulheres.
De acordo com dados da

Organização Mundial da

Saúde" a cada 17 minutos

surge um caso novo de câncer

de mama no mundo. A es

tatística, nada animadora, re
flete-se na microrregião, onde,
a incidência da doença tem

crescido de forma assusta

dora, independente dos es

forços das redes femininas,
que oferecem exames pre
ventivos gratuitos de câncer

de mama e de colo do útero.
..

Na Rede Feminina de Com-

bate ao Câncer de Jaraguá do'
Sul sã� realizados aproxima-
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damente 24 exames por dia,
mas a procura é tanta que a

próxima consulta está agen
dada para. o mês que vem.

Alguns postos de saúde do

Município também oferecem

os exames preventivos.
Mesmo assim é consi

derável o número de mulheres

que ainda não despertou para
a necessidade de cuidar da saú

de e das vantagens da preven
ção. A Rede Feminina de

Jaraguá do Sul trabalha com um

grupo de mulheres que teve de

tirar um seio devido à doença.
O grupo� denominado de

Sempre Vivas, reúne-se men

salmente e organiza atividades

diversas, além de troca de

experiências. De acordo com

dados da RFCC, a média é de

dois casos por semana em

Jaraguá do Sul.

Além dos exames, a pre
venção também inclui evitar

bebidas alcoólicas e o excesso

de peso, ingerir comidas gor
durosas e evitar a primeira
gravidez depois dos 30 anos de

idade. Quando detectado a tem

po, o câncer de mama tem cura.
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IPROJETO: CORUPÃ VAI REIVINDICAR R$ 213 MIL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PMAT

Prefeitura pretende investir
na modernização da gestão

A vereadora Maristela Menel (PFL) apresentou projeto
de lei que visa normatizar a venda de produtos entor

pecentes em ]araguá do Sul. A proposta obriga os esta

belecimentos comerciais a fixarem cartaz em papel A3,
com letra vermelha, informando a proibição da venda

a crianças e adolescentes.

A venda de produtos entorpecentes a menores de 18

anos é proibida desde 1990 e está regulamentada pela Lei
Federal8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Segundo Maristela, o projeto tem como objetivo com

plementar o cumprimento da lei no Município. ''A van

tagem do projeto é ampliar a proibição da venda de

entorpecente a outros estabelecimentos que comer

cializam os produtos como lojas de produtos agrope
cuários e casas de tintas", explicou.

passo é a licitação do pro

jeto de modernização da

máquina administrativa e

só depois é que, vamos
buscar a parceria de uma

universidade para a elabo

ração do projeto a ser

enviado ao BNDES", re
velou.

SEMINÁRIO - O ,10
Seminário Estadual de

Modernização da Gestão

Municipal, promovido
pela Codesc (Companhia
de Desenvolvimento do

Estado de Santa Catarina),
reuniu prefeitos, secretários
e diretores de fundações e

autarquias dos municípios
das regiões metropolitanas
do Norte/Nordeste, Vale
do Itajaí e Amfri (As
sociação . dos Municípios
da Foz do Rio Itajaí). Na
oportunidade, foram dis

cutidos, além do PMAT, a
modernização da gestão
dos setores sociais básicos,
e apresentados exemplos
de projetos de sucesso

implantados no País.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

]ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
revelou que pretende
reivindicar do BNDES

(Banco Nacional de De

senvolvimento Econômico

e Social) R$ 213 mil para a

implantação do PMAT

(programa de Moderniza

ção da Administração
Tributária). A informação
foi dada durante o 10

Seminário Estadual sobre

o projeto, que aconteceu na
quarta-feira, no restaurante
do Parque Malwee. O

montante reivindicado foi

calculado de acordo com

o limite de R$ 18,00 por
. habitante, estabelecido pelo
banco.

Tamanini informou

que os recursos serão inves

tidos em capacitação, mo
dernização do setor de

Planejamento - aquisição
de equipamentos e veí

culos - e recadastramen

to imobiliário - implanta
ção de novo sistema e

fiscalização, "Essas são as

CONVENÇÃO
O PMDB de Corupá
realiza amanhã, entre 8 e

12 horas, no Salão dos

Atiradores, a convenção
municipal para a renova

ção do diretório. Apenas
uma chapa, encabeçada
pelo atual vice-prefeito
Adelino Hauffe, concor
re às eleições. Segundo o

prefeito Luiz Carlos Ta

manini, o candidato a vi

ce-presidente, Kurt Linz
mayer, é o provável no
me do PMDB ao gover-no
do Município em 2004.

CONSELHEIRO
O deputado federal Vi

cente Caropreso (PSDB)
foi indicado para integrar,
como suplente, o Conse

lho de Ética da Câmara

Federal, instalado na

quarta-feira. Orgulhoso do
cargo, disse que o conselho"
é um importante instru

mento para fiscalizar as

ações dos parlamentares e

evitar abusos no exercício

do mandato. Caropreso
também é membro do

ConselhoNacionaldeÉtica
e Disciplina do partido.

Arquivo/CP: Cesar Junkes

Tamanini acredita que seminário dá agilidade ao PMAT

Na opinião dele, o

programa vai resolver os

problemas dos municípios
em relação às exigências da
Lei de Responsabilidade
Fiscal, principalmente dos

pequenos, que não têm

recursos para investimen

tos na reestruturação. ''A

IPM, que presta serviço de

informática para a Prefei

tura, está nos orientando na

parte de soft. O próximo

nossas prioridades", disse,
contabilizando acréscimo

de 25% na arrecadação do
imposto territorial e' pre
dial. Há 20 dias, a Câmara

, de Vereadores aprovou a

implantação do PMAT no

Município. "Apesar dos

juros (1,5% ao ano mais

spreedbásico de 1% e taxas

de juros a longo prazo), va
le a pena contrair o em

préstimo", garante.

PRÉ-CONCEITO
O vereador Paulo Floriani (PPB) criticou a emenda

do colega Marcos Scarpato (PT) ao projeto do

governo repassando R$ 1,6 mil ao Movimento de

Consciência.Negra, "Retirar verba da cultura italiana

é decepcionante", afirmou, revelando a verdadeira

intenção do gesto, além de prejulgar a ação.

Pasold quer ampliar base de arrecadação do ISS
]ARAGUÁ DO SUL - A

prioridade do Município na

implantação e desenvolvi

mento do PMAT (progra
ma de Modernização da

Administração Tributária) e

da gestão dos setores sociais
básicos são os tributos mu

nicipais. O prefeito Irineu

Pasold (PSDB) informou
que está analisando a possibi
lidade em firmar parcerias
com as associações de mo

radores para ampliar a base

acrescentando que o Setor

Tributário está concluindo o

recadastramento imobiliário.

Ele não soube precisar o
volume do aumento previs
to, mas garante que não fica

abaixo de 25%. Na opinião
dele, muito mais do que da

vontadepolítica, o sucessodo
programa depende da parti
cipação dos servidores. 'Toda
mudança gera resistências,
que podem comprometer o

projeto", concluiu. (MC)

de arrecadação do ISS (Im
posto Sobre Serviços) e de
criar tarifas para o uso do

solo das empresas de gás,
telefonia, entre outras.

Pasold admitiu que é

"quase impossível fiscalizar
os serviços prestados", o
que reflete na arrecadação
do imposto. "Quem pede
nota fiscal em restaurante ou

quando lava o carro? Exis

tem muitos outros serviços
que não pagam ISS", re-

clamou, informando que a

parceria com as associações
de bairros, além de cons

cientizara população sobre

a necessidade em se pedir
,

nota fiscal, vai reverter em
obras, atividades e serviços
de acordo com o aumento

da arrecadação na loca

lidade.
� Estamos analisando

a proposta e traçando as di

retrizes e condições para a

parceria-, revelou Pasold,

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

ij ADD/Makler D
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos semprepensando na sua
segurança e tranqüilidade.

Rua: Presidente Epitécio Pessoa, 490 - Centro - Fone: 370-0047
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I UNIDOS: ACORDO ENTRE POSTULANTES À PRESIDÊNCIA GARANTE RENOVAÇÃO SEM DIVERGÊNCIAS NO PMDB

Candidato que
assumirácomo vice do partido

GUARAMIRIM - Acordo

prévio feito entre os dois pos
tulantes à Presidência do

PMDB, ex-vereadores Nil
son Bylaardt e Silvio Finardi,
deverá garantir renovação
tranqüila no diretório muni

cipal do partido, amanhã,
durante a convenção munici

pal. Os dois pretendentes
deliberaram que, aquele que
sair perdedor na votação que
indicará o sucessor de João
Vick na presidência, rece
berá o apoio do adversário,
que também assumirá como

vice-presidente do partido.
- Foi a alternativa en

contrada para afastar qual
quer possibilidade de diver-.

gência interna no partido -,
diz Bylaardt, que assim como

seu oponente quer que o

PMDB permaneça unido
em Guaramirim.

A convenção municipal
vai acontecer das 8h30 às

12h30 e deverá confirmar os

45 membros do diretório,
com 15 suplentes; eleger os
dois delegados à convenção
estadual; os membros da Co
missão de Ética e Disciplina,

Silvio Finardi

com respectivos suplentes, e
os componentes da nova

Executiva Municipal e do
Conselho Fiscal do partido.
A semana foi marcada pela
movimentação dos candi
datos à presidência, bus
cando votos/entre vereado

res e filiados do partido..
As propostas de ambos

têm algumas semelhanças.
Tantt> Bylaardt quanto Fi

nardi querem o PMDB mais
atuante e participativo nas

questões políticas e nos as-

•

derrotadosair

Fotos: Cesar Junkes/CP

Nilson Bylaardt

suntos do interesse geral da
comunidade. Bylaardt de
fende até a formação de um

grupo de trabalho per-,
maneçre, para acompanhar
os a�suntos que interessam à

população, como o projeto
de duplicação da BR-280; a

construção de uma passarela
, sobre a rodovia federal, para
dar segurança a pedestres, e

a implantação de sentido

único para o tráfego de veí

culos no Centro, como alter

nativa para melhorar as c�n-

Convenções municipais mobilizam
o PMDB no Vale do Itapocu

Tamanini, no governo municipal, que agora

cumpre o segundo mandato consecutivo. No

ano passado, ambos formaram dobradinha,
compondo a chapa pura lançada pelo partido
para disputar as eleições municipais.

O ex-vereador Ademir Sprung, empresário
do ramo contabilista e com muitos anos de

atuação no PMDB, deverá assumir a presidência
do diretório em Massaranduba, em subs

tituição a Maurício Sasse, filho do ex-prefeito
Mário Sasse. Promover á unidade interna da

legenda é o objetivo imediato de Sprung, em
Massaranduba. No ano passado, o PMDB esteve

mais uma vez aliado ao PPB para as eleições
municipais, como já .havia acontecido antes, em

duas oportunidades, mas à coligação foi der

rotada. (MR)

MUDOU

o telefone da
sucursal do

CORREIO DO POVO em

Guaramirim passa a

ser o 373-2005. Não

esqueça: 373-2005.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

dições do trânsito.

Ele afirma também ter

vários nomes de destaque
para futuras filiações ao

partido - já com vistas à

definição das candidaturas

para as eleições municipais
em 2004 -, que deverão

ser anunciados após a

convençãomunicipal. Finardi
também vai buscar filiações
e está propondo a imediata

formação de um bloco pol
ítico, com a participação do

PSDB, PT e PPS, para enf

rentar fl coligação Acerta

Guaramirim (PFL/PPB).
ATUANTES - Ambos são

atuantes, tendo participação
na Câmara de Vereadores

por duas'legislaturas, até de

terem assumido várias se-.

cretarias e a direção do

Hospital Municipal Santo
Antônio, no governo do

PMDB. "O partido precisa
ocupar mais espaço políti
co", diz Bylaardt, na expec
tativa de reverter a posição
do partido, derrotado nas

eleições municipais do ano

passado.
(MILTON RAASCH)

OPORTUNIDADES TÉCNICOS AGRícOlAS

A Prefeitura de Guaramirim e a Escola de Educação
Básica Alfredo Zimmermann têm excelente projeto
para a iniciação profissional juvenil, que deverá

oferecer cursos de tornearia, costura e solda elétrica,
entre outros. Vai abrir oportunidades para jovens com
idade entre 14 e 17 anos. O governo municipal já está

se propondo a pagar o-aluguel do imóvel, no Bairro

Avaí, já conseguiu o apoio de técnicos, que serão os

ministrantes, mas o projeto ainda depende da con

firmação do apoio dos empresários, no pagamento
do pessoal envolvido. Algo em torno de Ri' 14 mil

. I

por ano, não mais do que isso.

A favor do projeto, vale
lembrar aos empresários
que é a falta de oportu-

.
nidades concretas, muito
mais do que qualquer
outro motivo, que acaba

desviando a atenção dos

jovens para o alcoolismo

e o uso indevido de dro

gas, além de outros des

vios de conduta. Portan

to, a proposta precisa ser

considerada com maior

interesse, até ser viabiliza

da.

o massarandubense Al

fredo Vavassori é o novo

presidente do Núcleo dos

Técnicos Agrícolas do

Litoral Norte-catarinense,
com cerca de 300 filiados,

Vavassori tem como ob

jetivo imediato deixar o

núcleo em pleno funcio

namento. Profissional

experiente na área, ele atua
hoje na Secretaria Muni

cipal de Agricultura e

Meio Ambiente de Gua

ramirim.

TURNO ÚNICO
A Prefeitura de Guaramirim começará a funcionar,
segunda-feira, com o expediente em turno único,
das 7h30 às 13h30.

o que é Sessão da

Câmara de Vereadores?

Chama-se sessão a reuniao dos vereadores no recinto do

Plenário, em número eforma de acordo com o Regimento Interno,
para realizar os trabalhos que constam napauta do dia.

Compete aos vereadores reunidos em Plenário, exercer as

relevantesfunções de legislar efiscalizar, naforma estabelecida na

LeiOrgânica doMunicípio e noRegimento Interno da Câmara.
, Não poderá ser impedida, nas sessões, a manifestação dos

vereadoressobre os assuntos em discussão e votação.

O PMDB deverá confirmar o atual

presidente do partido, Oswaldo Steilein, para
novo mandato, em Schroeder. Apenas uma

chapa foi elaborada pelo partido e tem todas

as chances de ser confirmada no Município,
durante a. convenção municipal que estará

acontecendo amanhã, no período dà manhã,
na residência do próprio Steilein.

Em Corupá, o vice-prefeito Adelino
Hauffe deverá assumir a presidência do�etório .

municipal, que nos últimos anos foi presidido
pelo atual chefe do Gabinete do Executivo,

, Celso Garcia. Hauffe é considerado peemede
bista histórico e deu início ao ciclo de hegemonia
que o PMDB ostenta em Corupá, já governan
do o Município pelo terceiro ano consecutivo.

Ele foi o antecessor do prefeitoLuiz Carlos

CRepúbQwo CJedewtwo do cg/[OgLQ
8gtado de gat1ta CataftlM

Cômow uUUl1iClpoQ de JOlWguá do [.M
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,/Aprimeira reunião daAcijs
(AssociaçãoComerciale
Industrial deJaraguá do Sul),
no novo prédio do Centro
Empresarial, realizadananoite
da última segunda-feira, reuniu
os ex-presidentes que relataram
episódiosmarcantes da asso
ciação durante suas gestões.

,/ Os depoimentos
evidenciaram a evolução da
entidade, com destaquepara
a modernização que cada
diretoria, ao seu tempo,
implementou. Os ex
dirigentes relataram ainda as

dificuldades enfrentadas, os
projetospropostos e as
reivindicaçõesfeitas.
.I A presidente daAcijs,
ChristianeHufenüssler, disse
que "se uma cidade é o

espelho de seus cidadãos, uma
entidade é o espelho de seus

associados", e completou: ''A
somatória de experiências do
passado nos ditam o rumo

do futuro".
"Nossa luta sempre foi por
melhorias paraJaraguá do Sul
e região, independente dos
interesses políticos", Eggon
João da Silva - presidente
1966/70; "Sempre tivemos
equipesmuito coesas, que
pensavam em Jaraguá do Sul
acima de tudo", Rodolfo
Hufenüssler�1970/72;
'jaraguá do Sul é como uma
árvore que deu frutos que
tomaram esta cidade tão

r

especial",Osvaldo Pereira-
1984/85; "Foi uma época de
dificuldades financeiras,mas
conseguimos melhorias
importantes para os

associados", SigolfSchünke
-1987/90; "Uma
caracteristica sempre foi a
continuidade de projetos pelas
diretorias seguintes, como é o

/'

caso do Cejas, e, a partir de
agora, da escola técnica e

duplicação daBR-280",Décio
daSilva-1994/96; ''AAcijs
sempre posicionou-se com
lideranças sem conflito, com
um trabalho de continuidade

que direciona, silenciosamente,
a comunidade paraum futuro
de qualidade", Eduardo Horn
- 1998-2000.
•

.

Schroeder promete reunir-se com bancos para discutir cheques

Lojistas debatem SPC e

inadimplência no comércio
Jaraguá do Sul - A

CDL (Câmara de Diri

gent�sLojistas) realizou na
noite de quinta-feira, no
Centro Empresarial, o 20

Fórumde SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito). O
evento, que reuniu cerca de

150 lojistas do Município,
debateu os problemas ine
rentes ao crédito e a ina

dimplência no comércio

local, estimada em 10%. O

fórum foi conduzido pelo
diretor do SPC, Waldemar

Schroeder, acompanhado
pelo assessor jurídico da,
CDL, Ricardo Mayer, e

pelo responsável pelo ser

viço na FCDL (Federação
das Câmaras de Dirigentes
Lojistas), Rui Reckelberg.

O 10 Fórum de SPC,
realizado em outubro de

2000, no auditório do

Shopping Center Breit

haupt, abordou a confec

ção de cadastro de clientes

e a capacitação do pessoal
para a área de crédito. '

Schroeder abriu o de

bate explicando como atua

o SPC noMunicípio e quais
os serviços disponíveis aos

associados. De acordo

com ele, o SPCjBrasil,
consulta nacional a R$ 0,40,
é a consulta mais usada,
sendo em média 40 mil ao

mês. "Santa Catarina é o

segundo Estado que mais.
utiliza esse serviço", in
formóu, lembrando que'
o Ligue/Crédito é a con

sulta mais completa, mas
também a mais cara, R$
3,50. "Dependendo do

volume, é recomendado a

consulta", sugeriu.
/ Na opinião de Reckel

berg, o SPC de Jaraguá
do Sul trabalha com o

melhor sistema existente

no Brasil. "Nenhum outro

tem a 'estrutura da fede

ração", assegurou, acres
centando que os serviços
estão interligados com

todo o País, reduzindo o

número de operações
malsucedidas. Mayer co
locou-se à disposição" dos
associados .

da CDL para
as orientações na área

jurídica.
CAMPANHA - Durante

o fórum, foi lançada
oficialmente a Campanha
"Jaraguá, inadimplência
zero", que pretende re

duzir a inadimplência no

comércio local. O presi
dente da CDL, Hilário
Corrêa, disse que a enti
dade vai renegociar a dí
vida dos clientes, "para
habilitá-los ao crédito de
novo". (MC)

• HOMENAGEM: BREITHAUPT RECEBE CERTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA MAKJTA

Grupo jaraguaense é O maior
revendedor da marca em .se

JARAGuA DO SUL - O

presidentre da Makita do

Brasil - Ferramentas' Elé

tricas -, Takashi Omote,
esteve na manhã de quinta
feira no Município para

entregar ao diretor-comer

cial do Grupo Breithaupt,
Roberto Breithaupt, o cer

tificado e o troféu por ser

o maior revendedor da

marca em Santa Catarina. O

título de "Revendedor

autorizado - classe AR' foi

outorgado à empresa jara
guaense no dia 10 de ou

tubro, em solenidade rea

lizada em São Paulo, quan
do a Makita homenageou
53 dos 1,5 mil revendedo

res do Brasil, em comemo

ração aos 20 anos de ati

vidades no País.

No Estado, além do

Grupo Breithaupt, a Ma

kita premiou a Orion e a

Loja Dominik, ambas de

Florianópolis, por terem se

destacado na revenda dos

produtos da empresa ja
ponesa. O gerente regional
daMakita, Clayton Dackiw,
informou que entre os cri

térios adotados para a cer

tificação estão o volume dé

compras, percentual de
crescimento das vendas,
destaque do produto nas

vitrines, incrementação das

ferramentas e desmembra

mento do faturamento. ''A

GróficaCP
370-8649

Edson Junkes/CP

Takashi Omote entrega o certificado a Roberto Breithaupt

Makita estabeleceu acrés

cimo de 20% no volume

de vendas dos produtos
e o Breithaupt ultrapassou
essa meta", informou.

Para Roberto Breit

haupt, o título é o reco

nhecimento da política do
grupo que "aposta na

qualidade dos produtos
para aumentar a. revenda

e assegurar o compromis
so com os clientes". Ele

lembrou que a empresa
foi por seis anos a maior

revendedora das beto

neiras de 150 litros da

MetalúrgicaMenegotti, na
América Latina. Brei

thaupt não revelou o vo

lume de vendas e negó
cios realizados pelo gru-

po, mas garantiu que "são

muito bons".

Essa é a primeira vez

que Omote vem a Santa

Catarina. Japonês, presidiu
a filial mexicana até abril

deste ano, quando foi

transferido para a unidade

brasileira, localizada em São

Bernardo dó Campo, São

Paulo. ''AMakita possui 38
fábricas e escritórios em

todo o mundo, mas atende
120 países com mais de 500

produtos da linha de fer

ramentas elétricas", infor

mou, lembrando que, no

Brasil, a empresa produz
e comercializa 124 má

quinas, entre elas a serra

mármore.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dra. Christine Rebelo'
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Bmnro, 637 • Solo 2 • Centro· JOrqJUÓ do Sul· se

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

.

SEJA COMPETITIVO NESTE 'MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
c...WiAd,"",�M.�;",MSlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-751lIFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli;adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com.br
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I FESTA: 13a SCHÜTZENFEST JÁ ATRAI'U APROXIMADAMENTE 80 MIL PESSOAS

último dia da
13a edição da Schützenfest
Amanhã

]ARAGuA DO SUL - A

13' edição da Schíitzenfest

já contou com a partici
pação de pelo menos 80 mil
pessoas, vindas de diversas

partes de Santa Catarina e

outros Estados. Até o mo

mento, já foram consu

midos mais de cem mil co

pos de chope, 43 mil copos
de refrigerante e foram

disparados cerca de 83 mil

tiros. Além das atrações,
como shows e apresenta
ções folclóricas, a CCO

(Comissão Central Organi
zadora) do evento desta
ca que a realização dos sor

teios da Loteria Federal -

que está sendo transmitido

simultaneamente para todo
Brasil- emJaraguá do Sul

serve para promover e di

vulgar a Schützenfest e o

próprio Município.
O Caminhão da Sorte

está no estacioamento do

Parque Municipal de Even
tos. Hoje, a Caixa Econô-

/

eo

Edson Junkes/CP

Banda internacional Alpen Vuppies apresenta-se a partir das 2 horas, de domingo
mica Federal vai realizar o

sorteio da Loteria Federal, a
partir das 18 horas; da

Lotomania, às 19 horas;
Quina, às 20 horas.Super
sena, às 20 horas, e, às 20

horas, ocorre sorteio da

Megasena.
A estimativa para este

sábado é que a Sena repasse
-prêmio no valor de R$ 2,3
milhões. ''A realização dos

sorteios da Sena em Jaraguá

do Sul serve para divulgar
um pouco da nossa festa, já
que o os bilhetes comercia

lizados possuem a logo
marca da Schützenfest, além
de mpstrar o Município
para todo País", considera
uma das integrantes da CCo,
Daniela Lenzi. Ele explica
que a festa só não é mais di

vulgada por falta de estru

tura para receber grande
quantidade de turistas.

As pessoas que forem

prestigiar a festa na noite

de hoje poderão assistir

apresentações de grupos
folClóricos, além dos

shows com as bandas de
renome nacional, como a

Cavalino Branco, a partir
das 23 horas, e às 2 ho'ras
de domingo a animação
vai ficar por conta da ban

da austríaca Alpen Yup
pies. (FABIANE RIBAS)

Terceira Idade participa da Schützenfest commuita animação
]ARAGUA DO SUL - Os

pavilhões do Parque Muni
cipal de Eventos ficaram

lotados na tarde de quinta
feira com a presença demi
lhares de idosos que foram

prestigiar a 13' Schützenfest.
Animados e com muita dis

posição, os idosos demons
traram que não _

existe idade

para a diversão. A tarde dos
idosos faz parte da progra
mação da Schützenfest já h�
alguns anos e é oferecida

pela SecretariaMunicipal de
Desenvolvimento Social,

,
que convida todos os inte

grantes dos clubes de ido-
,

sos de Jaraguá do Sul.

A estimativa dos or

ganizadores é de que aproxi
madamente 3 mil pessoas de
terceira idade comparece
ram à festa. Apesar da idade,
muito chope foi consumido.

Em apenas duas horas fo

ram vendidos cem copos de

chope emuma das bilheterias.

"São mais animados do que
nós", afirma o responsável
pelabilheteria localizadadentro
do pavilhão A.

Para o aposentado Pau

lo Tascheck, 73 anos, a

Schützenfest é amelhor festa

que acontece emJaraguá do

Sul. Ele participa da tarde

dos idosos há cinco anos,

sempre acompanhado da

esposa, Elvira, 69 anos. Os

dois freqôentam o Clube de

Idosos Flor deMaio, daVila
Lenzi. Já os amigos Ilda e

Arno .Tôwe participam da

festa há 10 anos. ''Não per
demos nenhuma vez.- É
bom porque a gente dança,
conversa e vê muitos amigos
e conhecidos", esclarece Ilda,
64 anos de idade e muita

disposição para dançar até
a festa terminar. "Diversão

foi feita para todos. Não

apenas para gente nova",

ensinaArno.

Além da dança, alguns
idosos também gostam de

testar a mira -no estande de

tiro. Na avaliação de Paulo,
a Schützenfest é importante
porque resgata a tradição
dos mais antigos, que tinham
na prática do tiro ao alvo sua

principal atividade de lazer

e diversão. O acesso ao par

que foi liberado para os

idosos durante toda a tarde

de quinta-feira. A abertura

da tarde dos idosos foi feita

pelo prefeito Irineu Pasold

e pela equipe da Secretaria

de Desenvolvimento Social.

!'���il�"o desejo de
aplr ar r idamente uma idéia
ser6' ro ivo: vá à luta! Somente

w

filSdislôh �erá esfriar a

relação a dois: tente se aproximar.
Câncer - Os

ê saberá entreter

ma surpresa
afetiva poderá estar a caminho.

Le
-

-?"�uas
idéias estarão

fe an o. Possibilidade de
s, negácios familiares.

" !- jugal problemática.
Romo'.l""'co'o poderó viror c
sua cabeça.

- A família será o seu

mula notrabalho. Os

l�;f�:�:s�a��r���:��a�s�ar
i1y::r:�kas P@lqueras. Repense a

sua relação se estiver desgastada.
Escorpião - Não faça

negócio por impulso:
lia r as coisas com

dade. Dia favorável
r. Reencontro

amoroso s�á emocionante.

VIDA FELIZ
Cerca de 430 brinquedos e mais de 600 peças de roupa
foram entregues às crianças carentes de Bairro Jaraguá
84. A iniciativa faz parte do Projeto Marista Vida Feliz,
que a equipe do Juvenato Marista promoveu durante a

Semana da Criança.

BONS NEGÓCIOS

.

O gestor do Programa de Promoção de Agronegócios,
que engloba o projeto catarinense deAgregação deValor,
João Paulo Perotto, 'da Cidasc (Companhia Integrada de

Desenvolvimento Agrícola) tem como meta para 2002

a criação de 800 novos pequenos empreendimentos
rurais e pesqueiros, dentro da filosofia do associativismo

de produtores e pescadores. Com isso, deve dobrar o

número de agroindústrias familiares. Atualmente existem
754 empreendimentos desse tipo em Santa Catarina.

PREVENÇÃO, NA PRAÇA
Hoje, a Rede Feminina de Combate ao Câncer estará na

\ Praça Ângelo Piazera, informando à população sobre

câncer de mama. As voluntárias da rede distribuirão

material informativo aos interessados -, Vale lembrar que
toda mulher deve fazer a primeira mamografia entre 35

a 40 anos de idade, a cada um ou dois anos entre 40 e 45

anos e anualmente após os 50 anos. O câncer de mama

ocupa o primeiro lugar em incidência nas regiões
Nordeste, Sul e Sudeste.

QUADRAS COBERTAS

O governo do Estado iniciou esta semana o processo
de licitação para a construção de 69 quadras de esportes
cobertas em unidades de ensino de 55 municípios
catarinenses, do Planalto Serrano e da Região Oeste do

Estado, beneficiando 61.322 alunos.

�OSTRA BORDEAUX
Os arquitetos Ruth Borgmann, Valério Tadeu dos Santos
e Raphael Cavalcanti da Silva estão participando da 7'

Mostra Bordeaux, de Blumenau, que enc.erra neste

domingo. Os profissionais jaraguaenses desenvolveram

um espaço de lazer e descontração, onde o conforto e a

tecnologia convivem em perfeita harmonia e integração
com o conceito de "casa inteligente".

./

ELEiÇÕES DIRETAS

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul e Região pretende intensificar a campanha
para eleições diretas para diretor de escola e centros de

educação infantil. O objetivo da diretoria do sindicato é

esclarecei a população sobre as vantagens do processo
democrático.

��'iI�,ti?,z't As atividades
.

l!jl§êeti!i's st{O;DS que melhor se
eu jeit9 de ser. Mas

à: só com disciplina
e determinação você chegará
aonde quer.

Suo certeiro
I poderá ganhar I!Jm
soo As parcerias em
tarfavorecidas. Curta

aproveite a maré.

a boa vontade, e
ótima surpresa!
dos imprevistos.

� irófimaschancesnoamor.

�pricórnio - Talvez
a descobrir um jeito novo

ar. Contatos com
ra poderão ser

ite a tendêncic de
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371·1919
correiodopovos@netuno.com.br

Vende-se ponto de
táxi, na Rua João
Januário Ayroso, ao

lado do Salão

Bompani. Valor' R$
3.500,00 de entrada
+ 30x R$ 433,00 fixo.
Tratar: 9973"8570.

Vende-se linha

telefônica, prefixo
376. R$ 600,00.

'

Tratar: 370-7881, com

Leonel.

Vende máquina de
tricô Trantura, com
trocador de cores e

uma remalhadeira.
Valor a combinar.
Tratar: 370-0598 ou

9118-8604, com

Sônia.

Vende-se

empilhadeira da
marca Marcoplam,
ano 1984, motor

1113, à diesel,
capacidade de 8
toneladas. Valor a

combinar ou troca-se

por empilhadeira de
menor capacidade.
Tratar: 370-2826, com
Gilson.

Vendo loja de móveis
e material de

construção, no bairro
Bom Retiro, em
Joinville, ótima
clientela, ótimo
faturamento. Tratar:

(47) 453-1023 ou

3025-4549.

Vende-se estoque/de
loja de móveis,
estantes, estofados;
mesas com cadeiras,
etc. Tratar: (47)
453-1023 ou

3025-4549.

Vendo computador
486, com CD Rom,
placa fax modem,
32M memória, caixa
de som, com

impressora xerox, com

FOfO strudel fQseiro,
box 12 da Schützenfest,

com dona Ana.

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

(47) 375-1844

cartucho com mesa.

R$ 1.000,00. Tratar:
376-0119, com

Valéria'.

Vendo conicaleiro,\
marca Belcone, 60
fusos. Tratar:
275- 1642, com

Paulo.

CLASSIAUTO:
Ter a-feira às 12h

R$ 195,00 à vista.
Tratdr: 372-0815,
após 15 horas,
Zezerlene.

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

Vende-se bicicleta
brisa infantil.
Valor R$ 60,00.
Tratar 370-9228.

Procuro vaga para
trabalhar de
chacreiro, caseiro,
com jardinagem ou

como vigia, tenho
referência. Tratar:
373-8050, com
Selene.

Vende-se roupas de
bebê usadas, de
O à 6 meses.

Tratar: 370-9228.

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 121l

Vende-se 2 grades' de
ferro para janela, .

tamanho 1 ,40x 1,80.
Tratar: 9903-7156,
com Luiz Paulo.

Procura-se moça para
dividir apto. no centro.

Tratar: 371-5824 ou

9962-7692.
'

.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: �Ograu 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.

Vende-se dois livros

para vestibular, novos.

Acompanha CD

player, contendo mais
de 3 mil testes.

'BIKE poro todos os idades;
pedalando no TRILHA certo.

BIKE TRILHA a casa das bicicletas I

.

reMOS: esteirast bicicletas erSoMétricast
adesivos, acessórios e pe�as de reposi�ão.
Fazemos também a manutenção e consertos na' sud bicicleta.

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

Vende: Alvenaria, cf 236 m2,
em terreno de 499 m2. Rua Ida

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

Vende: Alvenaria, com área 108 m',
em terreno de 492 m'. Rua Padre

Vicente, 167 (Corupâ).
Preço: R$ 83.000,00

Vende: Madeira, contendo 3

dormitórios, em terreno c/ 660 m2.
Rua Oneliá Horst, 380 (Vila Lenzi)

Preço: R$ 28.000,00

\1I,
"

Vende: Madeira, 3 quartos, em
terreno 705 m2. Rua Bahia, 109

(Jguá Esquerdo)
Preço: R$ 35.000,00

Vende: Alvenaria (semi-acabada), c/
área de 80 m2, em terreno de 900
m2. Rua Verônica/Do Rosa (Barra).

Preço: R$ 55.000,00

Vende: Alvenaria, c/ área 245 m2.
-Rua Thomaz Francisco de Goes

(Vila Lenzi)
Preço: R$ 135.000,00.

Vende: Alvenaria, c/ área-Se m2, em .

terrena de 469 m2. Rua Adenor

Horongoso, 114 (Ana Paula)
Preço: R$ 22.000,00

Vende: Alvenaria, com área 150 m2,
em terreno de 720 m2.

Rua: Fredolino Martins, 311
Preço: R$ 45.000,00

EDIFÍCIO JARDIM SÃO Luís

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios
Rua: João Franzner - São Luís

(Salão de-festas, garagem, central de gás, sacadas com churrasqueira)
ENTREGA EM 18 MESES

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

Vende: Madeira, com área 47 m2,
, em terreno de 329 m2. Rua 938 -

Loteamento Ouro Verde

Preço: R$ 14.000,00

Vende.'Alvenaria, c/ área '70 m2, em
terreno 720 m2. Rua: Marcelo Barbi

-lote 44 (Tifa Martins)
Preço: R$ 33.000,00

Vende: Alvenaria, c/ 140 m2, em
terreno de 364m2. Rua: Erich

Sprung, 155 (Água Verde)
Preço: R$ 66.000,00

Vende: Apto. 2 dormitórios, com
área aprox. 80 m2. Rua Emil Burow,

30 Ed. Riviera - Apto. 204
Preço: R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-'--'--JMODELO ANO COR

\

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso de devolver
o seu dinheiro* caso você

não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, serninovos e

usados, só na Caraguá.

Santana
98/99 - Azul

Passat VR6
96 - Azul

Golf GL
96 - Preto

oen.a TSI 2P
96 - Vermelho

Astro G1S
98/99 - Verde

Fiesto
98/99 - Branco

VEíCULOS VOlKSWAGEM
, _ _ _ _ _._ .. ,_ .. _ _-_ _ _---,--_._ .. _ _ _._-_._._ _ ..

CARAGUÁ
Fone: (471 31J;·4000
Jaragu6 do Sul

ANOMODELO COR
Santana GL 2000 91/92

.
Branco

Horário de
atendimentor

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEL COMERCIAL

Ref. 35 _ CENTRO _ c/ 161,OOm2, suíte + 2 qtos +
'

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

combinar, aceita financiamento bancário

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

55.000,00 _ à combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 331 _ CENTRO _ apto c/ área total de 112,20m2,
suíte + 2 qtos, dep. Edif. Bergamo _ R$ 60,000,00 _

.

Rua Reinaldo Rau

Ref. 298 _ CENTRO _ COMERCIAL/RESIDENCIAL _

squina c/ 51 O,OOm� _ Rua Jorge Lacerda _, R$ 85.000,0

Ref. 334 _

COMERCIAL _ c/
1.577,40m2 _

frente c/42,OOm
piJoão Januário
Ayroso _

R$ 100.000,00
_ entre e pare.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�COMPRA • VENDA. ALUGA. ADMINISTRA
Atendimento: 8h30 às 12h * 13h30 às 18h30

2161 -JGUÁ ESQUERDO - R. Horacio Prodi, 280 - casa

alv. 110m2, 3 dorm., sala estar/lV, copa, cozinha, área serviço,
'gara'gem. Terreno 360m2 - RS 45�OOO;OO.
ACEITA APTO CONDOMíNIO AMIZADE.

ALUGUEL

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

2123 . CZERN/EWICZ . R. Rio de
Janeiro, 263 . Sobrado olv. 1 suite, 2

dorm., solo, copo, COI., garagem 3 carros, 2
solos comerciais. RS IS0.000,OO�

Aceito aplo ou chácara menor v%r.

(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: giràlla@netuno.com.br-:
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Telefone de plantão:
9973-9093

/

3050 - Cond.
Royal Barg -

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

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

R$ 45.000,00.
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 t carros _ R$ 86.000,00

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

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

�

1052 - Água Verde _ casa alv. cl 135m2, cl 4 qtos. Terreno cl 450m2 _ R$
59.000,00
1089 - Aínizade _ casa nova cl 127m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno cl 15x25m2 _ R$
65.000,00
1090 - Amizade - A.es. VERSALHES _ casa nova cl 140m2, c/ suíte + 2qtos, bwc
social, salas conjugadas, cozinhas, lavanderia é garagem pI 2 carros _ R$ 80.000,00
1128 - Barra _ R. Adeli Marquardt _ casa alv, cl 70m2, 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. cl 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.

I

Terreno cl 1.541,35m2 _ R$ 85.000,00
2024 - Centro - próx. Marcatto _ terreno cl 1.426,50m� (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)
2,223 - Jguá Esquerdo - R. João Carlos Stein _ Terreno de esquina cl 479,10m2 _

R$ 24.0()0,00
2233 - João Pessoa _ R. Manoel F. da Costa - cf 450m2 (15x30) _ R$ 15.500,00
2295 - Vila Lalau _ fundos Weg II - cl 4.81411'12
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
2360 - 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 cf 324m2 (12x24) .' R$ 6.000,00
2'461 - Garibaldi - área cl 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

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

garagem _ R$ 42.000,00

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

3001 - Ed. Jacó
Emmendoer

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

garagem. R$
92.000,00.

3046-ED.
'., ARNO REICHOW

- apto cl
124,71m2,
privativo _

R$ 100.000,00 _

suíte + 7 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.
cornpl, empregada +

2 vagas garagem.
Área privativa de

I 185m2 _

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

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

Casa alvenaria, cl 156,95m2 - 3

dorm., 2 bwc, copa, COZ., lavabo,
sala estar/TV, gargem,

churrasqueira; Terreno 420m2,
Rua Asfaltada - R$ 80.000,00

5003 - BARRA - Sobrado - cl 163m2
- térreo cl 2 salas, cozin ha, cl
armários emb., 2 dorrn., 1 suite, 2 bwc,
churrasq. cl lavand, 2 varandas,
garagem. Superior: 1 sala + 1 dorm.
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,do

4254 - CENTRO - EDIF. MONTE

CARLO, cl 115,36m2 - suíte + 1

dorm., sala estar, cozinha. Área de

serviço, sacada, garagem. Av. Mal.
Deodoro - R$ 55.000,00, si

acabamento

4217-
CENTRO
Edif. Isabel la
- síte + 2
dorm., sala cl
sacada,
cozinha cl
armários,
piso madeira.
R$ 68.000,00
negociáveis

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

bwc, sala, copa, coz., área de

serviço, garagem. Terreno cl
1.790m2 - R$ 75.000,PO (+) 2

aptos/fundos.

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

garagem - portão eletrônico -

R$ 43.000,00

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

R$ 16.500,00

4249 - ED. RES. INDEPENDÊNCIA
Vila Nova - 8 aptos cl 2 dorm. - R$
45.00.0,00 - 1 apto cl suíte + 2

dorm. - R$ 65.000,00 - 1 cobertura
cl 300m2 - R$ 100.000,0051

acabamento

5008 - BARRA - Casa alv. cf 232,49m2,
suíte c/ hidra + 2 dorm., 1 bwc social e
sacada, salão, de festas cl blindex,
cozinha cl armanos emb., copa, sala TVI
estar, energia 'solar, massa corrida,
telhas esmaltadas. Terreno cl 720m2•
R$ 140.000,00 (negociável)

4246-
VILA RAU

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

4226 - EDIF.
ANITA
GARIBALDI -

Centro - aptos
R$ 195.000,00 -

com 262,50m2 -

cl 4 suítes, 1

apto pI andar, 2
•

vagas garagem -

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

-- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,EngetecConstrutora e Imobiliária
Fone/Fax: (047) 370-0919/370-0819

E-mail: engetecj@zaz.com.br
Rua Padre Francken, 253

,

Enget�f.4-J

CZERNIWICZ - Casa de 2 andares, com suíte +

2 quartos, churrasqueira, garagem p/ dois carros

- RS 130.000,00

BARRA RIO CERRO 1/- em frente ao HARAS -

RS 45.000,00 - 2 casas em alv. - terreno, com
aprox. 700m2

VILA RAU- RS 45.000,00
Casa em alv. próx. a UNERJ

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais dois
quartos,2 salas, dependência de empregada completa,
lavanderia, bwc social no valor de RS 65.000,00

30,SOMCENTRO - Rua José Emmendoerfer,
1416, próximo ao Edifício Amaranthus,

ao lado quadros 3 américas.
Terreno com éren de aproximadamente

1.730,OOm2, coso em alvenaria
medindo 106m2•

PRECO: à vista em dinheiro
,

RS 160.000,00 ou aceita-se tudo
em veículos, com valores a combinar RUA aosá EMMENDOERFER

VENDAS
* VILA LENZI- Terreno com 450 �2 RS 17.000,00
* VILA LENZI- chalézinho�'novalor de RS 37.000,00
* VILA LENZI- casa em alv. c/134m2, com 3 qtos, sala,
coz., garágem, com sacada e lavan-deria - RS 64.000,00
* CENTRO- Terreno na rua Amazonas RS 60.000,00
* CHICO DE PAULA- Casa de alvenaria (Próx. posto'
Marcolla) RS 90.000,00

-

* VILA LALAU- Casa de alvenaria, rua Roberto José
Milker (póx. DG da WEG) RS109.000,00
* VILA LALAU - casa em alvenaria, c/100m2 de área

construída, 3 qtos, bwc, sala, coz., lavanderia, garagem -

RS 40.000,00 - aceita carro até RS 12.000,00
* VILA LALAU - Apto. Vitória Régia, c/ RS 18.000,00
de entrada e assumir o restante junto a caixa.
* Jaraguá Esquerdo - Rua, João Franzner casa de
alvenaria 404m2 RS 210.000,00
* AMIZADE - Terrenos no loteamento, Versalles com

área de 450 m2 nos valores de RS 24.000,00.
* iLHA DA FIGUEiRA - Rua Exp. José Ribeiro. Casa
com 3 quartos, 1 BWC, sele, cozinha,lavanderia, garagem
e estrutura para dois pisos. RS 37.000,00.
* ILHA DA FIGUEIRA - Terreno com área de 534m2
próx Cal. Homago, RS 27.000,00
* CENTRO - Rua Amazonas com área de 600 m2 próx.
Edf. Amarantus RS 60.000,00.
* CASA EM ALVENARIA - na Rua Domignos O. Brugnago,
611 (Rua do Supermercado Brei-thaupt e Rádio Brasil
Novo). Terreno com 1.000m2 e casa com 132m2, contendo
3 qtos, 1 bwc social, copa/cozinha, 2 salas, dep. de
empregada (qto e bwcl lavanderia e varanda - Otimo

ponto comertiel 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

Reinoldo Rau - Centro: Contém uma suíte mais 2 quartos,

2 salas, dependência completa de empregada, cozinha
com móveis e BWC.
* TRÊS RIOS DO NORTE - Casa de alvenaria com 1
suíte + 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e demais
dependên-cias. RS13.000,00
* CENTRO - Casa de alvenaria com terreno aprox. 2000

m2, na Rua José Emmendorfer, ao lado Três Américas, no
valor de RS 160.000,00
* ÁGUAS CLARAS - Terreno com 967,50 m2 valor de
RS10.000,00
* BAIRROÁGUA VERDE-Casa na Rua Jorge Buhr, com
área de 70,OOm2• Valor de RS 20.000,00.
* 'VILA NOVA - Edf. Marangoni com 2 quartos, sala,
cozinha, BWC, lavanderia RS52.000,00
* VILA NOVA - aPTO DE R'$ 54.000,00 - 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia e garagem, próxima Rainha da
Paz, com área da festa e piscina.
* CENTRO - Casa Rua Florianópolis com piscina próx ao

posto Marechal RS 130.000,00
(

* NOVA BRASILIA - Casa com 134m2 e terreno com

375m2• RS 64.000,00.
* NOVA BRASILlA - Casà com 158m2 e terreno com

360m2• RS 70.pOO,00.
* JARAGUÁ ESQUERDO - Condomínio Azaléia, terreno
com 720JOOm2• RS 32.000,00.
* JGUA ESQUERDO - Sobrado com 504m2 - 2 salas
comerciais em baixo - RS 212.000,00
* ILHA DA FIGUEIRA - loteamento Dona Julio, com
terreno de 334m2• RS 16.000,00
* ESTRADA NOVA - casa com 80m2, 3 quartos, sala,
copa, coz., lavanderia, garagem e bwc - RS 25.000,00

LOC4ÇÁO
* VILA NOVA - Residencial ou comercial com 3 quartos
localiza-do na rua Domingos Brugnago nº 611 valor de
RS500,00

CENTRO
área total

ele 1.000m2•

Valor de RS 198.000,00,
condições 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

VILA 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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SÁBADO, 20 de outubro de 2001

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA

..'_' r: R_ EPITÁCIO PESSOA, 415 '_ FONE: 371-8814 -

.

imobiliariaseculus@ netuno.cOIT'I_br

•

•

II

•

ED. ASTER
Rua Marina

Frutuoso, peto
Anqeloni. Apto.
cl 2 qios, 2 bwc,
demais dep.
R$ 57;00.0,00

ED. PRíMULA
Apto. NOVO, cl 1

qto e demais dep. -

Rua Artur Gunz

(Vila Novo], cl
92m2•
R$ 40.000.,00

•

!
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II: I
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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, em construção
- suíte + 2 qtos, sala estar/
jantar, bwc social, cozinhai
churrasqueira, sacada, área de

serviço,
cl 2 yagas 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 nov101 - corrigidas
pelo CUBo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• Residência!

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

parcelamento
direto com a

construtora

•
I

I

CRECI612-J VOCÊ PODE TER UMA
BELA VISTA

EDIFíCIO MÔNACO•
I

•

- 3 Dormitórios - 1 ou

2 vagas de garagem
- Salão de festas -

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

Incorporadora.

. " ,-,-

'-'l
'.

Ref::' 38116 1- Nova A '* � .

Brasília -r"ARto - Rua JOão

RlêfnHWé�ecij, com 2 qtos,
coz., sal6, cópo conjugado,
bwc e garadem, cozinho
sob meditla.l R$ 43.000,00,

F\igueira - Rua
Rudolf Sanson . 4

�tos, solo, copo,
coz., lavanderia,
l:iwc, garagem +

vbranda .

.13.000,00,

•

��QUITml
�N� �. PWZtA WOU:

Apart. Nova """

Brasília Rua:Bahia � � b.
Edif. Fragata 01 J nw

suíte + 92 fluartos __

1�"
�

e demdis dep.

R�55.0.00jj@2l+() • ;.ar,flnanc,ary{léntQ.�
},�- ..

'

, --�-=

Apartamento
Rua:Waldomiro
Mazurechen, com 03

.

quartos e demqisY
dependenc�'J,�t'R$
55.00000 Neg.

Ref.: 1758 Terreno e '

I822,OOm2 ou 02 terren9s,de 4odp0,!:;)�:1
Amazonas esquina éV Ele6il6rc{Satler valor' ii
negociave!. ! L " ,�

i'

Ref.: 3800 - Cent�o "

Apto, 2 qtos + 1 suíte -�ua E,

Barão do Rio Branco -

churrasqueira + varandp, +
dependências; R$

85.000,00, negociáveis""

eE.: 1150 -

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

Ref.: 1551 Santo Antonio -

Casa de alvenaria cf 03 .

quartos, bwc, sala, coz.,
lavanderia, garagem ina
cabada. R$ 24.000,00 Neg ..

o. R",otWí�ondo N suite, 02 quartos Bq)ryrSr1i3AEPENDI
",' Apto. Rvo: Lodo Esportes Arthur Muller, 02 dorrn .

.

"" Apto. João Ploninc 5 4° andar" 03 dorrrr. c( gar'a€jem
.. Apto; Waldomiro MazurecElEln, - 03 dorm. + dep. De �mp. c/ garagem

,. Aptq. Ruo: Cabo Horry Hodlich, 358 - 02 dorm., sala c( socada c/ garagem
.. Apto. Rua: José Teo.dg.lio Ribeiro, 02 dorrn., si garagem

.;' Apto. Rua: José Emmendorfer, 1090 - 03 dorm., cl garagem
,

*"Kitinete 02 dorrn. prox. Rei dos Botões
"'J<itinete 01 dorm., sala, c banheiro toda mobilind
\!)ii. .. Casa Rua: Floriaoo 3 dorm. cl garage

ASA AL:V.Ol SUIT�I TOS, MUR.t<.DA -

i' .

e* Sala co nóld9 ROYi ,728
Sala Cornl. Ruo: Breínco, 411 E 2·

.. S
..•......

ComI. Ruo; t;.v.)A . dq F'onseca, Anti
"Sola ComI. Rua:'Av; �.D. do Fonseço, Prox. 'Training

.. Sala ComI. Rua: oRou, Ed. Market Ploce TERREA
.. Sala ComI. Ruo: Carlos Ferreira, Prox.AHil) LOfe

·-Solo Goml. Rl1o:"Podre '"Franklin, prox. 'I'ERMlt.:tt\t··R�h370�OO

•

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

140,OOm201 suíte,02
quartos. R$ 75.000,00

negociável.
•

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

Fone:J047) 275-1594/PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Casa de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laje, 02

quartos e
.

�"��M�l I demais

depenjdêneias,$"

.Jteheno c/
1 ' ,,3�9JOOm2, a

alvenaria e/20� ,OOfi)[l:2t,G()rr"i Rut} lateral da Frida
"'''''»'�f'ê r re rl'à 3,24 , OOm2 ( ]l3, QDx24j';:::':3';,�"w

...;;.;.,.;.,,"")! '.
lU,

Imo' suite, eb
.

a duas
""""�.. ,�

oz .Iavand., gar
s, mesanino eom,$� .

esquadrias em m,ldeira de

eane�, murada, loeatada, na

Rua �2 - Ervin Doeg,e s/nº na

BARR� �'R$ 80.00�100 aceita
carro \omo parte p,'agamento.

\ I

Barra
A imobiliária da Barra

Fone: (47) 376-0015

ON

com 160,OOm2, sendo'
térreo apto. c/dois quartos" sala,
coz., BWC, garagem, idem, idem

parte superiàr e fundos do terreno
I

outra casa com 120,OOm2 semi

acabada, localizada na Rua Elisa •

V. Mass, lote n º 143, lot.Ouro
Verde, Barra - R$ 50.000,00 -

•

aceita carro, terreno, como parte •

de pagamento.

Piske, Servidão S- 126, na
Barca - R$ 28.000,00

•

localizada
R$ 60.000,00 (O PRE

R$ 50l000,OO)

Casa mista c/
128,OOm2 e mais
um galpão em

alvenaria com

48,OOm2, terreno

c/ 1.'320, 00m2
(33,OOx40,OO),
toda murada,

",eege n º 3561, Barra -

BAixou PARA' •

• • . .. •

-

,
. , %

"I M O V E I S 41,:11;)" vilsoncoriet�r@netuno.contbr
;" j "

2.800,OOm2. Rpa Irineu '�
" 105 - Tífa Martins

Fran�ner
-

R".'.•,.: 40.000,00 35.000,ób'�
, 106 - Tifa �rtins - Alv. 134m2, 3 do

104 - Rau - Qlasa . 1.700m2 - R$ 40.000,00

alvenaria C/ �35m2, 1
107 - Estrada ..N6va-Alv.80m�,3d .. it., sala, coz., bwc, garagem. Terreno com

t1L 300m2 - R$ 28':000;00""'-"""" i\ I
suíte + 2 qts: Terreno ,108 - Vila talJu -

MiJo'
m2, 3 <tprrkt., sala, coz., bwc. Terreno com 484m2 - R$

c/525m2 -

Ri,'i$ 55.000,00 45.000,OO! I
. I I -c,

, ,

'109 - João IPeNsoa - r:a 72m2" 9ormit., sala, COZ., bwc, copa. Terreno com

rt=:
.. ,�,...."",_JÉ,__ .,._""_,_,, 686m2 - Rt 2i·000íOOm ri !

1q,8 í'�,\4HsA,bA.bAlJVff"*"'- .� 110 - Barr<lj do, R. Cêt4ó�-:l\lv;,f91m213 40rmit., sala, coz. 2 bwc, copa. Terreno com

, M ':� T 1065m2 - R$ 65,000jOO,-""-""'''' Id<prf' sala, cozúB). ·111 - Ramos - Alv. 3 dormite-sal r coz.; 2 bwc, garagem, lavanderia. Terreno

VI'" ,�'\fa;gkm. oposta)
T � 8111 ��\ .;.!.:-, I 113 - Barra do 3 dormit., sala, coz., copa, bwc. Terreno com
�rl1e I<i" ?;J;U ";;('�\:U1 497m2 _ R$ 37.000,00:MjP.jlr_lúlioJ:��rei!!.41(Í)5 117 - Chico de Paula - Alv. 90m2, 3 dormit., sala, coz.,�aragem, bwc. Terreno com

$ 45.000,00 510m2 - R$ 27.000,00
127 - Amizade - Sítio - Casa Alv., 63m2, 2 dormit., sala, coz., bwc, bar c/ cancha de

bocha, salão de festa, churrasqueira, lagoa. Terreno com 10.325m2 - R$ 100.000,00
140 - João Pessoa - Alv.,3 dormit., sala, coz., 2 bwc, garagem, lavanderia. Terreno
com 346m2 - R$ 25.000,00
150 - Tifa Martins - Alv., 3 dorrnit., sala, coz., bwc. Terreno com 350m2 - R$
40.000,00
152 - Figueira - Alv., 200m2, '3 dormit., sala, coz., bwc, churrasqueira. Terreno com

380m2 - R$ 55.000,00

FOTOS
3 dorm., sala, cozinha,
bwc. Terreno 686,OOm2.
Rua Arthur Gonçalves
de Araujo, 601.
R$ 20.000,00

140 - JOÃO PESSOA -

casa em alvenaria, com
78m2, 3 dorm., sala,
coz., 2 bwc, garagem e

lavanderia. Terreno com

345,58m2• Rua Francisco

Panstein, 28 -

R$ 25.000,00

150 - ANA PAULA -

Casa em alvenaria com,
140m2, 3qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem.
Rua Adenor Horongoso,
277 - R$ 40.000,00
(aceita carro ou cami

nhão). Terreno 350m2

106 - TIFA MARTINS -

134,OOm2, 3 dorm., sala, \

cOZ., bwc, lavanderia,
garagem. Terreno

., sala, coz., bwc, garagem. Terreno com

DIVERSOS
224 - Amizade - Terreno com 7.179m2, (parte requer aterro). R$ 50.000,00 ( •
404 - BR 280 Poço Danta (Corupã) - Chácara com 24.600m2, casa mista com 120m2 :
c R$ 65.000,00

'

�
407 - Santa Luzia - Chácara, alv., 40m2, 2 dormit., coz., bwc, 5 lagoas. Tereno com

20.000m2 - R$ 90.000,00
501 - Czemiewicz - Apto. com 96m2, 1 suíte, 2 dormit., sala, coz., sacada, garagem,
R$ 22.000,00 entrada saldo R$ 305,00 pI mês
601 - Prédio Central - com 2 aptos, 2 salas comerciais, 2 galpões.cf'erreno com

952m2 - R$ pO.OOO,OO

LOCAÇÃO
Figueira - CASA - 3 dormito e demais dependências - 'R$ 260,00

• • , . •, .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHEIA de planos
A atriz Vera Fischer falade sua trajetória naTV, da
luta na Justiça pela guarda de seu filho, com o ator

FelipeCamargo, edo seuenvolvimento comas drogas.

PAGINA SE
......c:==�__�

público e a participação da comunidade
através das sociedades de caça e tiro,
organizadas em uma associação em 1989,
ano que marca o início do resgate das

tradições germânicas em Jaraguá do Sul,
que tem na Schützenfest

o seu maior símbolo. As fotos das sedes das

antigas sociedades demonstram a

preocupação dos jaraguaenses em preservar
suas raízes e não deixar cair no

esquecimento os antigos hábitos. Afinal, as
Schützenvereine, como eram chamadas as

'sociedades de caça e tiro, tiveram

expressiva participação na vida cultural dos

jaraguaenses no período que antecedeu a 2a

Guerra Mundial.
A tradição dos Clubes de Caça e Tiro é

milenar e nasceu na Alemanha, que possui o
clube mais antigo do planeta, com
aproximadamente 700 anos de existência.

Em Jaraguá do Sul, a primeira sociedade de

tiro foi fundada em 1906, no antigo salão

Boa Esperança, também chamado de Pau

do Meio. Atualmente existem em Jaraguá do

Sul e região aproximadamente 26

sociedades que, junto com a Prefeitura e

Fundação Cultural, promovem a

. Schützenfest.
Na primeira edição da Festa dos Atiradores,
participaram 20 sociedades.

-II��Ki'ãilse6- ..�� Requinte o seu bom gosto

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

colunas, cadeiras, mesas de iantor, banquetas, que poderõo
completar suo decoração. Consulte..nosl

f"It..I

CULTURA E TRADIÇAO
da Festa dos Atiradores

A história da Festa dos Atiradores está

registrada na exposição Schützenfest:

Tradição, Retratos e Fatos, que permanece
aberta ao público no segundo piso do

.pavilhão B do Parque Municipal de
Eventos, até amanhã, quando encerra a

13a Schützenfest. Quem organiza a .

exposição é a Fundação Cultural,
responsável pelo acervo e pela coleta de

informações. A intenção é mostrar ao

público os motivos que levaram ao

lançamento da festa e o desenvolvimento

da mesma desde a sua primeira edição, em
outubro de 1989.

Até o final da festa, a previsão é de que
milhares de pessoas visitem a exposição e

conheçam um pouco da história da

Schützenfest, uma história

que se confunde com a própria vida dos

descendentes de alemães, que cultivam o

hábito do tiro, traz�do pelos primeiros
imigrantes.
A exposição é composta por fotos de todas

as festas realizadas até agora, armas antigas
e alvos. A Sociedade Hansa Humboldt, de

Corupá, emprestou um rico acervo de

alvos feitos em madeira. O mais antigo
data de 1954. São em madeira e ricamente

decorados com desenhos coloridos.

As fotos expostas comprovam a alegria do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2E CORREIODOPOVO TRADIÇÃO GAÚCHA SÁBADO, 20 de outubro de 2001

Dia 22/10/1988, há 13 anos, partia para a estância

celestial Augusto Dernarchi, fundador do CTG

Laço Jaraguaense.
Homem lutador e honesto, nos deixou

prematuramente, mas continua no meio de nós,
pois seus ensinamentos deixaram marcas por toda
a nossa querência. Hoje, se vivo fosse, estaria, com
certeza, muito feliz, pois sua obra foi prosseguida
e ampliada. Pai, amigo de todas as horas, às vezes
pensamos em desistir, mas lembramos de sua

coragem e perseverança, buscamos forças para
prosseguir.
"Há homens que lutam um dia
e são bons;
há outros que h.itam um ano

e são melhores ...

Há ,aqueles que lutam muitos anos

e são muito bons.
/

Mas há aqueles que lutam toda. uma vida,
estes são imprescindíveis." ,

Augusto Demarchi foi um deles.

AUGUSTO DEMARCHIJUNIOR (NINHO)

Augusto Demarchi

Senhor Augusto Demarchi, patriarca do CTG Laço jaraguaense, e

porque não dizer da tradição gaúcha de Jaraguá do Sul, partiu novo, mas

foi gaúcho guapo e campeiro. Enquanto viveu, honrou seu nome, a tradição
e os valores da família. Disse um compositor: "Morreu o homem, mas
não morreu a memória, deixou a vida para entrar na história". Treze anos'
se passaram desde esta triste separação, mas o Piquete Estampa de Taura,
irmanado com a nação gaúcha, ainda cobre-se de luto.

CAMPEÕES de Vaca Parada
Rafael, Ravieli e Leandro, do Piquete Criado em Galpão, filiado
ao CTG Laço Jaraguaense, foram os grandes campeões da

categoria Vaca Parada, no torneio de laço do Piquete Lenço
Branco, em Massaranduba.

Parabéns à piazada, é por causa de vocês que a tradição gaúcha
nunca vai acábar.

MARCON

Dias atrás, um certo pai me perguntou o

que ele poderia fazer ou deixar de bom

para que seu filho continuasse o seu

empreendimento. Conhecendo um pouco
a nossa história, ele me pediu o que meu

pai fez para que continuássemos no seu

caminho, qual a fórmula que ele usou

conosco.

Por uns segundos pensei ... e respondi:
"Meu pai, quando vivo, jamais me deu

mesada para trabalhar e presentes para

passar de ano na escola. Ele apenas me

ensinou a trabalhar, valorizar os estudos e

todas as coisas que ele tinha. E meu pai,
quando veio a falecer, deixou vários bens:

fazenda, caminhões, CTG, bois, casa e

terreno. Mas, com certeza, o maior bem e

a melhor herança que ele me deixou foi

um grande orgulho de ser filho do 'seu'

'Augusto Dematchi.

Por isso, você que é pai, faça apenasêseu
ftlho ter orgulho de você, que assim ele

seguirá seu caminho.

Pai, obrigado por ser seu filho".

GEOVANE DEMARCHI

8-rat1de Fat1dat1Qo
ChiqultO& Bordoneio

i7"Ja
DIAS 19·20 E 21 DE OUTUBRO DE 2001

Jaraguá do sul-se
\

'*' 19/1 0/2001 " Baile inicio 23hs com Walter Morais

e grupo criado em galpão
'+20/10/2001 - Baile tníclo 2311s com Tchê Barbaridade

<}21/10/2091 - Domingueira 1611s c/Grupo Cantos .1:10 Stil
[jia'1�liO/20Ó1:lnaugllração do novo salão com

" • • 'solls venha festejar conosco,

DIA24INOVEMBRO!2001
Looal:CTG Laço Ja áêllse

Ingrllsscs; Antecipado R� 10,00 I e RS 1:2,00
flO$!Q$ de V�md�s: !J�marcllí Cames • Casa Campeira

Ooc(l'Mel- Smurfs Lii!"cnes
Irrft%l!!'m,pee;!'.l (47) 371 ,A::141" t Si1� wMw.ttq!l ct'm'li.!0

AGENDA GAÚCHA www.ctçlj.corn.br

19 a 21/10 _3° Rodeio Crioulo CTG Trote ao Galope
28/10 - Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
15/11 - Quinta-feira da Tradição Gaúcha - CTG Laço jaraguaense
24/11- Baile com Chiquito & Bordoneio -' CTG Laço jaraguaense

, -

25/11- Domingo no Rodeio CTG Laço Jaraguaense

DEMARCHI

GAÚCHOS E GAÚCHAS
DE IDADE NOVA

21 DE OUTUBRO

Mário Eduardo Raulino

22 DE OUTUBRO

Valéria Spézia
Victor Augusto Rau

23 DE OUTUBRO

Valdir Demarchi

CASA CAMPEIRA
-

TRAJES GAÚCHOS
MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

CABlfES_

.-ar.

CARNE', OFERTAS
Alcatra com osso R$ 5,90
Costela ponta R$ 3,39
Dobradinha (bucho) R$ 0;99
Língua bovina R$ 1,99
Filé simples R$ 4,89
Fígado bovino R$ 2,55

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524 -JARAGUÁ DO SUL - se

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CAFÉ COLONIAL
O Centro de Cultura Alemã de ]a
raguá do Sul estará promovendo
hoje (20), a partir das 14 horas, na
Recreativa Duas Rodas, o 7° Café

Colonial e Tarde de Jogos - Skat.

O café terá como atrações grupos
de canto e o conjunto musical

D.KZ. Valor: R$ 7,00 adulto e R$
5,00 crianças.

CEF
O caminhão da Caixa Econômica

Federal, que faz sorteios por todo o

Brasil, está em ]araguá do Sul e fará,
hoje, o sorteio da Loteria Federal do
Brasil, às 18 horas; às 19 a Lotornania,

. e às 20 horas a Quina, a Supersena e

a Megasena. O público poderá
acompanhar ao vivo. Os sorteios

darão �a projeção muito grande
à cidade, como também à Festa dos

Atiradores. Os sorteios acontecem

no Parque Municipal de Eventos.

BOLICHE
Até o dia 20 de outubro, a.cada hora

paga de boliche você ganha um

caneco de chope!
Aproveite esta promoção com os

seus arrugos...

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

]á está em funcionamento o moder

no consultório odontológico do ci

rurgião-dentista Nilson Soares, na
Alameda de Serviços do shopping.
Soares iniciou suas atividades na úl

rima terça-feira (16).

TIM CELULARES
Inaugurou nesta quarta-feira (17)
mais uma loja no shopping:
A TIM CELULARES, que é mais

um empreendimento da Foto

Loss, conhecida na cidade de]araguá
do Sul.
A família Loos convida a todos para
conhecer a moderna loja, que fica

no ségundo piso do Shopping
CenterBreithaupt.

ANIVERSÁRIO
]onas Marcel Dematte aniversaria

hoje (20). Os pais, Renato e Irene, e
sua irmã,]ania, desejam felicidades!

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

Leônidas Nora faz discurso agradecendo a todas as pes
soas e empresas de Jaraguá do Sul que o apoiaram nes

tes anos em que administrou o Centro de Atividades do

Sesi, com muito bom desempenho

Udo e

Marguit
Wagner nos

embalos da

1Y
Schützenfest

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

Floricultura
Florisa

371 8146
371-0515AERO CARb+

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

Rua Bernardo Dornbusch. 2433

Primeira-dama, Brunhilde Pasold, e o pre
feito Irineu Pasold desfilando pelos camaro

tes da l3a S chützenfest

Edson e Maristela Schmidt, convidados da
Studio FM para apreciar a Festa dos Atira

dores, do camarote 14

/ .

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

T'"
_ , ,

ESPECIALlZAÇAO: HOSPITAL DE CLINICAS ESTADO

DO RIO DE ...JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA' DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ...JANEIRO'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A sapeca Ana Paula Kruqer
Zwolinski, filha de Ricardo e

Solange, aniversariou no último
dia 17 de outubro. Muita saúde e

felicidade é o que desejam todos
os familiares

A fofinha Barbara Regina Vieira,
na foto ao lado do irmão, Tiago
Henrique, completou 1 aninho
ontem. Ela, juntamante com os

pais, Ademar e lVIarceli, esperam
seus amiguinhos e familiares para

uma superfestinha

A bela Thayná Cipriani
Odebrecht, filha de Marli e

Gunther, completa 4 anos no
. próximo dia 24 de outubro.
Parabéns!

Marcella Pradi Vieira, 6 anos,
da Agência Beth Borba,
Modelos e Manequins Infantis

A so rri dente
Larissa

Stenger,
filha de
Jaime e

Lidia, .

aniversariou
na quinta
feira (18).
Felicidades!

Deise Deretti, 10 anos, da

Agência Beth Borba, Modelos
e Manequins Infantis

Completou 4 anos, ontem, a
gatinha Caiçara Arruda. O papai,

Carlos, a mamãe, Roseli, e a ,

irmã, Caroline, e os familiares

desejam os parabéns

Rafaella I<arina Andrade, 5 anos, da Agência
Beth Borba, Modelos e Manequins Infantis

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

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

da Alimentação,

Rua Walter Marquardt, 284 • 371 0101 .371 0611

ENTOSAseI
7/10 - Natalia da Silva Simon

7/10 - Fernanda Eggert Junkes
7/10 - Sabrina Siffi Trindade

7/10 - William Matheus Kitzberqer
7/10 - Lidiane Aparecida de Lima

8/10 - Mateus' Müller Erkmann

8/10 - Clovis Fabiano da Silva Junior

8/10 - Larissa Lais Ruediger
8/10 - Nayam Hudson de Lima Tenorio

9/10 - Douglas I<rüger
9/10 - Eduardo Felipe Hornburq
9/10 - Gustavo Preti Santos

9/10 - Mayson Guilherme Rossi

10/10 - Alison Gustavo Kãhne

10/10 - Arthur Gonçalves Cassuli

10/10 - Matheus Felippe Gregol Pereira
11/10 - Matheus Jesus de Freyn Corrêa

11/10 - Lucas Alves Monteiro

11/l0 - Camille Alves de Toledo

11/10 - Denis Ismael Dematte

12/10 - Ryan Manoel Inácio

12/10 -Jolessan da Silva

12/10 - Iasmyn Sabrina Nagel

.. .. it
.. * .ÀIIf''''it ....,...
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Através do sorteio realizado pela
Coãnho 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

I<lein, nascida dia 27/8
Participe você também.

Envie já sua foto.

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

"
CORREIO DO POVO

'*

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul merece'
qualidade, merece
Schützenfestl .

a hora
I •

FALTANDO DUAS NOITES PARA O ENCERRAM ENTO DA 13a

SCHÜTZENFEST, O PÚBLICO QUE COMPARECER HOJE E AMANHÃ
NO PARQU E MUNICIPAL DE EVENTOS IRÁ SENTIR TODA A EMOÇÃO
QU E A MAIS TRADICIONAL FESTA GERMÂNICA DE SANTA
CATARINA.
Quando a banda Alpen Yuppies tocar amanhã seus últimos acordes no pavilhão A,
todo o público, comas tradicionais velas festivas, estará se despedindo de mais uma

generosa", avalia.
Os valores podem até ter mudado,
mas o assédio dos fãs continua

em alta. Desde que estreou na tevê,
na novela "EspelhoMágico li, em

,

planos. Há tempos, a atriz sonha em construir Um centro

cultural erhBlumenau, Santa Catarina, sua cidade natal. Os
planos incluem a construção de um teatro com o nome do

pai, Edil Fischer. 'Já tenho o terreno, só falta o pontapé
inicial", antecipa a atriz.

conta sua trajetória desde a chegada
ao Rio de Janeiro, aos 20 anos, vinda
do Maranhão, sua terra natal. A

cantora, gue comemora 30 anos de

Yone Borges; a vencedora da noite.
. Todos os participantes doaram a metade
aos prêmios para instituições de carida
de. A campanha 'continua no sábado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dia da 13a Schützenfest
o ÚLTIMO DIA DA 13a
SCHÜTZENFEST SERÁ ABER

TO NESTE DOMINGO, A PARTIR

DAS 10 HORASl" COM O DESFI
LE DE 11 DAS 21 SOCIEDADES
DE ATIRADORES DE JARAGUÁ
DO SUL E R EG IÃO. O público que'
quiser acompanhar a passagem dos inte

grantes das sociedades deverá chegar cedo

Especial CORREIO DOPOVO
Retlacão: Osmar C. Pinheiro - DRT/RJ-17.764
Visu�/ gráfico: Dorlon AnocleHo
Come(cla/ização: Mario Ap' Alves Holhl / (47) 37i-1919

I

Foto: Flóvio Ueto
<'

se desejar assistir sentado na rua Walter

Marquadt, em frente ao Posto Mime.
As delegações vão estar uniformizadas, acompa
nhadas de carros alegóricos, troféus, armas,
medalhas com seus reis e rainhas. O desfile de
encerramento contará com representantes das
sociedades Ribeirão Gustavo, Independência,
Guarani, Botafogo, Alvorada, João Pessoa, Hansa
Humbold, Baependi, Diana, Ribeirão Grande da
Luz e Schroeder 3.

DESFILE REÚNE ANTIGAS TRADIÇÕES PERPETUADAS PELAS SOCIEDADES DE TIRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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em dia especial
A TARDE ESPECIAL DEDICADA AOS

IDOSOS A PARTICIPAREM DA 13a

SCHÜTZENFE,ST FOI MUITO BEM

APROVEITADA. DE ACORDO COM À
COMISSÃO CENTRAL
ORGANIZADORA CERCA DE 3.000

'IDOSOS DE JARAG UÁ DO SUL E DE

DIVERSOS MUNICÍPIOS DE SANTA
CATARINA APROVEITARAM A ANI

MAÇÃO DAS BANDAS E CAÍRAM NA

FOLIA NA TARDE DA ÚLTIMAQUIN
TA-FEl RA. Animados pelos grupos Estrela

de Ouro e Adlers Band, senhores e senhoras
de diversas faixas etárias extravasaram

alegria e aproveitaram para reencontrar

amigos. \

Cada participante teve acesso gratuito ao

Parque Municipal de Eventos e recebeu um

refrigerante como brinde. Ao som de anti

gos e novos sucessos, os participantes da

Tarde dos Idosos dançaram e não economi- TRADIÇÃO GERMÂNICA PRESENTE NOS MíNIMOS DETALHES DOS

zaram elogios à organização. TRAJES TíPICOS DOS IDOSOS

. .�

A San üjJt:z:enfest: CE>

dançar 'e se d.,iverti
Divirta-se à vÊlr)ta

Uma mensagem do

__________________� _..-,
. ;;z .

...__ �_�......-�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TURMA DA Sruoro FM COMEMORA O SUCESSO

DO CAMAROTE

MARTIN WERNINGHAUS EJOSÉWODZINSKY NO

CAMAROTE DA sruoro FM

CAMAROTE DA SASSE MONTAGENS INDUSTRIAIS

----- -- -- -----.- p- --- ----, ----- .--------- --r- -r---
,--��------.,-------__-----------------------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tiveram seu dia
AS CRIANÇAS TAMBÉM PUDE
RAM APROVEITAR A FOLIA DA

13a SCHÜTZENFEST. Logo na

primeira sexta-feira do evento, no

dia 12 de outubro, centenas de
meninos e meninas tomaram conta

do Parque Municipal de Eventos

onde participaram de diversas

atrações como showde palhaços,
músicas, pintura na pele, entre

outras.

A Tarde das Crianças, como é mais

conhecida, já é uma tradição na Schützenfest. Segundo
os organizadores, assim como as sociedades de tiro, a

expectativa é formar nas crianças o futuro público da
festa. Além das atrações artísticas, as crianças também

participaram de competições próprias de tiro. Os resul
tados finais serão anunciados neste final de semana

dentro da programação da festa.
Se para os adultos a participação de meninos e as

meninas é motivo de "investimento futuro", para as

crianças o futuro já é agora. Em grupos de estudantes
ou isoladamente, ao lado dos pais, os "baixinhos"

provaram mais uma vez que também são bons de festa.
UMA TRADIÇÃO DA SCHÜTZENFEST: FAMíLIAS TRAJADAS
TIPICAMENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



economia informal
ENQUANTO MUITAGENTE

ESTÁ CANTANDO E DANÇANDO,
OU ATÉ MESMO COMENDO E

BEBENDO NO PARQUE MUNI
CIPAL DE EVENTOS, PARA UM

GRUPO DE PESSOAS A 13a

SCH ÜTZENFEST É MOTIVO
PARA AU M ENTAR A RENDA

MENSAL. ESTE GRUPO É FOR

MADO POR CERCA DE 11 PES
SOAS QU E CUIDAM CONSTAN
TEM ENTE DA UM PEZA DOS

SALÕ ES E DOS BAN H EI ROS
DOS TRÊS PAVILHÕES.
Embora a organização da festa não

tenha conhecimento oficial estima-se

que cerca de R$ 30 mil circulem
entre empregos temporários ofereci
dos pelas empresas que atuam na

_ ReSgatando as tradições en-,": ,P vmQv.endo a cultura.
ACSTV - ASSOCIAçÃO DAS SOCIEDADES DE CAçA r TI'RO oo VALE DO ITAJ�OCU

festa. Além da t�rh1ai�da limpeza dezenas de pessoas
cbnseguiram uma forma de garantir uma qratifica
ção neste período através da venda de alimentos e

-

bebidas, além da confecção de brindes como chavei

ros, bonés, camisetas e c?necas.
Os principais hotéis de Jaraquá do Sul atravessam
esta semana com uma média de ocupação muito
acima dos demais meses do ano, além dos hotéis e

pousadas da cidade e dos municípios vizinhos que
também registro crescimento na procura pelos
hóspedes. Por estar situada numa posição central as
demais festas de outubro, Jaraguá do Sul recebe
visitantes interessados também nas festas de

Blumenau, Joinville e Itajaí.

Os números da Schützenfest de 2001
Até a noite de quinta feira a l3a Schützenfest apre
sentava os seguintes números: Público - 70.018; Tiro -

79.490; Chopp - 100.246 copos; e Refrigerante -

38.172 copos.

Fofo: �óvio Uefa

MUITA GENTE APROVEITOU A SCHÜTZENFEST
PARA MELHORAR O ORÇAMENTO -FAMILIAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SCHUTZENFEST OFE CE
/ . .

uartos atrativos
Além da programação prevista para hoje e

amanhã no Parque Municipal de Eventos, os

visitantes da l3a Schützenfest poderão
<, encontrar uma série de atrativos para

aproveitar da melhor forma possível sua
passagem pela festa.
As bandas irão se dividir nos três pavilhões
com diversos ritmos. No Pavilhão A, o

.

.

restaurante da Ciluma oferece refeições
nutritivas e frescas até o final do evento.

Cerca de 80 pessoas da empresa r-evezam-se

na preparação e no serviço dos pratos
elaborados à base da culinária alemã.
Do lado de fora dos pavilhões o visitante

'encontrará amplos e claros estandes de tiros

onde poderá praticar um dos mais tradicio
nais esportes praticados na Alemanha. Com

equipamentos novos e um preciso sistema de

controle, os "primeiros atiradores" poderão
verificar suas performances.
Uma dezena de barracas de lanches rápidos
estende-se ao lado do primeiro pavilhão de
tiros proporcionando uma ampla variedade
de alimentos. Em todos os estandes os

visitantes poderão encontrar quiosques com
venda de çhopp Brahma e Antarctica. As

duas cervejarias alteraram a medida dos

copos de chopp para 400ml e é idêntica à
das demais festas típ}cas catarinenses do
mês de outubro.

.

Programaçãopara sábado e domingo
SÁBADO
10h - Distribuição de chopp e apresentações de bandas típicas
pelas principais ruas da cidade;
17h - Início das competições de tiro;
17h4Smin - Início dos bailes no Pavilhão "C";
18H - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da Loteria Federal;
19h - 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 "Ali;
21h - Início das apresentações folclóricas;
Início dos bailes no Pavilhão "B";
23h30min - Premiação das Competições de Tiro Seta e

Carabina entre as Sociedades Convidadas (Pavilhão "C");
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 "/>1')
DOMINGO
10h - Desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu ao longo da Rua Walter Marquardt, do inlcio 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", duranteo almoço; Início das

apresentações folclóricas no Pavilhão "C";
12h - Início da tarde dançante no Pavilhão "A"; Início da
tarde dançante no Pavilhão "C";
14hi30min - Início das competições ·de Dopelkopf, Canastra,
Truco e Dominó (Pavilhão "B");
ISh - Início das competições de tiro;
18h - Premiação das competições de Dopelkopf, Canastra, Truco
e Dominó (Pavilhão "B"); Início do baile no Pavilhão "C";
20h - Início do baile no Pavilhão ''AI';
22h - Encerramento da XIII Schütz�nfest.

Programação para as competições de Tiro
SÁBADO
17h às 21h - Tiro Juvenil; 17h às 2h - Tiro Individual
Sociedades e Visitantes; 18h às 22h·- Tiro Carabina
Sociedades Convidadas
DOMINGO
ISh às 18h - Tiro Juvenil; ISh às 18h - Tiro Individual
Sociedades e Visitantes

A premiação das competições de Tiro Individual Sociedades e

Visitantes estará à disposiçâo diariamente a partir da OOh,
na Sala de Aferição próxima ao Pavilhão "C"_
A premiação das competições entre as sociedades convidadas
nas modalidades Seta e Carabina acontecerá no sábado, às

23h30min, no Pavilhão "C".

-��-------------�-----��--l
Não precisa ser um ótimo atirador
pra acertar neste alvo.

- -

Volkswagen só na Corcquó.
---�--,---.---.-._-----'---,_'__ '_-------�._-,--�-_._--._-_._._.-_.-'.... ,_.

ALIMENTOS

Confira!
O melhor prato típico na Schützenfest.

Buffet por quilo, comida típica e outras
variedades:

R$ 10,00
Churrasco cf 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,

....?����Á� JoraguádoSul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, SÁBADO, 20 de outubro de 2001 VARIEDADES/TV CORREIO Do'POVO SE

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 21 A 27/10

SoM
-

NA CAIXA

(GLOBO, DOM, 12 H)
"A Turma do Didi" desta vez será

um musi�aL No palco, as bandas

Penélope, Rastapé, GEM e a cantora

Kelli Key se apresentam para a

platéia infantil, Os músicos também

participam de esquetes com a turma,

que conta com a participação das

atrizes Tatianna Monteiro e Thalita

Dalacosta,

JUSTA HOMENAGEM

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
O compositor Toquinho é o

,

, convidado do quadro "Tá no Papo"
do "Gente Inocente". O programa
vai lembrar os Direitos e Deveres

das crianças na versão mirim do

musical "Canção de Todas as

Crianças". Toquinho ainda canta a

música "Aquarela" com a ajuda da

criançada.

"BVE BVE"
(GLOBO, DOM, 13: 35 H)
Gustavo (paulo Vilhena) se despede
da turma no episódio "Bola Pra

Frente Que Atrás Vem Gente" do

programa "Sandy e Júnior". Na
história, ele vence o concurso e vai

ser apresentador de um programa
de esport�s radicais no Rio de

Janeiro. Pouco antes da festa de

despedida.iSandy e Gustavo têm

uma conversa onde declaram-se

apaixonados. Mesmo assim, ele não
.

muda os planos e viaja,

FALSIFICADAS
(MTV, DOM, 18:30 H)
"Em Busca da Fama" traz um

especial sobre a "teen" Britney
Spears. A dupla de "VJ's" Max
Fivelinha e Levy comanda uma

platéia que sonha em ser Britney
Spears. Ainda no programa, as

, "cópias" passam por um teste de

virgindade, uma sátira a cantora. No

final, a própria Britney manda um
'

recado às competidoras através de

um "link".

NATA' DO SAMBA

(SBT, DOM, 19 H)
/'

Alcione, a "Marrom", é a convidada
de José Maurício Machiline no

programa "Por Acaso". A sambista

conta sua trajetória desde a chegada
ao Rio de Janeiro, aos 20 anos, vinda

do Maranhão, sua terra nataL A

cantora, que comemora 30 anos de

carreira, fala também do seu último

CD "A Paixão Tem Memória".
Alcione ainda canta no programa

antigos sucessos como "Não Deixe o

Samba Morrer" 'e "Sufoco".

FANTASIA
(GLOBO, SEG A SEX, 11 :30 H)
"Saci" é o episódio da segunda semana

do "Sítio do Pica-pau Amarelo". Na

história, Pedrinho quer ter uI? saci de

qualquer maneira e insiste com Tio

Barnabé para que ele ensine como

capturar um. O menino entra no

Capoeirão dos Tucanos e tem uma

aventura com os seres mágicos da

mata, tomo lobisomem, mula sem

cabeça, entre outros. Enquanto isso,
.Narizinho é transformada em pedra
pela Cuca,

DRAMALHÃO
(SBT, SEG A SÚ:, 16 H)
A atriz Iran Castillo é Preciosa. Na

novela homônima, ela él uma garota de

18 anos que vive com o avô no circo,
mas sonha em ser trapezista assim

como a falecida mãe. O problema é

que a moça é deficiente física e seu

grande sonho é fazer uma cirurgia
plástica. Nesse período ela conhece o

médico Luiz Fernando Santander. Eles

se apaixonam, mas o namoro dos dois

não é aceito pela família do doutor,
que é rica.

ENRASCADA
(GLOBO, TER, 22:30 H)
Miguel Falabella incorpora o poeta
Olavo Bilac no episódio "BiLac vê

Estrelas" do "Brava Gente". José do

.Patrocínio, amigo de confiança do

poeta, conta para Bilac que inventou o

primeiro ônibus dirigível do Brasil.

Para terminar de construir a novidade

precisa'da ajuda financeira de Santos

Dumont (Angelo Antônio), pai da
aviação, mas padre Maximiliano tenta

roubar o projeto.

r:

·BENEFICENTE
(SBT, SEX, 22:30 H)
Silvio Santos comanda um "Shaw do

Milhão" diferente. O programa

especial é em função da campanha
Teletom. Dentre os participantes estão

as apresentadoras Eliana, Luciana
Gimenez, Claudette Troiano, Netinho e

Yone Borges, a vencedora da noite.

Todos os participantes doaram a metade

aos prêmios para instituições de carida

de. A campanha continua no sábado.

L

1.E.M_EOCQ:�\lERilEtSCHER� P_O_R_C_IN_T_IA_Lo_P_ES
POpTEVÊ

-ASUST
leveza
Há mais de 30 anos, por onde

quer que passe, Vera Fischer é

descaradamente notada pelas
pessoas. Hoje, claro, já é uma

rotina. E afinal, a beleza
estonteante da atriz chamaria

mesmo a atenção em qualquer
lugar, seja no Brasil ou no
Marrocos, onde Vera passou 15

dias em função das gravações de
"O Clone". Lá, a cabdeiralouraeas
curvas generosas da atriz também

mexeram com o imaginário dos
marroquinos, "Eles achammulher

loura, umagraça. Ficam correndo

atrás da gente, fazendbperguntas",
relembra a sorridente atriz,

Depois do sucesso da sofrida

Helena de "Laços de Família",Vera
.

queriamesmo era tirar férias e

curtir o sítio em Guaratiba, no Rio
de janeiro. Mas o convite de Glória
Perez, a autora da novela, fói

segundo ela, irrecusáveLViver a

impulsiva Yvete, uma personagem
bem diferente das anteriores, fez a
atriz adiar outros planos. "É a

primeira vez que faço uma
destrambelhadana tevê. O ator

precisa diversificar. Ser sempre a
certinha não dá", argumenta a

atriz, que no cinema fez uma.

personagem ainda mais

maluquinha, no papel-título de

"DoidaDemais", de Sérgio
Rezende, em 1988. A composição,
portanto, não foi problema, E
Vera admite até ter algumas
semelhanças com a personagem.

"Busquei dentro de mim um lado

ingênuo, puro. A infantilidade dela

também tem a ver comigo", revela.
À atriz impressiona pela excelente
forma física aos 49 anos -

cultivada com ginástica duas vezes
por semana e dieta a base de

proteínas.A preocupação com o

corpo vem desde os tempos em

que é!Ja f9j eleitaMiss Brasil em
1969. A partir daí, Vera se tçrnou
símbolo sexual e, mais tarde, mito
da sensualidade brasileira. Apesar
de hoje garantir que está tranquila,
toda a carga de cobiçamexeu com a

cabeça daqudagarota de 18 anos.
Tanto que ela admite que, no início

da carreira, apesar de tímida, Vera
erabastante arrogante. "Me achava
a rainha do mundo. Eu eramuito

metida, chata. Meus valores
mudaram e hoje sou muito

generosa", avalia
Os valores podem até termudado,
mas o assédio dos fãs continua

em alta. Desde que estreouna tevê,
na novela "EspelhoMágico ,i, em

Pedro Paulo Figueiredo/CZN

Vera 'Fischer, a Yvete de, "O Clone

1977, o índice de cantadas pormetro andadoem locais

públicos aumentou consideravelmente. "Acho ótimo, mas
alguns ficam tímidos e não agem", entrega. Nos anos
seguintes Vera participou de "Sinal deAlerta", "Os
Gigantes", "CoraçãoAlado" e "Brilhante". Mas o estouro na
carreira ocorreu em "Mandala", de 1987.
Na trama deDias Gomes, Vera vivia a protagonistaJocasta.
"Eraum papel bastantemarcante", lembra, Foi, inclusive,
em "Mandala" que a atriz conheceu o ex-marido Felipe
Camargo, com quem ficou casadapor sete anos. Hoje a atriz

luta na justiça pela guarda do filho Gabriel, de oito anos.

"Umamãe não pode ficar tanto tempo sem o filho. Se tive

de pagarpormeus pecados, acho que já quitei todos", avalia
a atriz emocionada, que também é mae de Rafaela, 21 anos.

Apesar disso, Vera gosta de ressaltar a boa fase. E a viagem
aoMarrocos serviu para confirmar. A atriz voltou

"carregada" de bugigangas, desde colares de âmbar até
"

tapetes e espelhos. "Adoro umas comprinhas. É tudo para

equiparmeu sítio", tenta justificar. Mas a arquitetura da
cidade de Fés, umamedina cercadapormuros no
Marrocos, também impressionou a atriz. "É uma beleza

misteriosa e o povo também é muito afetuoso", explica.
Mesmo com o sucesso pelas bandas doMarrocos,Vera jura
que não recebeu propostas "indecentes", assim comoYvete;
sua personagem em "P Clone", pela qual ofereceram oito

camelos. "Ninguém quisme trocar por camelos, não!",
garante, sem demonstrar nenhuma decepção.
Sobre a questão das drogas que será abordada por Glória
Perez na terceira fase de "O Clone",Vera é enfática. "As

campanhas em novelas sãomuito bem aceitas. Acho

importante falar abertamente. Como tenho antecedentes,
sei do problema que é isso", confidencia.
Além de se dedicar à novela, Vera também tem outros

,

planos, Há tempos, a atriz sonha em construir um centro

cultural erh Blumenau, Santa Catarina, sua cidade natal. Os
planos incluem a construção de um teatro com o nome do

pai, Edil Fischer. 'Já tenho o terreno, só falta o pontapé
inicial", antecipa a atriz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR MARIANA MEIRELES
I PERSONAGEM DA SEMANA; PAUJQGQUlARL POpTEVÊ

DEVOLt�
aos holofotes
Paulo Goulart andava um tanto

apagado em "A Padroeira". Seu

personagem, o sisudo Lourenço,
amargou um bom período na cadeia

e, por isso, ficou longe dos principais
acontecimentos da trama. Mas bastou
ser libertado para voltar à ação.
Ajudou Valentim, vivido por Luigi
Baricelli, a deixar Fernão,papel de
Maurício Mattar, na miséria e

presenciou o último milagre de Nossa

Senhora Aparecida, que fez sua filha

Marcelina, interpretada por Renata
Nascimento, passar a enxergar. "É um

recomeço. Estou curioso para ver o

que vai acontecer com o meu

persona-gem daqui para frente", revela.
No comecinho da novela, Paulo
também estava tendo bastante

destaque. Seu personagem é pai da

, protagonista Cecília, vivida por
Deborah Secco, e era quem empatava
o romance da moça com Valentim.

Tinha um certo perfil, de Vilão, que foi
se modificando juntamente com a

trama. Paulo diz que nunca levou isso
a sério. "Em novela, a gente trabalha

semana a semana. Está sempre

propenso a reforrnulações. Não dá

para imprimir tintas fortes nos
"

papéis", ensina.
Por isso, jura que não se decepcionou
com os rumos do personagem,

apesar de gostar de fazer vilões. 0\

memorável pescador Donato do
"remake" de "Mulheres de Areia", de
Ivani Ribeiro, exibido em 1993, e
mais recentemente o radialista La

Guardia, da minissérie "Aquarela do

Brasil", de Lauro César Muniz, são
boas lembranças. "O vilão é quem

detona as ações, por isso é sempre
um papel rico. Mas gostaria mesmo é

de fazer mais comédias, já que a vida

anda tão difícil", conta.
Paulo esbanja um bom humor

impressionante. A cada frase que fala,
'solta uma sonora gargalhada. "Sou
muito alegre, embora tenha aparência
séria. Também não me sinto velho",
avalia-se, do alto de seus 68 anos de

I

idade e 50 de carreira. Disposição é o .

que não falta para o ator. Além da

novela, está ensaiando em São Paulo a

pe,ça "O Evangelho Segundo Jesus
Cristo", baseada no livro de José
Saramago com direção de José
PossiNeto e estréia prevista para
novembro. "Estou num momento

totalmente religioso. Que Deus me

ajude!", suplica, com o humor de sempre.

"Memordam que eu SOll

lima 'msçã." CLÁUDIA
RAIA, a Ramona de "As

Filhas da Mã�",
lembrando o pedido que
fez aos amigos quando
experimentou maconha
na adolescência. A atriz

afirma que não usa

drogas porque "já é louca
naturalmente".

I

"O colunismo socialeletrônico éum formato cansado e que dáresultsdos
.

mutto modestos." ROGÉRIO GALLO, diretor de programação da Band,
justificando porque pediu para Amaury J r. fazer uma reciclagem no

"Flash". Em seguida ao pedido de demissão de Amaury, Gallo teve uma

"alteração cardiovascular", que o deixou na UTI do Hospital Albert
Einstein por uma semana.

"VOll provar na Record que meu colunismo está em plena evidência. O

público adora e o patrocinador vem correndo." AMAURY JR, que deixou

a Band após 16 anos e acaba de assinar com a Record, rebatendo a

nova opinião de Rogério Gallo.

"Numq relação íntima vale-tudo. É maravilhoso o jogo de Isntssiss,
como colegial caminhoneiro...

" CLÁUDIA OHANA, a sensual e fogosa
Aurora de "As Filhás da Mãe".

"Sou autoconfiante para caramba/ mas isso é diferente de se achar."
MARCOS MION, apresentador do "Piores Clipes do MundQ" e "Uá Uá", da
MTV, ao ser perguntado se está se sentindo o máximo. Mion admite

que já ouviu isso bastante.

"Lógico que jct né? Eposso dizer que foi horrível."ANA PAULA ARÓSIO,
respondendo sobre se já foi dispensada por um namorado.

"Não achei bom sair da novela. É desagradável para um ator ter seu

trabalho interrompido nomeio deuma obra. "YONÁ MAGALHÃES, a Violante
de "As Filhas da Mãe", que foi desligada de "A Padroeira" de uma hora

para a outra. Para viver a bruxa Ú rsula, a atriz passou um mês

mergulhada no universo esotérico.

''Sinto orgulho de ser disputado por diretores da Globo. Se fizeram

questão de mim na novela é porque confiaram que eu poderts ajudar
a alavancar a audiência." RODRIGO FARO, o Faustino de "A Padroeira",
que entrou na trama pela metade junto com Suzana Vieira e Taumaturgo
Ferreira.

''É difícil encontrar alguém da minha geração que não tenha tido essa

experiência. Mas me afasteipormim mesmo." MARCELO NOVAES, ator
de 39 anos que está no núcleo que discutirá a questão das drogas na

terceira fase de "O Clone".
.

.

''Nunca vinada de tantomaugosto." Adriane Galisteu, sobre o anúncio

que a Record colocou nas-publicações direcionadas ao mercado

publicitário para comunicar a mudança de horário - de 22 h para 23

h - do seu programa, "É Shaw". O .anúnclo mostra uma foto da

apresentadora com a chamada: "Durma o sono do Justus", uma referência
clara ao publicitário Roberto Justus, com quem foi casada e se separou
há cerca de dois anos.

'As minhas transas sempre foram meia-boca. Ou era porque eu estava
muito doido Oll por pressões psicoláqicss externas." JOÃO GORDO,
apresentador do "Gordo a Go-Go", da MTV, falando sem constrangimento
sobre sua vida sexual. Hoje, diz que isso não acontece mais, porque
tem namorada e parou de beber e usar drogas..

Paulo Goulart, o Lourenço de "A Padroeira"

P - Até que ponto as rnúdanças da novela influenciaram

na linha que você estava dando para o Lourenço? .

R - É claro que muda um pouco, mas não na essência. Em

algumas cenas, quando isso tem de aparecer, volto ao início.

No gênero, humor ou drama" é que é mais complicado
mudar. A composição agora ficou mais jovial.
P - O que você achou do tom cômico imposto na

novela?
R - É difícil para quem está dentro fazer uma análise. O que

chegou até nós é que o público de "Malhação" não curte

tramas de época tradicionais. Acho que arranjaram uma

forma de contar a mesma história com outro tom. As

histórias de amor e a religião continuam fortes. De qualquer
,

maneira, a audiência está: bem melhor, o que é uma constata

ção de que o público jovem prefere histórias mais leves.

P - Você costuma emendar trabalhos na tevê. Onde

encontra motivação para agüentar o pique após tantos

anos de carreira?

R - Sou movido a paixão. Todo o trabalho que se faz sem

tesão torna-se desagradável. Fazer novela é muito cansativo,
mas é bom. O tempo de carreira conta até certo ponto, mas

.

no fundo o ator está sempre começando. Todo o trabalho

lança você a um desafio novo. Isso me leva a aceitar essa

correria, como fazer novela e teatro ao mesmo tempo.
P - Quais os personagens mais marcantes da sua

carreira, os mais lembrados pelo público?
R - Acho que o que você está fazendo no momento é o mais

importante. A memória das pessoas é curta. Eu gostei muito
do Gino, de "Plumas & Paetês", e do Altair, de "O Dono do
Mundo".
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JARAG UÁ DO SUL - RUA EMÍLIO C. JOURDAN
SALA "LMI/HORÁRIO GÊNERO

1 O QUERIDINHO DA AMÉRICA
15h - 17h - 19h - 21

c

A HORA DO RUSH 2
C/A2 17h30 - 17h15

Ó ÃLFA'IAVÉ Da PÂNAMÁ-
17h30 - 19h30 - 21h45 s

-

'JELOZES É FU RIOSÕS
-

yih).5. -_17h1� .

PECADO ORIGINAL
19h15 - 21h30

3 A

D

A - AVENTURA/ C - COMÉDIA / O - DRAMA / DA - DESENHO ANIMADO

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

SALA FILME/HORÁRIO

1 Os QUERIDINHOS DA AMÉRICA

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

COMO CÃES E GATOS

13h40-1Sh40-17h40-19h40-21h40
A

2 A HORA DO RUSH 2 C13h30-1Sh30-17h30-19h30-21h30

3 VELOZES E FURIOSOS A13h4S-1Sh30-17hlS-19h-21h

4 A ALFAIATE DO PANAMÁ
19h40 - 22h C

5
TODO MUNDO EM PÂNICO 2
14h - 16h - 18h - 20h - 21hSO C

6 CORAÇÃO DE CAVALEIRO A14hlS-16h4S-19hlS-21h40 .-

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

/ F - FICÇÃO/ R � RO,MANCE/ P - POLICIAL

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

"LMI/HORÁRIO GÊNIRO.. SALA

OS QUERIDINHOS DA AMÉRICA

4h-16h-18h-20h-22h
1 C

A HORA DO RUSH 2·

13h4S - 15h4S - 17h4S -19h4S - 21h4S
2 C

COMO CÃES E GATDS

13h30 - lShlS - 17h
3 A

A ALFAIATE DO PANAMÁ

19h - 21h30
C

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

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

POR CAROLINA MARQU ES

POpTEVÊ
..........................................................•\.. .

TIPO
misterioso

/

II

NOME - Gustavo Henrique Lago Gaivão.
NASCIMENTO - 25 de maio de 1976, em
Recife.

APELIDO - Guga, Guto, Guci e Gu.

NA TEVÊ - "OS Normais", "Arquivo X" e

OIS impsons".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ -

"Programação de fim de semana".

NAS HORAS LIVRES - "Gosto de ler,

I
I
1

�����:R-E.; :�:::" d:°so��etano 1
macaxei ra e manteiga de garrafa.

·1O MELHOR DO GUARDA-ROUPA - "Calça jeans e i

camiseta". �

MULHER BONITA - "Minha irmã Karina".

conversar, dançar".
No CINEMA - "Beleza Roubada", de
Bernardo Bertolucci.

Pedra Paula Figueireda/CZN

Gustavo Falcão, o Faísca de "As Filhas da Mãe"

o pernambucano Gustavo Falcão ainda acha estranha essa

história de dar autógrafos. Interpretando omudo e misterioso

Faísca em "As Filhas da Mãe", o ator estreante fica surpreso com

o reconhecimento dos fãs, "Estou me acostumando aos poucos.
Nunca pensei que isso fosse acontecer", diz admirado. Gustavo
saiu de Recife para excursionar com a peça "A Máquina", escrita e

dirigida pelo tio João Falcão. Foi numa das apresentações no Rio

de Janeiro que acabou conhecendo Jorge Fernando, diretor da
novela das sete. "Nós conversamos e ele disse que um dia

trabalharíamos juntos", conta Gustavo.
. i

Do breve papo até a escalação para a novela foi iun'pulo. O:ator
estava comprando um sapato quando o celular tocou e era Jorge
Fernando dizendo que havia um papel para ele na tevê.

"Demorou a cair a ficha. Fiquei meio bobo", recorda. Gustavo

acabou ganhando o papel que seria de Matheus Nachtergaele,
com quem se parece fisicamente. "Estou conhecendo o Faísca

aos poucos. Acho que o próprio Sílvio tem pensado nele de

forma diferente", especula. Por isso, torce para que o personagem
cresça na trama. Por enquanto, Faísca é o fiel amigo de Waldeck,
papel de Lulo, e apaixonadíssimo pela golpista Valentine, a irmã
do amigo, interpretada por Lavínia VIasak. "Ele sabe de todas as

falcatruas que eles aprontam. Mas acho que ele esconde alguma
coisa sobre a própria existência", acredita Gustavo.

"

Paralelamente à novela, Gustavo vai estrear no cinema. O ator de
'25 anos começa na próxima semana a rodar sua participação no

..t....
longa "Deus é Brasileiro", de Cacá Diegues, que tem Antônio'

••.
Fagundes no papel título. "Já fiz alguns curtas em Recife, que para
mim foram significativos, mas estou numa expectativa muito
grande", confessa. Formado, em Publicidade, Gustavo começou
no teatro por acaso. Fez um curso aqui, outro ali, e foi convidado

para as primeiras peças. Gustavo já encenou 15 espetáculos e quer
mais. "Eu me encontrei no teatro. O processo de criação está

muito ligado à minha natureza", teoriza Gustavo.

HOMEM �ONITO - "Meu pai Eduardo" .

CANTOR - Caetano Veloso.

CANTORA - Adriana Cal canhoto. '

ATOR - Stênio Garcia.

ATRIZ - Denise Stoklos.
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA

cervejinha e queijo.
PERFUME - I<enzo.

I

BEBIDA - Cachaça. "Pena que à R io seja
muito quente e não dá para tomar

sempre".
O PIOR PRESENTE - "Um disco de músicas

sertanejas".
ESCRITOR - João Cabral de Melo Neto.

Arma de sedução - "O meu cheiro".
TIME - Esporte Recife.
FILOSOFIA DE VIDA - "Nem tudo que a gente
toca vira arte. Tem de deixar as coisas

tomarem seu curso natural".

MANIA - "Contar piada".
MELHOR COMPRA - "O livro Imagens do

Inconsciente, da Mostra do

Redescobrimento"
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA -

" Espontaneidade".
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO - "Quanto mais

maldita, mais até Deus", de Clarice

Lispector.
INVEJA - "De ter um lugar sossegado
para morar".

LUXÚRIA - "Sexo".
GULA - "Doces".

COBIÇA - "Total liberdade de criação".
IRA - "Com injustiça".
PREGUIÇA - "De sair para pagar contas".
VAIDADE - "Meus pés. Tenho muito

cuidado".
III
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rapidinhas

Denise Fraga é Sirsa no quadro "Retrato
Falado" do "Fantástico". No episódio, a

moça surpreende os familiares em casa sob

amira de dois assaltantes. Fingindo que está

passando mal, Sirsa sai de casa e pede ca�ona
a um motorista, mas nota que se trata de

outro assaltante. GLOBO, DOMINGO, 20:30
H.

Luiz Fernando e Pedro Cardoso fazem sátira
das situações cômicas presentes no dia-a-dia no

"Vida aoVivo".A semana com� com o tema

"Pressa", onde a dupla mostra as situações
engraçadas causadas pela falta de tempo. Já na

terça, em ''Vocações'', Pedro e Luiz vivem dife

rentes pal?éis e discutem o talento e a perso
nalidade daqueles que escolheram a profissão
errada, como um sargento que trata os soldados
como filhos e um dentista que tem h�rror a fazer

,> .

tratamento de canal. GLOBO, SEG A SEX, 2:20 H

o "Pequenas Empresas' Grandes
, Negócios" mostra uma matéria revelando
como as boas idéias dos empregados de
uma fábrica de aço têm ajudado a diminuir
os custos e aumentar a produtividade. 1----------------

GLOBO, DOMINGO, 7:30 H.

Paula, ex-jogadora da Seleção Feminina de

Basquete, é a convidada de Marília Gabriela

no programa "Gabi". REDETV!, DOMINGO,
24 H.

Paula Saldanha e Roberto Werneck percorrem '----.

as "Cidades Históricas de Minas Gerais" no

"Expedições" . A duplapasseiaporOuro Preto,
Mariana e Congonhas do Campo e revela as

igrejas e casarios da região: O programa mostra
as belezas do barroco mineiro nas obras de

Aleijadinho. REDE BRASIL, SEGUNDA, 22 H..

Gilberto Barros comanda a gincana do

"Domingo Show" é recebe o lutador de

jiu-jitsu Paulo Furletti, além dos atores Fábio
Piliar e Luka Ribeiro. As modelos Andrea

Baptista, Fabiana Andrade e a cantora Kelly
Key formam o time feminino. REcORD, 1-----------------
DOMINGO, 12 H. O cantor' e compositor Wilson Sideral e a

Proibida do Funk são os convidados de João
Gordo no reprise do "Gordo a Go-go".
MTv, SEGUNDA, 23 H.

Eliana é a convidada especial do "Domingo
da Gente", comandado por Netinho de
Paula. No programa, a lourinha realiza o 1------'------------

sonhodamenina Isabela, que queria conhecer
a apresentadora. REcORD, DOMINGO, 14 H;

lhor
os- seus

momentos íntimos
':4.mor é poesia.·Poesia se alimenta da

inspiraçãoque um agradávelmomento pode
proporcionar".

KalahariMotel. dando-lhe todos os

motivos para amar e desfrutar de conforto,
privacidade e satisfação.

- Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós
que recorremos a Vós. Amém.

TRÊS COISAS

importantes sobre os animais

O ELEFANTE E

ACORDA

Eis o procedimento adotado pelos
treinadores de circo, para que os

elefantes jamais se rebelem - e eu

desconfio que isso também se passa
com muita gente.
Ainda criança, o bebê-elefante é

amarrado, com uma corda muito

grossa, a uma estaca firmemente

cravada no chão. Ele tenta soltar-se

várias vezes, mas não tem forças
suficientes para tal.

Depois de um ano, a estaca e a

corda ainda são suficientes para
manter o pequen0 elefante preso;
ele continua tentando soltar-se, sem

conseguir. A esta altura, o animal

passa a entender que a corda sempre
será mais forte que ele, e desiste de

suas iniciativas.

Quando chega à idade adulta, o
elefante ainda se lembra que, por
muito tempo, gastou energia à-toa,
tentando sair do seu cativeiro. A esta

altura, o treinador pode amarrá-lo

com um pequeno fio, num cabo

.
de vassoura, que ele não tentará

mais a liberdade.

A MÃE GIRAFA

FAZ O FILHO

SOFRER

O parto da girafa é feito com ela em

pé, de modo que a primeira coisa que
acontece com o recém-nascido é uma

queda de aproximadamente dois

metros.

Ainda tonto, o animal tenta firmar-se

nas quatro patas, mas a mãe tem um

comportamento estrapho: ela dá um

leve chute, e a girafmha cai de novo

ao solo. Tenta levantar-se, e é de novo
derrubada.
O processo se repete várias vezes, até

que o recém-nascido, exausto, já não

consegue mais ficar em pé. Neste

momento, a mãe novamente o instiga
com a pata, forçando a levantar-se. E

já não o derruba mais.

A explicação: é simples: para so

breviver aos animais predadores, a

primeira lição que a girafa deve

aprender é levantar-se rápido. A
aparente crueldade da mãe encontra

total apoio em um provérbio árabe:
'''Às vezes, para ensinar algo bom, é

preciso ser um pouco rude".

A CARPA APRENDE A CRESCER
A carpa japonesa (koi) tem a capacidade natural de crescer de acordo com o tamanho
do seu anibiente. Assim, num pequeno tanque, ela geralmente não passa de cinco ou
sete centímentros - mas'pode atingir três vezes este tamanho, se colocadanum lago.
Damesmamaneira, as pessoas têm a tendência de crescer de acordo com o ambiente

, que as cerca, Só que, neste caso, não estamos falando de"características físicas, mas de
desenvolvimento emocional, espiritual, e intelectual.

Enquanto a carpa é obrigada, para seu próprio bem, a aceitar os limites do seu

mundo, nós estamos livres para estabelecer as fronteiras de nossos sonhos. Se somos
um peixe maior do que o tanque em que fomos criados, ao invés de nos adaptarmos
a ele, devíamos buscar o oceano - mesmo que a adaptação inicial seja desconfortável
e dolorosa.

PROVÉRBIOS PERDIDOS NÓ CYBERESPAÇO

O mundo tem muitos iniciados, e pouco acabados.
******

Todos nós somos autodidatas, mas só os ricos admitem isso. Os pobres sempre
dizem que têm diplomas. "

******

Você só recebe mais do que dá, quando você dá mais do que recebe.
******

Não posso ter uma crise hoje: minha agenda está lotada.
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lrnobiliórioMenegotti Ltda.

(47) 371-0031 Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

e-mail: immenegotti@netuno.com:br

�055
http://www.immenegotti.hpg.com.br

IM081llARIA

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

5227 CASA - ILHA DA FIG\JEIRA - R.NEREU VASEL,
CASA DE ALVENARIA COM o I SUíTE,03

QUARTOS,SALA,COZINHA, 2 WC,LAVANDERIA,GARAGEM.
Área do terreno 450;00 m2 Área Benfeitorias 252.00 m2

Preço: 96,000.00

5225 SOBRADO - VILA RAU - R.ANTON FRIERICHS LOTE
N° 37 - PARTE SUPERIOR: 03 QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, WC ,LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO: 03
QUARTOS, SAIcA, COPA/COZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área

Benfeitorias 306.00 m2 Preço: 70,000.00

5229 CASA - JARAGUA ESQUERDO - R.FRANCISCO WINTER,
237 - CASA ALVENARIA,COM 03 QUARTOS,03

WC,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,DISPENSA,GARAGEM,
I PORTÁO ELETRÔNICO E ÁREA DE FESTA. Área do terreno

375.00 m2 Área Benfeitorias 200.00 m2 Preço: 75,000.00

5209 CASA SOBRADO - AMIZADE - R.JOAO BATISTA RUDOLF. .

500 - SOBRADO-TÉRREO: OI SALA COMERCIAL,OI DEPÓSITO,I
WC, GARAGEM P/2 CARROS. PARTE SUPERIOR: OI SUíTE, 3

QUARTOS, WC, SALA ESTAR, COPA/COZINHA, DEPÓSITO,
{ LAVANDERIA E SACADA. Área do terreno 708.00 m2 Área

Benfeitorias 380.00 m2 Preço: 150,000.00

5231 SOBRADO - SAO LUIS - R.EDSON CARLOS GERENT, 39
- SOBRADO COM I SuíTE, 2 QUARTOS, SALA, COPA,

COZINHA, DISPENSA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA

02 CARROS, CHURRASQUEIRA, ALARME, AQUECIMENTO
DE ÁGUA A GAS E ESCRITORIO. Área do terreno 392.00 m2

Área Benfeitorias 178.40 m2' Preço: 79,500.00

. . . . ' • . .
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931

• ,COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

irPABX CRECI 1741-J
E-mail -imoveis@netuno.com.br

Cód 1051 - SOBRADO EM AL�
COM 32Ó m2 - R\JAJOÃO
PLANINCHECK- n? 755, 2 suítes
+ 2 quartos + 3 salas + cozinha sob
medida + garagem 2 carros.
TERRENO COM 2.590M2

(35 X 74)-EXCELENTE ,

PARACLlNICA. R$ 230.000,00

rCód�2036"--� ,ENTRO,-Apto no Ed.

I l':Iaguilú�",wcom'80 'mi:-21luartos + 2

• b'fc + garagem. Preço '$1°.000,00

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

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

BARG - 134m2 - I Suíte + 2 quartos -

Ficam móveis sob m.edida.
Preço R$ I 15.000,00

Cód. 3029 - jARAGUÁ ESQUERDO -

,

Terreno c/302 m2 - Rua Ma�ias' José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 1108 - FIGUEIRA - Casa mista

IOOrr\2 - 2 quartos - terreno cf 356m2.

Preço R$ 25.000,00

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

"

"

� .

•

"t;;" .�". '

Terrenos:
r r""-'--'---�"""""""" ···.·······'�1······11..

a

.'.
�::�li��:S":����:r�ae:e�.;.�.·..

;�:�:, t�:�:;��e6����:O��.;c��;Amizade: i i em um sítio de menor Valor) . "
. Ref. 28 - Com área de I 5.600m� localiido na ltüã:�rt9 ! .4 ,. �"

,

Ziernann. Valor R$ 320.000,00. r I
.,

"'

..
:.. !

. '.. .;'·...1.J.
"Ref. "'li' - Em Alvenaria dA 112 e terreno de 416m2,

séndo:'OI-sobrados:]
I

! l''''
'.,

.

,
,

. suite, 02 dormitórios e demais dependências. Tem constr�çã� nos ISão Luiz: ! �_wiwrn "'_' '""",,' "

fundos com dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00 I
lau: ,* !

•
Loteamento Mariano - Com. �rea a partir ele 325'm2, , , ! f. 88 -.A1ven",ria c/286m2 e terreno de 597m2, sendo:

.

próximo Colégio Jo�as Alves. Valot.. São Luiz:
r.
"_.,.. ,, __

:
....�L.. �_,,_

....''''1 I" '.! .\ .!
�<!

..,.?rm.,)��i.r.P , O I suíte e demais dependências, Valor R$
sendo entrada mais parcelamento ef. ** -,E"\A'l.e�aI'la,c/.I�O��et�rreno de 360m2, srn9t_02_ 17�.0�0e!!J IlOS e d�mals dependências. V�orll!$ 37.000,00 (P denCloP""'''- -",_

,

ser p o J ' val'{�." IIP _ ! ,A1vedaria c/350m2 e terreno de 336m2, sendo:

�.:. ..'. '.1'.)\. ·.'rí.:.J.< I. I 'l��ig;s, 02 suí:_es e demais dependências, Valor R$
.....,_,.._...._,'-'õ�!.4"-a: •

"',' "." .. ... ", '" , OO.OO'·(Construçao em faze de acabamento).
Ref. 74 - E Âlv�nâriâ 'b 99:5Óm2 e terreno de 682m2, sendo:
03 dormitórios�,demaisdependências!:)V�lor R$ 32.500,00. {Casa
nova faltan

'

o ai uns acabamentos. I

p."."h0

W· .�·ú'!��.
ia cf 120m2 e terreno de 365m2, sendo:
suíte e demais' dependências. Valor R$

•

Centenário:
Ref. 61 - Com área de 784m2, localizado próximo a APAE.
Valor R$ 50.000,00.

.
,

Ref. 97 - Em AIY�" rreno de 400m2, sendo: 03
dormitórios e demais dependências, Valor R$SO.OOO,OO.

laragauá99
Ref. ** • Em Alvenaria c/ 254m2 e terreno com 308m2, sendo:
Piso inferior - Sala comercial (com Bar Equipado), cozinha, depósito
e dois Bwc's. Piso Superior - 03 dormitórios e demais dependências,
Possui Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00 (Excelente ponto
comercial. Estamosabertos a negociaçãc;»

r

Z
m
(j)
O·
o
Ô
(J)

§:
O
III
r=
».
:D

Ô
(J)

Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, localizado no loteamento

Imperador. Valor R$ 15,000,00.

laraguá Esquerdo:
Ref. 32 - Com área de 6.720m2, localizado na Rua Bahia,
podendo ser desmembrado em terrenos menores, Valor to
tal R$ 240.000,00.

•

•

Ref. ** - Em Alvenaria c/ I 15m2 e terreno com 300m2, sendo 03
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 40.000,00 ( Casa
semi-nova)

"

Schoroeder I:

Ref.**�Coin'áreade II rnorgos, tontendo:OI casil,3S.000
pés de palmitos (reflorestado), 10.000 pés de palmeiras, 02

lagos de peixe, OS cachoeiras no Sitio, Valor R$ 45.000,00
(Estuda-se propostas)

s:
»
:D

§:
?ii
§:
O·
<
m

(ii

-i

23
o
O
:D
O
o
O
:D
:D

�
:D

o
m

§:
O,
<
m
(ii

30 1::10131::11::100 NOS11A -

Vieiras:
Ref. ** - Com área.de 600m2, localizado na Rua Edemundo
Ernrnenderfer esquina com a Rua 618. Valor R$ 25.000,00
(Negociáveis)

Ref. 128..:. Em Alvenaria c/162m2 e terreno de 405m2, sendo;
03 dormitórios.e demais dependências. Valor R$ 60.000.00

•

VilaRau:
Ref. ** - Com área de 427m2, localizado na Rua Afonso
Nicoluzl, próximo Supermercado Tonin. Valor R$ 18.000,00.

Centenário:
Ref. 166 - Em Alvenaria c/ 250m2 e terreno de 450m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Possui piscina. Valor R$
78.000,00.

.

*Temos outras opções, confira.

Casas Terrea:
Vila Lalau:
Ref. 03 - Em Alvenaria c/ 150m2 e terreno de 420m2,
sendo: 03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
65.000,00.

Ana Paula:
Ref. ** - Em Alvenaria c/136m2 e terreno de 322m2, sendo:
02 dormitórios, O I suíte e demais dependências. Valor R$
33.000,00 (Casa nova, falta pintura, piso cerâmlcoe

instalação elétrica).
.

*Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: aquisição,
construção ou reforma.

*Temos casas em construção e também construímos.
..

• *Financiamos'o imóvel utiliiando do seu FGTS.

.. 1 1::11;111180VllI SOIOQ83N 10SS\l818 - smno:;Js \l11::I1;I11180VllI • 1ns \l1::I1:j'v'ê.'v'I.I:=lV:P',ê9V1l1 - I.lJP9.3N:l1AI \lI 1::11;111 180Vll 1 - SI3AQVIlI OHON\l8 • SI3AQVIlI
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" . L NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - MARIMAR IMÓVEIS - VILSON CORRETOR DE IMÓVEIS -

,

�
O
o
O
:IJrYlRANCHO

RtIMOVEIS
Umaparceria correta.

CRECI820-J

CENTRAL DE VENDAS

W373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

Cód. 876 - Casa em

alvenaria com 230m2 -

Terreno com 450m2 - Rua
Jenoveva Pisetta CENTRO
GUARAMIRIM

R$ 150.000,00.

Cód. 374 - Casa em madeira com 98m2 - 4 quartos
Terreno com 2.500m2 - Rua João Sotter Corrêa - R$
40:000,00.

•
I

I

Cód. 860 - Casa em madeira com 70m2 - 2 quartos -

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

I

Cód. 947 - Sobrado em

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

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA •

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.

•

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

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

GUARAMIRIM - CENTRO
•

Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2 -

5 quartos - Terreno com
450m2 - -Rua Max Dõering -

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

suíte - Terreno com 560m2 - Ru
José Borges - Bairro Avaí - Gu

Cód. 967 - Casa em alvenaria c

Terreno com 378m2 - Rua Prof or José Mota Pires -

Centro -

GuaramilimrH$5o.eOO;OO;·�"--�1
I 1,"","""" �

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

•
..

3 - Casa em alvenaria com 117m2 - 01 suíte + 02

quart Terreno com 392m2 - R'ua Beijamim Girardi - Vila

Ca,rol" ., $38,000,00,'" .�.�

�'lI �-'
. ,�'"

i I GUARAMIRI�-I�mGRANTES
I ii z; âtrasso! �

!

cófl.lsaása e'm álvenarlP- G�m 224m2 - 06 quartos -

Te�re�o com 8.000m2 - Rua�,Ropolfo Tepasse -

.

J�12�;Sl2.�J2R_�_"""$J I'
. ,�./

.'

mo

� �A ESPERAN A

,,�-iiW

d/;f.'!$:;"'-
•

j'"

•

•
..

..

•
..

-

•

"

.EM�RRAS
Apto. cl 17Io'�,2T-em-G() ..

� trução - suíte + 2

qtos, sala �sfã-r(lj--ta'rl bwc social, cozinhai
churrasqueija, ia .. daJ área de serviço,

",'Clt. vagas !d�9�@@:g"êl1J;1 Prédio c/quadra
LI�!I esp festa - Rua Nereu

",' f
-En,rada 33.300,00 + parcelas

11.580,00 mensais a partir de nov/Oi
corr.igidas pelo CUBo

•

•

•

•
lO

•

•

-

PLANTA0 DE VENDA

9973-8335

•
•
•
I

•

•
I

•
I

•

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

IMOBILIÁRIA SÉCULUS -' GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

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

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

COO 131 - VILA NOVA - Casa em alvenaria

medindo 235,61 m2 - Valor 135.000,00

\..-�. '.

COO 105 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em

alvenaria faltando acabamento - Valor R$ 27.000,00

COO I 14 - VILA LENZI - Sobrado semi-acabado
- Valor R$ 106.000,00

,,"«.,

- VILA RAU - Casa em 'alvenaria
medindo I 72,OOm2 - NOVA - Valor R$ 85.000,00 madeira - Valor R$ 23.000,00

COO 134 - VILA LENZI - Terreno de esquina
medindo 875,OOm2 - Valor R$ 22.000,00

COO 110 - VILA NOVA - Casa em alvenaria
medindo I 37,OOm2 - terreno 675,OOm2 -

Valor R$ 80.000,00

COO I I I - ÁGUA VERDE - Casa mista com

3 quartos + galpão - Valor R$ 32.000,00

EDIFíCIO MORADA DO SOL - Aptos de 2 e 3

quartos - financiamento direto com aconstrutora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



reitorias. Rua
êindldo Rau, 220,-.)

,

1
1

Rua José t
Narloch - AnCliitcú 1
Paula.
Valor à
combinar

- R. CeI. Procópio
õmes.de

[veirc, 132G

apto". 302 - Edif

� Isabela - 1 suíte +

�
.. �. 2 dorm. + sala +

oz. + 2 bwc +

aragem.
Yalor

R$ 65.000,00

C�,SA ALVeNARIA -

, J<Cla Argentina, 33 --área
420,OOm 2

- constr.:

200,OOm 2
- f suíte + 2

dorm .... 2 salas + 2"bwc cf'

\+ cozo + área·Çf�
i

.

fço�>churrasq'; '*'"

gà�(lgem pi 3· carros.
Valor R$ 90.000,00

TERRENO

(;)eodoFO�
Fonseca
Centro.
,

Area
1.500,oom 2.
Valor à

SALA COMERciAL
�

- Rua Pref.

Waldemar Grubba.'

u - 350,f;)Om2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, asslmovels ��.��.�?�.2.�.�:.O.U.t.u.b.r.o.?e.��.�:

m-esmo terreno uma

meia água com 3

peças de alvenaria.
R$ 80.000,00. Tratar:
372-0815.

, pagamento, ou

proposta. Tratar:
372-1610.

, PROMOÇÃO OA SeMANA
Bife a Parm6siana

Acompánha arroz e fritas - R$ 11,90

MOVEIS
r,slI/ 'p'rl'IB&fItvs / d6wIS /letllnos

Vende-se

apartamento
rnobilicdo de um

quarto em Barra

Velha, praia do
tabuleiro, avenida
beira mar asfàltada,
prédio de frente para
o mar.

Valor R$ 19.000,00
aceita-se automóvel
como parte de

pagamento ou

aceita-se proposta.
Tratar: 372-1610,

,

com Anterior Galvan.

Vendo casa no centro

de Massaranduba,
próximo do Ginásio
de Esportes, casa de
alvenaria medindo
164,8m2, toda
murada com terreno

de 600m2• Valor
R$ 70.000,00.
Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se casa na

praia de Enseada,
contendo 3 qtos, 2

bwcs, 1 sacada, área
de churrasqueira,
toda murada e

demais

dependências.
Aceito carro ou casa

em Jaraguó.
Tratar: 372-2772 ou

371-3708, com José
Carlos.

'Pizza Gisante com

mini brinde - R$ J8,90
'Pizza Grande com

mini brinde - R$ J4,90 _

'Pizza 'Pequena - R$ 8,90
Bife a parmesiana - R$ J4,90
Calzone - R$ J2,90
Porção da Casa'

"* tI Prazer em
,.'-' :,./atender bem.

c

forno O lenhO Vende-se casa com,

140m2, contrução
nova, no loteamento
Versalhes, 'com suíte,
2 quartos e demais

dependências, com

garagens pi 2 carros

e churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se solõo
,

de belezo
completo,

com telefone.
Clientela formada
à 8 anos. Rua
Màl. Deodoro.

Tratar: 371-4851.

Vende-se casa de
alvenaria com

180m2, na Rua
Germano Marquardt,
342 (Vila Lalau).
Contendo 3 qtos, 2

bwcs, 2 salas e

demais dep.
Valor negociável.
Tratar: 371-9519,
com Ângela.

--Brinde--
Fazendo seu pedido

de uma pizza grande ou

,gigante você ..ganha
de

(Alca:_ra, picanha, cala��e$a, .peito e

R I! J500coraçao de franso e alplm fnto)· íf ,

Entregamos em Guaramirim
Vende-se casa no

Czerniewicz.
R$ 75.000,00.
Tratar: 371-9319.

31'-8655
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Vende-se casa de

bangalô de alvenaria,
localizada na Vila
Lenzi, contendo 3

qtos, 2 bwc, sala,
cozinha, garagem,
lavanderia grande,
com' churrasqueira.
Área do lote de
468m2, e a área da
casa de 118m2•
Tendo também no

Vende-se

apartamento de 1

quarto mobiliado, em

Barra Velha, praia do

tabuleiro, avenida
asfaltada, prédio de
frente para o mar.

Valor R$ 19.000,00,
aceita-se veículo
como parte do

-

senac senac

••

Jaraguá do Sul

Informática
* Web Designer

* Dreamweaver Ultradev
* Flash Básico

i
* Auto Cad

IJ * Cabeamento

� Estruturado I

I* Power Point
II

* Manutenção de

Microcomputadores

LTIVE COGUMELOS
IMJ9NIiINDIMIiN'O.

SSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A' empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a lRS 130,00 o Kg. .

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 Jãraguá do Sul e

região. Tratar:
275-1752

ou 9991-6366

CASA DE
ALVENARIA

146,44m, suíte + 2

qtos, sala estar, jantar,
cozinha, churrasqueira,
garagem pi 2 carros.
RS 75.000,00.

Rua Henrique 8ehling -

Amizade.
Trata r:

9973-5486,
com Flávio'

INFORMAÇÕES
Fone/Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

"\.c.//
���� Transporte

•

.� �J� para:
•':.';:':���.':;f.:':�:�:':'�:\�::�::::�':�=... ",'�.Je.Sol -

::�
.

_

-c; �� _..
&,.ciG! Faculdad� q�c_?I),

�q�. '�. e_ .11.. (47) 372-1479 Trabalho, Festas

� b \) 'O 9113-1646 Casamentos,etc.
www.destaquebrindes.com.br

, Rua: João Januário A roso,268,Jara uáEs uerdo-Jara uádoSul-SC Jaraguá do Sul - se

Fone
(47)

275-0203
Fax 371-8351

Ternos ótimos preços !

,

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Vere!. Maass.
* Rua Angelo Rubini,504 - 20 piso LUX - Barra do Rio Cerro ,- Jaraguá do Sul

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

oberta, no Járdim das Mer,cedes, 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 prepostas]:

�'lK\11 m �� ti jj I
Empreendimentos Imobiliários

372·1499
371·3807:

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
, ,

g Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� 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
CHURRASQUEJiRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, 'SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARAMORAR BEM

CONSULTE-NOS·

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA
.

I
VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL, DEODORO DA FONSECA, 1438· SALA 04

CRECll439-J
-

,

\ ,

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

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
214 - Apto. Central: Rua Domingos R. da Nova - Ed. Jacó
Emmendoerfer - 1 º andar -.1 suíte, 1 qto e demais

dependências + área anexa de 27,00m2 - 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 (Lateral Walter

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 Rfo Molha - R$ 25.000,00
317 - Terreno com 721 ,57m2 - Condomínio das Azaléias -

Jguá Esquerdo - Aceita automóvel.
404 -' Casa alvenaria com 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$ 28.000,00
(aceita automóvel de menor valor).
405 - CasaMadeira - RuaAdelina - Schroeder - área de 108,00m2

I
_ Terreno com 450,00m2. Aceita auomóvel como parte do

pagamento - R$ 15.000,00
406 - Casa alvenaria Bairro Czemiewicz - Rua Henrique Sohn -

área de 21 0,00m2 - Terreno com 1.300,00m2 - 1 suíte, 2 quartos,
bwc, copa, cozinha, dep. empregada, escritório, lavanderia ampla,
sala e churrasqueira - R$106.000,00

1

I· Terreno com 535����.;,���ino, no loteament� 1Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.

.

.

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

loteamento Pierrnonn, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

1• Terreno com área de 420,OOm2 (15x28), sito a

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

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

I.
Terreno com 405m2, esquina, Loteamento São

1Cristovão. Valor R$12.000,OO.
CASAS

• Casa de alvenaria com 130,OOm2, situado no

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

11.1/2
(meia) Água de Alvenoric.Aü.Oürn", na Rua

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

• 1/2 (meia) Água de madeira, loteamento Ouro
Verde. Valor R$ 14.000,00
• 1/2 (meio] Água de madeira, loteamento Ouro

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

1LOTEAMENTOS FINANCIADOS EM'
-,

ATE 60 PAGAMENTOS, COM UMA
PEQUENA ENTRADA

'

• CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II
• FIRENZE • OURO VERDE

I.
SÃO CRISTOVÃO

CONDOMlíNIO FECHADO

-FLAMBOYANT

Informativo
Imobiliário AIJS

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS T�RÁ
PREÇO ESPECIAL PARACORRETORESDE IMOVEIS

o centro Catarinense de Resolução de conflitos estará
promovendo cinco cursos de Negociação, Mediação
e Arbitragem a partir do dia 17 de setembro, de acordo
com o calendário abaixo:
17/09/ à 28/09 - Blumenau;
01/10 à 11/10 - Florianópolis;
29/10 à 09/11 - Videira;
19/11 à 30/11 - Criciúma;
01/12/ à 1'4/12 - Brusque:
Os cursos serão ministrados em locais a serem

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

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

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

pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

um profissional qualificado (Mediador), para obter, em
curto espaço de tempo e baixo custo, uma solução
consensual, satisfatória e duradoura. O papel do
Mediador é o de facilitar a comunicação entre as partes
fazendo-as ver a melhor solução.

.

Já a Arbitragem, oficializada no Brasil através da lei
9.307/96, prevê a colocação em contratos de uma

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

partes, Esta decisão tem a mesma força de uma

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

Atenciosamente,
A Diretoria

CfEC11541-J ·VENDE:

Cód. 0256 - APARTAMENTO C/ ÁREA TOTAL DE 54,00m2,
contendo 2 quartos, sala, bwc, cozinha/lavanderia + I vaga
de garagem. Localizado na' Rua (158) Hermann Schulz,

EDIFíCIO Floresta, (3° andar, Bloco "N'), Bairro Vila Lenzi,
(próximo a Carinhoso).

Valor R$ 36.000,00. Negociáveis.

Rua João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - se

U)
H

i
U)
o
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o
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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/di nheiro

Classi
CONTRATA-SE
Imediato divulgadora
para meio peticdc.

Interessadas entrar em contato com

a Oaiana, no telefone:
370-0074 ou 377-6846

Leoni
Inlóveia

VENDAS

275-3108

,

• Casa alvenaria - 3 suítes (460m2, 1300m2) - Vila Nova - R$ 255.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorrn. - Residencial Versalles - R$ 79.000,00
• Casa alvenaria � 3 dorm. - Bairro Vila Lalau - Próx. Weg - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria - 3 darmo - Amizade - próx. Blumengarten - R$ 35.000,00

TERRENOS
• Área 325m2 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + financ.
• Área 300m2 - Bairro Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + financ.
• Área 400m2 - Ilha da f.=iguelra (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Vila Nova (Local Nobre) - R$ 26.500,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00

APARTAMENTOS
• EDIF. SUELEN - 3 dorms. - Amizade - R$ 52.000,00
.• EDIF. MORADA DO SOL - 3 dorms. (cobertura) - Vila Nova - R$ 130.000,00
.• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDIÇÕES
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro -laragua do Sul

/
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Corretor de Imóveis
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372-3922 / 9122-4198

CASA
•

L � • .

• CASA alvenaria 110m2, Vila Ienzi, ótimo local. Rua Jaime Gadotti,
Rua com asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa, cozinha, bwc, lov.,
garagem + área de 70m2, coberta com laje para ampliação em terreno
de 435m2, todo murado. Valor R$ 60.000,00
• TERRENO - Lot. Divinópolis (Figueiral, 397m2 - R$ 15.000,00

,S', J :J J

(onhe�a O sistema de casa

pré-fabricada em concreto

---

VENDE - SE OU TROCA - SEAPARTAMENTO
com 186,20 m2, no edifiício 'Porto Belo, Vila Nova, com 4 quartos, sendo uma suíte,
lavado, WC social, 2 sacadas, sala de jantar, sala de star, sala de TV, cozinha e

lavandeira com móveis sob medida. Prédio Novo, com piscina e salão de festa, com
duas vagas na garagem: Valor a negociar. Trafar com Sr. Osmar, fone

comercial 371-4135 Ramal21, ou fon.e residencial
370-8336, após as 18:00 horas.

CORREIO DO rovo. 13

Vende-se apartamento de 1 quarto mobiliado,
em Barra Velha, praia do tabuleiro, avenida

asfaltada, prédio de frente para o mar. Valor RS
.19.000,00, aceita-se veículo como parte do "

pagamento, ou proposta. Tratar: 372-1610.

westzr: �

CORRETOR IIVIÓVEISDE .

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

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com.br

·il

aprox.
estru!;.LJ
ampliaç casa de
'ma.deira com 60m2", ROa
"vidal Rarllos"J: CedEra ::

orupá - R$ 60.000,00.
Aceita proposta

,��..� .«�'--, =

VENDE - Casa em alvenaria,' com área de 318m2• Rua 15 de
Novembro, 225 . Corupá . Centro - R$ 100.000,00
VENDE - Casa em alvenaria, com 167m2 (em construção),
em terreno de 998m2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá .

R$ 20.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
VENDE - Chácara com 252,500m2, casa mista com 97ni2,
cachoeira, água em abundância - Corupá - R$ 39.000,00
VENDE - Ed. Isabella . suíte + 2 qtos, salas conj. cf sacada,
coz., área serviço, 2 bwcs, garagem - R. Coronel Procópio
Gomes. de Oliveira, 1320 . Centro - Jaraguá do Sul - R$
68.000,00 (aceita-se proposta)
VENDE· Casa de madeira 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

s,
j�IMÓVEIS�f CREC/7146

VENDE - Terreno de
esquina com 540m2

(18x30), Loteamento
Souza . R$ 6.000,00

VENDE • Terreno com

362m2 (14x25,80),
Nereu Ramos (Centro)
R$ 5.500,00

PLANTÃO DE VENDAS - 9112-4711

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Lar Imóveis r"N
275-2010 / 9101-9028/ 9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE
- Apto. Centro (Edif. Catarina Ersching) cl suíte + 1 qto., bwc,
sala, copa, coz., lavanderia e sacada c] churrasq. Garagem,
playground, piscina" salão de festas e 2 elevadores. R$
80.000,00 negociáveis, pronto para morar.
- Apto. cl 2 qtos. + dependo ·no Cond. Amizade. Garagens, área

• de lazer e festa. R$ 15.000,00 entrada. Aceita-se carro na

troca.
- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís. Entrada R$ 10.781,00 negociável.
- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim Sãq Luís. Entrada R$ 7.754,00 negociáveis.
- Casa campo na Palmeira em alv., na parte superior 1 bwc, 1
sala, 3 qtos. cl sacada pi lagoa e garagem pi 2 carros. Parte
inferior cl cozo cl churrasqueira + fogão a lenha, bwc e sala cl bar
+ lareira. Somente R$ 28.000,00. Aceita-se carro e proposta
ou R$ 15.000,00 entro e saldo em 36x.
- Terreno cl 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão Amizade.
R$ 10.000,00 - aceita proposta.
- Terreno no B. Santo Antonio - R$ 1.200,00 entro e assumir 01
salário mínimo mensal.
- Terreno no B. Santo Antonio - sornente R$ 5.500,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir
1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cl 4 qtos., Chita de Paula, próx. Escoteiros. Terreno
cl 600m2 (15xl0) - R$ 32.000,00.
- Galpão indl. cl 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cl 105m2,
garagem pi 2 carros. Parte 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$ 4.62�,00 de entrada.

DALTERRA LIMPA FOSSA
Or�amento sem compromisso

.LlMPESA DEjOSSAS;
\

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

.SERVIÇOS GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

.LlGAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA (ESGOTO).
FONE/FAX: {47} 370-0778

PLANTÃO: {47} 9117-4713

Ruo Urubici, 1 027 - lateral do José Picolli - lote 31 - Estrado Novo - Jaraguá do Sul
I

1sI<:

ur
Lanches

371-2447
O melhor atendimento da cidade

VENDO CHÁCARA
, Área de 20.000m2, com toda
infraestrutura, chão pronto

para construir, local
próximo do centro, um dos

. lugares mais lindo da
região agora em suas mãos.
Aceito carro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

Vende-se 3 terrenos em

Schroeder, próximo da
Marisol. Troco por carro ou

moto. Valor R$ 9.000,00.
Tratar: 371-7035, com
Amarildo.

ônibus, próprio para lagoa,
peixe, plantação, recreativa,
área de lazer ou investimento.
Tratar: (47) 453-1023 ou

3025·4549.

Compra-se lote bem

localizado, paga-se a vista, no
valor de R$ 12.000,00 à R$
14.000,00. Tratar: 370-4826.

. Sua melhor opção de prazer•

I

u4tc��...+ttt1t.:> 2.4 +':>l"A$
Atendemos Etes, Elas e Casais

Oespedidas de Sol,teiro,
massagens erótic:as

FONE: (47J 9991"8668
•

Jaraguá do Sul e região Jhony

Vende-se terreno em Três Rios
do Norte, com 3.750m2•
Aceita-se carro ou moto no

negócio. Tratar: 370-2017 ou

9122-2348, com Gilson.
-,

Vende-se terreno com 515m,
próximo lot. Decorpedras,
Centro. R$ 12.500,00. Tratar:
373-1026.

Vendo terreno com 101.000m2
em Santa Luzia, Jaraguá do

Sul, com nascente, água, luz,
próximo escola, posto saúde,

Vende-se terreno no centro,
com 622m2, com galpão de

135m2, todo murado. Valor a
combinar. Tratar: 371-9157.

CASA 00
CHOCOLATE

•
- � : I I

V. Prefeito Waldemar Grubba, 3051 - 2 andar - Jaraguaguá do Su

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

, 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 dorm. + dep, cf garagem
Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem
Centro: 2 dorm. - cf garagem
Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem
Centro: 2 dorm. cf garagem

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 380,00
R$ 250,00
R$ 350,00
R$ 280,00

·Dr. D. Maurício Spies
,E-m(i1i/: medclin@netuno.com.br

q:!"<'Xv�

:Medelin
Urologia e Medicina do Trabalho

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

Fone/Fax: 371-4724

lmoblllárla Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

OFERT-A DA SEMANA

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 p/3 carros

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

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)

SÃO LUIS GONZAGA - ótima casa
.

em alv. - cl 150m2, 4 qtos, sala
estar, sala jantar, cozinha, 2 bwc,
área serviço, garagem - Terreno:
450m2• ValorR$ 50.000,00,
(próx. CAIC)

- CENTRO - Ed. Chrlstíane 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, dep. empregada, 2 bwc, 2 vagas de
garagem - 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 cf 90m2 - 02 qtos + dep., garagem - R$ 60.0.00,00
- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep.> R$ 80.000,00 (neg)

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOvEL
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
Casa alv. cf 3 dorm. + dep. garagens

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - Prédio do antigo Senac
Sala cf 62m2 - Ed. Schiodine

LOCAliDADE
Centro
Centro
São Luis Gonzaga
Centro
Centro
Czerniewicz

LOCAliDADE
Centro
Centro
Centro

VALOR
R$ 1.200,00
R$1.500,00
R$ 350,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 380,00

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

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DACIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fonseca, nO 320 (ao lado Lojas Breifhaupt]

, I

.>
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Pizzaria BOM Gosto
Pizza Gigante (45cm,) - ,RS 11;9Q

, Pizza Grande (35cl]1) - RS fa;9Ó'
Pi'zza Média (30cm) - R$.#11,9Q
Pizza Pequena (25cm) - R� 8,9

Colzone -�RS 15,9Q "illh.

Servimos almoço e Marmitexsob tncomen71�

R$
De entrada

00

+ 36 vezes fixas

'1--'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- aOh.

. 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 ,pelo Site: www.sc.senai.br ou ligue

gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212.
"

'

,

R$
De entrada

,

00

+ 36 vezes f'ixas

E de saída, prestações 'que você pode pagar.
, Ligue agora para a Regata é faça um grande negócio.

,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESQUADRIAS
JARAGUÁ

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

��ª �iiliil�:��iT.lp�! $?��I; ��: $.��p.iQªr� �-Z1:41S4

ATENÇÃO
Precisa de dinheiro?
Ligue com cheque pré

até 12 vezes

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

COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
'de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar:

(47) 522�0256 ou

(47) 9968-058.8

EMPRÉSTIMO PARA
'FUN. PÚBLICOS

com desconto em folhei
até 36x.
Tratar:

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

ARQUITETOS "

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE

ARCHICAD original, versão
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16) 614-4333 .

E-mail: mmanhas@yahoo.com.

flSOO 7B9 5IJOO
Eoonomlze Tempo eDinl1eira!

t:liiiiJ'
o l);5k InlDrmltcõe. que está no mercado desde

1995, inicia sua expansão para !) IlrilSil na grande Curittbe, E'��tll.do
do Paraná, Atende díaríamenre 24 horas por dh � seu "1>j"",vo é
auxiliar g conanmrdor a encontrar ,)$ empresas, os prodUttJ6 e os

$('l",iÇ'<)s ,1<\ seu interesse. Veja. alguns exemplos Informátíoa, ideimria,
venda t: ll.�S18tência de eíetm-eletróruccs, restaurantes! lencíionetea,
.holél.s e vÜlgen., reparos dom&;;rico$, predlaís e inúcl1HriabJ, limpeza e

\ür.,;-n.s-er!lnçAo� jardhlagern e pabagism.u, produtos e presentes naclenais
" importados, metj'j,,@, engpnhdros, denti.tas e outros predutos e

.

seNú;;os do seu dia-a-dia,
Nosso serviço iJ personalizado. p(1$�uin:t(;-s um quadro de

pt:ufisslon,ai:s altamente quaHncaxh:"s para ll,tendcr pkntuncni,ç suas

necessrdade .. ,

No 03'00' 7811 51100 "ocê obtem (Od41$ as iniônnaçlle� que
precisa para fazer (i melhor negóciO; nome, teíeíone, endereço,
horário de Hilcnd.!.m_cnu) de eu;)p�'$as� prestadores de serviços e

profissionais liberais, tden: de Home Pae,e e B'tI'llÜl se possuírem.
.

Você também poderá i;ólidtar pelo nome do produto "u ser",iÇ<>, que
pl\SM.remQ� \fitrias opções para sua pr�quiM"

.

Possuirnos também 11m b�'i._ne.o de dndo..� na jn�er.nd< qoe contem
informa<,>'ôe:-; ��(.'lHsivas de nossos l'h!f'H\.e-s ±�Ha.dos e. pode: ser m_f'�'sg-lli.d.q
pelo endereço \\""v\v�-e:mbu:tj.nrÓ-.coj'�.. br, onde vm�e eno:mt:f",f,\ �a:rnbfm
produtos e servJ.Ç'ús em. prornn-çües, basra aC(1SiHU' fJ hnk wÇh�ss.ificadQ3
Prnnloçjonali$lI.

So.be por quê o DI�k Jllformf',çôe� ódi,ellJnk?
É �jl1tpJ.e..! Por ..er um aervicccom earacwdMü;as .:1<. utilidade pública,

. não visa lucro cota �s U&a.,�ijeil recebidas, pois tem cerne propósü<>.,
j'illlllll'at 0, "id� dá comunidade, IlprOXhW1Jld,) qubn quer vender de
quem quer comprar;

,

O custe de acesse é de. f�$ O�27 Ú minuto • pulao mimmo definido
pura manutenção do serviço é que ê t-mnlt11ent� retido pela. j<:jmbriltel,
empresa eessionárin t:: ndmirsistradnra do SiS!:e111S.
Portanto não esqueçn Procurar ,H.ll1cn mais.UgueO!!fOP '1'SfIíI $fIíI(tO

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

AULASDEINGLÊS,
com Canadense,

p�rticular e avançado,
em seu lar.
Trotar:

9111-8917, tom
professor Sammy

Ante. de co,"p,.,.,. produtos
te se,..,i,;o. COlIsul�te..no51

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

,

CHACARA ACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTlMENTOCOM SEGURANÇA EQUAUDADE:adquira uma
cháraca de 20,OOOm2, 4O.000m2, 60.000m2ou 200,OOOm2, junto a riqueza natural
da região, em uma área privativa, com trilha ecológica, flora e fauna r\ativas,
nascentes, lagos com peixes, quiosque com churrasqueira à beira do riacho,
pontilhão e possarela de eucaliptos, área pora quadra de entreternimento,

sanitários com faça filtro com tratamento septico, rede elétrica com posteamento e

iluminação nas áreas de drculação. Realize o sanho de marar junto a natureza com

as águas do rio correndo entre as pedras e o barulho mágico que produzem,
Qualidade de vida com fácil acesso e ótima lacalização é tudo o que você predsa a

6km da centro, Rio Molho 400m após a gruta, 1 º aces59 a esquerda, servidão !las
polmeiras km3.Tratar: 370-8563 ou 9975-01 02

I

Instalações para mercado/mercearia
com estoque, equipamentos e ponto

completo, de preferência em

funcionamento.

(47) 9105-5464

COMPRA-SE MERCADO

RETROESCAVADEIRA,
Invista no seu imóvel,'
utilize nossos serviços
Tratar: 9973-8386

Janete OI!

'371-9558,
sr. Esvaldo

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

vista, em dinheiro.

Tratar: 522-0256

ou 9968-0588

VENDO
Vid1eo-kê para
festas em geral.

Tratar:
370-82710u
9953-04,13.

PROCURA-SE
EMPREGO

de auxiliar de cozinha,
produção ou

doméstica.
Tratar: Bar da Nani

Pisky, com D. Marli,
em Guaramirim

-

EXCURSAO
Excursão 00 Rio de Janeiro, Niterói, Campos de
Jordão, 2 pernoites no Hotel em Aparecido e

visito aos pontos turísticos de São Paulo.
Saído: dia 27/1 2/2001 - 18 horas

Retorno: dia 30/12/2001
Maiores inlormacões:

"

370-9582, com a guia Rosinha.
COMPARECAM!!!

,

II

" IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar o devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na Ruo Arthur Muller, nO 78, no
prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entôo, dor razão por que não
o foz, sob o pena de serem os referidos protestados na forma 'da Lei, etc.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designado da Comarca de
Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na formo do Lei, etc.
Foz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato
poro protesto de Titulas contra:

ALESSANDRA MEDEIROS LOPES DA SILVA - LEOPOLDO MALHEIRO
15 APTO 306 - NESTA;
ATLE O IND" E COM DE MALHAS LTOA - RUA VALMOR ZONTA 161 -

NESTA;
AUTO ELETRICA CESAR LTOA - RUA ANGELO RUBINI 779 - NESTA;
AVELINO WOLF - ESlPEDRA AMOLAR 5343 - CORUPÁ;
CARMEN LUCIA APARECIDA FERNANDES - RUA EPITACIO PESSOA
111 APTO 105 - NESTA; ,

CONFECCOES FABELE LTOA - R ESTRADA RIO MOLHA S/NR - NESTA;
CONSTRUPAN - RUA CARLOS MAY 175 - NESTA;
DIPAR DIST DE PAPEIS E REV LT - R CEL FARAPO 1073 - NESTA;
DV SILVA TRANSPORTES LTOA - R REINOLDO RAU 2-80 - NESTA;
EDILESIO FABIANO FIAMONCINI ME - R JOSE NARLOCH, S/N -

NESTA;
FUTURO COMP LTOA - R BEIRA RIO 344 SEARA - SCHROEDER;'
GILBERTO ANTONIO REBELATO OU SOLANGE DAS GRACAS AN -

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA S/NR - NESTA;
GILBERTO ANTONIO REBELATO OU SOLANGE DAS GRACAS AN -

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA S/NR - NESTA;
JARAI TERRAP.SERV AGRICOLAS LTOA - ESTRADA STA LUZIA 14.346-

NESTA;
,

JARAI TERRAP.SERV AGRICOLAS LTOA - ESTRADA STA LUZIA 14.346-

NESTA;
�

JÓAO ANTONIO BORGES - RUA 82 LOT VITOR KLEIN S/NR -

"NESTA;
JORGE LUIZ TIBURSKI - RUA FRANCISCO PAISTEN- JOAO PESSOA

-NESTA;
L1ZMAY CQNFEC ACAB TEXTIL LTOA - R WILLY GUNTHER, S/N§ - RIO
CERRO - NESTA;
L1ZMAY CONFECCOES E ACABAMENTOS TEXTEIS - R WILLY'

GUNTHER, S/N§ - RIO CERRO - NESTA;
MAQS GRASSIA LTOA - R MI\/, WILHLEM 786 A � BAEPENDI- NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R JULIUS WERCH 320 -

NESTA;
MARCELA CRISTINA GENEROSO ALVE - R JULIUS WERCH 320 -

NESTA; �

MARILDA DE JESUS ALONCO - RUAÁMAZONAS 163 - SCHROEDER;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173 - NESTA;
MARY JERUSA GUERCIO - RUA ANGELO SCHIOCHET 173 - N'ESTA;
MENDES E CIA LTOA- BR 470 KM 249 - NESTA;
MSS LOCADORA DE MAO DE OBRA LTOA - RUA ANA PAULA IV LOTE
86-NESTA;
NILSO DE OLIVEIRA - RUA AGUAS CLARAS - NESTA;
NILTON DE OLIVEIRA SIMOES - RUA 402 APTO 310 - NESTA;
OILSON TOLL - RUA FREDERICO TODT LOT 71 .; NESTA;
PAPYRUS ASSESSORIA COMUNICACAO LTOA - RUA WALDEMAR
GRUBBA 1311/204 - CENTRO - NESTA;
PAPYRUS ASSESSORIA COMUNICACAO LTOA - RUA WALDEMAR
GRUBBA 1311/204 CENTRO - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTOA - RUA LOURENCIO KANZLER 467
VILA LENZI - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA lTOA - RUA LOURENCIO KANZLER 467
VILA LENZI - NESTA; ,

PARACHOQUES JARAGUA LTOA - RUA LOURENCIO KANZLER 467
VILA LENZI - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTOA - RUA LOURENClO KANZLER 467
VILA LENZI - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTOA - LOURENCIO KANZLER 467 - VILA
LENZI - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTOA ME - RUA LOURENCIO KANZLER
467 - VILA LENZI - NESTA;
SAULO ADMINISTRA0 DE BENS LTOA - R CARLOS BLANCK 229 -

NESTA;
SBC ADMINISTRA0 DE BENS LTOA - R CARLOS BLANCK 54 - NESTA;
SIDNEI SANTOS ELIAS - RUA 1 � O LATERAL DA 28 DE AGOSTO 470-
GUARAMIRIM;
TOP TOOLS INDUSTRIAL LTOA - R.HENRIQUE MARQUARDT 57 -

NESTA;
TRANSPORTES WECKER LTOA ME - AMAZONAS 218 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT - DONAMATILDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LI - DONA MATILDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT - DONA MATILDE 1960 - NESTA;
VOLPY DISTRB DE TECIDOS LT -' DONA MATILDE 1960 - NESTA;
YOUNG L1NE IND E COM LTOA- RUAWALTERMARQUARDT3Ó31-
NESTA;
YOUNG UNE IND E COM LTOA - R WALTER MARQUARDT 3Q31 -

NESTA;
-

YOUNG L1NE IND E COM LTOA - R WALTER MARQUARDT 3031 -

NESTA;

Joraguá do Sul, 17 de outubro de 2001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Acidente aconteceu .em poste da Reinoldo Rau, ontem

Falhaempára-raiosdoCentro
deixa cidade sem energia,
]ARAGuA DO SUL -

Uma falha no pára-raios de

um poste localizado na Rua
Reinoldo Rau com Luiz

Kienen deixouvários bairros

sem energia durante boa

parte da manhã de ontem.

O blecaute, segundo o en

genheiro-chefe da área de

distribuição da Celesc, Celito
José Córdova, atingiu o

centro da cidade, parte dos

bairros Vila Nova, Ilha da

Figueira e Barra do Rio

Cerro. O corte de energia
durou aproximadamente
duas horas. De acordo com

Córdova, o aciderite na rede
causou a ruptura de con

dutores na subestação lo

calizada no Bairro Tifa da

Pólvora, causando o apa
gão.

A área mais crítica, ainda
segundo o engenheiro, foi a
da Rua Reinoldo Rau, onde
a rede foi ligada somente

por volta do meio-dia. Cór-

dova explica que a Celesc

não tem a obrigação de co

brir os possíveis prejuízos
causados pelo cprte de ener
gia porque a cota anual de

desligamento está abaixo

do que é permitido. "Aci
dentes acontecem", resume
o engenheiro.

O apagão pegou o co

mércio do Centro despre
venido e muitos consumi

dores deixaram de fazer

suas compras, especialmente
nos supermercados e casas

r:

lotéricas. O blecaute deixou

às escuras estabelecimentos

comerciais e indústrias de

Jaraguá do Sul. O super
mercado Vitória, localizado
na Avenida Marechal Deo

doro, atendeu os clientes
com apenas duas das 18 cai

xas disponiveis, porque ape
nas dois caixas possuem
bateria, assim mesmo com

pouca capacidade de dura
ção. (MHM)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE

�MA JARAGUÁ DO SUL FAZ SABER:
�tvt('1N>OO""fK) :"�()L"'''l,.

ED/TAL

A Fundação do Meio ambiente - FATMA, comunico que realizará
AueliênCia Pública paru discussão dq Relatório de Impacto
Ambientol - R/MA, elo Contorno Ferroviário elas cielaeles
ele Jaraguá elo Sul e Guaramirim, no dia 25/10/0 I, às 19:00

horas, no Pavilhão dà Igreja Nosso Senhora dos Graças, situado à
Ruo Erich Froehner, s/nº, localidade de Schroeder I, Município de

Schroeder, Santo Catarina, convidando o população em geraL
O documento RIMA, continuo à disposição poro consulto nos

bibliotecas do FATMA, à Ruo Felipe Schmidt, 485, 2º andor, Centro,
Florianópolis; no Coordenadoria Regional do FATMA de Joinville,
Ruo Princesa Isabel, 220, 2º andor, (entro, Joinville; no Biblioteca
do Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à Ruo Ido Bona

Rocha, nº 101, Centro; no Prefeitura Municipal de Guaramirim,
à Ruo 28 de Agosto, 2042, Centro.

Florianópolis, 18 de outubro de 200 J.

Jacó Anderle
Diretor Geral

.ARTE: FUNDAÇÃO CULTURAL INCENTIVA O TEATRO ESTUDANTIL EM JARAGUÁ DO SUL

Amor é tema de peça teatral
do grupo do Morro da Boa Vista

]ARAGuA DO Sy-L -

Aproximadamente 15 gru

pos devem participar da 5'
edição do Integração de

Teatro Estudantil de Ja
raguá do Sul, que acontece
de 29 a 31 deste mês, na
Scar (Sociedade CulturaAr
tística). A promoção é da

Fundação Cultural e tem

por objetivo a integração
entre alunos e professores,
além de despertar o senso

crírico e difundir o teatro

nas unidades escolares. De

acordo com a diretora de
Cultura da Fundação, Ma
ra Bini, a intenção não é

comperir, mas sim mostrar

o que está sendo feito nas

unidades de ensino de

Jaraguá do Sul na área cul

tural, neste caso, o teatro.

Participam do 5° In

tegração de Teatro Es

tudantil de Jaraguá do Sul

grupos de teatros das es

colas das redes estadual,
municipal e estadual de en
sino que desenvolvem pro
jetos' de teatro. Ano pas
sado, participaram do

�vento 15 grupos, com um

total de aproximadamente-
150 pessoas. Serão �ntre-

Fotos: Edson Junkes/CP

Fantoches e definição do amor serão apresentados pelo grupo do Morro da Boa Vista

gues troféus de premia
ção a todos os grupos que
se apresentarem e tam

bém para os coordena

dores,enquanto que o cer

tificado de participação
somente' será entregue'
para os inscritos que tive

rem um mínimo de 70%

de freqüência.
A atriz é diretora teatral

Mery Pett está trabalhando
com a formação de seis

grupos em escolas de Ja
qguá do Sul e também no

Projeto Cidadão do Mor

ro da Boa Vista. O traba-

lho de Mery no Projeto
Cidadão é resultado da

-

parceria que a Prefeitura

tem com a Scar. O grupo
formado no Morro da

Boa Vista é integrado por

aproximadamente 15 cri

anças que integram o Pro

jeto Cidadão. Eles vão

parricipar do Integração de

Teatro Estudantil com

uma dramarização sobre o

amor, encenada com

fantoches confeccionados

pelos próprios componen
tes do grupo, a parrir de

materiais reciclados.

Além .do resgate da

auto-estima e da valo

rização pessoal, o trabalho
também facilita a comu

nicação entre os profes
sores e os alunos, avalia
Mery. Segundo ela, a ga
rotada, além de elaborar o

texto em conjunto, tam
bém confeccionou os bo

necos. "Nossa intenção
não é a formação de ato

res, mas de resgate .da ci

dadania através das dife

rentes expressões artí-sti

cas", ensina a atriz. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Faltade segurançano trabalhopreocupa setC?rdaconstrução civil
]ARAGuA DO SUL -- A

falta de fiscais e o descaso
do empresariado são as

principais causas dos aci

dentes de trabalho que
acontecem no setor da

construção civil. A afir

mação é do diretor de for

mação do Sindicato dos

Trabalhadores na Cons

trução Civil e Mobiliário,
Caubi dos Santos Pinheiro,
ao referir-se ao caso de

embargo pela Justiça, pela
falta de segurança·em obra

localizada na Rua Marina

Fructuoso, de responsa
bilidade da empresa de

Pré-Moldados Agha
Ltda.

Na avaliação do sin

dicalista, a fraca atuação do
Ministério do Trabalho, que
atua na região apenas com
um fiscal 'de segurança e

mais dois fiscais para
acompanhar o andamento

das obras são os motivos

que levam o empresariado
do setor a relaxar com suas

obrigações trabalhistas.

"No caso acontecido esta

semana, a obra foi embar

gada mas a empresa não

foi multada, o que carac

teriza a impunidade", afir
ma Pinheiro.

De acordo com Pi

nheiro, é comum os ope
rários da construção civil

não terem seus direitos
trabalhistas respeitados. Ele
salienta que é raro as

_

empreiteiras obedecerem
,

as regras de segurança

exigidas, como condições
mínimas de moradia, ali
mentação e vestuário. O

sindicalista, aponta ainda a

precarização da mão-de
obra. "Metade dos tra

balhadores do setor tra

balham sem carteira as

sinada", informa Pinheiro,
que pretende implantar
uma comissão perma
nente de caráter regional.
para fiscalizar as obras e

denunciar as irregularida
des. (MHM)

Afendeinos consulfos ortopédico e froumofologica, imobilizações genadas,
punções articulares, curafivos, ele. (47) 373·2868

Traumatologia de Guaramirim

* Dr. Rogérióluiz da Silva - CRM 6243
* Dr. Ivo Knut Anders Ir - CRM 8879

Rua João Bulschardl, 84, sala 12· Centro Comercial Paulo Donini - Guaramirim/SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SOBRECARGA: VOLUME DE OCORRÊNCIAS SURPREENDE A JUízA SUBSTITUTA NA COMARCA DE GUARAMIRIM Peixer relaciona algumas
das metasde investimentoFórum recebe 'em média três

casos de flagrante por semana
a Marage Malhas, no Centro,
já adquirido pela Pn:feitura,
será transformado em

creche, para dar atendimento
a 140 crianças, Também es

tão previstas obras de am

pliação e reformas nas ruas

Urbano Teixeira da Fonseca
e José Dequêch. Outras

providências na área urbana
estão relacionadas com a

identificação de ruas e com

a colocação da respectiva nu

meração em residências,
facilitando os serviços dos

correios e a orientação da co

munidade, de modo geral,
para localização de endere

ços. (MR)

GUARAMIRIM - O pre
feito Mário Sérgio Peixer

tem elencadas as obras que
deverão ser executadas com

prioridade pelo governomu
nicipal. Entre as realizações
imediatas consta a pavimen
tação das ruas Henrique
Friedmann, João Borges
Cordeiro e João Pereira li

ma, na faixa urbana com

preendida entre a Rua 28 de

Agosto e a BR-280. Na Es

trada CaixaD'Água, será fei
ta a pavimentação com lajo
tas, do trecho que vai da Es

cola Padre Mathias até a en

trada para a Linha Serenata.

O prédio, que pertenceu

GUARAMIRIM - O gran
de movimento de processos
que chegam ao Fórum tem

impressionado a juíza de

Direito Candida Inês Zoel

lner, que assumiu como

substituta na Comarca; pro-
\
cedente de Rio Negrinho. A
juíza tem recebido em média

três casos envolvendo fla

grantes por semana" ultima

mente, o que ela considera um
movimento surpreendente
para o tamanho da Comarca,
que abrange Guaramirim,
com cerca de 23 mil habitan

tes, Schroeder e Massatanduba.
Na maioria, são casos re

lacionados com crimes prati
cados contra o patrimônio
- furtos e roubos -, se

guidos de muitos problemas
decorrentes de brigas com

lesÕes corporais, violência,
doméstica, injúria e difama

ção, além de grande número
de situações originadas pelo
consumo de bebidas alco
ólicas. "O alcoolismo é sério

problema na comunidade",
destaca. O aumento acen

tuado nos casos com prisões
em flagrante, observa a juíza,
pode ser constatado pelo
número de pessoas enviadas

para o Presíclio Regional, em
Jaraguá do Sul.

trabalho acumulado, com a

entrada de' cerca de 250

novos processos no Eórurn,
todo mês. No momento, são

aproximadamente oito mil

processos em andamento na

Comarca, envolvendo desde

crimes, as ocorrências no

cível, Infância, Previdência e

os casos de execução fiscal.

Situação que dificilmente

poderá ser alterada, sem que
o quadro de pessoal seja am
pliado, assim como as con

dições gerais para funciona

mento. (MILTON RAASCH)

César Junkes/CPJuíza substituta Candida Inês Zoellner

Os dados do acompa
nhamento feitos pelo Fórum
confirmam, admite a juíza, as
preocupações manifestadas

recentemente pelos vereado
res de Guaramirim, que che
garam a propor a realização
de um fórum envolvendo
toda a comunidade, para
discutir alternativas concretas

paraminimizar os problemas
em decorrência da violência.

. Candida, que chegou a falar
com o prefeito Mário Sérgio
Peixer sobre o assunto, mas

ainda sem aprofundamento,
entende que, se alguma ini- \
ciativa for desencadeada, deve
ser para "reforçar a preven
ção".

Por outro lado, o Judi
ciário de Guaramirim con

tinua deparando-se com a

falta de estrutura adequada
para dar conta do volume de

Prefeitura inicia obras para
o embelezamento da cidadeComarcacomnovo juiz titular

A Comarca de Guaramirim deverá contar em breve, não
estando prevista ainda uma data, com a atuação de um juiz
titular. Em sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça
realizada esta semana, em Florianópolis, foi promovido a titular

para atuar na comarca o juiz Pedro Caetano Carvalho. No

momento, trabalhando como juiz substituto lotado para atuar

na Capital do Estado, onde assessora a presidência do Tribunal
de Justiça do Estado, o magistrado deverá radicar-se em

Guaramirim, no início do ano que vem.

A confirmação do novo juiz titular acontece em razão da

promoção da juíza Sônia Maria Mazzetto Moroso para a

Comarca de Balneário Camboriú. A juíza de Direito substituta

Candida Inês Zoellner, mesmo com a chegada de Carvalho,
continuará atuando em Guaramirim, segundo informou.

Entretanto, em novembro, ela deverá ausentar-sé para um

período de férias de 30 dias, quando outro magistrado, ainda a

ser designado, deverá substituí-la neste intervalo. (MR)

de calçadas naqueles trechos

urbanos que ainda não têm

,
o benefício. Neste aspecto, a
Prefeitura cogita, inclusive,
utilizar lajotas especiais,
contendo o desenho da garça
vermelha, que simboliza o

Município, nos trechos onde

a colocação de calçadas for

de responsabilidade da Se

cretaria de Obras.
A intenção é incentivar a

população em geral a utilizar
esse tipo de material estam

pado, segundo a Secretaria de

Planejamento e Desenvolvi

mento Urbano. (MR)

GUARAMIRIM - A Pre

feitura tem diversas obras

previstas visando o embele

zamento da cidade, com ên

fase para a pavimentação
dos passeios públicos. De
acordo com manifestação do
prefeitoMário Sérgio Peixer,
durante a entrevista coletiva

desta semana, é intenção do

governo municipal desenca
dearváriasmelhorias para tomar

a cidademais atraente, que serão'

concretizadas ainda este ano.'

É meta da administração
municipal fazer avançar os
investimentos na construção

o hotel
Em localização privilegiado e de fácil acesso à� principais praias de

Florianópolis, o apenas cinco minutos do Centro de Convenções, o Hotel

Itaguaçu conto com o mais completo infra-estrutura para atender do turista 00 executivo.
Com apenas 102 apartamentos, equipados de TV em cores, ar condicionado,

frigobar e telefone, o hotel dispõe de piscina, restaurante, solo de jogos,
estacionamento e um completo centro de convenções com salões poro até 220 pessoas,

A grande atração do hotel é, no entanto, o Café Colonialltaguaçu: um diferencial
de toque caseiro emuma variedade de 103 tipos de doces e salgados, com atendimento

de terço o domingo, dos 16 às 22 horas.

Poro reservas e informações, você pode acessar o serviço de atendimento

gratuito pelo fone OBOO-9990030u o e-mail itaguacu@hotelitaguacu.com.br

Todos. os dias: das: 16:00 às 2l :3() h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeito emoradores definem

posiçõesparaAudiênciaPública
SCHROEDER - o pre

feito Osvaldo Jurck esteve

reunido quinta-feira à noite

com os moradores do Bair

ro Schroeder I, para deba

ter, previamente com a co

munidade, as posições que
serão sustentadas na Au

diência Pública que a Fatrna

(Fundação do Meio Am

biente) fará noMunicípio, na
próxima quinta-feira, para
analisar o Rima (Relatório de
Impacto Ambiental) da im
plantação do contorno fer

roviário no Município. A
audiência na comunidade

atingida havia sido solicitada
na recente reunião, com a

mesma finalidade, realizada
pelaFatma, emJaraguádo Sul.

- Existem muitos pon-.
tos que permanecem obscu

ros para a população de
Schroeder-, diz o prefeito,
citando as questões que
tratam das indenizações para
as famílias que terão as

propriedades atingidas pelo

novo contorno da ferrovia.
Os moradores ainda

não contam com nenhuma

informação mais conclusiva
sobre como serão indeniza

dos, nas perdas sobre pro
priedades urbanas e tam

bém frações rurais, algumas
delas com extensas lavouras

de arroz e banana. Além

disso, há preocupação em

relação aos problemas que
a passagem das locomotivas

poderão causar ao funcio

namento da Escola Elisa

Cláudio de Aguiar, como
excesso de ruído e outras for- .

mas de perturbação quevirão,
em decorrência do desloca

mentodafetroviapamak:didade.
Outro aspecto questio

nado, diz o prefeito, é que a

comunidade não teve opor
tunidade de participar da

elaboração do projeto do
contorno ferroviário, com
exceção de uma reunião

feita com os técnicos da em

presa executora. (MR)

Sábado
isnoo - Matriz
17h30 - Sã:J Luiz G<reãJ3. (laCan.rtfu)
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - Matriz
19hoo - Perpétuo Socorro

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. ÇOML LTOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed, Florença .)0 andar

Fones: (047) 371·1910 e 275·3125

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

nos convida a não deixarmos
"abaixar as mãos", a vencer o

desgastante ativismo que
muitas vezes penetra em nossa

missão e a esvazia. Convoca
nos a uma adesão profunda e

pessoal a Jesus Cristo,
cultivada pela oração
contínua. É preciso sempre
nos lembrar de que, arites de
ser resultado de nosso esforço,
o Reino é graça do Senhor.
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I CONCLUíDO: MINERADORES ENTREGAM O RIMA PARA OS ÓRGÃOS QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Relatório ainda será discutido
através da Audiência Pública

GUARAMIRIM - A

Delegacia do Sindicato da
Indústria da Extração de

Areia do Estado de Santa

Catarina entrega, na sema

na que vem, ao Ministério

Público Federal, em Join
ville, e à Fatrna (Fundação
do Meio Ambiente), o

Rima (Relatório de Impac
to Ambiental), recente
mente concluído por em

presa especializada no ra

mo, qu� orientará toda a

atividade de extração mi

neral ao longo da Bacia do
Rio Itapocu.

O estudo, concluído
quase um mês antes do

prazo (a data prevista era

11 de novembro) estabele
cido no Termo de Ajus
tamento de Conduta fir

mado pelo sindicato, com
a Procuradoria-Geral da

República, que exigiu um

projeto técnico específico
para a atividade, com a fi

nalidade de servir para

orientação, da atividade de

extração na região, foi apre
sentado aos empresários
do setor, em reunião rea

lizada quinta-feira à noite,
através do Núcleo dos Mi

neradores da Aciag (As
sociação Comercial, Indus
trial e Agúcola de Guaramitirn).

- Trata-se do primei
ro Rima para a extração da

areia elaborado no Estado

,-, comemorou o presi
dente do sindicato da cate

goria, José Carlos Beck

hauser, que esteve partici
pando da reunião, com os

mineradores, represen
tantes da Prefeitura, da

Amvali, dos órgãos da

fiscalização e do DNPM

(Departamento Nacional

de Produção Mineral).
O relatório está dividi

do em três partes, conten
do inicialmente o diagnós
tico das condições gerais
para a extração da areia na

região, sugestões para o

monitoramento da ativida

de, reduzindo o impacto da

atividade sobre o meio

ambiente, e, finalmente,
são sugeridas algumas nor
mas para licença ambiental,
conforme explanou o gea-

I logo FranciscoCarusoJúnior,
-da empresa de Itajaí, qU€
iniciou a elaboração do Rima,
no final do ano passado.
\
CONFLITOS - Para o

coordenador regional da
Fatma, Guilherme Vos,
que compareceu à reunião

em Guaramirim, o uso do

Rima reduzirá em 90% os

conflitos que sempre mar
caram a atividade da

extração da areia na região,
desde que o estudo seja se

guido com fidelidade pelas
empresas que operam no

ramo. Ele explicou que,
depois de protolocado, o
Rima terá ainda que ser

submetido à discussão téc

nica, através da AU:diência
Pública, e submetido à

apreciação da comunidade.
O chefe do 110Distrito

do DNPM (Departa
mento Nacional de Pro

dução Mineral), Walter

Lins Arcoverde, conside
rou o relatório "demons

tração de maturidade dos
mineradores" e destacou

que a atividade terá uma

padrão para seguir, com
menor agressão ambiental.
(MILTON RAASCH)

Fórum destaca a importância daAtuação daSociedadeCivil '

GUARAMIRIM - o

secretário de Estado da

Justiça e Cidadania, Paulo
César Ramos de Oliveira,
proferiu palestra ontem à

tarde no auditório da Fa

meg (Faculdades Metro

politanas de Guaramirim),
como convidado do Fo
rum Jurídico, promovido
pela Delegacia Nordeste
das Apaes (Associação de
Pais e Amigos dos Excep
cionais). Ele falou sobre o

tema "Sociedade civil or

ganizada, em busca de

alternativas". Vários outros
convidados também parti
ciparam como painelistas,
debatendo sobre o tema.

. Na palestra, Ramos de
Oliveira destacou a impor
tância do emergente cha-

.

mado Terceiro Setor, na
_

implementação de iniciati-

I

Ex-aluno da Apae Juarez Germano, com o secretário Ramos de Oliveira
Edson Junkes/CP

Comprar máquinas e ferramentas
pela internet é hiper.
BREITHAUPT· •Tradlçlo em Qualidade :.:..t•••

vas que venham em bene

fício da comunidade. "Es

tamos percebendo que os

desafios e a.complexidade
de diversas situações trans

cendem ao desejo do Es

tado em responder a todas

as expectativas, a todas as

demandas sociais", avaliou
o secretário, acrescentando

que, em razão disso, as en
tidades que surgiram com

esse objetivo, não ganha-ram
espaço para atuar.

Para ele, o crescimento

da participação da socie

dade civil tende a ser ainda
mais expressivo e deve ser

visto como "sinal de ama

durecimento", na medida

<,

em que setores da popula
ção estão dedicando tem-po
e esforço na conquista de

metas do interesse co-mum.
Ramos de Oliveira defen
deumaior entrosamento na
atuação dos órgãos oficiais

com as entidades não-go
vernamentais, para conquista
de melhores resultados.

NOSSA MENSAGEM

II É preciso rezar sempre e nunca desistir/I

Entrar em relação amorosa, pessoal e gratuita com Deus

pela oração permanente é condição para cultivar o Reino

dentro de nós e garantir a eficácia de nosso empenho, muitas
vezes cansativo, para que ele se concretize no mundo. Esta é
a tônica da liturgia deste domingo, também "Dia Mundial

das Missões". O Senhor hoje

�;r.'·.'.'�,H,.','1!. :-"""""·"":;,"""·:--<w-,-;· {o

O seu site de compras de máquinas e ferramentas em Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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se retirassem do local e, em

seguida, acionou a policia.
,

Com um dos suspeitos
que estava em liberdade
condicional do presídio de

Mafra, por furto e este

lionato - foi encontrado

cheque de uma empresa,
no valor de R$ 300,00. O

proprietário do cheque
confirmou aos policiais que
o cheque que estava de pos-

SÁBADO, 20 de outubro de 2001

I MORTE: COLISÃO FRONTAL ENTRE UM CORSA E UM CAMINHÃO MATA UMA PESSOA NA BR-280

Motorista do automóvel não

GUARAMIRlM/JARAGUA
DO SUL - Colisão frontal

entre doisveículos, que acon
teceu ontem, por volta das

3h30, na BR-280, causou a

morte do vendedor autôno

moJoséReinaldoPatricia, de
32 anos, de Jaraguá do Sul.

Ele conduzia o automóvel

Corsa, placa KFN-1567, de
Olinda (PE), que bateu com
o caminhão Volkswagen,
modelo 17210, placaMBR-
2141, deRip dos Cedros (SC),
dirigidoporSauloLu!zPacher.

José Reinaldo sofreu fe

rimentosmuito graves no aci

dente, com fraturasnos braços
e'nas pernas e suspeita de he
morragia interna e de trau

matismo na cabeça, segúndo

resistiu aos graves ferimentos

Neste mês de
outubro, o Jornal

CORREIO DO POVO,
em parceria com a UNERJ,
lançou uma promoção de

assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

370-0816

GráficaCP

370-8649

os Bombeiros de Guara

mirim, que prestaram o

atendimento;demaneira que
já corria sérios riscos de não

sobreviver, quando estava sen
do conduzido para o Hospi
tal SãoJosé, emJaraguádo Sul.

O vendedor, quemorava
na Vila Lenzi, não resistiu

muito tempo e foiaóbito,por
volta das 4h30, conforme
registro do Pronto-socorro
do hospital.Jáo condutor do
caminhão, com placa de São

José dos Cedros, de 28 anos,
conseguiu escapar ileso.
Acolisão entre os veículos

aconteceu no trecho da reta

quecpnduz deGuaramirimao

entroncamentocomaBR-101,
nadescidadaWegQuímica. Bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o motorista

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal c/e Jaraguá c/o Sul

Os envelopes n9 OI HABIlITAÇÃO e n9 02 PROPOSTA, deverão ser

entregues no ediílde-sade desta Prefeitura Municipal, sito na

Rua Walter Marquardt, 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, no

Setor de Protocolo, até às 09:00 horas do dia 7 de novembro de

2001, e serão abertos no mesmo dia às 09:30 horas.

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 2001.

Presos dois suspeitos de

praticarestelionato
JARAGuA DO SUL -

Depois de receber denún

cia anônima, o GOE

(Grupo de Operações
I

Especias) da Policia Militar
abordou, na tarde de on

tem, o Ford Escort, placa
LYM-0453, de Joinville,
que estava sendo con

duzido por pessoa sus

peita de ter praticado este

lionato. Segundo os po-
liciais, a informação era "se dos dois homens era

que o condutor do veículo clonado.

e o caroneiro haviam ten

tado passar cheque sus

peito na compra de um

aparelho de CD, em esta

belecimento comercial, na
Rua Epitácio Pessoa.

O proprietário da loja
desconfiou dos dois ho-

I

mens e pediu para que eles

Além do cheque tam

bém foram encontrados

dentro do Escort uma

Carteira Nacional de

Habilitação falsa e mais

folhas de cheque em bran

co. Os dois foram enca

minhados à Delegacia de

Policia. (FR)
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EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N!! 110/2001
CONVÊNIO POLíCIA MILITAR

TIPO MENOR PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, leva ao

,

conhecimento dos interessados que, em conformidade com o

'que preceitua a lei n9 8.666/93 e suas alterações posteriores,
encontra-se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE

PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para aquisição de 2 (dois veículos

novos, tipo "Wagon" (Perua), zero-quilômetro, de fabricação
nacional, modelo 2001 ou 2002, 4 portas, motor de I.BOOem3 e

potência de 100 CV, combustível: gasolina, em conformidade
com a descrição e características constantes no Edital completo.

INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, n9 1111,
ou pelo fone (47) 372-8085 e/ou 372-8072, ou ainda via internet
no endereço: www.jaraguac/osul.com.brlprefeitura

IRINEU PASOlD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No fundo, a F-I é
divertida

Gostei da ultrapassagem' do Montoya sobre o'
Schumacher em Interlagos, e da reação do colombiano

depois de acertado por trás por Verstappen.
Gostei do toró em Sepang, Schumacher esperando

mais de um minuto nos boxes para trocar pneus e

mesmo assim vencendo a corrida.
Gostei de ver o esforço e o drama de Barrichello e da

Ferrari para que o brasileiro conseguisse largar em Interlagos.
Gostei de ver Schumacher bater o recorde de vitórias

na F-1, e também de melhores voltas, e também de

pontos, fazendo história.
Gostei muito das atuações de Barrichello em Monza

e Indianápolis, ainda que a recompensa que ele merecia, a
vitória, tenha escapado por detalhes.

Gostei desse menino Raikkonen, calado, rápido e con

centrado, um símbolo de uma nova geração que vem por aí.
Gostei da forma digna com que Alesi se despediu

das pistas, batalhando em cada treino e corrida, come
morando qualquer pontinho.

Gostei de ver a Wílliams de volta :;to grupo das

grandes, com sua seriedade habitual, dirigida por
verdadeiros homens do esporte.

Gostei da atitude da Ferrari, de correr de luto em

Monza, sem patrocinadores, em solidariedade às vítimas
dos atentados nos EUA.

Não gostei da forma como Prost tratouAlesi, levando
o piloto a pedir demissão depois de ameaçá-lo por ter
falado mal da equipe em público.

Não gostei da maneira displicente como Button

encarou a temporada na Benetton, só porque o carro era

uma porcaria.
Não gostei de Villeneuve ter resolvido ficar na BAR,

uma equipe que já deu mostras de que faz mais birulho
do que resultados.

Não gostei do mal-explicado caso da transferência
frustrada de Adrian Newey da McLaren para a Jaguar,
no começo da temporada.

Não gostei da volta da eletrônica 'embarcada à F-1,
que só aconteceu porque a FIA se declarou incompetente
para fiscalizar os espertalhões.

Não gostei de ver o cllmpeonato decidido tão cedo,
na Hungria, tirando um muito do interesse pelas últimas
corridas do ano.

Como se vê, gostei de algumas coisas e não gostei de
outras em 2001. Mas do que gostei mesmo foi de um

jantar com o pessoal ,da Globo, João Pedro, Graminho
e Dentinho, na casa alugada em Magny-Cours que tinha
até lago, e de outro em Nfuburgring com o Reginaldo e

o Cleber. E das longas viagens ouvindo as histórias do

Edgard, e do mau-humor divertido do Candinho, e das

eternas com o Odinei, e de enfiar 220 km/h com o Seixas
num Audi TI. E do futebol com nossos amigos nipo
brasileiros em Suzuka, apesar da derrota por 11 a 8.

São esses caras que fazem a F-l valer a pena. No

fundo, a gente se diverte pacas nesse negócio.
FLAVIO GOMES

m
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[e

.a

e

1-

e

ESPORTE

Anuwsrenova
amaRedBull

IF-I: ALEMÃO DISSE QUE A WILLIAMS TERIA DE ESTABELECER HIERARQUIA PARA 2002

Ralf Schumacher queria
desestabilizar Juan Pablo

Se Ralf Schumacher

queria desestabilizarJuan
Pablo Montoya com de-

.

datações, não se deu
bem. Em entrevista à

revista inglesa Autosport
da última semana, o ale

mão disse que aWilliams

teria de estabelecer uma

hierarquia para 2002,
quando deve brigar mais
intensamente pelo cam

peonato: "Ha apenas
duas opções. Vamos ter

um dos pilotos bem ou se

remos estúpidos e vamos

acabar fora da briga. Uma
das duas coisas vai acon

tecer, provavelmente a se

gunda", falou Ralf. Sobre

RenaultIança ]ordan não tNá
modelo 2002 comaVdks

camente ingnorou o dis

curso de seu companheiro:
. "Certamente não tenho

planos de bater em seu car

ro nas corridas do ano que
vem. Não bati emMichael

neste ano e não vou bater
em Ralf em 2002, disse,
também à Autosport.

A Arrows acaba de

anunciar que renovou

seu contrato de patro
cínio com a Red Bull

para 2002. A equipe
comandada por Tom

Walkinshaw será, no ano

que vem, a única a expor
amarca das bebidas ener

géticas em seus carros. A

Sauber era a outra equipe
que contava com o pa
trocínio da empresa.
Além de renovar

com a Arrows, a Red
Bull anunciou que vai

patrocinar também a

equipe de Eddie Che

ever na IRL. O time do
norte-americano tem

motores desenvolvidos

pela TWR, empresa de

propriedade deWalkins

haw.

A Renault vai lançar
seumodelo de 2002 no dia
25 ou 26 de janeiro, em
Paris. Ainda segundo a

publicação, a pintura do

carro deve levar algumas
das cores originais da

equipe. Omodelo do pró
ximo Mundial terá amare

lo e cinza. O patrocínio
principal, que continuará

sendo Mild Seven.

AJordan negou quin
ta-feira, que esteja nego
ciando com a Volks-

. wagen. Segundo boatos

surgidos na imprensa ale
mã, a equipe inglesa po
deria ter a montadora

como parceira em um fu

turo próximo. "É pura

especulação, não há

bases para isso", disse um

porta-voz da equipe.

Seja um profissional deTV

Curso de repórter cinematográfiço
(cinegrafista ou câmera) em telejornalismo etc.

Duração de 45 dias com equipamento profissional
(sistema digital).

Profissional com mais de 15 anos no mercado.

VAGAS LIMITADAS

Maiores informações no telefone 371-4179.

Warm up

Montoya é considerado piloto que dificulta as ultrapassagens

Montoya, o irmão deMi
chael Schumacher disse:

'Juan Pablo é um piloto
forte, que dificulta as ultra

passagens. Isso não tem

sidoumproblema,mas po
de ser se nós estivermos dis

putando o título."

O colombiano prati-

Hakkinen aposta no suces?o
de Kimi Raikkonen

A Gráfica CP está
admitindo
IMPRESSOR

para operar máquina off-set,

modelo Roland � folha.

Salário compatível com a função.
Contato, seleção e admissão na Rua Walter

Marquardt, 1180, Bairro Rio Molha, a partir do
dia 15. Mais informações no telefone 370-7919.

O finlandês ,Mika
Hakkinen declarou que

aposta no sucesso de seu

compatriota Kimi Ra*
konen em 2002. Para o

bicampeão do mundo, o
novato tem boas chances

de ser um forte adversário

para David Coulthard na

McLaren.

Tenho certeza de que
Kimi vai pressionar Da-

vid. Acho que Coulthard
é um piloto rápido, mas

.

sabe que Raikkonen é

jovem e precisa aprender
algumas coisas. A F-l é

muito difícil, falou. Kimi
vai precisar de algum
tempo para mostrar um

bom trabalho. Mas isso

pode acontecer já na

prImeIra ou segunda
corrida.
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I AVENTURA: APROXIMADAMENTE 70 PILOTOS VÃO PARTICIPAR DO ESTADUAL, EM JARAGUÃ DO SUL

Segunda fase do EscolarMirim
. teve início na quinta-feira

]ARAGUA DO SUL - A

segunda fase do Campeo
nato Escolar Mirim teve

início na quinta-feira e

prosseguem até amanhã

pela manhã, envolvendo 27
escolas das redes munici

pal, estadual e particular de
ensino. Ao todo, aproxi
madamente 1,25 mil atletas,
com idade até l3 anos,

estão participando das

competições, nas moda

lidades de atletismo,' bas
quete, handebol, voleibol,
xadrez, tênis de mesa,

todos no masculino e fe

minino, com exceção do

futsal, que é só entre equi
pes masculinas.

Promovido pela Fun

dação Municipal de Es-

portes, o campeonato tem

por objetivo preparar os

atletas para as categorias
subseqüentes, além de ana
lisar o desenvolvimento

pedagógico das crianças. O
,

acréscimo de inscrições
nesta segunda edição do
Escolar Mirim ocorreu

devido à iniciativa do

Projeto Vôlei, que trouxe

pára]araguá do Sul o

jogador Kid e o ex-técnico

da seleção brasileira de
vôlei Bebeto e Freitas.

A primeira fase do

campeonato foi realizada
no mês de abril e contou
com a participação de 24
escolas de primeiro grau
e envolveu cerca de mil

atletas. (FABIANE RIBAS)
dson 'Junkes/CP

Antônio Ayroso (vermelho) perdeu para o Rodolpho Dornbusch

Campeonato das Escolinhas realiza jogos no fim de semana
]ARAGuA DO SUL -

Neste fim de semana, será

realizada a sexta rodada do

.Campeonato das Es

colinhas, promovido pela
Liga Jaraguaense de Fute

bol, com apoio da Cara

guá Veículos. Duas rodadas.
haviam sido canceladas
devidos ao mau tempo
dos últimos finais de se

mana. As disputas oportu
nizam a in tegração das

crianças e incentivam à prá
tica esportiva, segundo
opinião do presidente da

entidade, Rogério Tomazelli.
Neste sábado entram

em campo Santo Antônio

x Avaí, no Estádio do
Santo Antônio, a partir das
8h15; Meninos de Ouro x

O Pequeno e a Bola, no'
Estádio do Botafogo, a

partir das 8h45, e, no do

mingo à tarde, às 14 horas,
enfrentam-se Rubtar x

Acaraí, no Estádio da So

ciedade Recreativa Mene

gotti. Todas as equipes
serão representadas nas

categorias Dente-de-Leite,
Mirim, Infantil eJuvenil.

.

Na classificação geral

Pequeno e a Bola está na
. te, seguido do Acaraí, Rub

liderança, seguido de Rub- tar, Aliança, Vitória, Avai,
tar, Meninos de Ouro, Aca- . SantoAntônio.

raí, Aliança, Vitória, Nova
Geração, Avaí e Santo An

tônio. No Mirim, o Peque
no e a Bola está na frente,
seguido por Rubtar, Aca
raí, Aliança, Meninos de

Ouro, Santo Antônio, NO
va Geração e AvaL Na ca

tegoria Infantil, primeiro
lugar Pequeno e a Bola, à

frente deVitória, Avaí, Rub
tar, Acaraí, Aliança, Sant6
Antônio e Nova Geração.

Os artilheiros até o mo

mento são: na eategoria Den
te-de-Leite, Jonathan, do
Rubtar, com 6 gols marea

dos; no Mirim, Carlos Mar
tins, do Pequeno e aBola, com
10 gols; no Infantil, Alex, do
Acaraí eWuson, doVitória, e,
noJuveni1,Júlio, do Pequeno
e a Bola, com 6 gols.

Além destes confron
tos, do fim de semana,

ainda faltam cinco rodadas

para finalizar a primeira
fase do campeonato. (FR)

do campeonato, na cate-' No Juvenil, Pequeno e a

garia Dente-de-Leite, O Bola também está na fren-

•

MASSARANDUBA
Pela 2" Divisão, quatro partidas foram realizadas
na noite de quarta-feira, válidas pela 5" rodada,
e outros quatro jogos estão previstos para a quar
ta-feira da semana que vem, com a realização da
6" etapa, e os seguintes confrontos:' Incomax
(que folgou na rodada anterior) x Dipil, Pomil x
CPI, 1 Braço do Norte/Comércio x Avem e

União Futsal x Nacional.

ABERTO DE FUTSAL
Neste final de semana será realizada a segunda rodada
do Campeonato Aberto de Futsal, no ginásio de es

portes da Arsepum, onde se enfrentam: Santo André
x Independentes; Roger Rent a Car x Loja Lacy;
Verdureira Dimar x 2000 Auto Center; Marisol x
Classernedialta.com; Kiferro x Estoril/Casa do

Computador.

CAMPEONATO SENIOR
A oitava rodada do Campeonato Sênior "A Gazeta",
promovido pela Liga Jaraguaense de Futebol, foi
realizada no fim de semana passado, com os seguintes
resultados: O João Pessoa venceu o Santo Antônio,
por 1 a O, e o Rio Molha derrotou a equipe do Kiferro,
por 5 a O. A última rodada desta fase será hoje, com
os confrontos entre Kiferro x João Pessoa e Rio Mo

lha xVitória.

k·�cTl/�/" "AC4OE:f;tI'-
AQUI É O SEU 'LUGAR!

CURSO DE MERGULHO
CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS .

Data: 27 e 28 de Outubro
Local: Academia Impulso

Informações: 275·1862
Rua Preso Epitáció Pessóa, 1081-- Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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