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estofados e colchões

PSDB confirma
candidatura de

deputado estadual
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Casa do Artesão de

Jaraguá do. Sul
será inaugurada hoje

PÁGINA 6

Alunos e professores
do Colégio Jangada
participam do Macet

·PÁGINA 7

Carlos Américo vai

dirigir a seleção de

bocha no Brasileiro
PÁGINA 12

UMA VEROADE1R.A BOATE,
COM ESTILO E IDENTIDADE

Edson Junkes/CP

Final de semana será festivo para a população de Massaranduba. Comemoração começou ontem à noite

Capital Catarinense do Arroz

completará amanhã 40 anos
Massaranduba, a Capital Catarinense do Arroz,

completará amanhã
-

40 anos de emancipação
político-administrativa. A programação co

memorativa iniciou ontem à noite com a abertura

do 4° Rodeio Interestadual, na localidade de

Campinha Central, e se estenderá até amanhã à

tarde. Inaugurações, solenidades e um desfile

cívico, que vai acontecer amanhã, às .9h30, na
Rua 11 de Novembr() (Centro), com a presença
do vice-governador Paulo Bauer, completarão os

atos festivos.

LEIA À PÁGINA 9 E EM ENCARTE

ABRIREMOS NESTA

TERÇA-FEIRA (13/11/01)
Cesar Junkes/CP

Campeonato de Skate
.. .no Arthur Müller

Os adeptos do skate terão

oportunidade de particip�r ou
assistir ao campeonato munici

pal da modalidade, que acon

tece hoje, a partir das 13 horas,
no pátio do Ginásio de Es

portesArthurMüller. O evento

vai reunir aproximadamente 30

skatistas doMunicípio, além de

cidades da região.

Divulgação

Acontece hoje e amanhã
a lOa e última etapa do

CampeonatoCatarinense
de Automobilismo, no
autódromo de Jaraguá
do Sul, com a

participação de 80

pilotos. A estimativa é

que o público chegue a

800 pessoas.
PAGINA12PÁGINA 11
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Muito mais do que uma demonstração de intolerância, o

contrato firmado com o Banco do Brasilpara o gerenciamento
do FMPS (Fundo Municipal de Previdência Social) revela a falta

de compromisso da administração para com os servidores

públicos municipais: A irresponsabilidade ficou patente quando o

prefeito Irineu Pasold, num gesto arrogante e arbitrário, relegou a

posição do Conselho do FMPS e decidiu, unilateralmente, 0 futuro
dos funcionários. As conseqüências serão prejudiciais, basta ler o
contrato.

Na realidade, o prefeito Irineu Pasold está empurrando para
frente um problema criado no governo anterior, o qual serviu e

se serviu até o final como secretário. No final de 1996, o então

prefeito Durval Vasel- com a ajuda dos vereadores -;- desviou

nada menos do que R$ 4,2 milhões do Fundo, dinheiro que o

Tribunal de Contas exigiu que fosse devolvido. No entanto, até a

presente data, o FMPS não viu um centavo. Isso comprova que a

lei só é cumprida se for do interesse do governo.
.

Já naquela época, o Sindicato dos Servidores denunciou a

maracutaia, mas, como agora, foi taxado de radical e de

transformar o caso em questão politica. Pelo contrato, o grande
beneficiado será o Banco do Brasil, que poderá especular com os

recursos do FMPS. Pior! Se as negociações forem bem-sucedidas,
o banco leva 30%, se derem prejuízos; o Fundo paga a conta.

Isso sem falar na cobrança de 0,5% ao ano de um montante

avaliado em R$ 24 milhões e dos 4% da contribuição mensal dos

servidores, algo em torno de R$ 170 mil.

Na edição número 99 de nosso boletim informativo,
denunciamos as armações para enganar os seryidores. Preocupado
com a repercussão, já que negociava nos bastidores sem o

conhecimento dos maiores- interessados, o prefeito saiu atirando

pedras na diretoria do Sindicato, o que não é nenhuma novidade.

Acusa o Sindicato de mentir para os funcionários, mas não diz

porque escondeu o teor do contrato até onde pode. O sindicato

é o representante legal e legítimo dos trabalhadores e existe para
defendê-los.

Em entrevista coletiva o prefeito Irineu Pasold disse que o

Sindicato não lhe deu direito de resposta às informações do

boletim. Entretanto; não encaminhou pedido formal. Faça a coisa

certa pelo menos uma vez; encaminhe por escrito o pedido, em
duas vias - uma para ficar arquivada, a fim de comprovar o
pedido e para que não sejamos acusados mais tarde de mentir.

, Este procedimento o Sindicato. faz sempre que deseja alguma
informação da Prefeitura.

Se existe algum mentiroso nesta história não é o Sindicato e os

fatos vão se encarregar de provar isso. Há dois anos o prefeito
sabia que seria necessário mudar a forma do FMPS. Por que não

o fez? Por que o quer fazer às pressas? Por que não convocou os

servidores e o Sindicato para discutir o assunto? Aliás, Em nerihum

momento o prefeito se,dignou a sentar com as partes interessadas

para resolver o assunto. Portanto, quem está mentindo? Ademais,
desde 1996, a Prefeitura não repassa ao FMPS a parte patronal.

A infeliz frase: "Conselho é apenas para dar conselho", prova
que desconhece a Constituição do Conselho Gestor e despreza
os princípios elementares da democracia. Por fim, é importante
lembrar aos servidores que os administradores passam, mas nós,
trabalhadores, ficamos.

Negociatas, mentiras
e videoteipe

IDINEI PETRY':_ Presidente do Sinsep. Luiz Cezar Schõrner
DIRETOR. ROGÉRIOMÜLLER -DiretoreconselheirodoFMPS

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L 180, ou pelo
e-mail: cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito 4de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais
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turismo
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em Juraguá do Sul'

rSe antes Jaraguá do
.

Sul somente era
visitadapor
empresários a

negócios, agora a

situação já é outra.J
Aliado a isso, ainda temos na

gastronomia outra fonte de

prazer e de renda. As comu

nidades do interior começam
a se preparar para atender gen
te de fora oferecendo iguarias
feitas com receitas antigas, 'de
forma artesanal e com pro
dutos naturais, sem agrotó
xicos ou industrializados.

Depois de tantos anos vol
tada unicamente para a indús

tria, finalmente o Município
acordou para a necessidade
de explorar todas as suas

potencialidades, especial
mente aquelas que exigem
apenas boa vontade e muita

criatividade, além, é claro, de
planos de ação que viabilizem

o crescimento do turismo

através da geração de mais

empregos e de renda para as
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famílias que sempre sobrevi

veram da agricultuta de pe

quenas propriedades.
Além de agregar'valores e

possibilitar a sobrtvivência

digna para muitas famílias, o
turismo ecológico ainda tem

a vantagem de evitar ou, pelo
rnenos, diminuir a devastação
da natureza e dos recursos

naturais existentes na região.
A preservação dos abundan

tes recursos hídricos é outro

fator importante quando se

fala em turismo ecológico. Por
se tratar de uma indústria que
não polui, imagina-se.que os

rios e riachos que cortam a

região passarão a ter uma
atenção especial, copi mais
cobrança dos órgãos respon
sáveis pelo controle e fis-

.

calização nas indústrias para
evitar a poluição quítt,íka.
'Ü desmatamento irlfdiscri

minado também pode ser frea

do a partir de um turismo eco

lógico que mobilize a população
para que perceba o quanto oVale
do ltapotu é importante no que
se refere a novas alternativas de

renda e de sobrevivência.

Teleasslnaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.

Impressão: Gráfica e Editora, CP
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Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP -
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Fone: 370-8649 graficacp@terra.com.br

.

O crescimento do turismo

em Jaraguá do Sul parece ter

surpreendido muitos jara
guaenses. De repente a ima

gem do Município, até então

desconhecida fora da Região
do Itapocu, começa a ser

desvendada não apenas como

capital econômica e de gente
trabalhadora e ordeira, mas de
local onde existe cultura e

excelentes possibilida.des de

passeios e diversão ao ar livre.

As reportagens publicadas
rece_ntemente em grandes
jornais de circulação nacional

provam que a imagem da

região começa a ter outra for

ma .. Se antes Jaraguá do Sul

somente era visitada por em

presários a negócios, agora a

situação já é outra. Os turistas

começam a aparecer não

apenas para comprar malhas

e motores, mas para conhecer
de perto uma região rica em

belezas naturais, desconheci
das dos próprios jaraguaenses.

As paisagens bucólicas do

interior, com sua gente sim

ples e alegre, parecem até co

piadas de algum cartão postal.

Opto. Comercial:
RuaCoronel ProcópioGomesdeOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
37D-8649. E-mail-correiodopovo@netuno.com.br
Sucursal Guaramirim:

Rua28deAgosto,2258, sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2005 - 373-2856
- ·correiodopovogm@netuno.com.br
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o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado
instituiu a Semana de entrega de Título de Eleitor -

de 9 a 16 de novembro. Uma campanha para
incentivar o eleitor a buscar seu título nos cartórios.
Em Jaraguá do Sul; existem 2.040 a espera dos

titulares, 450 no período de 1997 a 2000.
As 17a e 87a zonas eleitorais fazem plantão hoje,
amanhã e no feriado do dia 15, entre 13 e 19 horas,
para que os eleitores possam buscar seus títulos.
O tribunal lembra que o título de eleitor é obrigatório
para emissão de passaporte, CPF, carteira demotorista
e para participar de concurso público. O TRE informa

que não há qualquer tipo de penalidade ou custo aos

que ainda não retiraram o-título,

REUNIÃO
Os diretórios do PSDB da

Microrregião do Vale do

Itapocu se reúnem na noi

te do dia 30 de novem

bro, em Jaraguá do Sul,
pa�a discutir os projetos
políticos do partido e as

estratégias à campanha
eleitoral de 2002, além de
candidaturas. Estão sendo

esperadas lideranças esta

duais, como deputados,
prefeitos, o secretário

estadual Jacó Anderle e a

coordenadora do PSDB

Mulher, Elisete Mello.

NÃo SEI

Os assessores da bancada
do PFL, Mari Souza da

Silva, e do PPB, Jaime
Chrast, desconheciam a

reunião entre o vice

prefeito Moacir Bertoldi

(PPB) e os v-ereadores
dos dois partidos para
tratar da eleição da Mesa
Diretora da Câmara. Co
mo recebem R$ 1.040,00
por mês para assessorar

os parlamentares, o des

conhecimento demons
tra falta de interesse ou

incompetência.

REJEITADO
A Câmara de Jaraguá do Sul rejeitou o projeto do

vereador José Pendiuk dos Santos, o Zé Padre (P'I),
que estabelece periodicidade para a realização de

auditoria contábil e financeira nas empresas de

transporte coletivo 'do Município - três anos, no

máximo. Zé Padre disse que o objetivo é "garantir
transparência na concessão".

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorrl!iodopovo.com.br

fi ADD/Makler II
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 Epltáclo Pessoa, 490 - Centro - Fone. 370-0047

IELEIÇÕES: PR�SIDENTE DO PSOB CONFIRMA CANDIDATURA TUCANA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Tironi nega acordo entre os

partidos para apoiar o PFL
]ARAGuA DO SUL - A

presidente do Diretório
do PSDB, Niura dos
Santos - gerente de In

dústria, Comércio, Turis
mo e Serviços da Pre

feitura -, confirmou

que o partido pretende
lançar um candidato a

deputado estadual nas

eleições de 2002. Entre os

possíveis postulantes,
aponta o líder do go-
'veqlO na Câmara, Sílvio
Bard, e o presidente da

Casa, Lio Tironi, que está

em plena campanha.
Niura defende a reali

zação de pesquisa entre

os pré-candidatos dos

partidos aliados para de
finir o apoio da aliança.

- O PSDB terá um

candidato a deputado fe
deral e outro a estadual.
Se tivermos que 'peitar',
vamos 'peitar' -, desa-

, fiou, apostando que Ti
roni tem grandes possibi
lidades de se eleger. "Pre
cisamos de represen-

]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito Moacir Ber
toldi (PPB) reuniu os oito
vereadores das bancadas
do PPB e do PFL, na noi-

,

te de segunda-feira, no
Restaurante Allegro, para
discutir as eleições da
Mesa Diretora da Câma
ra Municipal, marcada

para o dia 13 de dezem
bro. Os parlamentares'
prometeram estar unidos

para eleger um candidato
da situação. Ficou de-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tironi é pré-candidato á deputado estadual pelo PSDB

tantes na Assembléia

Legislativa compromis
sados .

com toda a região,
e não somente com o

'ego' jaraguaense", decla
rou. Demonstrando estar

afinada com o presiden
te estadual da legenda,

cidido que aproxImo
presidente da Casa será
um vereador do PFL e

que, em 2003, a bancada

elege o vereador Vitório
Lazzaris (PPB). ,

Os vereadores voltam
a se reunir no final do

mês, quando definem o

nome do candidato do
PFL. "Depois do acordo

consolidado, vamos nos'
reunir com os vereadores
do PSDB e com o pre
feito para apresentar nos-

.deputado federal Vicente

Caropreso, disse que o

PSDB não permitirá in

terferências externas.

Tironi reafirmou que
é pré-candidato a de

putado estadual. "Estou

em campanha", lembrou.

sa proposta", informou
Bertoldi, lembrando que
o atual presidente, Lio
Tironi, é do PSDB, jus-

o tificando a decisão de

eleger um candidato do
PFL e depois um do PPB.

"Para o último ano, as

negociações estão em

aberto", completou.
REUNIÃO - Na quin

ta-feira, á Executiva do
PPB se retlOju na sede do

Jeep Club para "um ba

lanço geral tio partido".

Ele negou a existência de

um acordo entre os par
tidos da coligação para

apoiar o candidato do

PFL. "Se existe, é entre

PFL e PPB. O PSDB, em
nota oficial, negou o

acordo", reforç()u. So

bre a ameaça do presi
dente do Diretório do

PFL, Alcides Pavanello,
em romper com o go
verno caso o acordo não

seja respeitado, Tironi foi
enfático: "Me preocup�
com o PSDB. Isso é

problema do PFL."

RACHA - Desde que
o PSDB comunicou a in

tenção em lançar um can

didato a deputado esta

dual, a relação com o

PFL sofre desgastes. Li
deranças regionais já ar

ticulam uma dobradinha
com o PPB. Apoiariam a

reeleição do deputado
federal Eni Voltolini e re

ceberiam o apoio para o

candidato a deputado es

tadual. (MAuRÍuo DE CARVALHO)

Bertoldi articula eleições na Câmara de Jaraguá do Sul
Na pauta também as

eleições de 2002 e pos
síveis candidaturas. O

presidente do diretório

local, José Carlos Neves,
o Gê, garante que o par
tido terá candidato a de

putado estadual em 2002.
"Essa é uma decisão das
executivas da micror

região", ponderou, lem
brando que o nome mais
forte para concorrer à

Assembléia Legislativa é'
de Bertoldi. (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DISPUTA: TR�S NOMES PERMANECEM COMO PRÉ-CANDIDATOS DO PFL PARA AS ELEiÇÕES NA MICRORREGIÃO

; Ex-vereador Alcides Pavanello
I não consta entre os pretendentes

GUARAMIRIM - Três
nomes permanecem dispu
tando a indicação da candi
datura a deputado estadual

pelo Partido da Frente libe

ral, na microrregião. São eles
o empresário Eduardo Horn,
o prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu, e a vereadora em

J araguá do Sul Maristela

Menel, ex-PMDB. Todos
eles compareceram no en

contro regional promovido
quarta-feira, no restaurante

do Parque de Exposições, em
Guaramirim. Esta foi a ter

ceira reunião organizada pelo
partido (as outras duas acon

teceram emJaraguá do Sul), para
discutir a questão das eleições.

O ex-vereador e coorde
nador microrregional do par
tido, Alcides Pavanello, que
até pouco tempo despontava
como principal postulante,
está declinando da intenção
de concorrer, em razão dos

compromissos que possui
como empresário e pela exis
tência de outros nomes inte
ressados. Pavanello já havia
se manifestado antes, dessa
forma. Isto não significa, po
rém, que a posição não seja

Oávio Leu

revista, se houver dificuldades
com outras candidaturas.

Existem ainda outros no
mes sendo comentados' no

partido, como os vereadores
Salim José Dequêch, de

Guaramirim, e Carione Pa

vanello, de Jaraguá do Sul, à

Assembléia Legislativa, e do
médico Victor Bauer Filho

(Vitinho), esre último para a

Câmara Federal, que podem
ser acionados, se for neces
sário. Sobram nomes na le

genda. Sãp 63 pré-candida
tos em todo o Estado, relatou
entusiasmado o prefeito an

fitrião, Mário Sérgio Peixet, na
entrevista coletiva desta se

mana, quando considerou "ex-

Maristela Menel

celente' a reunião deGuaramirim
O presidente do Dire

tório do PFL no Município,
José Dequêch Neto, tem a

mesma 'opinião, Ele destacou
a representatividade das

lideranças que participaram.
Presidentes de diretórios,
vereadores e prefeitos de

todo o Vale do Itapocu com
pareceram, com exceção de

Corupá, e o vice-governador
do Estado, Paulo Bauer, que
enviou um assessor. "Se todo

esse pessoal pegar junto, não
tem pra ninguém, é eleição
garantida", avaliaDequêch Neto.

MACRO - A próxima
reunião vai acontecer no dia

5 de dezembro, em Mas-

PMDB aguarda ex-governador na
reunião do dia 15, em Guaramirim

GUARAMIRIM - o ex

governador Paulo Afonso

Vieira está sendo aguardado
no encontro de encer

ramento de ano, que o

PMDB realizará no Ginásio
de Esportes do Avaí Es

porte Clube, no próximo dia

15 <de novembro, às 11h30.

Vieira participará juntamen
te com o ex-secretário de

Estado Adernar Duwe e do

deputado estadual e candi

dato à Câmara Federal Ade

lar Vieira. A reunião servirá

para a confraternização,
atos de filiação partidária e

MUDOU
o telefone da
sucursal do

CORREIO DO POVO em

Guaramirim passa a

ser o 373-2005. Não

esqueça: 373-2005.

terá palestra do prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tama

nini, que falará sobre ''A es

�ruturação ideal para o

PMDB".
Cerca de 200 pessoas es

tão sendo esperadas no en

contro, informa o presiden
te do diretório municipal,
Nilson Bylaardt. O ex-go
vernador receberá uma pla
ca de agradecimento, na
ocasião, por ter concedido
auxílio financeiro para a

construção do ginásio de ,

esportes no Bairro Avaí, A

reunião integra o calendário

de eventos do PMDB, que
a executiva, sob o comando
de Bylaardt, já traçou até

setembro de 2003, incluin
do reuniões de diretoria, as
sembléias e outros aconteci

mentes.

No próximo dia 20 de

janeiro, o PMDB realizará

as prévias para a indica

ção do candidato ao Sena

do, nas eleições do ano que
vem. O partido terá que
escolher entre o senador

Casildo Maldaner e o de

putado federal Edson An
drino. (MR)

A Câmara de Vereadores de Jaraguá possui seis Comissões de Legislação, que são

permanentes, são elas:
• Comissão deOrçamento e Finanças;
• Comissão de Legislação, Justiça eRedação Final;
• Comissão de Transportes, Obras e ServiçosPúblicos;
• Comissão deSaúde, Assistência ePrevidência Social;
• Comissão deEducação, Comunicação, Cultura eDesportos e
• Comissão deAgricultura, Urbanismo eMeioAmbiente.
As comissões permanentes, são grupos de vereadores que devem avaliar os temas

apresentados, e, de acordo com o objetivo de cada Comissão, darseuparecer sobre o
tema,para que ele seja então votado em assembléia.

.

Fotos: Arquivo/CP: Edson Junkes

Eduardo Horn

saranduba. No dia 22 haverá
um encontro envolvendo as

bases pefelistas em toda a

Região Norte do Estado, em
Joinville, na Sociedade Glória.
A estratégia política para o

Vale do Itapocu é conhecida.

Se o PFL não receber o

apoio de outras legendas da

coligação Mais Santa Cata

rina, como o PSDB e o PPB,
para o futuro candidato a de

putado estadual, o partido po- .

derá optar por nome próprio
para a Câmara Federal. Na

prática, isto significa con

correr com chapa pura e res

trição à reeleição do deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB). (MILTON RAASCH)'

I

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Por que o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, será o

palestrante da reunião de encerramento das atividades do ano

do PMDB em Guaramirim, e não o deputado estadual Ivo

Konel1, candidato natural às -eleições do ano que vem? A

indagação foi feita ao presidente do diretório,Nilson Bylaardr,
que respondeu: "Porque o PMDB de Corupá é o PMDB que
deu certo." Bylaardt refere-se à hegemonia política deTamanini
e seus aliados, que estão no governo municipal pelo terceiro
mandato consecutivo e mantêm absoluta coesão no bloco

peemedebista local. Sem ranças e divergências.

CANDIDATíSSIMA RFFSA
Dos três postulantes à candi

datura para deputado esta

dual pelo PFL, que compare
ceram ao encontro regional do
partido, em Guaramirim �

Eduardo Horn, Dávio Leu e

MaristelaMenel-, a verea
dora em Jaraguá do Sul, é a

que demonstrou mais entu

siasmo e convicção para as

sumir a empreitada, segundo
observações de pefelistas que
participaram da reunião. ''Ela

é candidatíssima", segundo
um dirigente pefelista. Resta
ver se encontraráo respaldo que
desejananova legendapolítica.

Está superado o impasse so

bre a compra do imóvel da

Estação Rodoferroviária pela
Prefeitura, em Guaramirim. A

informação foi dada esta se

mana pelo secretário-executivo
do Conselho de Desenvolvi
mento Municipal de Guara

mirim,Tito Flávio Teixeira da
Fonseca. Ele recebeu comu

nicado, quarta-feira, dando
conta de'que aRede Ferroviá
ria Federal já está enviando para
cartório toda a documentação
que confirmará a venda do imó

vel, afastando�querinterferên..
ciadaAIL,queexplorao trecho.

ENTRE ASPAS, _

"O Executivo envia um projeto para a Câmara de
Vereadores e o Jair já liga em seguida: é pra ontem."
(Vereador em Guaramirim Salim José Dequêch - PFL
- referindo-se ao secretário municipal de Administração
e Finanças, Jair Tomelin, e reclamando dos atrasos do
Executivo no envio de projetos para a Câmara de

Vereadores)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 10 de novembro de 20-01 ECONOMIA CORREIODOPOVO 5

Para sindicatos, adesão
é cheque em branco
Em nota oficial divulgada esta semana, os sindicatos de

trabalhadores da microrregião se manifestam contrários à

proposta do governo para a correção do FGTS. As entidades
sindicais estão orientando os trabalhadores a não assinarem o

termo de adesão, o qual classificam como um cheque em

branco ao govemo federal, já que os trabalhadores não sabem
os valores aos quais têm direito.

Segundo os sindicatos, as contas do FGTS não foram

corrigidas monetariamente, ocasionando perda de 68,9% aos

trabalhadores, que deve ser ressarcida por determinação do
STF (Supremo Tribunal Federal). ''A assinatura do termo de
adesão seria o mesmo que assinar um cheque em branco

para um governo em final de mandato, que até hoje não

demonstrou qualquer interesse em defender os direitos dos

trabalhadores", diz um trecho da nota.
Os sindicálistas afirmam que as contas do FGTS sofrerão

deságio entre 8 e 15% e não terão incidência de juros no
período de carência de dois anos.ACUT (Central Única dos
Trabalhadores), que não aderiu ao acordo, calcula que 78%
dos pagamento� serão feitos em uma parcela, em junho de

2002, porque o titular da conta receberámenos de R$ 1 mil,
deste, 50% receberão abaixo de R$ 300,00.

IFGTS: GOVERNO INICIA ,PROCESSO PARA O PAGAMENTO DE QIFERENÇ� DOS PLANOS VERÃO E CO_LLOR

Trabalhador terá correção de
16 e 44%· do total depositado

]ARAGuA DO SUL - A

CEF (Caixa Econômica

Federal) iniciou, no dia 5, a
distribuição dos formulá
rios para o pagamento das

distorções do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de

Serviço) relativas ao Plano

Verão - janeiro de 1989-
e Collor I - março de

1990. O processo é resul

tado de acordo entre gover
no federal, empresários e

centrais sindicais, com ex

ceção da CUT (Central
Única dos Trabalhadores). ,

Os correntistas do FGTS
entre 1 de dezembro de 1988

e 28 de fevereiro de 1989

terão reajuste de 16,61% do

total existente na época, e em
abril de 1990, 64,8%.

O gerente geral da Caixa
no Município, Adriano
Preisler, garantiu quemesmo
o trabalhador que aderir ao
acordo poderá questionar o
valor. ''A assinatura ao termo

de adesão apenas oficializa

a concordância com os

requisitos estabelecidos no

acordo", reforçou, infor
mando que o termo de

adesão poderá ser preenchi
do sem ser assinado. ''Neste

caso, receberá somente o

extrato relativo à conta",
completou. Existem dois

tipos de formulários, o bran
co, para os que têm ação na

Justiça, e o azul, para os que
reivindicam judicialmente a

correção. "Na dúvida, pre
encha o branco", orientou.

Para conseguir'os R$ 41

bilhões estimados para
pagar os cerca de 60milhões

de trabalhadores com

direito à correção, as em

presas pagarão, além dos
40% damulta por demissão
sem justa causa, mas 10%,
destinados ao FGTS; e mais
0,5% do depósito mensal,
além dos 8% na conta do

funcionário. "O pagamento
está atrelado às contribuições

sociais das empresas, sem as

quais não haverá recursos",
lembrou a gerente de

Atendimento, Lori Hawer
roth, informando que, em

abril, os correntistas rece

berão o extrato, com o sal

do da época, demons- Itrativo do cálculo e a dife- ,I

rença a receber.

Os trabalhadores pode
rão obter informações pelo
site www.caixa.gov.br. E os

"

formulários devem ser en

tregues nas agências dos

Correios, com exceção do
trabalhador falecido, que
será na Caixa.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA

WWW.sc.. gov.br.

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Setembro/2001 Acumulado/2001

Saldo inicial.... 1.101.758,04 9.614.223,46
Saldo de Provisão do 13' Salário 21.331.841,72
Saldo Inicial de Aplicação Financeira 44.439.229,29 80.697.690,09
SALDO EM C/C - RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 2000 ..

RECEBIMENTOS

RECEITAS PROPRIAS 216.786.681,4'31.933.970.868,14
LC,M.S 11) 175,430,678,50 1.539,469.268,89
LP.V.A.12) 8,082,410,66 73,531.056,88

. LIC,M,D.13) 744,727,17. 6.037.288,02
TAXAS I') ,...... 281.578,63 2,706.493,96
OUTROS I')

. 635,411,64 6,565.317,22
FUNDEFI6) ... 30.280,506,47 290.725.921,88
D,EPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS (7)

......•

FADESC/BADESCI8). 3,523.631,30
Rentabilidade de Aplicação Financeira 19) 1.331.368,36 11.411.889,99

RECEITAS DETRANSFER�NCIA 50.735.424,03 431.202.673,76
EP,E. 110)

... 15,134.333,66 133.915,602,08
LP.L 111)

... 9,462,430,33 88,782:052,66
Salário Educação (12) 9,004,B87,01 59,293.593,39
lei Kandir - Desoneração do LC.�.S. 113) 6.833.045,61 61,497,4 10,49
Impo,sto de Renda 114) 10.300.727,42 87.714,015,14

RECEITAS VINCULADAS 9.967.751,87 69.726.525,76

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 115) 900.000,00 3,732.553,49
IPESCI") ... 2.074,853,71 19,466.246,82
OUTROSI2<) m •• m

• 6.992,B98,16 45.166.116,09
Recolhimento Saldo Exercício 2000126) 1,361,609,36

TOTAL 277.489.857,332.434.900.067,66

DEMONSTRATIVO
OOS PAGAMENTOS

Valor
do Mês

Acumulado no

ano al6 o mil
Acumulado
na Gestllo

44.675.812.96
3,555,060.84
800,341.19

1.435,829.150.09
49.719,963.93
300,306,339.00
52,677.620.99

359,392.245.50
21,287,616.39

,

37.871,874.98

4.715.261.412.84
227,29L731.62
961.524.552.65
159,992,624.26

ÜI32.740,892.34
63,689,753.91
68.304,915.09

-.

Pessoal , : , , .. , .. , 172.864,753.97
13' Salário , , , .

Olvida Pública / Flutuante .. ,......... 37,004.465.96
Custeio dos, Poderes ,................... 690,326,46
Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo , , .

Restos a Pagar Anteriores a 1999
Restos a Pagar .. , .. , ..... , ...... , .. , ...... '

SAlÁRIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS

, NESTE PERloDO ..

Devolução Saldo Exercicio 2000 ,

Precatórios - TJ , , 3.027,552.08

109.383,313,42 307,337.894.93
73,971.931,91 102.787.775.22
3.027,552.08 3.027,552.08

TOTAL 262.618.313,46 2.443.467.608,29 71.641.959.104,94

DEMONSTRATIVO DE PART. MUNICIPAL Valor do Mês Acumulado

LC.M,S ,
.

LP.I , , , , ..

Lei Kandir , , '

I,P.VA.
, ,: , ..

FUNDEF
, , ,

68.796.320.39
3,154,143,44
2,277.681.87
8,082,388.04
20,337.932.07

586.398,744.10
29.594,017.58
20.499,136.83
74.047,098.80
195,266.352.56

TOTAL . 102.648.465,81 905.805.349,87

Alcioneu OIílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieira Filho
Diretor de Cont Geral- Contador CRC 5.339

Cirlos Alberto Bertoldo dos Santos
Diretora de Administração Fi�anceira em exercício

AntOnio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Henrique Lichtenlelz
Gerente de Programação Financeira

Setembro/2001 Acumulado/2001

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 111)
.. 127.420.043,10

1.097.176.895,58
ATMJ ..... ,............................................................. 90.832.659,64
INATMl .. " " , , 36.587.383,46
13'Salário , , , ,.

FOLHA DE PESSOAL - EMPRESAS DEFICITARIAS 111)

92.276.531,99
EPAGRI .. , , , , , , , ..

CIDASC : , , , ..

S<W1lR , , , , .

!CEPA , , , , , ..

REP��S� �OS .PO.DERES 119)
, , .. , ..

MlOtstello Publico ..

FolhadePessoal , , , .. , .. , ..

Regulariza�ode Imposto de Renda , , , ..

R�ularização do IPESÇ , .. , .. , , ,

13 Salário , .. , , , , ,

outros , , : ..

Tribunal de Jusll,a : ..

Folha de Pessoal Uquida , .. , , , , ..

Regulariza�odelmpostodeRenda , , .

R�ularizaÇão do IPESC .. , , .

13 Salário , , , ,: ..

outros , .. , .. , , .. , .. ' .. , , , .. '

Tribunal de Contas .

Folha de Pessoal , , , : , .. , ,

,Regulariza�odelmpostodeRenda , , , .

R�ularização do IPESC , .. , , ..

13 Salário , , , .. , , .. ,

outros ..

Assembléia legislativa .

Folha de Pessoal ' ..

Regulariza�o de Imposto de Renda , ..

Regularização do IPESe , .

13'SaIário .. , , .

outros , ,

UDESC .

Folha de Pessoal , , .

Regularização de Imposto de Renda , ..

Regularização do IPESC .

13' Salário .. , , ' ' , ,

outros , , , , .. , , ..

�m��!Rr����.����.�I���� ��:�.�u.�I:.').:::::::::
mmOc If�::A8�S2����') IHJVERNO , ..

ANTERIOR PAGOS NESIE-PERIODO I")
,

REPASSE AOS ORGAOS E ENT. -

PODER EXECUTIVO / EGE E TGE 121)
.

DIVIDA FlUTUANTE 112)
, , , ..

DIVIDA PUBLICA 123)
..

Dívidalntema , , ..

DívidaExtema , ,

4.907,296,26
2,680.920,49
185,069,04
270.253,03

38.091.498,51
6.218.192,48

4,373,313.29
1.023.586,86
284.193,09

537.099,24
15.215.685,20

14.340.846,07
. 1.635.483,67

570.008,25

(1.330.652,79)
3.'237.755,82

3.556.661,92
448.779,23
102,440,70

(870,126,03)
8.590.557,37

6.519.598,93
.858.052,42
257.120,54

955.785,48
4.829.307,64

2.998.412,80
263,183,23

169.491,05

1.398.220.56
3.555.060,84
3.027..552,08
800.341,19

44.675.812,96
1.779.159,04
35.225.306,92

25.055,555,39
10.169.751,53 .

768,263.945,74
281.622,394,18
47.290.555,66

8.043.538,82

55.083.647,51
32,055.437,08
1.921.239,48
3.216,207,92

348.773.307,44
56.777.594,98

- 37.783.186,93
7.846,397,55

.

3,093.248,61

8.054.761.89
137.074.772,80

,

115.717,088.19
11.174.901,27
5,291.306,07

4.891,477,27
28.286.117,34

21.034,512,18
1.846,902,05
2.992,081,24

/2,412,621,87
82.195.452,27

50.902.448,22
5,810.182,64
2.422.277,52
2,429,408,27

20,631.135,62
44.439.370,05

24,227.570,37
2.033.136,59

1.491.038,75

16,687.624,34
21.287.616,39
3.027.552,08
37.871.874,98

109.383,313,42

359.392.245,50
9.134.848,18

291.171.490,82
238.150.197,50
53,021.293,32

Devolução Saldo Exerctcto 20001211 .

262.618.313,46TOTAL : .

2.443.467.60.8,29

73.971.931,91

47.648.817,8� 47.648.817,86
32.102.191,72 32.102.191,72

Sal.!lo em C/C . 1.993.363,34 1.993.363,34
PíiMSâõl'·NêêêSiílílâilêilê�parctpagamento
da2'Ran:elado13'salárioaléomêsdesetem�JO/2OO1. ........ 10.614.089,59 30.762.542,82

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS
1. ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. deduzida a cota [llunicipal de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEE ,

2 ·I.PVA -tmposto sobre a Propriedade de,Velculos Automotores. deduzida a cota municipal de
50%.

'

3 - ITCMD - Imposto de Transmissão ·Causa Mortis· e Doações. .

4 • TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5 - OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis. Adicional

de Imposto de 'Renda. Receitas Extra-Orçamentárias. Restituições. Convênio com a Agência
Nacional de

petóleo etc.).
6 - FUNDEF - Fund �e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização

do Magistério - etorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado, I

7 • DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente em
conta poupança por contribuintes diversos,

8 - FADESC I BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Refere-se a repasse de cobrança pélo BADESC de valores emprestados pelo FADEse. na
sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.

9 - RENTABILIDADE DE APlICAÇAo FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no mês.
10· F. P. E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF

e 1 % ao PASEP,
11 ·1. P.I. - Imposto sobre Produtos Industrializados - Deduzida a cota municipal de 25% das

Prefeituras e 151/, ao FUNDEE
12 • SALARIO EDUCAÇAp- Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas. com aplicação

'dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental. •

13 - LEI KANDIR - A Lei Complementar n- 87. de 13 de setembro de 1996. desonerou as

exportações. os bens de capjtal. energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas.
da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS) - Deduzido 15% do FUNDEE

14· IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta; Indireta e Poderes.

15· OPERAÇOES qE CRÉDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas, "

16 - IPESÇ - Instituto de· Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC.

24 - OUTROS - Receita de Fundos e Receitas eventuais e regularização de ingressos recebidos

26 - ������f�l:fol��tDD EXERClclO - Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/
2000 pelos' órgãos da Administração Pública conforme Decreto n,o 426/99.

DESPE�AS .

17 - FOLHA OE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folha liquida mais encargos de Pessoal
Ativo dos órqãos da Administração Direta. Autárquica. Fundacional. Pensões Especais e
Serventuários da Justiça inativos,

18· FOLHA DE PESSOl!l-EMPRESAS DEFICITARIAS - Valor liquido mais encargos.
19 - REPASSE AOS PODERES - Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a pessoal e

outros,
20 - RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000 • Valores pagos relativos a dividas efetuadas em

exerclcios anteriores a 2000.
21 • REPASSE AOS ÓRGAOS EENTlDADES-PODER EXECUTIVO IENCARGgS GERAIS DO ESTADO

E TGE - Valores repassados para manutenção / investimentos de rgãos e Entidades do
. Pçder Executivo,. repasses de receitas a Fundos e outros repasses.
22 • DIVIDA Fl.UTU�TE - Valor referente a pagamento de divida de curto prazo,
23 - DIVIDA PUBLICA} O Estado dispendeu para pagamento da Olvida Pública venclvel em

setembro de 2001 o montante de R$ 35.225.306.92.
25 - sALARlos ATRASADOS PelO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERloDO - Ativos R$'O.ao.

Inativos R$ 0.00,
27 • DEVOWçAO S�DO EXERCIClO - Referente a devolução de recolhimentos efetuados no dia.

30/12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n,o 426/99. '

28 • RESTOS A PAGAR DE 2000 - Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exerclcio de
2000.

.

Observaçlo: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC. não sendo detalhado neste
balancete.

29 - PRECATÓRIOS - Valores pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado e Procuradoria Geral do
Estado. relativo aos anos de 1996 e 1997.
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IOPÇÃO: ARTESANATO LOCAL É VALORIZADO COM LOJA NO ,CENTRO DE JARAGUA DO SUL

Artesãos inauguram espaço
A.

I próprio na Praça Angelo Piazera
]ARAGuA DO SUL - A

partir das 10 horas de hoje,
os artesãos de Jaraguá do
Sul passam a ocupar um

espaço destinado unica

mente para a comerciali

zação permanente de seus

produtos. Localizada nos

fundos do prédio da antiga
, Prefeitura, na Praça Ângelo
Piazera, a sala destinada aos

artesãos representa o pri
meiro passo em direção à

valorização do artesão e do
artesanato deJaraguá do Sul.
O espaço foi cedido pela
Prefeitura, através da Gerên-

, cia de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços.

Aabertura de urn espaço
para a venda do artesanato

local é comemorada pelos
artesãos, já que um dos

principais problemas da

categoria sempre foi a di
ficuldade na comercializa

ção. Para o presidente da

Associação dos Artesãos de
Jaraguá do Sul, Silvano

Cesar Junkes/CP

Sala foi cedida pela Prefeitura, para comercialização do artesanato

Shappo, a loja vai dar visibi- Prefeitura, Niura Demarchi
lidade ao produ�o artesanal, dos Santos, a intenção é dar

até agora comercializado todo o apoio possível para
apenas nas feiras livres, que que o setor se estruture co-

acontecem sempre no pri- mo força produtiva. Para
meiro sábado de cada mês.' tanto, ela afirma que no mês

Shappo salienta que apenas de janeiro vários cursos se-

os artesãos filiados à as- rão oferecidos com o ob-

sociação poderão ocupar � jetivo de profissionalizar a

espaço, número que atual- categoria. Estão previstos
mente não chega a 20. cursos na área de gestão,

De a:ccfrdo com a ge- comercialização, produto e

rente de Indústria, Comér- associativismo. Outra novi-
cio, Turismo e Serviços da dade anunciada pela gerente

Decoraçãonatalina em prol
da criança carente da região

]ARAGuA DO SUL -

Cinco árvores de Natal de
11 metros cada urna repre
sentando os municípios de

Jaraguá do Sul, Massaran
duba, Schroeder, Corupá e

Massaranduba fazem parte
da decoração natalina ins-

,
talada no Shopping Center

Breithaupt, a partir de hoje.
Cada-árvore de Natal

será decorada com 200 car

tões, onde estará escrito o

nome de urna criança, sele
cionada pelas Prefeituras de

cadaMunicípio, com três su

gestões de presentes. Quem
estiver disposto a presentear
urna dessas crianças basta
retirar o cartão e comprar urn

presente, que será colocado

no Canto da Solidariedade.
A pessoa que doar o pre
sente tem o direito de estou
rar urn balão, onde poderá
encontrar urn cheque no va
lar de R$ 50,00, para ser usa
do em compras no próprio
shopping. A promoção vai

até 31 de dezembro. (MHM)

)

é a padronização das bar

racas utilizadas durante as

feiras livres. '']á estamos

providenciando as barra

cas", afirma a gerente.
A busca de identidade

para o artesanato local é a

principal meta da Associa

ção dos Artesãos. Recente

mente, a Prefeitura promo
veu urn seminário regional
com a participação do ges
tor do Programa de Turis

mo e Artesanato rio Sebrae,
Roberto Menezes. Na

avaliação do presidente da

Associação dos Artesãos, o '

seminário revelou a neces

sidade de uma reestrutura

ção do modo de pensar e

de agir do artesão, que pre
cisa se profissionalizar e

encarar a atividade como

um negócio como outro

qualquer. "Estamos tentan
do superar as dificuldades
e buscando alternativas pa
ra o setor", afirma Shap
po.(MARIA HELENÁ DE MORAES)

Sinpro Norte convoca antigos
professoresdo ColégioSigma

]ARAGUA DO SUL - A

diretoria do Sindicato dos

Trabalhadores em Institui

ções de Ensino Particular e
Fundações Educacionais
do Norte do Estado de
Santa Catarina está convo

cando todos os professores
que trabalharam na Escola

Sigma, fechada em 1997,
pata que compareçam ao

sindicato. O objetivo, se

gundo o presidente da en

tidade, professor José Luiz
Soares, é para que se possa

tos. Cuidado cqm
estado de

. Sentimento de perda

As emoções e os

s vão se intensificar.
hora de mudaro seu

. Na área amoroso,
não convém abusarda sorte.
Câncer - Suas atenções
est

-

das para o plano
pouco de
ão poderão

uevocê está
o. Procure descansar.

ocê estará de bem
. Poderão surgir
ue vão dominá-Ia

a para assumir

compromisso.
Será tempo de
entro de si mesma e

a espiritualidade. O
,

cor em casa e curtir a

erá ser respeitado.

dar baixa nas carteiras de

trabalho dos professores e

ex-funcionários que, na

época do fechamento da

escola, colocaram a insti

tuição na Justiça para a co

brança de salários atrasados.
Soares calcula que aproxi
madamente 30 pessoas,
entre funcionários e pro
fessores, estão com a carteira
de trabalho em aberto, o que
inviabiliza a retiradadoFGTS

(Fundo de Garantia do Tem

po de Serviço). (MHM)

SÁBADO 10 de novembro de 2001

Som daAmérica faz sucesso

nas rádios do Sul do Brasil
, ]ARAGuA DO SUL - O

sucesso da Banda Som da
América está contagiando
pessoas de todas as idades
de diversas partes do Sul

do País, o que já é percep
tível principalmente no

Município e cidades do

Paraná. A música "Doce

Beijo", por exemplo, está
entre as sete mais tocadas
em Francisco Beltrão, na
Rádio Princesa AM. Já a

faixa ','Arrasta pé do Zé"

está entre as mais ouvidas
na Rádio Vizinhança FM,
da cidade de Dois Vizi

nhos. Na Rádio Fronteira

FM, em Dionísio Cer-quei
ra, está entre as cinco me

lhores bandas tocadas en

tre às 6 e 8 horas, entre
outras que estão despon
tando nas paradas.

Formada há 12 anos

por grupo de sete amigos,
logo que a banda foi cons
tituída os integrantes com
praram equipamentos e

aparelhagem necessários

para tocar e animar bailes
e festas em geral.

- No começo as coi

sas eram bastante compli-

cadas, nós ainda não tínha
mos um nome forte, e até

conquistar urn público leva

tempo, precisa de muita

dedicação e determiriação
de todos �, diz o propri
etário da banda, Célio

Locks, enfatizando que

hoje eles recebem propos
tas para tocar, inclusive, no
Rio Grande do Sul.

A Banda Som da Amé
rica trabalha com diversos

tipos musicais, como gaú
chas, sertanejas, um pouco
de pagode e músicas ro

mânticas em geral. Locks
diz que estão trabalhando

em cima da produção do
novo CD, que, deve ser

lançado no próximo ano

commuitas músicas inéditas.
As pessoas interessadas

em adquirir um CD do

grupo podem encontrá-lo
em lojas e supermercados
da cidade. Quem tem

intenção de contratá-los

para animar festas cO,mo
, formatura, casamento,

aniversário, festivais po
dem entrar em contato

pelo telefone 371-6388 ou

9973-8952, com Célio.

a hora para
iálogo e na troco

, fácil convencer

�:\?�No campo
sentlmenta'l�quebre logo a

apatia e se mexa!
.

ão - Bom dia para
u cantinho um lugarmais
nte. Mas evíte exagerar
,I fluências negativas na

lo seu gato.

t,_�Jj� ���a t�:��������
mostrar solidários,
iva, uma situação

,

mal resolvida poderá causar

desconforto.
Viva apenas o

esente. Pare de se
om problemas que
existem, Uma crise '

não estará descartada,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

I NEGÓCIOS & OFERTAS'
Se unda-feira, às 12h

371·1919 CLASSIAUTO:
_"_.J!!.g!:feira às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

PORTOCRED I
Empréstimo Pessoal :

terreno na Vila Lenzi

por casa de
alvenaria até

R$ 35.000,00. P

oqo-se diferença.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte

prefeitura de
Schroeder (2° quadra
). Valor R$ 8000JOO
cada. Tratar
9973-9313 ou (47)
374-1313

De 200 até 3.000 Reais
Com consu�fa.� garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!

Vende-se

propriedades rurais
em Schroeder com

J 72.000 m2, com
bananal, água e

energia elétrica.
Valor R$ 55.800,00.
Tratar: 9973-9313
ou 47 374-1313.

Não fechamos para a/mofo 3 70 04'1I-R-u-a-Ce-'.-P-ro-có'-pio-G-o-m-es'-d-e-Ol-iv-eir-a,-S-3- , I -
.

Compre agora um

lindo terreno com

4.350m2 no bairro
Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, com
luz, água, sossego
total para seus fins de
semana numa linda
chácara. Tratar fone -

(47) -3025-4549 ou

(47)-453-1023.

Compre agora um

lindo terreno com

4350 m2 em Santa

Luzia, Jaraguá. Com

agua, luz, sossego
total para seus fins de
semana numa linda
chácara. Tratar:
O (47) - 3025-4549
ou O (47) -543-1023.

900m�. R$ 40.000,00.
Tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

negociável.
.
Tratar: 371-7341.

Vende-se propriedade
rural em Schroeder
com 172.000 rn? com

bananal, água e

energia elétrica.
Valor R$55000,OQ.
Tratar 9973-9313 ou

(47) 374- 1'313.
\

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta

Perpétua do Socorro,
com 40.000,00m,
com 2 correntes de

água, 1 pastagem de
5.000m. Valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno

Ribeirão Gronde, com

1350i-n de fundo,
110m, de frente,
equipado com casa,

rancho, e área com

arroizeira plantada,
em frente a igreja
Nossa Senhora

Aparecida. Valor
R$ 70.000,00,

\
/

Vende-se terreno no

loteamento Versalles
II, na avenida

principal, asfaltada c/
1 5x40 de fundo

(604m2L na rua 'João
Batista Rudolf,
Valor R$ 35.000,00.
Aceita-se carro no

negócio.' Tratar:
370-1202 ..

Aplique seu 13°
salário num ótimo

investimento, terreno.
com 101 mil m2 com

nascente de água, luz,
pássaros, árvores,
sossego ideal para
chácara; cçude,
pastagens, criação de

avestruz, faisão,
plantações, recreativa"

.

trilha, moradia. Em
I

Santa Luzia - Jaraguá.
Tratar: O (47) -

453- 1023 ou O

(47) - 3025-4549

Aplique seu 13 salário
num ótimo
investimento.
Terreno com

101.000m2 com

nascente de água, luz,
pássaros, árvores, Vende-sé terreno com

sossego total. Ideal 600m2 no bairro
para chácara, açude, São Luis, na rua

pastagens, criação de Guilherme Hruska.
avestruz, faisão, Valor
plantação, recreativa, R$ 15.000,00.
trilha ou moradia, em Tratar: 376-2229,\
Santa Luzia - Ja'raguá \---------
do Sul. Fone: 47 453- Vende-se terreno de
1093 / 3025-4549./ 400m2 próximo ao

salão 25 de Julho na

Borro do Rio Cerro,
legalizado com

escritura no valor de
R$ 8.800,00.
Tratar: 371-6069.

Vende-se terreno

urgente, no centro de

Corupá, ao lado de
Ezídio Motos.
Medindo 13x37. -.

Tratar: (47) 642-3b94,
com Cleide.

Vende-se terreno lot.
Casa nova 2, próx .

Salão 25 de Julho,
terreno plano, pronto

, para construir.
R$ 8.300,00. Troco
por carro ou moto

menor va lor. Tratar:
370-5020, com
Márcio.

BIKE para todos os idades,
pedalando no TRILHA certo.

Vende-se terreno na

rua Germano Muller
próximo Neki

Confecções. Terreno
com 30.000 m2•
Valor à combinar.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte a

prefeitura de
. schroeder
(2 quadra), Valor

Vende-se terreno
residencial Versailles -

Bairro Amizade, com

BIKE TRILHA e (aso dos bicicletasl
,

� �
v ) sss Wi � i f( � é j1,

. TeMOS: esteiras, biciclatas �rs;�lB��li�as;,: �il
,

adesivos; acessórios e�'�)i's de reROsi�iq,
.

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

•Pátina lixada, italiana
e.pi�()�a.4� .

.Mosaico. Colméia

······�D���pé··����é? �!��t��as

Fazemos também a manutenção e consertos na sua bicicleta .

(47) 375-1844
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 838 - Centro - Jara uó do Sul
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·JARDIM SÃO LUÍS
EDIFíCIO

JARDIM SÃO LUÍS
, ,

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios

'I
fINANClAM�NTO DIRnO COM A CONURUrORA

,

,

, I

I

,
I

Rua João Franzner - São Luís
- Salão de festas

I

-Garagem
- Portão Eletrônico'
- Central de Gás

.

- Esquadrias de alumínio
- Sacadas com Churrasqueira', ,

Construção e Incorporação
TJ Arquitetura e Constru�ão
Rua (José Narloch, 996 - sala 4 - São Luís

ARQUITETU� E �.'-"., I",í.....O\'·,",,".CONSTRUCAO
, .. ,

'; ,'.1'" , .. ,

..,/ II"

INfERIMÓVEIS®
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
CRECI0914j .

Rua João Picolli 104 - Centro II 311 ..11 l',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�COMPRA. VENDA
Atendimento: 8h30 às 12h. 1,3h30 às 18h30

.. Aos sábados: 8h às 12h

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

2093· BARRA RIOMOLHA· R. Adão Mobo, 100.
Caso alv. +ou·150m', 2 dann., sola e�arliantar, copo!
rozinha, bwc e demoisdepend. + área romerciol. Terreno

485,97m'· RS 47.000,00· aceita imóvel no praia ou

em Schroeder olé RS 30.000,00

2179-
CENTENÁRIO- R.

Henrich August
Lessmonn,189-caso
alv., 160m', 3 dorm.,
2 bwc, 3 salas, copo,
cozinha,lovond.,

goragem 3 corros, órea

festa, piscina. Terreno
c/900m'·

R$ 90.000,00.
ALUGA· SALA COMERCIAL: JGUÁ

ESQUERDO· R. João Jonuário Ayroso, próximo
lmob. Beta, 144m', 2 bwc· RS 550,00

Ref: 2129 - Jguó Esquerdo- R: João Carlos

Stein, 28 - cosa olv, 150m', 5 dorm, escritório, 2
benh, sala estor/ iantor, copo, cozinho, lovond,
churrasq, garagem 2 corros. Terreno 350m'. RS

60.000,00. Aceito opto até 45.000,00

')
1041·
CENTRO· R.

Florianópolis·
apto cl 80m2, 1·

suíte, 2 dorm.,
, sala, cozinha,

21S9· VILA NOVA· R. 25 de Julho, 454·
Sobrodo olv. 340m'.lnf.: I quitinete, I dorm,

bwc, lavand., copo, cozinha, sola comI., 60m' c/ I
bwc. Sup.: 3 dorm, 2 bwc, solo estar/iontar, amplo

sala, área festa c/ rhurrosq, garagem 2 corros.
Terreno 372m'· RS 185.000,00

2207· SÃO LUIS· R. 328 (no fundos da loia
Jomar) Sobrado o)v. 202,50m'. Sup.: 3 derm,
solo, topz, cozinha, [onlcr, 2 bwc, lavond., desp.,
sacada.lnf.: 3 vogas garagem, I dorm, copo!

cozinha, lavcnd- RS 145.000,00

2024 - VILA LALAU - R. Ernesto Lessmann,
536 - Casa alv. 150m', c/3 dorm., solo,
cozinho, área de serviço, área de festa. RS

65.000,00.

2167· JOÃO PESSOA· R. Alidor Guieselei
coso alv. 160m', 3 dcrm., sala estor/iontor,
cozinha, bwc, área serviço, varando, garagem.

Terreno' I Bx28 = 504m' .

RS 48,000,00

2194 - SÃO LUIS - R. Adriano Cristina Pereira,
727· coso alv. 68, 17m', 3dorm., sala, copa, cozinho,
gorogem, bwc, área serviço + edicula SOm', 2 dorm.,
bwç garagem. Terreno 405m2· RS 60.000,00

2160· VILA UNII· R. Onélia Horst, 475·
coso I suíte, 2 dorm., dep. empreg., solo estor/
[enter, cozínha, área serviço, áreo churrosq.
Terreno 15x30 = 450m'· RS 130.000,00

1040· JGUÁ ESQUERDO· Ed, Hertênriu- R.

José Emmendoerfer· apto c/ 100m', 3 dcrm, 2

bwc, gorogem I corro, ficam móveis quartos,
cozinha, lavond.· RS 65.000,00

Ref: 1030-

Cenlro- Ed.

Atenas - R:

Leopoldo Monke,
opto c/área interno
273m'.

RS250.000,00

2170· R. Jaime Gadott, 774· Sobrado olv. novo:
superior: 4 dorm., I bwc, solo, varando em redor.
Inferior: sola hall entrado, bwc, óreo serviço,

cozinho, copo c/ móveis, garagem, encanamento p/
aquecimento a gós. Terreno 15x30 =

450m'· R 110.00000

2195· VILA LENII· R. Arquimedes Dantas,
151, coso alv., 118m', 3 dorm., solo estar, copa/
cozinha, bwc, lavand. + edícula 30m', c/ I dorm.,

bwc, terren 468m'· RS 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BILIARlA

371-9165
wwwJmobiliarialeier.hpg.com.br

imobiliarialeier@teFra.com.br ou ileier@terra.com.br
Rua ReinoJdo Rau, 144 - Jaraguá do Sul", se

ESPECIAL -IMÓVEL COMERCIAL

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

55.000,00 - à combinar, aceita financiamento bancário

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

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

I combinar, aceita financiamento bancário

Ref. 298 - CENTRO - COMERCIAL/RESIDENCIAL -

squina c/51 O,OOm2 - Rua Jorge Lacerda - R$ 85.000,0

Ref. 331 - CENTRO - apto c/ área total de .l12,20m�,
suíte + 2 qtos, dep., Edif. Bergamo - R$ 60.000,00 -

Rúa Reinaldo Rau

Ref. 334 -

COMERCIAL - c/
1.577,40m2 -

frente c/ 42,OO�
p/ João Januário
Ayroso -

R$ 100.000,00
- entre e pare.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A qualidade dos veículos é tão grande, que a Corcquó 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, seminovos e usados, só na Caraguá. \

�

Santana

98/99' - Azul
Passat VR6
96 � Azul

Gol 1.8 TSI 2P
96 - Vermelho

Golf GL
96 Preto

MODELO
Santana GL 2000

SantgrfQ GL2QO()
Santana GLS 2000

Sóntono ots 2000
Santana 97

Passat Turbo

PClrbti ([1.6 MI 2P

Gol MI2P

GolfGk
Golf 1.6

0011.0'21>
Gol MI2P 97

Gol SpeciClI 2P 98/99

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

Astra GLS
98/99 - Verde

, Fiesta
98/99 - Branco

CARAGUÁ
Fone: {47} 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R. DOMINGOS DA NOVA, 449
Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722

E-mail: girolla@netuno.com.brIro a
LTD Telefone de plantão: 9973-9093

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

R$ 45.000,00. 1299 - VILA LALAU - casa cl 140m2, cl 3 qtos,
2 bwcs, terreno cl 582m2 - R$ 75.000,00

VENDAS
1010 - Centro - próx. Stúdio FM) casa alv. cl 28,om2" 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
1052 - Água Verde - casa alv. cl 135m2, cl 4 qtos. Terreno cl 450m2 - R$
59.000,00
1089 - Amizade - casa nova cl 127m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno cl 15x25m2 - R$
65.000,00
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
1436 - Tita Schubert - casa alv. cl 176m2, sendo 3 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavand. e garagem + apto cl 2 qtos, bwc, sala e cozinha - R$ 48.000,00 aceita troca

" cl casa no Amizade ou Czerniewicz.

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

Terreno cl 450m2• R$ 28.000,00

300 - Vila Lalau - casa de alvenaria com 145m2,
qtos, bwc, sala, copa, cozinha, lavanderia e

aragem. Terreno cl 456,QOm2. R$ 75.000,00.

3050 -

Cond. Royal
Barg -

Defronte
Posto
Marechal -

Suíte, 2

qtos., sacada
cl
churrasqueira,
cl piscina. R$
100.000,00.

1986 - Guaramirim - próx. Lojas Kruger - casa mista cl aprox. 200m2, cl 3 qtos.
Terreno cl 616,87m2 - R$ 60.000,00 - aceita apto.
1986 - Schroeder - próx. Mad. Thomazelli - casa alv. cl 286,25m2, cl 5 qtos.
Terreno cl 1.541,35m2 - R$ 85.000,00
2024 - Centro - próx. Marcatto - terreno cl 1.426,50m2 (15x88,20)
2025 - Centro - R. João Marcatto - terreno cl 312,50m2 (12,50 x 25,00) - R$
85.000,00
2032 - Centro - R. João Picolli - Terreno cl 363m2 (16,50 x 22,00) - R$ 54.000,00
2033 - Centro - R. Leopoldo Manke - Terreno cl 640m2 (16x40) - R$ 70.000,00
2034 "' Centro - R. Nelson Nazato - Terreno cl 793,48m2 - R$ 66.000,00
2071 - Amizade - Res. Blum-engarten - Terreno cl 346,50m2 (14,00 x 24,75) -

R$ 22.000,00
2081 - Amizade - Res. Bela Vista - terreno cl 378J5m2 (15x25,25) --R$ 25.700,00
2114 - Barra - Res. Joaqui, Girolla - Terreno cl 392m2 (14x28) - R$ 18.000,00
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - terreno cf 420m2 (15x28) -: R$ 23.000,00
2127 - Barra - R. Feliciano Bortolini - ,ao lado Usapeças - Terreno cl 2.339,50m2 -

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

R$ 24.000,00
2233 - João Pessoa - R. Manoel F. da Costa - cl 450m2 (15x30) - R$ 14.500,00
2295 - Vila Lalau - fundos Weg II - cl 4,814m2
2298 - Vila Lalài.l - R. Pref. Waldemar Grubba - Terreno cl 43.689m2
2320 - Vila Lenzi - R. Egídio V. de Souza - Terreno cf 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 cl 324m2 (12X24) - R$ 6.000,00
2461 - Garibaldi - área cl 22.114J6m2' � R$ 200.000,00

30.46 - ED.
ARNO

. REICHOW

apto cl
124,71m2,
privativo -

R$ 100.000,00
- suíte + 2

qtos, salas
conj., cozinha,
sacada cl
churrasq. e

garagem.
Troca com

casa.

3047 -e- RES.
AMARANTHUS -

apto cf suíte +

closet, 2 qtos, -

lavabo, salas, conj.
cf sacada e

churrasq., dep.
cornpl. empregada +

2 vagas garagem,
Área privativa de
185m2 -

R$ 145.000,00 +

acabamentos finais

1995 - Corupá - alv. cl 2 qtos, 2 bwc's, cozinha

mobiliada, churrasq., piscina e garagem pI 2 carros,

Terreno c/ 492m2. Entrada: R$ 20.000,00 +

12 pare. fixasdeR$ 1.000,00 + balâode R$ 4.800,00
12 pare. fixas deR$ 1.100,00 + balão de R$ 4.800,00
12 pare. fixas de R$ 1.210,00 + balão de R$ 5.480,00
4 pare. fixas de R$ 2.050,00

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

garag'em - R$ 42.000,00

3352 - Res. Amarilys - apto c/ suíte + 1 qto,
sacadà 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.
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e-mail: itaivan@netuno.com.br
Home page: www.itaivan.com.br

2413 - CENTRO - Terreno
residencial e comercial, cl
259,87m2, Rua Exp , Cabo .

Harry Hadlich I t.at. Reinoldo
Rau - R$ 50.000,00 ITAIVAN

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

,J!iH PROMÔÇÃO
,

otes finanoiados ,com todat.,..
.
i�fra-estrutura, ":p

ttada - Estrada Nova, oom -

apenas R$ ,:'I.50qoO de entrada
saldo em 48 partelas, a partir de '"

R$ 2SqoOlmês. Oireto
com a Imobiliária

5013 - JOINVILLE - Casa alv. cl
157,50m2, 3 dorrn., 1 bwc, sala,

cozinha,lavanderia, garagem, Terreno
cl 360m2, Próx. Schoping
Americanas· R$ 38.000,00

4226- EDIF.
ANITA
GARIBALDI -

4260 . EDIF.

Centro - aptos .� - Centro,

R$ 195.000,00 _ apto cf 235,40m',
com 262,50m2 _ semi-mobiliado, 1 suíte

cl 4 suítes, 1 cf eloset cf hidra, rn.

apto pi andar, 2 dupla + 3 dorrn. sala

1995 - CENTRO - sobrado cl vagas garagem _
estar e TV, C/ sacada,

420m2, 5 suítes cl armários ernb. 3 sacadas, coz. cf armários ernb.

cozinha cl móveis, sala estar/ - financ. direto' 2 vagas gar" salão de

jantar, garagem pI 3 automóveis, 60x (+) festas cf sauna, ehur.,
sacadas, Terreno 500m2, próximo acabament.o piscina, elevador, área
Verdureira Raquel, aceita 2 aptos com financia- verde cf 9,350m' -

��.r:'-'��mje�nlolrels�-�Rii$,2�1pO,.�0�0�0I'IOiO��!I..��,,;i..',·(�"�"'i"'�m�e�ni!t!0...d�ir:ie�to�IftI.Ii!ijiiii��R$�250.000,00 nego

210m2 - 3 dorrn. copa, coz. sala
TV, sala estar, sala TV, 2' bwc,

lavand. + edícula, 1 dorrn. 1 bwc,
área de festas, garagem, Terreno cl

466,90m2 - R$ 88.000,00

5003 - BARRA - Sobrado - cl 163m2
- térreo cl 2 salas, cozinha, cl
armários ernb. 2 dorrn. 1 suíte, 2 bwc,
churrasq . c] lavand, 2 varandas,
garagem, Superior: 1 sala + 1 dorrn,
Terreno cl 595m2 - R$ 160.000,00 1989 - BARRA - Casa alv. cl 76m2

- 2 dorm., 1 bwc, terreno cl 878m2,
próximo noviciado - R$ 25.000,00

1955 - CENTRO - Próx, Teltron -

casa cl 131m2 - 3 dorm., 2 bwc,
sala estar e jantar, cozinha,

o lavanderia, dispensa - terreno cl
300,60m2, R$ 73.000,00

5021 - CZERNIEWICZ - Casa alv. cl
93m2 - 4 dorrn. 1 BWC, sala,

cozinha, lavand. garagem, Terreno

cl 532m2 - R$ 42.000,00
<"

5000 - JOÃO PESSOA - casa alv, cl
70m2 - 2 dorrn. 1 bwc - Terreno cl
360m2, sala, coz. varanda - Toda

murada - R$ 38.000,00

5005 - CZERNIEWICZ - Casa alv, cl
162,55m2, 4 dorm., 2 salas, 2 bwc,
copa/cozinha, lavanderia, garagem
pi 3 carros + quitinete cl 1 dorrn.
sala, COZ., bwc, terreno cl 710m2 -

R$ 80.000,00

2401 - CENTENÁRIO - Lot. Jardim
Francisco, cl 47-6,05m2 - lote 12 -

R$ 16.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PRÓXIMO A RECREATIVA DA MARISOL. Apartamento com 1 suíte +
2 quartos)40m2 de área, 2 salas, cozinha, lavanderia, dependência de
empregada completa. RS 100.000,00.

Ed SCHIOCHET _ 1

SUíTE + 2 QUARTOS,
SALA COM SACADA,
DEPENDÊNCIA. DE
EMPREGADA, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM
PISCINA E SALÃO DE

FESTAS. RS 85.000;00

Ed. ISABELA - com

132,11m2,
1 suíte + 2 quartos, 2

Bwc, saeada, cozinha,
lavanderia, garagem,

sala, piscina e salão de .

festas.
RS 79.000,00.

CENTRO - Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,2 salas, dep. de
empregada, lavanderia, bwc socialno valor de R$ 65.000,00

Residencial Bartel- Apto c/
1 suíte + 2 quartos,
demais dependências.

Rua Fritz Bartel !

Bloco 4 - 4º andar. Próximo a

rodoviária.
RS 280,00 + condomínio

de 40,00.

EngetecConst
�:

Fone7,Pax; (047)3
E-mail: engete
Rua Padre F

TRÊS RIOS'DO
NORTE - Casa de
alvenaria com 3

quartos, 2 bwc,
cozinha. Terreno COIT

450 m2.'
RS 16.000,00

* ILHA DA FIGUEIRA - Cosa

mista + casa peq. em alv. c/
515m2 de área total e 190m2

. área consto R$ 60.000,00.

* VILA NOVA - Apto de
R$ 54.000,00- 2 quartos,
sala, coz, lavanderia e gor"
próximo Rainha da Paz, com

área da festa e iscina.

Casa de alvenaria,
Jaraguá esquerdo (São Luís)
fre-nte rua João Franzner,
com 1 quarto demais

dependências.
RSI80,OO.

* ILHA DA FIGUEIRA - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois pisos.
RS 37.000,00.

* NOVA BRASILlA - Casa

com 134m2 e terreno com

375m2• RS 64.000,00.

- pto. itóno

Régia, c/ RS 18.000,00 de
entrada e assúmir o restante

junto a caixa.

* ILHA DA FIGUEIRA -

loteamento Dono Julio, com
terreno de 334m2• R$ 16.000,00

* VILA NOVA - Edf. Marcng
com 2 quartos, sala, cozinho,

BWC, lavanderia R$52.000,

VILA RAU -Casa
com 2 quartos + 1

bwc, cozinha,
garagem para 2
carros e 1 dispensa.
Terreno com 145m2•
RS 55.000,00

* TRÊS RIOS DO NORTE
Casa de alvenaria com' 1 suíte
+ 2 quartos sala, cozinha,

lavanderia e demais dependê
cios. R$13.000,00

* CENTRO - Caso Rua

Florianópolis com piscina
próx ao posto Marechal

RS 130.000,00

* ESTRADA NOVA - casa com

80m2, 3 quartos, sala, copa, coz.,
lavanderia, garagem e bwc -

, RS 25.000,00

* CHICO DE PAULA- Casa de
alvenaria (Próx. posto

Marcolla) RS 90.000,00

* VILA LENII- casa em olv. c/
134m2, com 3 qtos, sala, coz.,
garagem, com sacada e lavan

deria - R$ 64.000,00

* JARAGUA ESQUERDO
Condomínio Azaléia, terreno com

720,00m2• RS 32.000,00.

* VILA LENII- Terreno com

450 m2 RS 17.000,00
* JGUÁ ESQUERDO - Sobro
com 504m2 - 2 solas comercio
em baixo - R$ 212.000,00* ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com área de 534m2 próx
Cal. Homago, RS 27.000,00

Casa de alvenaria - Jaraguá
esquerdo (Sõo luís) frente rua

Joõo Franzner 2 quartos,
demais dependências.

RS 290,00.

* BAIRRO ÁGUA VERDE
Casa na Rua Jorge Buhr, com
área de 70,OOm2• Valor de

,

RS 20.000,00:

VILA NOVA _ Residencial o

comercial com 3 quartos
loealizado na rua Domingos
Brugnago nº 611.

Valor venda: RS 120,000,00
'Valor locação: 490,00 mensal

aO/SOM
-

CENTRO - Rua José Emmendoerfer, 1416, próximo ao Edifício
Amaranthus, ao lado quadros 3 américas.Terreno com área de

aproximadamente 1.730,OOm2, casa em alvenaria medindo 106m2• ==--=========::::::...._

PREÇO: à vista em dinheiro RS 160.000,00 ou aceita-se tudo em RUAJOSÉ EMMENDOERFER

veículos, com valores a combinar

* CASA EM AL VENARIA
Ruo Domignos O. Brugnago,
(Rua do Supermercado i
thaupt e Rádio Brasil No
Terreno com 1.000m2 e caso

132m2, contendo 3 qtos, 1

social, copa/cozinha, 2 s

dep. de empregada (qto e

lavanderia e varanda - Ó
ponto comercial ou residen

*APARTAMENtO na fren
Smurfs lanches, na Reinaldo
Centro: Contém uma suíte m

quartos, 2 salas, dependê
completa de empregada, cozi

com móveis e BWC.

*AMIZADE-Terrpnos no loteamento
Versalles com área de_450m2nos valores

deR$24.000,OO.
-

* ÁGUAS CLARAS - Terreno com
I

967,50 m2 valor de RS 10.000,00

* CENTRO - Ruo Amazonas com

área de 600 m2 práx. Edf.
Amarcntus R$ 60.000,00.

Sala: Rua 25 de Julho com

banheiro e estacionamento.
RS 230,00.
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Parceria de negócios imobiliários.•

*
IMO fi � lI" t._l'"

MENEGOTII
CRECt55G-J

•

aI_
2 C..CI1I......

• CiiaSs.cl' , .

..��.6r�tlda<
� ��

Porcl óv is
PARCERIA DENEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOSTeodoro
13·1;1;13N;I'1 "!VW)3"1

CRECI8054

•

�
BarraSul
A imobiliária da Barra-

..

•

� chãvõl
CRECI612·J

..

•

IBIRANCHO
'

IIIIl\10VEIS
·

·

•

..

·

Uma parceria correia.

"Trabalhando em equipe,
tornamos seus. sonhos realidade"

. ,- '-' :.
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APTOS EM CONSTRUÇÃO COM ADMINISTRAÇÃO PROMA
r--------------�-�I

I CASAS/APTOS E SALAS A VENDA
• Apto. cf 146m2, mobiliado - Rua 1201, nO 268 - ap 203 -

I Balneário Camboriu - SC - R$ 80.000,00

I
• Apto. cf 171m2, em construção - Rua Nereu Ramos - Piçarras
- SC - Entrad. 33.300,00 (pgtoda obraatéout/Ol) + pare. R$

'I 1.580,00 mensais a partir de nov/01 - corrigidas pelo ,CUB

I
• Casa em alvenaria com 207m2, terreno com 590m2 - R$

, ,

130:000,00 no renascença R. 755 nO 100.

�'I�. �'Casa"cf ,180m2, cf suíte + 2 quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 - R$ 99.000,00.

f I • Casa Rua Guilherme Hasse - Jguá Esquerdo - Terreno cf

I 450m2, edificação 230m2 - R$ 99.000,00
• Casa Rua Francisco Panstein, 55 - João Pessoa -

,'''.1. Terreno cf 373m2, edificação 80m2,- R$ 27.000,00
:<' "

• Casa em alvenaria cf 140(112, 3 quartos, sala, cozinha, bwc,
",cl -terreno cf 600m2 - Rua Luiz Pícolli - R$ 50.000,00 - ACeita sítio

I Jaraçuá i Sul ou região.
:--'K':,Ç:asa e enaria cf 2 quartos' e demais dep. (Terreno cf área

I tptal de 342 Estrada Nova, Rua Urubici, 100 - R$ 26.000,00

I=.�casa em �naria c! 247m2, semi-acabada - R. Adolfo
Antonio Emmen berfer, RIO Molha ",R$,180.000,00

I • Casa mista cf 60m2, murada �,Rua Hercíllo Anacleto Garcia,
lot. Santo Antônio - R$ 17.500,00 ,

I .' Casa em madeira ct, ilProx. 90m2, 3 quartos e demais dep.

I Terreno cf 4801}'l�- {Rirá'SAtéiÍ1�sio Rosa, 376 - .Centro -

Guaramirim.R$ 3�bo;oo�
"",

I • Casa em madeira com 3 quartos.ysala, cozinha, bwc, área de

serviço e garagem - Rua Carlos Meyer, 164 - R$ 45.000,00
I • Casa na Rua Guilherme Hasse : Loteamento Juventus, com

I 230m2 - R$ 99.000,00 ,

• Casa cf suíte + 3 qtos, Rua.Anqelo Benetta - R$ 75.000,00
I • Sobrado parcialmente acabado,,;;Lot. Versailhes - R$ 89.000,00

I
• Residencial Amaryllis, Aptps'304 A, semi-mobiliado, suíte +

2 quartos. R$ 78.000,00 '\"
'

I • Apto, nO 304 - suíte + 1 qto _l,'d,' Catarina Erching - Rua Adolfo

Fiedler, 304 - R$ 75.000,00 ,

•

I • Apto, cf 89m2 - Ed. Prímula -'Rlua Arthur Gunz, 475 - Vila Nova

I
- R$ 45.000,00 •

'" TERRENO�/SÍTlO' "" "

I • Terreno na Rua Tomaz Francisco De Goes, com 450m2, com

I
1 casa em construção, cf 126Q]2 - R$ 39.000,00
• Terreno ideal para uso, irll:lustrial cf 20.000m2, na Rua

I Francisco de Paula - R$ 130.0ÍJO�0,0. 1

I
'. Terreno em GUaramir,im", I"oca�, nobre para residência. R$
22.000,00 "

" ", < l ,

I • Com 493m2, na Rua Amábile T. Pradi, próx. ao Cond. Azaléias
-R$17.500,00. ,

I • Terreno com, 400,00 m' - Rua Espírito Santo - Centro - R$
25.00000

"

I • Terr�no cf área total de 400,OOm�+� �ereu Ramos - Valor total

I R$12.000,00. h "" '

• 2 terrenos cf área to«1 de 6.707,OOm2 - Rodovia BR 280,
I próx. ao Trevo de Gua�';nga - R$ 60.000,00 (cada).

I
• ,Terreno com área d,� 102.752,00m2 - Rua Walter Marquardt,
prox. ao Posto CidadJllI - R$ 250.000,00.

I ..
'

Terreno cf 62.500,00m2 - Rua Luís Sarti, Nereu Ramos - R$

I
50.000,00

I • Sítio com galpão de 600m2 e depósito de 50m2 + casa em

I alvenaria de 100m2 T Próximo à Serra de Pomerode - R$
130.000,00 •

I '
LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS

� I.'.! 6d., An,túri<;l,.
- apto de 2 qtos e demais dep. - R$ 350,00

� • 'Éd. Prímula - apto cl suíte + 1 qto e demais dep. - R$ 350,00

I • Ed. Prímula - apto cf 1 qto e demais dependência - R$ 275,00
• Aptos cf 2 qt�s - Rua Antonio C. Ferreira, 950 - R$ 260,00

I • Cond. Residencial Amaryllis - apto cf suíte + 2 qtos, demais

I dependências -,R$ 390,00
• Salas comerciais em lugares diversos, preços a partir de R$

I 200,00
L �

Residencial Santos Dumont

Construção e Incorporação ,"

, . I . .

,

PROMA I r�_Gondoml,�lo Residenclal,

Apto com suíte + 1 quartb, Sunflow�r 1- Rua José

cozinha/estar/jantar, s�ca8aE Imooiliária 5E�m'�e1d oerfer
com churrasqueira; gar?gJ�' (prox·o�arechal)
Tempo de obra: 18 meses

- Aptos. I!l 101 e 106, c/

Preço fechado/total� 123'1)2 -�súí;te + 1 qto. e

R$ 42.500,00L . demais_ge9' Entrada d�
Parcelamento direto com a R$ 23.239,00 e assumir

PROMA "" parce!a� de R$ 823,88
Uso do fGTS corrigidas pelo Cubo

.Edifiéio..Marina em constr�ção na

Rua; Marina frutuoso - Aptos c/
suíte 1 2 quartos, c/ área de T40m2,
sacada c/ churrasqueira. Entrada R$
30.889,00 (pgto out/2001) +

pare. 'de R$ 2.167,00," corrigidas
pelo CUBo Entrega de chaves em 1

ano e 9 meses. Valor total

previsto: R$ 72.000,00

......•....EM .PjIÇARRAS
-Apto>. C/170m2, em
eonJtr4ção - suíte + 2 qtos,

U�'il,l' estar/jantar, bwe
• s<JclPl, f'eOzinha/
chúrrasqueira, sacada, área
de serviço,
c/ 2 vagas de garagens;
Prédio" c/quadra
poli esportiva, salões de festa - Rua Nereu Ramos.
Entrada 33.300,00 + parcelas R$ 1.5�,o,00 mensais' a
partir de nov/01 - corrigidas pelo CUBo �t

!l

r -"'''--'''---';1 . >,
, APART�MENTOS ,pRONTOS
� G " II I � r
,,",EiJ:-AtV'\,;A.�NTHUS - Rua Adolfo Saeani, 36 - Apto. com

306m2, com !uíte + 2 quartos, dependência de empreqodc ,
2 garagens e, demais dependêncioss í
Edifício eow"';g�e Salão de Festa, cburrasqueira, souno]
sala de ginõstica, 's,€1La de 'jogos, piscinds, qU;adra esportivo.'

qUiOSqUe.e Play-gr�él�pre. R8'i.,.�.R:$n�45.0�b,00q
v

'

R$ 162.000,00 si acaba b\I,'rtfetnb"·
(pare. direto com o propri'élCí'ri'ô)",,'rr,'I, ..

!

l
ED. PRíMULA
Apto. NOVO, c/
1 qto e demais
dep. - Rua Artur
Gunz (Vila
Nova), cf 92m2.
R$ 40.000,00

Frutuoso, peto
Angeloni. Apto.
cf 2 qtos, 2 bwe,
demaisdep.
R$ 57.000,00

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

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

R$70.000,00

-

,
,

PLANTÃO DE VENDA
SÁBADOS

8h30 às 12 horas

Edifício Tower Center - Rua Joõo Marcatto.
esquina com Clemente Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2 quartos
e demais dep. com 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 145.000,00,
acabado. ,

, Apto. n° 802: suíte + 2 quartos
e demais dep, tom 2 vagas de
garagem - Preço: R$ 110.000,00 s/
acabamento.
, Apto. n? 904/1003 c/ suíte + 1

quarto e demais dep. c/ 1 garagem.
Valor R$ 70.000,00, s/ acabamento.
- Safas comercial executivas,
acabadas

-

c/138m2 - R$ 68.491,00
c/ 101 ,40m2 - R$ 50.326,00
c/ 1 05,26m2 - R$ 52.242,00
c/ 102,8m2 - R$ 51.021,00
(90% do CUB o m2) -

Parcelamento direto com a PROMA

� ..
��----------------------------------=-���------------------------------------------------------------------------------------------------...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHavê CHavê CHavê

•

CHavê
, A

EDIFICIO MONACO
1J�·,�idêncial

��l� YI�T�

TERRENOS
Ret.: 103 - Vila Nova - terreno rua: 25
de julho cl 2.500m' , casa toda mobiliada,
cl 450,00m' cl alarme, central telefônica,
água do morro, pomar cl irrigação, ótima
vista ·pl cidade, 'Casa toda mobiliada cl
450,00m'. .

Ret.: 1600 - Santa luzia - Casa de
alvenaria cl 03 quartos, 01 bwc, sala,
lavanderia, varanda e uma lanchonete.
R$ 30.000,00 neqoclável.
LOCACÃO
Apto. Aua: Wigando Neslin, s/nr 01 suíte,
02 quartos Bairro: BAEPENDI
Apto. João Planincheck. 1045 4ª andar
- 03 dorm., cl garagem
Apto. Rua: CaboHarry Hadlich, 358 - 02
dorm., sala cf sacada cf garagem

'

Apto. Rua: José Teodoro Ribeiro, 02 Ref.: 1.00 Vija Nova - Casa
1

dorm., sI garagem cl 01 suíte, 02 quartos,e I
...... Apt a, JpS�{Efl,l1ill!}nGlorfer, 1090 _-_." demais dep., terreno oi�'I'- 03 lê! �iI(a'geni '\

Kiti�' 2 'tlbfrh."p�bl"Rcii d s 456,ÕDm2, casa c/192,OOm'
Casa {.m;ulei-ra ,ch03 qúartos, sala, valor negociável.
cozinha-copa, garagem, Rua: Goiais,
fundos 87 VILA LENZI
Casa Alvenaria 03 quartos, sala,
cozinha e demais dependencia Rua:
Bahia, s/nr Jguá Esquerdo
Casa Rua: Florianopolis, 03 dorm. cl
garagem toda murada
Sala comI. Rua: Reinaldo Rau, 728
35m2
Sala ComI. Rua: Barão do Rio Branco,
411 Ed. Klein cl 55m2
Sala Comi. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Antigo Senac Prox. Macol
Sala ComI. Rua: Av. Marechal D. da
Fonseca, Prox. Data Training
Saia-Comi. Rua: Reinaldo Rau, Ed. Mar
ket Place TERREA
Sala ComI. Rua: Antº Carlos Ferreira,
Prox. Arte Laje
Sala Comi. Rua: Padre Pedro Franklin,
prox. TERMINAL R$ 370,00

•

•

Ref.: 3800 Centro - Apart. cl
01 suíte, 02 quartos,

churrasqueira na sacada' e
demais dependênclasj
R$ 85.000,00 Neg. II

I

Ref.: 3819 Centro - Apart. cl
03 quartos, sacada, dep. de
empregada, cl área total
de 260,00m2 R$ 55.000,00

Neg.

•

•

Ref.:4021 Baependi - Apart.
Ref.: 3814 Centro - Apart.

.

cl 01 suíte cl banheira de

cl 01 suíte, 02 'quartos, de,liI. hidromassagem, 03 quartos,

pi empregada cl banheiro ."
bwc social, cozinha, sala de

e demais dep. R$ R$ estar, sala de jantar, sala de tv,

75.000,00 Neg. i .

áreade serviço,garagem pi 03
carros, cl. dispensa, ampla área
de terraço.

Ref.: 3815 Centro - Apart.
cl 01 suíte, 02 quartos,
garagem pi 02 carros e

demais dep.
R$ 65.000,00 Neg.

Ref.: 5002 - Centro - Sala
comercial - Av. Mal Deodoro da

Fonseca, R4 20.000,00 Neg.

Ref.: 3816 Nova Brasilia -

Apart. cl 02 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc e

garagem. R$ 43.000,00 Neg.

Ref.:10 - Centro - Casa +

sobrado Rua:

Rudolfo Hufenuessler

R$ 85.000,00 Neg.

- 3 Dormitórios
- 1 ou 2 vagas d
garagem
- Salão de festa

%f
- Playground

'� - 7 Pavimentos c
...F

elevador
- Financiamento
direto pelo

'

Banco -ou-pelo
Construtora.

TERRENO- Rua Amazonas

822,00m2 cf possibilidade de ser
feito 02 lotes valor Negociável.

Pareimóveis
PARCERIA DENEG0C10S

IMOBILIARJOS

Ref. 16 Centro - CeI. Proc.
Gomes de Oliveira casa de

alvenaria ct: 150,00 e terreno

cl 703,00m2 prox. ao Caneri
Grill valor negociável.

Ref. :3809:
APARTAMENTO
EDIFICIO
MÔNACO
Com 01 e 02

dormitórios,
sacada,
churrasqueira
coletiva, play
ground, ótima

localizàção
central.
Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora

suíte, 02 quartos, e demais

dep., Rua: Egidio
Vicente de Souza

R$ 75,000,00 Neg.

-

Ret.: 22 Centro - Casa de
alvenaria cl 03 quartos, 'sala,

h
sala de estar, copa, cozinha,.
02 bwc, lavanderia garagem e

edícula. Valor nego

Ret.: 503 - Czerniewicz -

Casa cl 01 suíte cl

Hidra, 02 qtos, anti sala, sala
jantar. Cozinha,

03 bwcs, lavanderia, garagem
pi 02 carros.

\
•

dormitórios, 03 bwcs,
garagem pi 02 carros, 02

.

edículas, sala de estar, 01
lavanderia;' 01 sala de jantar,

cozinha, dispensa.

Ret.: 18 - Centro - 02 Casas
02 quartos cada, rua:

Angelo Schiochet, terreno cl

575,00m'.

Casa cl 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem,

escritório e churrasqueira.
R$ 65,000,00 Neg.

•

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS

371-7931

• COMPRA
• VENDE
.' ALUGA

• ADMINISTRA

SÁBADO,I."�.:.�?�.��?�?:'�Y� , PARCIMÓVEIS

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

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

(35 X 74) - EXCEL�NTE
PARA CLlNICA. R$ 230.000,00

Cód 2047 CENTRO - APTO Ed. Isabela
c/122m2· Suíte + 2 quartos - fica cozinha

s/rnedida > Preço R$ 68.000,00

com financiamento DIRETO ou pela CEF

(Prestação a partir de R$ 70,00)

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

Ficam móveis sob medida.

Preço R$ I 15.000,00

Cód 1112 ILHA DA FIGUEIRA - Casa
de Alv. c/ 130 m2 - Suíte + 2 qtos + 2 gar
- Lot. Divinópolis. Preço R$. 50.000,00

Cód. 3029 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno c/302 m2 - Rua Matias José Martins

(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód IIII BARRA DO RIO CERRO -

Casa a1v. c/85m2 - Tira Schneider - 2 quartos
- terreno c/371 m2. Preço R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POLÊMICA é com ele
o atorJuca de Oliveira comenta a repercussão

I do personagem, o cientista Augusto Albieri de "O
c

I Clone", nas ruas.

!

TODAS AS MULHERES do mundo
A figura feminina é representada através da arte
tridimensional de formamais que perfeita. Todas
asmulheres esculpidas pelo artista plástico Dante
Castelani são lindas e denunciam a imagem que o

autor tem das mulheres: todas são iguais em sua

perfeição anatômica, todas encarnam amulher dos

sonhos do imaginário masculino, ou seja, o rosto
acaba sendo o grande mistério, porque o corpo é

mostrado sem impedimentos morais ou técnicos.
Aliás, a técnica parece ser o forte de Castelani,
escultor autodidata quemostra seus trabalhos pela
primeira vez emJaraguá do Sul, em exposição que
começa hoje no shopping center e encerra no dia
18 deste mês.
Além da exposição, Castelani estaráministrando
um curso de escultura em argila naOficina de
Arte, espaço cultural administrado porMara
Opermann, responsável pela vinda aJaraguá do
Sul de vários artistas de nome nacional e
internacional.
Todas as técnicas desenvolvidas ao longo da

carreira de Castelani serão repassadas aos
interessados. A expectativa é de que vários artistas

locais se interessem pelo curso, até porque a

escultura não é técnicamais utilizada pelos artistas
da região.
Castelani explica que suas imagens, criadas em
argila, pedra-sabão e madeira nascem de forma

instintiva, praticamente natural. "Faço o que vem
por dentro. E como uma libertação", define o .

artista, que, antes de se dedicar à escultura,

administrava uma fábrica de conservas em Porto

Alegre, sua cidade natal.
Omovimento que as esculturas sugerem é o que
chama a atenção nas obras de Castelani, que não
trabalha com modelos vivos, apenas com a sua

própria imaginação. As peças são feitas

primeiramente em moldes e depois reproduzidas.
A perfeição dos detalhes e a apurada simetria das

formas não passam em branco. As imagens
chamam a atenção e encantam pelo realismo e

pela sensação domovimento. Parecem até que
estão vivas.

As mulheres de Castelani são perfeitas anatomicamente,
seja em argila, pedra-sabão ou madeira

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

.

colunas, cadeiras, mesas de iantar, banquetas, que pederêo
completar sua decoração. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vanessa e Aguinaldo J r., ele também
comemorando mais um ano de vida
amanhã nn. Mais um casal que se

conheceu através da tradição gaúcha.
Dois exemplos de dedicação ao CrG Laço
Jaraguaense. Muito obrigado aos dois.
Um grande abraço de toda a nossa equipe

Uma geral da festa de
aniversário do Fernando, dia 3/
II, sábado, em Barra Velha. A

gauchada tirou a bombacha e foi

para a praia

Fernando Pedrotti e sua

amiga Mari são os

aniversariantes da semana.

Parabéns!

Sônia e Tata, ele aniversariou no

último dia 8/11. Parabéns é o que
desejam todos os seus amigos.
Tata narrando e a Sônia na

secretaria, assim funciona a parte
campeira do CTG Laço Jaraguaense,
seja só no Domingo no Rodeio ou nos

três dias do rodeio oficial"
Muitas pessoas não percebem a

importância do trabalho que eles

fazem, mas com gente como eles,
fazendo a sua parte, e muito bem, é

que o rodeio se torna um sucesso.

Muito obrigado, Tata e Sônia, por
fazerem parte da Família Laço
Jaraguaense

\\REFLEXÃO"
Um dia para pensar, passear e viver.

Uma hora para lembrar e sorrir.

Um segundo para olhar dentro de si.

Um momento para agradecer a todos

que estão conosco, perto ou longe.

PARTICIPE
O CTG Laço Jaraguaense
convida você a participar desta
página enviando fotos, notas de

aniversário, comentário
(criticando ou elogiando),
curiosidades e/ou assuntos

referentes à tradição gaúcha,
entre em contato conosco, e

teremos o maior prazer em
atendê-lo. Ligue para 371-

45470upeloe-mail.
ctgl j@netuno.com.br- home
page: www.ctgli.com.br
Caso você quei ra receber no�sa
programação via Internet,
entre em contato conosco para
renovarmos seu cadastro.

DIA 15/11
FERIADO NACIONAL
Quinta-feira da Tradição

Gaúcha Especial
8 horas - Treino de Laço <R$
5,00 = 3 armadas)
10 horas - Laçada Individual

(R$ 5,00 = 2 armadas -

ganha 1 churrasco)
12 horas - Churrasco
14 horas ---'- Laçada Individual
- Vaca Gorda CR$ 10,00 = 3

armadas)
16 horas - Vaca Gorda

ESTAMOS TCHÊSPERANDO
NO CTG LAÇOJARAGUAENSE

www.ctglj.com.brAGENDA GAÚCHA
I

GAÚCHOS E GAÚCHAS
DE IDADE NOVA

§ltodeia Critnlla
II,ta,ra.tadaal

MASSARANDUBA - SANTA CATARINA

IMTllse 'as BlaIIa
9,111 11fDI Nllvembra da irnn
Local: Na Sede Campestre do
eTG-Laço i Massarandubense

t!iul}9/H • Tarde dançante
Local: No Galpão do. C.T.G.
Entrada Franca

lIlIlO/l1· Baile: COl\junto CANTOS DO SUL
Local: No Galpão do C.T.G.
Entrada: R$ 5,00

.

llia 11/11 . Tarde dançante
Localí,No·OalpãoAo C.T.G.

..' Entrada Franca "

G-ratlde FatldaMgo
ChiquitO& Bordoneio

DIA 24/NOVE.MBRO/2001
I:..ocal: CTG Laço .Jal"aguaeuse
Ingressos: Anl·ecipaõo R$ 10,00 I No naUe R$ 12,00
Pos('o.s dn Vl»ld,u,; Domarchí Camas.• Casa Carnpeira

DoCeMel· Smorn l,(I1Chc$
biMI�)��� (47) i1 htS47 f $.'1f.._ w�:w r.*JI.i-t't).!l't�

DEM.ARCHI. CARNES
A:�c:.ºq (I: VI\'r.to

f.Qn�; {4'.?j 311-45-41'
e;'fJ\;1U fk�tflI!fr;:hh;:",w�'t'tI'l!thm\»<:om;,jl>r

.

(ASA CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

...,...-.......

'

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

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

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

8/11- Os Serranos - Big Bowlling
9 a 11/11- Rodeio Crioulo do CTG Laço Massarandubense

15/11- Qu inta-fél ra da Tradição Gaúcha - CTG LaçoJ araguaense
24/11- Baile com Chiquito & Bordoneio - CTG Laço J araguaense
25/11- Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
1/12 - Baile com "Os Pacholas" no CTG Do Trote ao Galope

DEMARCHI CARNES

CABATES

IO/ll - Lurdes N. dos Santos

IO/ll - Antenor Galvan
ll/ll +- Aguinaldo Spézia Júnior
ll/ll - Renato Samuel Lenzi

13/ll - Thiago Garcia

l4/ll - Zenilde Spézia
l4/ll � Marcelo Bini

OFERTAS
Filé Americ_ano ........•............................... R.$ 3;95
Patinho Bovino (bife) R$ 5,49

I

�FONE'
(47) 371·4547 FAX' (47) 275·.524 ·JARAGuA DO SUL· se

•
E-m'ail: demarchicarnes@netuno.com.br

Costela Ponta � RS 3,19
língua Bovina RS 1,99
Bucho Bovino (Dobradinha] R$ 0,99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SOCIAL CORREIODO POVO 3ESÁBADO, 10 de novembro de 2001

PAPAI NOEL
O Shopping Center Breithaupt
promove hoje uma superfesta
para receber o bom velhinho, o

Papai Noel. As crianças poderão
conferir um esperto café da manhã
natalino, duendes, brincadeiras,
teatro de fantoches e apresentações
de dança e ter um bate-papo com

o Papai Noel, que vai distribuir

presentes para mais de duas mil

crianças.

SHOW NACIONAL

A Boate Notre prepara mais um

show de nível nacional com a

banda "Engenheiros do Hawaii",
no dia 14 de novembro, véspera
de feriado. Os ingressos poderão
ser adquiridos na loja O Boticário,
Naguchi e no Posto Mime da

Reinoldo Rau.

O governador Esperidião Amin e o prefeito lrineu
Pasold com as representantes da Apae de Jaraguá
do Sul, Maria Dolores Schadeck, Cintia Chiodini
Schmêickel e Mônica Schmidt Schünke, presentes
na homenagem concedida ao H ospital e

Maternidade Jaraçuá, no dia 1 de novembro

o governador Esperidião Amin, o casal Laurita e Wandér Weege
e o prefeito I rineu Pasold

AMIGO da Criança
Um exemplo de solidariedade e bons serviços à comunidade, o

Hospital e Maternidade)araguá recebeu no dia 1 de novembro o

título Amigo da Criança. A solenidade de entrega do, título foi

marcada pela presença de diversas autoridades. O casal Wandér e

Laurita Weege recebeu merecidas homenagens pela constante

colaboração com o hospital.

MARES DO SUL
Uma noite regada com diversos

, drinques tropicais e uma tonelada de
frutas. Assim será a sexta edição da

Noite dos Mares do Sul, no Clube
Atlético Baependi, hoje. A festa

acontece a partir das 22 horas e terá
a animação das bandas In Natura,
de Jaraguá do Sul, e Manchester

Band, de Joinville.

CURSO NA SCAR
O Sesc (Serviço Social do Comér

cio) de Jaraguá do Sul está promo
vendo hoje (10) e amanhã (11), no
Centro Cultural de Jataguá do Sul,
o curso "Recreação e jogos na es

cola", com Fabián Mariotti, mestre
em Recreação, da Argentina.

As sócias-proprietárias da Clínica Corpo & Equilíbrio,
Flávia Dornbusch e Shirley Piccolo VieiraMULHER EMPRESÁRIA

O primeiro Encontro Regional da
Mulher Empresária acontece hoje no
Pathernon The Town House, em
Blumenan. Mais de dez municípios
catarinenses participarão do encontro.

INAUGURAÇÃO
Jaraguá do Sul agora conta com um novo

espaço de saúde, beleza e bem-estar. A

Clínica de Estética e Psicologia Corpo &
Equilíbrio foi inaugurada no dia 7 de

novembro, com um regado coquetel pelas
sócias-proprietárias Flávia Dornbusch

(fisioterapeuta) e Shirley Piccolo Vieira
(psicóloga): Corpo & Equilíbrio fica na

Rua Leopoldo Malheiro, Edifício
Gardênia, Centro, e o telefone é 276-0465.

BODAS
SEMINÁRIO Felicidades ao casal Juliana Botelho e,

Luis Augusto Bettini. Ela filha de Célia

Araújo e José Procópio Botelho, e ele
de Olinda Morandi e Gino Bettini.

Eles casaram-se no dia 3 de

novembro, e estão em lua-de-mel em
Porto Seguro

IDADE NovaNo dia 22 de novembro acontece,
noauditório do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, o seminário ''A

çompetitividade da cadeia produtiva
de confecção com base nas con

dições regionais".

Sávio José Wasch vai comemorar 20

anos de idade, no próximo dia 13,
ao lado da namorada, Daiane, que
lhe deseja muitas felicidades

Floricultura
Florisa

371 8146
371-0515

CENTER

•
CD's - DISCOS - FITAS

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

L
CARGO+

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

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2647

"

Rua Bernardo Dornbusch, 2433

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



INFANTIL SÁBADO, 10 de novembro de 2001

A fofinha
Julia

Vavassori,
filha de

Ivanildo e

Bernadete,
completou no

dia 1 de
novembro 9

meses.

Parabéns!
HALLOWEEN NA GRAFIPEL

Crianças de várias escolas se divertiram
com as histórias de bruxas no novo setor

infantil da Grafipel

Aniversariou no dia 4 de
novembro a bela Rafaela Denise
dos Santos, completando 5 anos.

Os pais, Adilson e Rose, e a

irmazinhã, Camila, parabenizam
a aniversariante

O sorridente Duan Gabriel Müller

completou 1 aninho no dia 9 de
novembro. Quem lhe .deseja
felicidades são seus padrinhos
Sa'lete e Waldemar Schroeder

Completa 2 aninhos na próxima terça
feira (13) o supergatinho Thiago Loss.

Os pais, padrinhos e o tio Rene de

sejam muitas felicidades

Larissa Bompani I<rause, 5

anos, filha de Maísa e Ilson,
da M oretti Automóveis,
enfeitando nossa coluna

I supergatinha Mariele Aparecida

tGielOW completou 10 anos dia 3 de

: overnbro. Os pais, Airton e
"

: f,lessandra, e o irmão, Willian,
�esejam parabéns Rua Walter Marquardt, 284. 371 O I O I • 371 0611

Clínica Santa Cecília
CONVÊNIOS:

Unimed, União Saúde,
Weg, Malwee, Sindicato

da Alimentação

Dr. Herberto Meldau
Pediatra

ENTOSAseI
26/10 - Isabelli Carolina Fabiano

26/10 - Gabriela Cri-stina Reiser

26/10 - Hellen Thácila Nalepa Elert

26/10 - Gabriely da Silva Corrêa
-,

?7/10 - Aline Aparecida Medeiros,

27/10 - Luiz Gabriel Corrêa

28/10 - Cassiana Cristine Wintricke

28/10 - Lucas Alfredo dos Santos Selke

28/10 - Gustavo da Veiga
28/10 - Jonathan Santos Nunes

29/10 - Carlos Roberto da Silva Rosa Neto

29/10 - I<athleen Paes Collaço
30/10 - Vinicius Ramos Jubate

31/10 - Mayara Luna

1/11 - Nathalia Milena I<uester

l/Ir - Thaís Emanuelle Moraes

1/11 - Bianca Larissa Preis

Isabella Ziemann Formigari com a mamãe,
Andréa Luisa, recebe das mãos de Franciene (CP)
o prêmio oferecido pelo Colinho Baby e Oikids

Roupa Infantil e CORREIO DO POVO. Parabéns!

Guilherme Gilson

Marques, também
COm amamãe, Rosi
mara Aparecida,
recebe o prêmio das
mãos de Bianca (CP).
Felicidades!

A AGÊNCIA BETH BORBA MODELOS E
MAN EQU INS Infantis participou, na quinta-feira (1),
de um teste para televisão da Agência Talentos
Brilhantes (SP).

As crianças selecionadas participarão das gravações
do Progrma Caminhos da Fama, transmitido
diariamente na Rede TV!, das 11 às llh30.

As agenciadas que participaram dos testes foram:
EmanuelleJansen (3 anos), Kerolln Gielow (7), Pauline
elos Santos (7), Taline Reinert (9), Emily Franzner

(lO), I<arol Gielow (lO), Luana Francisconi (lO),
Débora Borba (Ll ) e Mayara Tironi Spézia (l2).
Parabéns e sucesso a todas.

*

lltJh
.,...••®

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul rSC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br

*

www.nicolodelli.com.br ROUPA DE CRIANÇA
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H
,
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Parabéns, Massaranduba!

Rua Henrique Conrad, 595
Vilaltoupava - Blumenau

'(47) 321-6000

ESPECIAL CORREIO DO rovo
. ESPECIAL CORREIO DO POVO

ESPECIAL CORREIODO POVO
ESPECIAL CORREIO DO POVO

ESPECIAL CORREIODO POVO

ESPECIAL CORREIO DO POVO

·l{are_mar

Jaraguá do Sul, SÁBADO, 10 de novembro de 2001

T I s
completa 40 anos de Emancipação Político-Administrativa

MASSARANDUBA ESTÁ
COMEMORANDO O 40°

ANIVERSÁRIO NESTE FINAL DE

SEMANA, COM UMA

PROGRAMAÇÃO· FESTIVA
BASTANTE VARIADA, QUE TEM

COMO DESTAQUE o 4° RODEIO

INTERESTADUAL,
PROMOÇÃO DO CTG LAÇO
MASSARANDUBENSE, NA

LOCALIDADE DE CAMPINHA

CENTRAL.

A Capital Catarinense do Arroz está em
.

festa, desde ontem, quandoiniciaram as

comemorações do aniversário do Munid
pio. Visite Massaranduba e participe dos

festejos.

Parabenizamos a população de Massaranduba
.

pelo 40º aniversário de �mancipação
CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, SÁBADO, 10 de novembro de 2001

ROD 10 INTER STADUAL É A
.atração na Semana do Aniversário

o 4° RODEIO INTERESTADUAL, PROMOÇÃO
DO CTG LAÇO MASSARANDUBENSE, É
UMA DAS ATRAÇÕES QUE A CIDADE ESTA
RÁ OFERECENDO NESTE FINAL DE SEMA

NA, PARA ASSINALAR AS COM EMORA

Çõ'ES DO 40° ANIVERSÁ�IO DE EMANCIPA

çÃO DO M UNI CÍ PIO. C�rca de 120 entidades, entre
piquetes de laçadores e centros de tradições gaúchas, de
vários municípios do Rici Grande do Sul e de Santa

Catarina, estão sendo esperados para o evento, que' vai
acontecer na Sede Campestre do CTG Laço

'

Massarandubense, na localidade de Campinha Central.
A programação teve lníclo ontem à noite, com um

fandango 'orqanlzado pelo CTG, às IS horas, e o encerra

mento do torneio municipal de bochas, alusivo aos 40
anos de Massaranduba, no Complexo Esportivo Munici

pal. Para a manhã de hoje (sábado), está previsto o

Passeio Ciclístico Massaranduba 40 anos, com início às
, <'

Sh30, seguido da distribuição dos cartões do Programa
Bolsa Escola do Governo federal, às 10 horas, na Câmara
'de Vereadores, e a entrega das obras de melhorias nas

praças Wilhelm Leu, Rudolfo Oropezza e Harry Froelich.
Ainda na tarde de hoje, o Executivo Municipal inaugura
às 17h30, a reforma e ampliação feitas no Centro de

Educação Infantil Hulda Cardoso (creche) e as melhorias
e ampliação do prédio do Posto de Saúde (no Centro),
onde também está funcionando o Pronto Atendimento
Médico. Para amanhó está previsto um desfile cívico, com
início às 9h30, com a participação do Clube dos
M ataquei ros e diversas entidades, estudantes e 62°
Batalhão de Infantaria de Joinville.
O Rodeio Interestadual, que prosseguirá até amanhã no

final da tarde, consistirá de provas de laço em várias

modalidades, e oferecerá também o Concurso Regional de
Primeiras Prendas e Peões Barriga Verde, da Sa Região
Tradicionalista, do MTG (Movimento Tradicionalista
Gaúcho. Das provas de laçadores, só participarão equipes
de entidades filiadas ao MTG.

Especial CORREIO DO POVO - Massaranduba 40 Anos
Textos: Milton Raasch DRT 436 - se / Fotos: Edson Junckes
Visuol gráfico: Darlon Anocletto
Comercializafão: Mario Ap' Alves Holhl / Tel. (47) 371-1919

,

.'

______-
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Ivo Konell
Deputado Estadual

Horst ReckDesejando ao povo massarandubense votos de

muito sucesso nas comemorações dos 40 anos de

Massaranduba! Vereador PPB

A juventude peemedebista massarandubense, sente-se honrada em participar
do crescimento sócio-econômico e político de Massaranduba neste 40 anos

de emancipação política.
São os votos de José Osnir Ronchi, presidente da JPMDB e de toda a

juventude Peemedebista de Massaranduba.

':JPMDB, o partido da juventude massarandubense".

Apoío:

RONCHI
Assessoria Empresarial
Contabilidade
Tel. (47) 379-1324/3791553
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o comércio lojista na cidade
FORTALECER A ATIVIDADE DO
COM ÉRCIO LOJISJA. ESTA É UMA
META PERMANENTE DA ACIAM

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUS
TRIAL E AGRÍCOLA DE

MASSARANDUBA), QUE REALIZA

PROMOÇÕES P[RIODICAM ENTE E

DEFENDE PROPOSTAS COM ESSE
OBJ ETIVO. A promoção mais recente, ainda
está em curso. É a Campanha 101 Prêmios,
que concede premiações aos clientes, incenti
vando-os a fazerem suas compras no comércio
local.
O primeiro sorteio com a distribuição de 30

brindes aconteceu no dia 31 de outubro e

outros dois já estão previstos para os dias 30
de novembro e 24 de dezembro. A cada R$
30,00 gastos em compras, o cliente recebe

cupons com direito a participar da premiação. O objetivo é estreitar o

relacionamento com os clientes, estimulando-os a fazerem as compras no

comércio de sua própria cidade. Contribuindo, dessa forma, na geração
de tributos e empregos.
A Aciam está propondo que o meio rural seja suprido com mais linhas

regulares de transporte coletivo, para que a população tenha melhor
acesso às compras na cidade. O assunto já foi debatido na Câmara de

Vereadores, mas não prosperou. Conforme o presidente da entidade,
Sérgio Murilo da Silva, a idéia é fixar pelo menos duas linhas principais
de ônibus, com horários de ida e vinda, atendendo as principais localida
des do interior.
A expectativa, segundo ele, é que dando mais facilidade de deslocamen
to até a Sede para a população rural, certamente o comércio contará
com maior movimento. A proposta continua em pé na entidade, à espera
de ser implementada, informa Silva. O assunto' está sendo acompanhado
pelo Núcleo do Comércio.

SÉRGIO MURILO DA SILVA, PRESIDENTE DA ACIAM

Farmácia Kury agora com manipulação de medicamentos
AFARMÁCIAKURY inaugura nospróximos
diasoseumaisnovoLABORATÓRIODE \
MANIPULAÇÃO.

I,
Laboratório este, (funcionará em instalações
na farmácia já existente) que estará apto a

manipular o seu medicamento com total

Segurança, seja em gel, cápsula ou solução.
Além de cremes, loções e shampoos.
O laboratório contará com a presença do
Farmacéutico técnico responsável, além de
uma ampla variedade de matérias-primas,
todas com alto padrão de qualidade e na sua

maioria, provenientes de países como Esta
dos Unidos, Espanha, Itália, China, Japão e

India.
A preparação de produtos manipulados
requer uma seleção criteriosa dos princípios
ativos e uma dose que permita obter o

resultado desejado ao tramento, sem causar

efeitos adversos significativos.
A grande vantagem dos medicamentos

manipulados, é a possibilidade da escolha
de remédios conforme a necessidade de
'cada paciente, conferindo-lhe um tratamen

to personalizado e seguro, evitando tam

bém o desperdício do medicamento já que
você, pode comprar a quantidade exata

prescrita por seu médico. Outro fator
importante, é que o custo do medicamento

manipulado chega até 60% mais barato que o

medicamento industrializado seja ele genéri
co ou não, e tão confiável e eficiente quanto.

A FARMÁCIA KURY, vem acompanhando o progresso de
Massaranduba há 19 anos, buscando sempre a segurança e quali
dade em seus produtos e serviços. Por isto, aproveita esta data
festiva para dividir com você, cliente'amigo, mais' esta feliz novi
dade: nasce na Farmácia Kury, em novembro de 2001, a primei
ra FARMÁCIA DE MANIP�LAÇÃO de Massaranduba.

Parabéns Massaranduba pelos 40 anos de emancipação.
Há 38 anos acompanhamos esta caminhada,

participando e crescendo juntos.
SCSULARROZ)

I
.
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DÁVIO DIZ QUE COMUNIDAD� SSESSORIA EMPENHA-SE
e setor público devem estarengajado a busca de recursos federais e estaduais

o PREFEITO DÁVIO LEU DESTACOU A IM

PORTÂNCIA DO I;NGAJAMENTO DA COMUNI
DADE COM O SETOR PÚBLICO, AO
ENALTECER A COMEMORAÇÃO DO' 40° ANI
VERSÁRIO DE MASSARANDUBA, NESTE
FINAL DE SEMANA. \\0 sucesso do serviço público
significa a prosperidade de todos", comentou, fazendo um

apelo para que toda a população participe ativamente na

busca do crescimento e desenvolvimento do Município.
Queremos Massaranduba, novamente nos trilhos da prosperi
dade -, disse, acrescentando que o governo municipal tem
procurado agir por etapas e em ordem de prioridades.
Inicialmente, a administração empenhou-se em mobilizar as

lideranças políticas em torno de algumas conquistas - relata

-, como a conclusão da rodovia SC-474, na ligação com São
João de Itaperiú, Num segundo passo, o governo municipal
passou a buscar a recuperação da força de trabalho no setor

público, reeducando e motivando os servidores municipais no

cumprimento de suas funções. Também aconteceram provi
dências práticas, como os consertos' em máquinas, tratores,
ônibus e caminhões da frota municipal.
No' setor agrícola, a meta imediata foi articular um plano de

ação e aumentar o apoio ao agricultor, fomentando o desen
volvimento e reorganizando a Patrulha Agrícola, com a

incorporação de mais máquinas, inclusive. A patrulha está à

disposição de todos os agricultores, explica, que constarem

efetivamente como produtores rurais, emitindo notas, tendo
dessa forma, acesso à uma variedade de serviços da Prefei
tura.

No setor urbano foram reformadas as praças e feitas
melhorias no Centro de Educação Infantil Hulda Cardoso

(creche); na Educação, várias escolas começaram a ser

reformadas; Na Saúde, fqi necessário providenciar instala-

o PFL congratula o povo massarandubense

pela passagem do 400 aniversário de
Massaranduba

Almir Trevisani
,
Abilo ZanoHi

Valdir Zapeline
WaldemarMoser

PREFEITO DÁVIO LEU QUER A PARTICIPAÇÃO POPULAR

ções para o Pronto Atendimento Médico, em função da

negociação envolvendo o Hospital SCJ, com mais de 500

atendimentos prestados em outubro, primeiro mês de
'

funcionamento junto ao Posto de Saúde.
Existem também novas obras previstas, para início

imediato, como a conclusão do asfalto na Rua Tomás

Radwanski, no Bairro Guarani-Mirim e a continuidade

da pavimentação da Rua 11 de Novembro,
desde o Centro Esportivo até a Igreja dos

Apóstolos (Comunidade Luterana).

ASSESSOR MUNICIPA\L DE

LANEJAMENTO, ENGENHEI

O CIVIL ROBERTO LEU,
EDICOU BOA PARTE DA

TIVIDADE ESTE ANO NA

LABO RAÇÃO DE PROJ ETOS,
ISAN DO A CAPTAÇÃO DE

ERBAS DOS GOVERNOS

STADUAL E FEDERAL, PARA
NVESTIM ENTOS EM OBRAS

SERVIÇOS, EM DIVERSAS
R EAS. Ele também identificou

Iguns dos problemas sérios do setor

rbano, como as dificuldades decorren

es das construções muito próximas de
ursos d'água e a necessidade de
tualizar o Plano Diretor da cidade.
o mesmo tempo, empenhou-se em

iabilizar ações para o embelezamento
a cidade. Roberto acredita que a

xecução das obras básicas, como as

eformas das praças públicas (como foi

eito), as construções de passeios,
avimentações de ruas, dragagem para

Massaranduba 40 anos! Muitos motivos para comemorar

Parabéns Capital do Arroz!
'

'

Rodovip Guilherme Jensen se 413, Km 13 - Tel. (47) 379-1309 - Massaranduba

Parabéns Massaranduba pelos -

40 anos de progresso e dinamismo.

Tua gente agradece!

ENGENHEIRO CML ROBERTO LEU, RESPONSÁVEL PELO

SETOR DE PLANEJAMENTO

melhor escoamento de cursos d'água, limpezas e outras melhorias,
contribuirão 'por si para tornar a cidade atrante.

Mas ele não descarta projetos mais ambiciosos" como a proposta de

construir o Calçadão na Rua 11 de Novembro (Centro), no trecho em

frente ao Colégio General Rondon.
\\ É uma idéia e havendo boa receptividade na

comunidade iremos colocá-Ia em prática", diz o

engenhei ro.destacando que as características de
terreno da cidade, com áreas amplas e planas,
contribuem para o embelezamento de
Massaranduba.
De acordo com o engenheiro, cerca de R$ 4 milhões
do governo federal estão sendo buscados pela
Prefeitura, neste momento, através de reivindica

ções e projetos encaminhados em diversas áreas,
para serem investidos em obras, a curto, médio e

longo prazos, além de outros R$ 600 mil do gover
no estadual.

Se as reivindicações de verbas derem todo o

resultado esperado, será possível partir para
realizações de maior vulto, como a pavimentação
da estrada que conduz para Benjamin Constant e

outras das principais localidades do interior do

Município.

Parabéns Massaranduba
pelos teus 40 anos de

emancipação.

Ivaldo da Costa
Vereador PPB

Parabéns Massaranduba por
tanto progresso e qualidade

de vida.

Alvair Ricardo Pedrini
PMDB - Diretório Executiva e

Diretório Municipal

&�
PLAOTICOy

ZANOTTI"

LABOMASS
Laboratório de Análises Clínicas Ltda.
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I
calcada sobre a dedicação ao trabalho

MASSARANDUBA ESTARÁ COMPLETANDO
AMANHÃ <DOMINGO/II DE NOVEMBRO) 40
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINIS
TRATIVA, CONFIRMANDO UM CICLO HISTÓRICO
CALCADO NA H ERANÇA DEIXADA PELOS COLO

NIZADORES, DE DEDICAÇÃO QUASE INTEGRAL
AO TRABALHO. Como resultado disso, ergue-se hoje solida

mente no Vale do Itapocu, o Município emancipado em 1961, e

que soube construir uma base econômica, sustentada na indús

tria, no comércio e, principalmente na açropecuáría.
Foi o trabalho incansável de grande número de pioneiros
descendentes de alemães, ital ianos, poloneses e de outras

etnias, que forjaram os contornos deste município, que conta

hoje com 12.545 habitantes e é o 62° �olocado em movimento

econômico no Estado. E que oferece as perspectivas mais

animadoras para a expansão ou fixação de novos empreendi
mentos, resultado da localização privilegiada, cortada pelas SC
413 e SC 474, e bastante próxima de cidades proeminentes
como Blumenau, Jaraçuá do Sul, Guaramirim e Joinville.
O nome Massaranduba é oriqinário de determinada espécie de
madeira de cor rósea (a maçaranduãa), que existia na região.
Os dados disponíveis sobre a colonização não são muitos, mas
sabe-se que foi por volta de 1870, que os primeiros imigrantes
instalaram-se na região hoje compreendida pelas localidades, de
Campinha e Patrimônio. A formação étnica manteve-se inicial
mente germânica (da região de Bruchal, sul da Alemanha),
mesclando-se depois com os italianos e poloneses.
O Município foi constituí-do em 1948, por ato do governador
Aderbal Ramos da Silva. Mas houve retrocesso e a pequena
cidade voltou a ser novamente 2° distrito de Guaramirim,
impasse que só foi solucionado em 1961, quando foi novamente

emancipado, através da Lei Estadual 746, de agosto daquele
ano. Ricardo Witte foi constituído o primeiro prefeito nomeado.

Armindo Sesar Tassi
VereadorPMDB

Parabeniza Massaranduba nesta data
tão importante!

Fofos: Edson Jun(kes

PIONEIROS COMO O FERREIRO GUSTAVO

RODE, COM 92 ANOS, MARCARAM ÉPOCA

Loja Central
ParabénsMassaranduba!

Rua 11 de Novembro 2590 - ((entro
Tel. (47) 379-1926 - Massaranduba

Estrada Ribeirão da Lagoa, s/no
(47) 392-4700
Massaranduba

'!Aao1Jied6fa;,pronii�r�l':Bellr:�'ãnM'
Massaranduba. Parabéns!

Estrada ltapocu, sino - Tel. (47) 379-1379
Massaranduba (

AI.UMASS
Metalúrgica e
Comércio Ltda.

Orgulhosos emparticipar do
progresso desta terra!

II

/

Indústria Química Dipil Ltda.
Rod. Guilherme Jensen, SC 413 - km 13
Massaranduba - SC / Tel (47)379-1342

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAMÍLIA ESTÁ SENDO PIONEIRA
na horticultura sem uso de agrotóxicos

agricultura no futuro. Hoje, Nereu

coloca a produção de

hortigranjeiros, principalmente
alface, nos principais supermerca
dos de Jaraquá do Sul, além de

atender crescente demanda de

outras cidades próximas. É a

constatação de que o consumidor

quer produtos isentos de aditivos

químicos, basta oferecer-lhe.
Pacher faz controle biológico para
afastar os insetos e pragas das

plantações de alface, couve,
repolho e brócolis e utiliza água de

uma fonte de abastecimento da

família, para fazer a irrigação das

plantas, sem adicionar qualquer
substância. Além disso, lava e

embala as hortaliças em sacos

plásticos, identificados, entregan
do o produto nas condições mais

desejáveis. Ele também está

requerendo um selo que identifica-

rá toda sua produção, garantindo
que são ai imentos isentos.

Para fornecer ai imentos com
/

qualidade, Pacher busca constante

mente novas informações e orienta

ções com os técnicos da Epagri. E

planeja também destinar uma

parte da lavoura de arroz, de 48
.

morgos, para desenvolver a

rizicultura nas mesmas condições
do projeto das hortaliças, ou seja,
sem o uso de pesticidas ou qual
quer outra substância que não seja
natural.
A propriedade dos Pacher, além de
atender consumidores, cada vez

mais interessados nas verduras
produzidas sem o uso de produtos
químicos, começa a tE:r grande
movimento de grupo de alunos
enviados pelas escolas da região e

de excursões organizadas pela
Epagri.

'

o CASAL NEREU E MIRTES PACHER TEM EM COMUM O
GOSTO PELA VIDA NO MEIO RURAL. FOI ESSE INTERESSE

QUE FEZ ELES TRANSFERIREM RESIDÊNCIA DA CIDADE
PARA UMA PROPRI EDADE NA LOCALIDADE DE FU NDO

SUECO, A UM QUILÔMETRO DA BR-280. Ali instalados, com os

três filhos, Vanda, de 17, Pablo, de 14 e Arceste, de 12, Nereu e

M irtes começaram a se envolver com sua atividade preferida, a lide

no campo.
E foram mais longe. Iniciaram uma plantação de hortaliças, sem

utilizar defensivos e adubos químicos, que já sinaliza como será a

A NOS

e uma vida muito tranqüila
pela frente.

Parabéns, Massaranduba.

---� -

FAMÍLIA PACHER INSTALOU PROJETO PARA PRODUZIR ALIMENTOS PUROS,
NA LOCALIDADE DE FUNDO SUECO

MASSARANDUBA

Estrada do Rio Bonito - Rua Rodolfo Francisco de Souza Filho, 111- Rio Bonito - Massaranduba - se - www.hotelfazenda.tur.br

•

I Lt
Parabéns Massaranduba pelos 40 anos!

Rua 11 de Novembro, 3350 - Tel. (47) 379-1560 - Tel/fax'379-1282
Massaranduba - se
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ser rentável e anima os produtores
A SAFRA DE .ARROZ DÁ SINAIS POSITIVOS
E ESTÁ ANIMANDO OS AGRICULTORES EM
MASSARANDUBA. A tendência é de melhor

remuneração para os produtores nesta safra,
diferentemente do ano passado, quando a produ
tlvljíade agradou, mas os preços não

corresponderarn. Se as condições gerais de desen

volvimento das lavouras forem mantidas, o que

depende fundamentalmente do clima; a colheita será
mais uma vez bastante satisfatória no Município.
Na semana passada, a Cooperativa Juriti estava

negociando a saca de 50 quilos do produto a R$
16,00, mas em algumas regiões do Estado' de Santa

Catarina, o preço já subiu para R$ 17,00. São sinais

positivos, que levam a acreditar que vem aí mais
uma safra boa, com reflexos positivos sobre toda a

economia massarandubense, pelo terceiro ano

consecutivo. \\ Poderá ser a rnelhpr das três", arrisca
a engenheira agrônoma Cristiane Mara Fiedler,
gerente de Produção da cooperativa.
Segundo ela, os produtores estão caprichando
mais no cultivo, adotando as técnicas recomenda

das, como fazer análises de solo para usar os

produtos necessários da forma mais adequada"
além de fazer adubações corretamente e. utilizar

as sementes recomendadas. Por conta desses

cuidados, os produtores de Massaranduba deram
salto na produtividade, na última safra.

Agricultores que colhiam em média 120/140 sacas

por hectare, colheram até 180 sacas por hectare.
Níveis que podem ser repetidos e melhorados,
desde que o cultivo continue sendo feito com

grande dedicação. Os números confirmam este

período de bons resultados. A Cooperativa nunca

recebeu tantos grãos, em toda a história da enti

dade, como no ano passado. Em razão disso os

investimentos não pararam. Mais um silo está
sendo construído no complexo mantido pela coope

rativa, no Bairro Patrimônio, além de outras

unidades instaladas nos últimos dois anos.

Fofos: Edson Junckes

Parabéns terra maravilhosa

por teus 40 anos!
Parabéns Massaranduba!

Loja Baumgarten
RELOJOARIA E ÓTICA, FOTO E FILMAGEM

Rua II de Novembro, 2450 - Massaranduba - se - Tel. (47) 379-1681
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DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NA SEMANA DE 11 A 17/11

DISPUTA ACIRRADA

(GLOBO, DOM, 12:45 H)
A concorrência será grande, assim
como o clima de romance, no

episódio "O Olho Grande do Dono",
do programa "Sandy e Júnior". Com
a organização ,de Sandy e Rebeca, a
turma se divide para apresentar o

melhor projeto da nova cantina do

colégio. Nessa briga, que teve a

votação dos alunos, Alvinho é o

vencedor. Ainda no episódio, Sandy e

Bruno descobrem-se apaixonados sob

o olhar invejoso de, Patty.

MOÇA BONITA

(GLOBO, DOM, 13:25 H)
..Mariana Ximenes, a Izabel de "A
Padroeira", é a convidada do "Gente

Inocente". A atriz é homenageada
com um balé infantil. As crianças
fantasiadas de noviças também vão

interpretar um esquete com o

encontro de Celi, de "Andando nas

Nuvens", e Bionda, da novela "Uga
Uga", para ajudarem a Isabel de "A

Padroeira" a não ir para o convento.

GUERRA DOS SEXOS

(SBT, DOM, 14: 15 H)
O "Qual é a Música?", com o

apresentador Silvio Santos, traz, no
time masculino os cantores Vavá e

Rodrigo Pavanello, ex-integrante do

grupo Dominó, e o 'humorista Tiririca.

Eles enfrentam a equipe feminina
composta pelas integrantes do grupo
As Malandrinhas, Fabiana e Lívia e

pela atriz Vanessa Vholker, a Giovanna
de "Pícara Sonhadora". O cantor Vavá

ainda interpreta "Tua Cara".

BARRACO À VISTA

(SBT, DOM, t 5 H)
Alessandra Scatena, a eliminada da

"Casa dos Artistas", conta detalhes da

convivência com o restante do grupo
no "Domingo Legal". A loura, que é

ex-assistente de palco de Gugu
Liberato, vai "lavar a roupa suja" no
palco do programa. 'Enquanto isso,
Matheus Carrieri, Taiguara, Leandro
Lehart, Marco Mastroneli, Supla, Mary
Alexandre, Nana Gouveia, Núbia
Ólive, Bárbara Paz e a cantora Patrícia

Coelho permanecem na "Casa dos

Artistas".

BOA MÚSICA
(REDE BRASIL, DOM, 19 H)
A banda Kid Abelha, formada por
Paula Toller, George Israel e Bruno

Fortunato, é a convidada de José
Maurício Machiline no programa "Por
Acaso". Eles tocam os "hits" "O Rei do

Salão", de George Israel e Paula Toller,
"Como Eu Quero", de Leoni e Paula

Toller, "Eight Days a Week", de Paul

McCartney.

JOGO DISPUTADO

(GLOBO, DOM, 22:50 H )
O "No Limite - 3", realizado no estado

.

do Pará, entra na fase metal. Na

próxima etapa, as equipes Água e Fogo,
agora com cinco integrantes cada uma,

enfrentarão duas provas. A vitoriosa de

uma delas terá com recompensa assistir à

apresentação do grupo de forró

Falamansa, que passou pela Praia do

Cocal para fazer a festa com os

aventureiros do "No Limite - 3".

DRAMALHÃO
(SBT, SEG A SEX, 18:05 H)
"A Alma Não Tem Cor" é a mais nova

trama mexicana do SBT. Na história,
,

Guadalupe casa-se com G milionário

Lisandro para salvar o pai da falência.

Com o passar do tempo, Guadalupe se

apaixona pelo moço e fica grávida. Os.
problemas começam com o nascimento

da criança, que é negra sendo que os pais
são brancos. Lisandro desconfia que a

mulher o traiu e os dois se separam. Na

verdade, a menina tem as características

genéticas da avó Macaria, que é negra.

ECLÉTICO
(GLOBO, SEG, 23 H)
João Gordo recebe a banda Inocentes,
uma das primeiras de punk no Brasil no

"Gordo a Go-go". A outra convidada

do programa é a cantora "country"
Paula Hunter. Max Fivelinha, o "enviado

especial", visita o museu do Zé do

Caixão e mostra várias curiosidades do

local.

E O VENCEDOR É •••

(MTV, SEX, 22 H)
"MTV Europe Music

Awards 2001" é a premiação dos

melhores de 2001 realizada em Frank

furt, na Alemanha. A apresentação fica

a cargo dos atores Ben Stiller e Chris

tina Ricci. Entre os indicados estão

R.E.M, Gorillaz e U2. Concorrendo a

"Melhor Artista Feminino",
Mariah Carey, Janet Jackson, Jennifer
Lopez e Mado'nna. Os indicados para
"Melhor Cantor Masculino" são

Eminem, Ricky Martin, Shaggy e

Robbie Williams.

Luiza Dantas/CZ N

Juca de Oliveira, o Dr. Albieri de "O Clone"

IEM FOCO: JUCA DE OLlVElR�A �_PO_R_C_A_RO_L_IN_A_M_A_R_Q_U_ES
POpTEVÊ

ENTRE A RAZÃO

"CD'E'', Nas "aulas", era o que mais participava. O
"cursinho", no entanto, não bastou para o ator. Assim
que conseguiu urn tempo entre as apresentações da

peça "Caixa 2", de sua autoria, e a preparação para a

novela, decidiu fazer urn "intensivão". Pediu ajuda ao
Departamento de Genética da Universidade Federa! de

Recife e ficou "matriculado" durante três semanas,
aprendendo tudo o que podia sobre o assunto.

O aprendizado foi tão saboroso para Juca que
ele mesmo passou a ter teorias próprias para a

necessidade de uma clonagem humana. "Estudei

durante muito tempo, mesmo antes na novela, tudo

ligado ao comportamento dos animais", revela. O
ator acredita que as dificuldades encontradas pelo
homem em seus relacionamentos são provenientes
de mudanças genéticas em centenas e centenas de

anos. "Infringimos normas genéticas ao longo dos

anos. Temos más formações psicológicas", teoriza.
Pensando dessa forma, não há de surpreender que
Juca seja completamente favorável à clonagem
humana. "É uma razão simples. Vivemos o

momento mais grave da humanidade. Embora

tenhamos evoluído, a constatação é de que pioramos
muito. A clonagem serviria para perpetuar uma

espécie livre dessas aberrações. A solidariedade, o
amor ao próximo, é uma característica genética que
foi modificada", filosofa.

Se pudesse clonar alguém, Juca escolheria três

brasileiros. "OscarNiemeyer,OrlandoVilas-Bôas eDarcy
Ribeiro. Todos homens geniais e revolu-cionários",
enumera.O próprioator temmuito desse perfil. Trabalha
em tevê contratado apenas por obra - "Preciso dessa

independência"- e vive, basicamente, ,da bilheteria de

suas premiadas peças. Ator consagrado nos palcos, foi
exatamenteno teatro queJuca descobriuaveiade escritor.
Já escreveu sete peças, entre elas "Meno Male", "Caixa
2", "Qualquer Gato Vrra-Lata Tem uma VIda Sexual
mais Sadia que a.Nossa", sendo que as duas últimas estão
em cartaz há mais de três anos. Depois da novela, Juca
prepara-se para atuar no filme "Os Piadistas", de Sérgio
Rezende, eutilizao tempo que sobra entre umagravação
e outra para 'escrever mais um texto: "Tema Caipira",
peça na qual tambémvaiatuar. "Costumo dizer que tenho
um pacto com os deuses do teatro, por isso minhas

peças sempre dão certo", reconhece, modestamente.

Juca de Oliveira tem muito

de Augusto Albieri. E vice

versa. As semelhanças não se

limitam às espessas sobrance

lhas, que fazem do cientista da

novela das oito da Globo um

homem ainda mais misterioso.

No confortável quarto de ho

tel em qúe se hospeda no Rio

de Janeiro, quando está na

cidade para gravar a novela "O

Clone", livros sobre genética e

teorias da evolução se mistu

ram a leitutasmenos ortodoxas,
como um livro sobre a religião
budista. O ator fala com pro

priedade e entusiasmo sobre os

mais diversos assuntos. Com

olhar ressabiado de quem vive

há mais de 20 anos no "mato"
- ele mora em urna fazenda na

zona rura! de Itapira, interior de
São Paulo -,Juca discorre sobre
seu trabalho na trama de Glória

Perez. Um pouco mais à von

tade, entusiasma-se ao comen

tar a repercussão do persona

gem nas ruas. "Recebo até cartas.

Quando passo na rua, as pes
soas dizem: 'cuidado ele vai te

clonar"', diverte-se Juca, de 66

anos, e que há37 atuaem televisão
Inicialmente, o ator foi son-,

dado porDenise Sarraceni para
fazer a novela. Ela iria dirigir a
trama, que foi passada a Jayme
Monjardim. "Ela ligou para a

fazenda, traçou um perfil do
personagem e topei fazer. Aí,
ela me disse que seria uma no

vela inteira. Não declinei. Já
havia gostado do que tinha ou

vida", recordaJuca, que não faz
Uma novela inteira desde 1995,
quando foi o Padre Antônio

em "As Pupilas do Senhor

Reitor", do SBT.
Satisfeito com o papel.juca

só tece elogios aAlbieri. "É um

personagemmuito interessante.

É denso, não é maniqueísta e

gera urna série de possibilida
des", justifica.Antes de começar
a gravar, Juca fez urna intensa

pesquisa para traçar a perso
nalidade do cientista. "É urn

assunto cabeludo. Não poderia
entrar nessa sem saber a gênese
da personagem", pondera. Por
isso, aproveitou cadaworkshop
promovido pela produção da

novela com ouvidos de aluno

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PERVERS
"ingenu idade

I ete Coelho esbanja entusiasmo com a

olta à tevê. E não poderia ser

diferente. A vilã Alessandra, de "As

,

ilhas da Mãe", vem roubando acena

com suas armações. E nesta semana ela

inda passa por maus momentos. Isto

orque de-pois de servir de cúmplice
o seqüestro da pequena Amadinha,
ersonagem de Ana Beatriz Cisneiros,

I'
vilã ainda será desmascarada pela

I !, enina, que não demora muito para
II econhecê-la. Mas Alessandra,

.

ssimulada como ela só, consegue
espistar Amadinha e também

osalva, personagem de Regina Casé,
ue não percebe que Alessandra era a

eqüestradora da filha. "Ela é bastante

sperta. Não vai ser tão fácil destruir
eus planos", avisa Bete em tom

.' 'ameaçador". A atriz assume que está

e divertindo muito com as maldades

a personagem. �'É uma luta
esenfreada pelo poder, pelo dinheiro.
la tem uma loucura absurda pelo
onsumo", define.
a primeira vez que Bete encara uma

ilã na tevê. Com 28 anos de carreira,
atriz mineira de Belo Horizonte

I dmite que foi bem mais assídua no

,
I eatro e tenta, assim, justificar os
oucos trabalhos na televisão. "Não

enho preconceito com a tevê, mas não
scondo minha preferência pelo
eatro", admite a atriz de 39 anos.

anto é verdade que Bete só estreou

a tevê em 1991, como aJezebel de
'Vamp", de Antônio Calmon. Depois
isso, atuou em diversos espetáculos
e teatro como "Processo", de Gerald
homas, e "Cacilda!", de José Celso

,
artinez Corrêa. Há quatro anos fora

I
'

a telinha � a última novela foi "Serras

J�zuis", da Band -, a volta de Bete se
I ,

: ,dá exclusivamente por um "ultimato"

; I

�ado porJorge Fernando, diretor de

'11'As Filhas da Mãe" e pelo autor Sílvio
tle Abreu. "Não dá para ignorar um

I
convite feito pela dupla. Eles são os

próprios argumentos", garante a atriz,
Aue também atuou em."Éramos Seis",
::le Rubens Edwald Filho, além dos
I

"remakes" de "Sangue do Meu
Sangue", como a abolicionista Cecília,
em 1996, e "Ossos do Barão", no ano

II rguin",
ambas no SBT.

VARIEDADES!TV SÁBADO 10 denovembro de 2001

Pedro Páulo Figueiredo/CZN

Bete Coelho, a Alessandra de "As Filhas da Mãe"

<'
P - Qual a sensação de fazer "As Filhas da Mãe"

depois de emendar uma série de trabalhos de época?
R - É 'sensacional. O naturalismo do Sílvio de Abreu tem

um pé na fantasia. Ele dá um tom de humor tão grande que
fica "non sense". Esse é o diferencial. Eu perdi aquele ar

sisudo das novelas de época, do teatro. A mudança
começou no visual. Dei uma clareada no cabelo, afinei a
sobrancelha, que era a marca registrada no meu rosto.

Aquela Bete com cabelo preto, rosto branco, sobrancelhão
não existe mais. De resto, foi voltar ao ritmo intenso das

gravações.
P - Houve alguma dificuldade por você estar fora da

tevê há quatro anos?

R - Não. O fato de eu ter começado a gravar a novela na

Itália foi muito importante. Só eu e a equipe. Isso me deu

uma "amaciada" muito boa. Me senti muito mimada. A

liderança do Jorginho Fernando foi muito especial e isso me

ajudou bastante. Ele tem o poder de garantir qualidade e

felicidade à equipe. Sempre me diz para eu tirar um pouco
deste ar intelectual do rosto, para eu me divertir, ter prazer.
É isso que estou fazendo: me divertindo. Detesto esse racio

cínio de que fazer televisão é apenas cumprir uma função.
P - Como está sendo a experiência de fazer comédia na tevê?

R - Ninguém precisa fazer careta para ser engraçado. Tinha
medo de fazer humor na tevê, já que sempre tive inclinação
para o trágico. O humor tem surgido das situações. O ator

não precisa necessariamente fazer gracinhas em cena. Isso é

muito chato. Quando a cena já vem recheada de humor,
você não precisa inventar nada porque já é engraçado.
P - O que chamou mais sua atenção na Alessandra?

R - O descompromisso que ela tem com as pessoas. É
quase beirando a loucura, porque a novela é cômica. Não é

uma maldade dramática; é algo lúdico. A Andréa Beltrão

tem sido uma parceria fantástica. Nunca havíamos

trabalhado juntas. O raciocínio das duas irmãs está muito

ligado ao consumo desenfreado. A personagem também

possibilita muita movimentação.

. fII'Me sinto muito gostosa.
"

REGINA CASÉ, a Rosalva de
"As Filhas da Mãe". A atriz

. conta que faz sucesso com

os homens e que desde os

13 anos não passou um dia

sem estar casada ou sem

namorado. Acredita que
ser bonita, loira e ter olhos
azuis é muito bom para as

. revistas. Mas na vida real,
os homens gostam de

bunda, de peito, de uma

pessoa animada, que seja
ativa e não passiva.

"Sempre quis ser mãe antes dos 30. Como faço 28 agora/ o

prazo vai ficar apertaria. Mas vou conseguir. "

ANGÉLICA, apresentadora do "Bambuluá", que pretende se casar

no ano que vem e no seguinte ter um filho com o empresário
Luiz André Calalnho."

"Eu não sou bonzinho. Eu trato mal quem me trata mal."
MIGUEL FALABELLA, o Caco Antibes do "Sai de Baixo", justifi
cando sua atitude ao partir para cima de um homem que deu

socos no vidro da van em que o atar se encontrava após ser

cancelada uma gravação do humorísticó.

"Aqui o glamour está a quilômetros d,e distância. Nunca vi

essa palavra em toda a minha carreira. "

BEATRIZ SEGALL, que fez uma participação como Miss Brown

em "O Clone", que admite ter sido muito influenciada pelo glam
our das divas de Hollywood quando decidiu ser atriz.

'A mulher mais sexy do mundo é a minha." FÁBIO ASSUNÇÃO,
sobre Priscila Borgonovi, com quem acaba de reatar e planeja
se casar em abril do próximo ano.

"No GLS/ eu sou o S." ANA PAULA ARÓSIO, que costuma ir a

festas freqüentadas pelo público G LS, sigla para gays, lésbicas
e simpatizantes.

"Não sou tão irresistível assim." DADO DOLABELLA, o Robson de

"Malhação", sobre boatos de que estaria namorando Daniele

Winits, Susana Werner e Daniela Sarahyba. O ator, campeão
de cartas da Globo, é considerado o galã do momento.

"Qualquer pagodeiro é um gato." THIAGO LACERDA, o Adriano

de "As Filhas da Mãe", criticando o fato de que hoje em dia

qualquer homem que aparece na tevê é considerado bonito. O

ator diz que se acha um cara bonito quando se olha no espelho,
mas que as pessoas exageram .sobre sua beleza.

'Acho que é porque eu sou um ótimo ator." RAUL CORTEZ, o

Arthur Branáão de "As Filhas da Mãe", comentando porque
Sílvio de Abreu fez questão de sua presença no elenco da novela.

"Sempre são as mulheres que querem cssst; mas no meu caso

chega até a ser engraçado. Eu quero e a Andréa fica me

enrolando": MÁRCIO GARCIA, apresentador do "Gente Inocente",
sobre a namorada, Andréa Santa Rosa, com quem mora junto
há um ano, mas planeja casamento com igreja e festa.

"O glúteo faz parte da personalidade da pessoa":
CLÁUDIA RAIA, durante o "Domingão do Faustão", no momento

em que teve de escolher a perna mais bonita de alguns modelos

que estavam no programa. A atriz'pediu para eles virarem de

costas e se enrolou ao justificar o pedido ..
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JARAGUÁ DO SUL - RUA ,EMÍLIO C. JOURDAN
, )

SALA fILME/HORÁRIO GÊ'NfRO

./ ....

T

REFÉM DO SILÊNCIO
15h - 17h15 - 19h30 - 21h45

1 p

COMO CÃES E GATOS
15h15 - 17h

A2

Os OUTROS
19h - 21h15 '

S

OLHOS FAMINTOS

3 15h30 - 17h30 - 19h30 . 21h30

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

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

SALA flLME/HORÁRlq

13:45 - 15:45-17:45-19:45- 21:45 'OESEGUNJAAQU''''

1 Os OUTROS

14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00
S

OLHOS FAMINTOS
2 13:30-15:15-17:00-18:45-20:30-22:10 ISEXT'SÁBOOOEOOM'''''' T

A CARTADA fINAL
14:15 - 16:'45 -19:10 � 21:45

P

CO'MÓ CÃÉS' E 'GÁTOS
14h -15h45

A4

DOCE TRAPAÇ'A
19h15 - 21h40

C

5 A SOMBRA DO VAMPIRO

13h45· 15h45 - 17h45· 19h45· 21h50
D

OLHAR DE ANJO

13h30· 15h40 - 17h50 - 20h - 22hlO
D

6

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

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

JOINVILLE - RUA VISCONDE DE TAUNAY

fILME/HORÁRIO GÊNEROSALA

OS OUTROS

14h - 16h - 18h - 20h - 22h
1 S

OLHOS FAMINTOS

13h45 - 15h30 - 17h30 - 19h45 - 21h45
2 T

A CARTADA FINAL

14hlO - 16h30 - 19h - 21h30
3

P

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

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

Jornal

CORREIODOPOVO

Anuncie: 370-8649

RETORNO
, .

as origens

i�
l
�
I
\\
\\
�

MÚSICA: "Pétala", de, Djavan. �
O melhor do guarda-roupa: Sunga. i
MULHER BONITA: "A minha, Adriana Ortis". ii
HOMEM BONITO: Reynaldo Gianecchini.
CANTOR: Lenine, Zeca Baleiro e Caetano
Veloso.

, CANTORA: Gal Costa e Elis Regina.
ATOR: Otávio Augusto.
ATRIZ: Aracy Balabanian. Sem fazer novela na Globo desde "Deus Nos Acuda",
O QUE NÃO PODE FALTAR NA GELADEIRA: Água q

I d d� em 1992, Jandir Ferrari sentiu falta da popu ari a e

e frutas. i I
a proporcionada pela emissora. Assim que entrou em 'A

PROGRAMA DE ÍNDIO: "Ir a inaugurações de .

Padroeira", na pele do capitão do mato Inocêncio, o ator
academias"
A MELHOR VIAGEM: "Para Fernando de logo passou a ser mais notado nas ruas, mesmo se

Noronha e Porto de Galinhas no ano passado". tratando de um papel pequeno. "Em contrapartida, tive a

BEBIDA: Cerveja. oportunidade de fazer ótimos papéis fora da Globo. E

CARRO: Chevrolet Blazer. isso também conta muito", acredita Jandir, que emendou

ESCRITOR: Manoel de Barros. � novelas nos últimos anos. Atuou em "Éramos Seis",
"Sangue do Meu Sangue", "Colégio Brasil" e "Dona

Anja", todas no SBT. Logo após fez "Mandacaru", na
extinta Manchete. "Depois dessa maratona, fiquei cheio
de novela. Mas agora já estava louco para fazer uma",
admite.

Jandir Ferrari, o Inocêncio de, liA Padroeira"

ARMA DE SEDUÇÃO: "Ser carinhoso".
FILOSOFIA DE,VIDA: "Ser feliz sempre que

possível e encarar tudo pelo lado bom".

MELHOR NOTÍCIA QU E GOSTARIA DE RECEBER:

"Que 'minha mulher está grávida".
MANIA: Ser feliz.

Tanto q.ue não se importou com o fato de o personagemMELHOR COMPRA: "Passagens aéreas para
Fernando de Noronha". ill

em "A Padroeira" ter começado sem muita função na

I trama. "Ele estava engatinhando, mas aos poucos foiSONHO DE CONSUMO: "Uma casa em Porto de f

Galinhas". crescendo e pegando fôlego para divertir", avalia Jandir,
SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA: Respeito. que diz estar tendo um número cada vez maior de cenas

FRASE DE IDENTIFICAÇÃO: "É incrível a força para gravar no decorrerda novela. o lado cômico do

que as coisas parecem ter quando elas
�...
' personagem entusiasma, e muito, o ator. Lembrado até

precisam acontecer". � hoje pelo Gino, o "filhinha" de Dona Armênia vivida por
INVEJA'. "Na-o tenho.". I

A B I bani "R
.

h d S ""D N� racy a a anian em arn a a ucata e eus os

LUXÚRIA: "Tudo vale a pena". i Acuda", Jandir já fez bastante comédia. Antes de "A
COBIÇA: A felicidade. I Padroeira", integrou o elenco fixo do "Megatom" e

IRA: "Quando sou desrespeitado". �

PREGUIçA:'''De ir em inaugurações". I participou do "Zorra Total". "Gosto muito de humor.

VAIDADE: "Cuidar da pele". I Quando falo que tenho a obrigação de ser feliz é por
m_ --'.� isso. Levo tudo para o lado mais leve", conta.

NOME: Jandir Carvalho Leite.

NASCIMENTO: 27 de julho de 1965, em
Presidente Prudente, S P.

APELIDO: Jândi.
ESTRÉIA: Como Toninha Carrada em

"Mandata", de 1987.

NA TEVÊ: "Casseta & Planeta, Urgente !",
telejornais e "Sítio do Pica-pau
Amarelo".
Ao QUE NÃO ASSISTE NA TEVÊ: Programas de

auditório e de fofocas.
O QUE FAZ NAS HORAS LIVRES: "Procuro sair

com os amigos, me exercitar e até .�
viajar".
SE NÃO FOSSE ATOR, SERIA: Professor de

Educação Física Ou Teatro.

No CINEMA: "Noite Americana", de

Françoise Truffaut.
LIVRO: "Livro Sobre o Nada", de Manoel
de Barros.

PRATO PREDILETO: Fi lé à Osvaldo Aranha.
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.rapidinhas
I Ip "Pequenas Empresas Grandes Negócios"

Waz um panorama da indústria de produtos de

releza.Entre as reportagens, os batons, sombras
e blushes produzidos sob encomenda para

marcas que não têm fabricação própria, e os

Famas de frutas e flores . O programa tem a

lapresentação de Esther Jablonski. GLOBO,

rMlNGO, 7:30 H.

A atriz Denise Fraga revive a engraçada história
da baiana Josi no quadro "Retrato Falado" do
"Fantástico". Na história, a moça muda-se para

Arapiraca, uma cidade pacata. Até que Josi
conhece dois irmãos emantém J.llTI romance com

a dupla. Isabela Garcia, Heitor Martinez e

HumbertoMartins parricipamdo quadro. GWBO,
DOMlNGO, 20:30 H.

l!AtléticoMineiro eVasco se enfrentam empartida
�álidapelo "CampeonatoBrasileiro".Acidade

tle São Paulo acompanha o jogo entre Grêmio

f Palmeiras GWBO, DOMlNGO, 15:45 H.

O político Tasso Jereissati, que tem planos de

candidatar-se à Presidência da República, é o

convidado de Marília Gabriela no "Gabi".

REDE TV!, DO.MINGO, 24 H.

O "making of" do beijo entre Sandy e Daniel

Del Sarto, o Bruno do seriado "Sandy eJúnior",
e os bastidores da participação de Flávia Ales
sandra e SidneyMagalno "Altas Horas". "Video
Show" . GWBO, SEGUNDA, 13:50 H.

os seus
.

. , ..

momentos íntímos
f54mor é poesia. Poesia se' alimenta da

inspiração que 'um agradável momento pode
.' , proporcionar",

KalahariMotel. dando-lhe todos os

motivospara amar e desfrutar de conforto,
privacidade e satisfação.

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

PENSANDO UM

pouco na morte
Creio que esta minha coluna é lida em aproximadamente
três minutos. Pois bem: segundo as estatísticas, neste

espaço de tempo irão morrer 300 pessoas, e outras 620 nascerão.

Talvez eu demore meia hora para escrevê-la: estou concentrado .no meu

computador, com livros ao meu lado, idéias na cabeça, carros passando lá fora.
Tudo parece absolutamente normal à minha volta; entretanto, durante estes 30

minutos, 3 mil pessoas morreram, e 6,2 mil acabam de ver, pela primeira vez, a

luz do mundo.
.

Onde estarão estas milhares de famílias que apenas começaram a chorar a perda
de alguém, ou rir com a chegada de um filho, neto, irmão?
Paro e reflito um pouco: talvez multas destas mortes estejam chegando no final de
uma longa e dolorosa enfermidade, e certas pessoas estão aliviadas com o Anjo
que veio buscá-las. Além do mais, com toda certeza, centenas destas crianças que
acabam de nascer serão abandonadas no próximo minuto, e passarão para a

estatística de morte antes que eu termine este texto.

Que coisa. Uma simples estatística, que olhei por acaso - e de repente estou

sentindo estas perdas e estes encontros, estes sorrisos e estas lágrimas. Quantos
estão deixando esta vida sózinhos, em seus quartos, sem que ninguém se dê conta

do que está acontecendo? Quantos nascerão escondidos, e serão abandonados na

porta de asilos ou conventos?

Reflito: já fui parte da estatística de nascimentos, e um dia serei incluído no
número de mortos. Que bom: eu tenho plena consciência de que vou morrer.

Desde que fiz o caminho de Santiago, entendi que - embora a vida continue, e

sejamos todos eternos - esta existência vai acabar um dia.

As pessoas pensam muito pouco na morte. Passam suas vidas preocupadas com
verdadeiros absurdos, adiam coisas" deixam dê lado momentos importantes. Não
arriscam, porque acham que é perigoso. Reclamam muito, mas se acovardam na

hora de tomar providências. Querem que tudo mude, mas elas mesmas se recusam

a�tt ,

Se pensassem úm pouco mais na morte, não deixariam jamais de dar o telefonema

que está faltando. Seriam um pouco mais loucas. Não iam ter medo do fim desta

encarnação - porque não se pode temer algo que vai acontecer de qualquer jeito.
Os índios dizem: "Hoje é um dia tão bom quanto qualquer outro para deixar este
mundo." E um bruxo comentou certa vez: "Que a morte esteja sempre sentada ao

seu lado. Assim, quando você precisar fazer coisas importantes, ela lhe dará a

força e a coragem necessárias."

Espero que você, leitor, tenha chegado até aqui. Seria uma bobagem assustar-se

com o título, porque todos nós, cedo ou tarde, vamos morrer. E só quem aceita

isso. está preparado para a vida.
.

REFLEXÃO
De Robert Fulghum (em "Tudo que eu precisava saber aprendi no jardim de

infância"):
"Uma boa parte do meu trabalho como pastor está ligado à morte e aos mortos. O

quarto de hospital, o cemitério, o;; ritos finais. Estas coisas terminaram por moldar
a minha vida de uma maneira muito diferente. Eu já não fico tanto tempo
pensando que a grama está alta, qem engraxo meus sapatos de modo que fiquem
brilhando como espefho. Eu já não buzino quando o sinal abre, e o carro da frente

não anda: Tampouco fico preocupado em matar-aranhas que fizeram suas teias na

minha igreja.
"Muito pelo contrário: quando.tenho um tempo livre, vou até a Taverna Buffalo, e
escuto a banda que está tocando. Um índio pede silêncio, nos olha, e diz: 'O que
vocês estão esperando? Venham dançar!'
"E eu vou. Danço e me divirto. Sem nenhuma sensação de pecado."

uma
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•

Imobiliária Menegotti Ltda .

•

http://www.immenegotti.hpg.com.br e-mail: immenegotti@netuno.com.br

(47) 371-0031
\

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

IMOBILIARIA

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

..
5242 CASA - 'VILA RAU - R.SAO MIGUEL,II o - CASA DE

• ALVENARIA, COM I SUITE, 2: QUARTOS, SALA, COZINHA,
WC, LAVANDERIA, GARAGEM E CHURRASQUEIRA. Área do

terreno 539.00 m2 Área Benfeitorias 160.00 m2 Preço: 50,000.00

!st.NrQ AtVrbNIO - ..':R�,�,;c;r\\..
LOTE 799, 03 Q hS.i�lEA�,e�PA/úÊ) A, GARAGEt-::t,EM

ALVENARIA: BWt:�It'AVAN[j�R1A., CALÇADA EM VOLTA DA

CASA. Área do terreno 399.00 m2 Área Benfeitorias 66.50 m2
'"

.v

:,S!;; �. '

n._� _ _ I,.. I'\r.n "",
5225 SOBRADO • VILA RAU - R.ANTON FRIERICHS LOTE
N° 37 - PARTE SUPERioR: 03 QUARTOS, SALA, COPA/
COZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA. TÉRREO: 03

QUART0S, SALA, COPA/COZINHA,.WC, LAVANDERIA,
GARAGEM P/3 CARROS. Área do terreno 300.00 m2 Área

Benfeitorias 306.00 m2 Preço: 70,000.00

5224 SOBRADO - CORUPA - R.RICARDO jARK, 77/79 -

SOBRADO C/31 O,OOM2 -I SUíTE MASTER, I SUíTE, I QUARTO,
WC, LAVABO, SALA JANTAR, 2 SALAS DE VISITA, SALA TY.

COPA, COZINHA, GARAGEM P/2 CARROS. EDíCULA C/94,OOM2-
I QUARTO, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA. Área do terreno

875.00 m2 Área Benfeitorias 404.00 m2 Preço: 289,000.00

,5241 REDIO COMERCIAL/APARTAMENTO - AGUA
VERDE. �UILHERMINA PEREIRA LIMA LENZI. APTOS
COM 70,OOM2 CADA UM(ÁREA TOTAT 21 O,OOM2). COM

2 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA,
GARAGEM. Áre�'li?ls,�f}jeno 350.00 m2 Área Benfeitorias

0210.00 m2 Preço: 70,000.00
. i

5178 SOBRADO - ç:ENTR9 i �i GUILHERME WEEGE,496.
PAV. SUP.: 02 SUITES, 03 QU;t.,RfOS, 02 SALAS, DESPENSA,

. O I BWC, SACADA. PAV.INF.:O I' SUíTE, 03 SALAS, O I SALA DE

JANTAR, 02 LAVABO, CHURRASQUEIRA,COZ., .

LAVANDERIA, 02 GARAGENS. - AQUECIMENTO DE ÁGUA.
SOLAR E 'ELÉTRICO - ÁLARMÊ""':'PORTÁO ELETRONICO -

TERRENO DE· ESQUIN;4;;foeaJ:loJerreno 300.00 m2 Área I

Benfeitori� 31.4.00 m2 Preço: 180,000.00

5163 CASA ALVENARIA - AMIZADE - R.ROLF ALBERTO

BALLOCK,84 � VERSALHES. DEP: O I SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,
COPA, COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, GARAGEM. Área do
terreno 450.00 m2 Área Bénfeitorias 180.00 m2 Preço: 80,000.00

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, AQUECIMI=NTO
DE ÁGUA A GAS E ESCRITORIO. Área do terreno 392.00 m2

Área Benfeitorias 178.40 m2 Preço: 79,500.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Barra
. A imobiliária da Barra

Fone: (47) 376-0015

• Sola com�rci<ll!ç/ªpro)Ç. 30,oom2, Rua Angelo Rubini, 418 - R$ 160,00
• Sala cQmerci61 c/ 37;00m2, Rl,Ia Angelo Rubini, 980, .no Barra - R$ 250,00
• Sala eomercial·c/.}'7,OÓm2, Rua Pastor A. Schneider; 1187, na Barra - R$
220,00. ,"
• Sald'Parcl!làJ,ch()net� c/l 00,00m2, Rua Pastor A. ScnFt ,4800 . R$ 280,00
• Sala corperdal pi mercado e lanchonete, Rua Pastor A. Schneider, 3660, Rio da

. luz - R$ 250,00
• Sala comercial c/ 32,oom2, Rua Joõo Franzner, ""'400 - R$ 250,00
• Sõlo comercial c/ 70,00 m2, Rua Padre Alberto Jacobs, 625, Vila lenzi - R$
250,00
• Sola comercial.e/ 35,00 m2, Rua Walter Marquardt, 878 - R$ 200,00

I ,

Coso alvenaria c/205, 00m2;.··;:::
terreno 324,00m2( 7 3,50x24f'j"
atos, uma suite, copo, duas

solos, coz .Iavand., garagem dois
corras, mesanino com socado,
todas'tesquadrias em madeiro de
canelo, murado, localizado, no

Ruo 892 - Ervin Doege s/nº no

BARRA - R$ 80.000,00 aceito
corro como porte pagamento.

• Apartamento c/ Q3.quartos, garagem e demais dependências, Rua Amandus
Rengel, Rio Cerro - R$ 230,00
• Apartamento c/O� quartos, garagem e demais .dependêncios, Rua Egídio
Bussarello, 324, na Barra - R$ 270,00

.

•

Apartamento c/ 01 quartos, garagem e demais depend�ncias, Rua Hercílio
, Ber:toldi, 66, na 'Barra . R$ 170,00

'. .

.'
• Casa de'ma&ira'c/ 02 quartos, Rua Alwin Meier, s/n", Jeraguó 99 . R$ 150,00
• Casa mista c/ 02 quartos e demais dependências, Rua Francisco de Paula, s/no

.

- R$ 100,00 .

.

• Casa mista c/ 02 quartos, garagem e demais dependências, Rua,Henrique
Butzke, s/n Q - R$ 180,00 .

• Terreno c/ 4.690,OOm2,ou área menor, Rua Feliciano Bortolini esquina Angelo
Bortolini, na Borro - R$ 200,00

.• Galpão de madeira com 200,oom2, Rua Alwin Meier, s/n9, Jaraguá 99 : R$
400,00

N
Corretor'de Imóveis

�,�

CRECI4936
!
.t.,

TE�RENOS

201 - FIGUEIRA' - R. José Theodoro Ribeiro

fGuaramirim}, comA50,OOm2- RS 10.000,00
230 - FIGUE�RA,-Iateral José Theodoro Ribeiro,
com 315(OOm� - R$15.0(J0,00
225 - .VILA LE�Zr-lateral Erwino Menegotti,

.

com 664,OOm2 - RS20.000,00
305 - JOÃOPESSOA - R. Bertholdo Hefer, com
2.700,OOm2 - RS33;000,00
304 - FIGUEIRA - R. Antônio Ribeiro, 156, com
3.000,OOm2 -.RS48.000,00

• .... ". I. 22'4 - AMIZADE - ao lado do loteamento

IBehling, com L 179,OOm2 - RS50.000,00

-

, .. .

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

porte superior e fundos do terren

outro casa com 720, 00m2 semi

acabado, localizado na Ruo Elisa
•

V. Mass, lote n º 743, lot. Ouro I

Verde, Barra - R$ 50.0.00,00 -

•

aceita corro, terreno, como parte
•

de pagamento.

Coso de
alvenaria c/

aproximadamente
60,00 m2,

com laje, 02

quartos e

demais

dependências,
terreno c/

389,00m2, o

Ruo lateral da Frida Piske, Servidão S- 726, no

Borro - R$ 28.000,00

ais um galpão em

no c/ 7.320,OOm2
localizada à Rua

- R$ 60.000,00 (O

•
"

• •

Fone 311-2357
Rua: CeI. Procópio.Gomes de Oliveira, 1207- Jaraguá do Sul/ SC

" ,

vilsoncorretor@netuno.com.hr

, l.�níU\ LJ''J
501 - CZERNIE'WICZ ,:.:; 1, suíte, 2 dorm., sala,
cozinha, bwc social, lavanderia, garagem.
Rua Adolpho A. A. Zimerrnann, 375 - R$

22.000,00 entrada + financiamento

LOCAÇÃO
. F'9ueira - TERRENO - área 1.350m2 (45m frente) .

. Rua: José Teodoro Ribeiro - RS 18,0,00 .

� PRAIA UBATUBA ..i Casa em alvenaria com

� , I :'�=;'���::m'. Rua��efeff�' I I:�;:;: ��:�: ���:�;;::�a�::��a\:��ae��
:; com 400m2 - R$ 64.000,00, aceita-se proposta

121 - TIFA MARTINS -' alvenaria 110m2, 2
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem,
despensa e sala comercial. Cohajas. R.
Afonso B. Barbi, 340 - Terreno: 308m2

(14x22) - R$ 27.�00,OO + financiamento

..

•

520 - BAEPENDI - Apto com 103m2, 1 suíte,
2 dormit., sala de estar, jantar e demais dep.

- R$ 28.000,00 entrada + financiamento

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• TEODORO CORRETORDE IMÓVE.IS / creci8054

I: ._-"""�, ":&,�: - .'0'»

�lRrNlÂ'R! IMÓVEIS
L, E-mail:marimar@netuno.combr

, '",4. tf' , ,� __��,%h,,*,%"_"�,

,: -1" sendo: 02 dormitórios e demais dependências, Valor R$ 60.000,00 Ref. 05 - Em AI�f'naria cf 36m2 e terreno de 1.250m2,

r"�--'�' -='-1 ' (Troca em um sítio de mencr Valor). �
.

sendo: 02 d07,i1órios e demais dependências. Valor R$
São luiz: t i Ref. 06 - Em Alvenaria c/ I 12 e terreno de 416m2, sendói O I 9.000,00' ,

loteamento Mariano - Com "área. a(Partir de 32�n) , 'I� suíte, 02 dormitórios e ,demais dependências. Tem constrpção�s < � ':"""
,.,. .

I
próximo Colégio Jonas Alves. Valor a p�r-de.R$..9..00c:l,00, .

fundos com dormitório, cozinha e bwc. Valor'R$ 70.000,00 f Apartamentos:!
sendo entrada mais parcelamento até 60 vezes # I I Baependi:
Ref. 09 - Com 'área de 325m�, localizado no Loteamento Ilha daFigueira:, I

. Réf. 600 - No Edifício Mariane Cristine com 127m2 de

Mariano. Valor R$ 9.000,00 ,
Ref. 97 - Em Alvenaria c/ :220m2 e terreno de 400m�, �endo: 03 á�a construídal sendo: 03 dormitórios e demais dependências.

Ref. 30 - Com área de 1.09Im2,�locàlizado no lotêãl dormitórios e demais dependências. Valor R$ 50.000,00: I .
'.!;\ V.�Jqr:t"�$ 60.0 0,00

Imperador. Valor R$ 15:000,00. f. 04 -Em Alvenaria c/ 115íTíl'é'terr�no com 300m2,�endp,({�,�__ '

,_ .,'

dÕirl�FEr'ío�' e demais dependências. � lor R$ 40.000 'O (Casa Sobrados:
_

I H \\CHOII HHnTJ"
, ,ef. III ��venaria c/ 350m2 e terreno de 336m2, sendo:

Barra do R o Molha:i"iJ,',/U, "!i/,i, 04 'êlÕrmitór"ios, 02 suítes e demais dependências. Valor R$
Ref. 169 - Duas casas em Madeira-c/ terreno de 860m2, sendo: 90.000.00 (Construção em faze de acabamento).
uma casa cf 02 dormitórios e demais dependências e a outra cf 03
dormitórios e demais dependên§ias. Valor R$ 38.000,00

•

E-mail: teodoroimoveis@terra.com.br

Fone: (47) 371-3724

•

"FOTOS":
I 523 - Figueira - Casa alvenária cf

132m2 - 04 quartos, terreno cf
I 375 m2. Rua 913, Loteam.

Divinópolis - R$ 45.000,00
511 - Chico Paula - Sobrado cli .

215m2 - 1 suíte + 2 quartos. Ru
•

:����i��go paulo'l r�M':
R$

Terrenos:

"

•

laraguá Esquerdo: I

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

"

• Vieras:
Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua Edmundo
Emmenderfer esquina com a Rua 618. Valor R$ 25.000,00
(Negociáveis)

"

Vila Rau:
Ref. 08 - Com área de 427m2 , localizado na Rua Afonso

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

•

Barra do Rio Molha:
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na Rua Frederico
G. Schmitz, próximo Loja de Mat. de Construções Winter.
Valor R$ 23.000,00

•
Casas Térreas:

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

\
Ref. 19 - Em Alvenaria cf 230m� e terreno de 345m2,

"

•

Rua Maria Umbelina da Silva - Bairro Água Verde, próximo Igreja São Judas Tadeu - Jaraguá do Sul

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

laragauá99
Ref. 02 - 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. Estamos abertos à

negociação)
Ana Paula:
Ref. 10 - Em Alvenaria cf 120m2 e terreno de 365m2, sendo: 02
dormitórios, O I suíte e demais .dependências, Valor R$ 24.000,00.

Ilha da Figueira: /
Ref. 168 - Em consto Mista cf 40m2 e terreno com 450m2,
sendo 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
11.000,00

•

Czerniewicz
Ref. 12 - Em Alvenaria cf 70m2 e terreno de 469m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Existe mais uma casa em madeira
de 48m2, sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Valor R$
50.000,00

o
O
::D
O
o
O
::D
::D
m

d
::D

o
m

�
O,
<
m
(ii

30 1::l0131::l1::l00 NOSllA •

-Temos outras opções, confira.

-Temos Carta de Crédito Imobiliário, para: aquisição,
con�trução ou reforma.

-Temos casas em construção e também construímos.
SCHROEDER
Schroeder I:
Ref. o I - Em Alvenaria cf 63m2 e terreno de 450m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$ 19.000,00 -Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

. . , . , I I::lVIll801f11 I SOIOQmN lOSSVI::l18 . SmnO;=lS VII::lyll1801fll1 . lns VI::ll::lV8 VII::lyll1801fll1 • Ill083N31f11 VII::lylll801fll1 • SI3i\QIfIII OHONVI::l • SI3i\QIfIII
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CENTRAL DE VENDAS

Cód. 947 - Sobrado em

alvenaria com 220m2 - 1
suite = 2 quartos - Terreno
com 630m2 - Rua Pedro
Graf BAIRRO AVAl
GUARAMIRIM R$
130.0�0,00

GUARAMIRIM - GUAMIRANGA

RANCHO
IMOVEIS

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.

Umaparceria correta.
CRECI820-J

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

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

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

quartos - Terreno com 500m2 - Estrada Guamiranga -

R$40.000,00.if373-0283
Rua Irineu Vilella Veiga, 137 - Centro

GUARAMIRIM - SC

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

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

GUARAMIRIM - CENTRO
•

Cód. 375 - Casa em

alvenaria com 210m2 -

5 quartos, Terreno com

450m2 - Rua Max D6ering -

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

f
I
r
1

Cód. 888 - Casa em alvenaria com 140m2 - 6 quartos-
Terreno com 420m2 -.Flua José Dequech - R$ 75,000,00 GUARAMIRIM _ RIO BRANCO E SERENATA

Cod. 958 ':"C�sa ;�'1lvlnaria com 1'38�;:::��-�:;�;-�:::�:=:; I
q

....ua.
. Ter.reno co� 4faim_�dr� Fran

. .

'i'Cq.d.
871 - Casa em alvenaria c?,m 360m2 � 0.3 suítes -

'-R$)..... O 00 I'
r ..

I�. .Terreno
com 3.300m2 - Rua Ernflio Manke - RIO Branco -

M f I! -m$250.000,00. .

_- ( 'I' l�·ltll Ik fln!!\'d� �
< I� Cód: 889 - Casa em alvpnaria com 138m2l- 3 quar:tos,�.: Jl Terr!i!DQ<cOm 450m2.J R\ a Valdir Marcelin1, 1 07,�1��ç\,� �i I i Cqd. 868 - Terren? com 270.111m2 - Estrada Sereneta -

70'.000,00. ,''''
1.".*,_%",�W ,_ R$300.000,00.

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

Cód. 376 - Casa em
•

•
"

- A
•
",

'\"
"

"
• EM PIÇ�RRAS

, Apto. c/ 170m,��=�FA:�ee,r+s�rução suíte + 2
, qtos, sala e9,t�r/" Hc social, cozinhai
L__churrasquetre, s�� _

i�\9' t�ea de serviço,
--q=f vaqas d' gcB'F--agetl�l Prédio c/quadra
\(ikF!I'� ! .

t R NO\W.P�� �g9' a, es a ua ereu

w·"R'al1bs. .

-l:ii:l�ada 33.300,00 + parcelas
1.580,00 mensais a partir de nov101

corrigidas pelo ·CUB.

•

•

•
•
•

•
,

•

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

Realizando seu sonho imobiliário ,

FONES/FÁX (047) 275-2990 -\275-2920 - 275-2771

/

�

COO 021 - VILA RAU - Casa em alvenaria

medindo I 72,OOrn2 - NOVA - Valor R$ 85.000,00

COO 122 - ÁGUA VERDE - Sobrado em

construção - Valor R$ 65.000,00

��'. $""\,,:,,��e;��'�:f��"�;
COO 105 - ILHA DA,FIGUEIRA - Casa em COO IP8-JARAGUAESQUERDO-Sobrado
alvenaria faltandoàcabamento - Valor R$ 27.000,00 mobiliado NOVO - Valor R$ 125.000,00

;y

COO 131 - VILA NOVA - Casa em alvenaria

medindo 235,61 m2 - Valor 135.000,00.

COO 114 - VILA LENZI - Sobrado semi-acabado
- Valor R$ 106.000,00

COO 126 - ESTRADA NOVA - Casa em

madeira - Valor R$ 23.000,00

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

COO 089 - ILHA DA FIGUEIRA - Casa em

alvenaria EXCELENTE medindo 180,OOm2-
Valor R$ 95.000,00

,

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

Valor R$ 80.000,00

COO II I - ÁGUA VERDE - Casa mista com

3 quartos + galpão - Valor R$ 32.000,00

"'"'�""l'_'J:��.';'.� .. ".

'j
"

EDIFíCIO MORADA DO SOL - Aptos de 1 e 3

.quartos - financiamentodireto com a construtora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TERRENO -

RucWolmor
Zonta, lote 191 -

Centenário.
...irea 350,OOm2.
Valor R$
16.500,00
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Rua 13 de meio.
área + ou :..

670,OOm 2.,
Valor à combinar

Rua Gustavo

Hcqerdon, 42 -

Vila Lenzi - 3
suite + 3 dorm. +

sala + copa + cozo

+'área servo + bwc
�

+ piscina +

churrasq.+
garagem.

SOBRADO
, ALVENARIA -

.

Rua Jo,sé Menegp1tti,
234. Area
337,68m 2, const.

t 420 ,OOm 2
- 2 suítes

+ 4 dorm. + 3 salas
+ 3 bwc + área serv.
+ garagem pi 4
carros.

R$ 170.000,00

CASA
MADEIRA
Rua Vera
Fischer, Centro -

3 dorm. + sala +

coz. + 2 bwc +

área servo +

churrasq.+
garagem.
R$ 335,00

CASA
ALVENARI;Â -

Rua Anfônio
Tobias, 51 -

área 390,46m 2.
Consto 235,OOm 2

-

,

1 suíte + 2 dorm., +
sala + copa + coz.

+ 2 bwc + área de
serviço + garag?m.
Valor à combinar

CAS'A ALVENARIA
- Rua César
Francesc, 78,
Nereu Ramos. Área
420,OOm2, const.:
140,OOm�.
2 dorm - 3 salas, 2
bwc, cozo completa,
área de serviço,
garagem.
R$ 32.000,00

TERRENO -

I'
Av. Marechal
Deodoro da

l�
Fonseca -

.

I Centro.Área
1.�Oe,OGm2
Valor a
combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. Empréstimo Pessoal
"

FÁCILCRED
SOLUCÃO PARA VOCÊ

Simple�f rápidQ e sem burocracia

Venha conferir
o menor taxo de iuro!

l.rIua
! I

Basta apresentar:
Carteira de identidade - Comprovante de residência - Comprovante de rendo - Talão de Cheques

• oferta sujeita ti aprovarão.

Ruo Reinaldo Rou, 60 (Morket Plocel 6º andor, solo 601 - Fone: 371-8464

�\lH\11 m�Bt1ijl
Empreendimentos Imobiliários

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � 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

CHURRASQUEIRA

:' LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, S/N

É TUDO O QUE VOCÊ
,

• PRECISA PARAMORAR BEM

,! CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS
VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA

VENDE COMPRA

FONE: 275-0172
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AV. MAL. DEODORO OA 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 Q 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 Rio 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 - Casa Madeira - RuaAdelina - Schroeder - área de 108,00m2
- Terreno com 450,00m2. Aceita auomóvel como parte do

pagamento - R$ 15.000,00
I

406 - Casa alvenaria Bairro Czerniewicz - 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

Ul
o

Ul
lO
o 1

1

III

IS ��.��.�?: .�? .�: .n.o.���.b.r.o. ?:. ���:

1
TERRENOS

• Terreno com 535,OOm2,

e.squina,
no loteamento

Camposampiero I, Jaraguá Esquerdo. Valor R$
20.000,00.
• Terreno com área de 442,�00m2 (13x34), sito no

loteamento Piermann, próximo a escola Giardini

1
Lenzi. Valor R$ 16.000.00.

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

Rua Henrique Bortolini, próximo a escola Cristina
Marcatto. Valor R$ 20.000,00.
• Dois terrenos com 420,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,OOm4, Centro.

11.112
(meia) Água de Alvencrio.vlü.Oôrn", na Rua

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

1
Verde. Valor R$ 12.000,00

.

LOTEAMENTOS �INANCIADOS 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 TERÁ
PREÇO·ESPECIAL PARA CORRETORES DE IMOVElS

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

informados oportunamente das 08:00 às 12:00 horas
. com carga de 40 horas aula. O investimento é de RI
360,00, que pode ser parcelado em 04 vezes. Pan
corretores de imóveis está sendo oferecido
uma bonificação de 50%, ficando o curso por RI
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 profisslonals
do mercado imobiliário.

.

A mediação e a arbitragem
A mediação é uma técnica na qual duas ou mais
pessoas ou organizações em conflitos recorrem a

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

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

sentença judicial.
.

Maiores informações poderão ser obtidas no CRECII
SC (48) 244-9144

Atenciosamente,
A Diretoria

CII'rc: IICII
CREC11541-J VENDE:

Cód. 0245 - SOBRA.DO Cf 200,00m2, contendo no 1°
Piso 3 quartos, Sala, Cozinha, bwc, lavanderia, garagem
2° Piso, I suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc + casa de
alvenaria nos fundos. Terreno cf 450,00m2 (15x30).

�

Localizado na Rua 639, Loteamento Picolli, Bairro
Vila Rau. Valor: R$ 35.000,00

Rua ..João Planinscheck, 302 - ..Jaraguá do Sul - se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Casa de Alvenária
com 160m2, com 4 quartos, sala,

copa, cozinha, garagem com 60m2,
.

etc.Próximo ao PAMA.
Valor R$ 75.000,00 negociáveis.
Fone para contato 371-2408

(Após as 15:30) ou 9122-1869.

Vendo bateria marca Dolphin azul

piscina 7peças ferragem cromada,
semi nova com 3 meses de uso.,,

Preço a combinar.
Tratar com Sérgio: tel. residencial:

372 - 1308 (após às 18:00hs)
comercial:' 372 - 4402

Laan.
Imóveis

275-3108

Casa
Estrada Nova

R$ 45.000,0'0

VENDAS
• Casa alvenaria - 3 suítes (4E?Om2, 1300m2) - Vila Nova - R$ 255.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. -Estrada Nova - R$ 45.00Ó,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Residencial Versalles - R$ 79.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Bairro Vila Lalau - Próx. Weg - R$ 80.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm e

,

- 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 Figueira (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.odo,00
• EDIF. ROYAL BARG- 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDIÇÕES

.

Vende-se apartamento mobiliado de um quarto em

Barra Velha, praia do tabuleiro, avenida beira mar

asfaltada, prédio de frente para o mar .

Valor RS. 19.000,00 aceita-se veículo como parte
do pagamento ou estuda-se proposta.

Tratar Fone 312-1610.

58 CASA NA PRAIA ITAGUAÇÚ /SC . R. TÚNIS, 561 .

03 QUARTOS, SALA, 02 BWC, COZINHA, LAVANDERIA,
GARAGEM, VARANDA. JANELA COM GRADES, CASA

MURADA. Area do terreno 300.00 m2 Areo
Benfeitorias 110.00 m2 Preço: 50,000.00

103 SALA
COMERCIAL·
CENTRO· AV.
MARECHAL·
DEODORO. DA
FONSECA· EDIFíCIO
CHIODINI·SALA
305 . 3. ANDAR.

CONTENDO 03 DIVISÓRIAS, SACADA E BWC Área do terreno

0.00 m2 Área Benfeitorias 58.00 m2 Preço: 33,000.00

CORREIO DO POVO· 13

-

'EXCURSAO

20 CASA ALVENARIA .

AMIZADE· FREDERICO
TODT . 03 QUARTOS,
SALA, COPA/COZINHA,
BWC, LAVANDERIA,
GARAGEM. TERRENO

420,00 M2. Área do
-terrenc 420.00 m2 Área
Benfeitorias 120.00 m2

Preço: 47,000.00

109 CASA ALVENARIA'
. CZERNIEWICZ

R. JULIUS VERCH, 315
03 QUARTOS, SALA,

COPA/COZINHA,
LAVANDERIA,

GARAGEM, SACADA.
Área do terreno

675.00 m2 Área
Benfeitorias 110.00

m2 Preço: 40,000.00

Excursão ao Rio de Janeiro, Niterói, Campos de Jordão, 2 pernoites no Hotel
em Aparecida e visita aos pontos turísticos de São Paulo.

Saída: dia 27/12/2001 - 18 horas / Retorno: dia 30/12/2001
Maiores inlorma�ões: 310-9582, com a guia Rosinha.

COMPAREÇAM!!!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01-Centro - Jaragua do Sul

CORS�TOR IIVIÓVEIS
(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

VENDE· Terreno com

1.020m2, edificado com 1 sala
comerciai de aprox. 180m2
com estrutura para possível
ampliação + 1 casa de
madeira com 60m2• Rua Vidal
Ramos . Centro· Corupá .

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 99cHn2 - Rua Klara Hermann, 848 - Corupá .

R$ 16.000,00 + financiamento. Aceita proposta.
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,SOm2
. Rua.S29 (P.A. Freitas) . Centro - Barra Velha - R$ 17.000,00
ALUGA - Sala comercial - Av. Getúlio Varas, 21 . Centro -

Corupá - R$ 230,00
ALUGA· Sala comercial - Rua Vidal Ramos· Centro - Corupá
- R$ 550,00
VENDE· Terreno com 2S.000m2 . Rua Alberto Darius - Corupá
. R$ 54.000,00

Fone/Fax: 375-0163 - Cei. 9975-1168
Av. Getúlio Vargas, 60 - eorupá- se

LlIlIO.lJ Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493
� 370-1788 - Fax: 275-2294

--------- PLANTÃO: 9104-4588 --_·u

VENDE � CASA
DE ALVENARIA com

120m2, mais casa de
madeira nos fundos, lot.
Jomar - R$ 20.000,00

.

PLANTÃO DE V·ENDAS.- '9112-4711

VENDE - APARTAMENTO

..
com 110m2, 2 quartos,
sala, copa, cozinha,

-

bwc
e lavanderia - Ed. Picolli
- Centro - R$ 45.000,00

VENDE - CASA DE
ALVENARIA com 80m2,
mais 2 casas de madeira
em terreno de 450m2 - Rua
Antônio Carlos Ferreira -

Vila Lenzi - R$ 50.000,00
,

Consulte-nos sobre �.

-- ou Iras opções!

alta�
co
M
N
'"

...
U'
w
a:
u

Corretor de Imóveis
E-mail: grotewold@netuno.com.br

Te.: 372";'3922/ 9122-4198

(ASA·
• CASA alvenaria 110m2, Vila Lenzi, ótimo local. Rua Jaime

Gadotti, Rua com asfalto, contendo 3 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lcv., garagem + área de 70m2, coberta com laje
para ampliação em terreno de 435m2, todo murado. Valor R$
60.000,00
• CASA alvenaria 60m2, semi-nova, loteamento Miranda (próx.
Wigando Mayer), em terreno 480m2 esquina, ótimo local R$
26.000,00 (a vista)

TERRENO
• TERRENO· Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2• R$
15.000,00
• TERRENO· 634m2, próximo Giardini Lenzi 14x45 . R$
18.000,00

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Lar Imóveis r'�
275-2010 / 9101-9028 /9122-7393
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 583

VENDE
- .Apto. Centro (Edif. Catarina Ersehing) cf suíte + 1 qto., bwe,
sala, copa, .eoz., lavanderia e sacada cf ehurrasq. Garagem,
playground, piscina, salão de festas e 2 ·elevadores. R$
78.000,00 negociáveis, pronto para morar.

- Apto. Bairro São Luis, próximo arroz urbano. Edifício Jardim
São Luís, cf churrasqueira na sacada e salão de festas.
Montamos o plano de finane. conforme suas condições.
Aproveite.

.

- Sala comercial, bairro São Luís, próximo arroz urbano, Edifício
Jardim São Luís.
- Terreno cf 496m2 (16x31) no B. Amizade próx. Salão
Amizade. R$ 10.000,00.
- Terreno no. B. Santo Antonio - somente R$ 6.000,00 quitado.
- Casa de alvenaria, B. Santo Antonio - R$ 8.500,00 e assumir

1 salário mínimo mensal.
- Casa mista cf 4 qtos., Chico de Paula, próx. Escoteiros.

Terreno c] 600m2 (15x40) - R$ 31.800,00.
- Galpão indi. cf 250m2 (fechado) + 1 galpão (aberto) cf 105m2,
garagem pf 2 carros. Parte superior - 1 apto. cf 215m2 .: suíte

: + 3 qtos. e demais dep., Vila Lenzi.
i

- Apto. 1 suíte cf sacada + 2 qtos e sacada na sala cf
churrasquelra . Ótima localização, pró x. a Prefeitur, antes de

comprar outro conheça este lindo projeto arquitetônico no

, Residencial Gadotti.

'1------------------_
I DALTERRA LIMPA FOSSA

Orçamento sem compromisso
.LlMPESA DE FOSSAS;
• DESENTUPIMENTO DE CANOS, PIAS,
BANHEIROS E CAIXA DE GORDURA;

.SERVIÇbs GERAIS DE DESENTUPIMENTOS.

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

PLANTÃO: (47) 9117-4713

Rua Urubici, 1027 -lateral da José Picolli -lote 31 - Estrada tfova - Jaraguá do Sul

..

5
, •••••••••

,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "1

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

VENDO CHÁCARA'
Área de 20.000m2, com toda
infraestrutura/ chão pronto
.

para construir, local
próximo do centro, um dos

lugares mais lindo do
região agora em suas mãos.
Aceito carro, camioneta ou

parcelamento.
Tratar: 370-9172

SÁBADO, 10 de novembro de 2001

A TENÇAO
Precisa c/e c/inheiro?
ligue com cheque pré

até 12 vezes

Treitar:

{47} 3035-2885'
{47} 3035-4236
{47} 9905-2764

ARQUITETOS

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE

ARCHICAD originat versão.
6.0, parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

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

RS '7.400,00
Parcela ... RS 125,00 paro

comprar, reformar, construir.
Temos créditos até RS 64.000,00.

Aut. BACEN, informações
com Paulo 9981-3627.

Divulg�ção dias
06,08, 10 e 13/11/2001.

Vende-se uma ótima casa a 800m da lagoa, em Barra do
Sut ou troca-se por uma em Jaraguó ou Guaramirim .

Tratar: c/ D. Adelina - 9992-7533

VALOR
R$ 2.300,00
R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 340,00
R$ 300,00
R$ 550,00

VALOR

R$ 1.200,00
.R$ 450,00

.

R$ 1.150,00
R$ 400,00
R$ 350,00

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

OTIMOS INVESTIMENTOS NO CENTRO DA CIDADE!!!
Várias salas comerciais para locação /
FALL SHOPPING CENTER - R$ 10,OOm2

Av: Mal. Deodoro da Fons�ca, nO 320 (ao lado Lojas Breithaupt)

Busccrnos
em casa.

Tratar:
370-9367.

Dr. D. Maurício Spies
E-mail: medclin@netuno.com.br
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9 - Ja;aguá do Sul- se

Fone/Fax: 371-4724

,
Sua methor opç;ão de prazer

.
v4't�biH-1.t.,t<l) 24, 7CT"�$O
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteifo,
massagens efótioas

FONE: {47-} 999' l-a668
Jaraguá do Sul e região Jhony

CONSERTA-SE
·ELETRO

DOMÉSTICO

LOCAUDADE
Centro
Czerniewiez
Vila Lenzi
Centro
Czerniewiez

LOCAUDADE
Centro
Centro
Centro

Lanches
'371-2447

O melhor atendimento da cidade

0f1edClin
Urologia e Medicina do Trabalho.

Imobiliária Jardim

Jaraguá Ltda. CRECIW572-J

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

�-------------------�-----�
. EDIFÍCIO DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Ed. Dianthus Cobertura cf acabamento de la
Ed. Rebelo Centro: 3 dorm. cf garagem
Ed. Pieolli Centro: 3 dorm. + dep. cf garagem
Ed. Chiodine Centro: suíte + 2 dorm. cf garagem
Ed. Reviera Centro: 2 darmo cf garagem
Ed. Maximu Center (novo) Centro: suíte + 2 dorm., cf garagem

CASAS
DESCRIÇÃO DO IMOvEL
Casa Comercial - R. João Pieolli
Casa em Alv. cf 3 dorm. cf garagem
Casa alv. 3 suítes cf piscina
Casa madeira cf 3 dorm. cf garagem
Casa alv. cf 3 dorm. + dep, garagens

SALAS COMERCIAIS
DESCRIÇÃO DO IMOVEL
Sala cf 60m2 - Centro Odontológico
Sala cf 32m2 - pré9io do antigo Senae
Sala C/62m2 - Ed. Sehiodine

OFERTA DA SEMANA

•
-,

RELAÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA VENDA
APARTAMENTOS

- CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer cf 170m2 - suíte + 2 qtos, dep. empregada, 2 bwe, 2 vagas de
garagem - R$ 75.000,00
- CENTRO - Ed. Florença c/70m2 - 1 quarto, cf garagem - R$ 39.000,00 '

- CENTRO - Ed. Carvalho cf 135m2 - suíte + 2 qtos cf dep. - R$ 80.000,00 (neg)
- CENTRO - Ed. Barão cf 130m2" suíte + 2 dorm. cf dep. - R$ 55.000,00

, CASAS
- Vila Lalau - ótima Casa em alv. cf 70m2, 2 dorm + dep. - R$ 40.000,00
- Czerniewicz - casa em alv. cf 130m2, 3 dorm + dep. - R$ 55.000,00
- São Luis Gonzaga - casa em alv. cf 150m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 50.000,00
- Vila Lalau - casa alv; cf 180m2 - 3 dorm. + dep. - R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i
I PLANEJE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:D.

I.

MÓVEIS
r

GOMES

PARCELAMOS EM 16 VEZES '(1+15X)
� 372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasíl ia - Jaraguá do. Sul - se _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Mercearia

\ do Léo a 500m para
dentro da Rua da
Gruta, antiga Tifo
dos Pereira com

estoque completo.
Valor R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7341 '

Vende-se bicicleta 18

marchas, semi nova.
Valor R$ 80,00.
Tratar: 371-1495.

Vende-se dreamcast
zero na caixa e

garantia, com 23
CDs e controle. Valor
a vista R$ 450,00 ou

3x sem juros. Tratar:
371-0528, falar com

Débora ou Mauro.

\ Vende-se galpão
pré-moldado
industrial pronto cf
200m2, no Bairro Rio

I Hern em Schroeder.
Valor R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313
ou (47) 374-1313.

Vendedor externo

oferece-se para
trabalhar em

Jaraguá e região;
possui veículo
próprio. Tratar:
9955-0765.

Vende-se caixa
dutada com

subwoofer. Valor R$
160,00, tratar: 379-
'1062 f 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se filmadora
Panassonic com

pouco uso.

Valor a combinar,
tratar: 379-1062 I
9963-5090

Vende-se 2 calças de
uniforme no

tamanho 16 e P do

Colégio Albano
Kanzler, em estado
de nova. Valor
R$ 15,00 as duas,
tratar 275-3185

Procura-se. rapazes
para dividir

.

apartamento no

centro, tratar: 275-
2130 ou 9112-0509
com carlos

Vendo loja de
móveis ou o estoque
a preço de custo em

Joinville, tratar:
(47) 453-1023 ou

3025-4549.

Vendo excelente

ponto comercial em

Joinville defronte ao

Supermercado
Vitória, trata r:

(47) 453-1023 ou

3025-4549

Vende-se carta d�
crédito de
R$ 15.000,00.
R$ 224,00 mensal.
Tratar: 370-2995.

Vende-se linha
prefixo 370,
disponível para Ilha
da Figueira e região.
Valor R$ 350,00.
Tratar: 9975-3155,
insta laçãoimed iato.

Vende-se um freezer,
em ótimo estado,
180 Its, por
R$ 220,00.
Tratar: 376-1684.

Vende-se toldo

seminovo, em ótimo

estado, 35x5m2•
R$ 540,00, a

negociar.
Tratar: 376-1684.

Troca-se play station

por um dreastcast.
Tratar: 370-3011,
com Thiago.

Vende-se piscina de
6,5x3,6x1,40 (nova).
Tratar: 371-0742.

Precisa-se de uma

mensalista que não

pernoite e que tenha
referências .. Tratar:

371-4921, com

Marilene.

Vende-se ponto
de entrega (compras
de mercado no

shopping Breithaupt).
Valor a combinar.
Tratar: 373-1073
ou '9973-8959,
inclui um
carro Besta,
ano 95 .

Vende-se um vídeo
cassete. Valor R$
100,00. Tratar:

275-2364, com

Marlon, horário
comercial.

Quero trabalhar de

ajudante de cozinha
ou empregada
doméstica, somente

meio período.
Tratar: 373-4373.

Vendo telefone, fax
pcnosoruc, com

secretária. Tratar:
370-7238.

Faço traduções,
inglês português e

português inglês.
Tratar: 275-1960,
com Edilson.

Vendo filmadora
ponosoruc, com

pouco uso.

Valor a combinar.
Tratar: 379-1119í
com Marisa.

Vendo máquina· de
bordar, marca

Tajima com 10

cabeçotes
computadorizado.
Tratar: 372-1840,
com Gilberto.

Vendo celular com 5
meses de uso d�
global. R$ 170,00.
Tratar: 9111-9937.

Vende-se um cofre
100x45, de
R$ 230,00 por
R$ 70,00. Tratar:
370-0464.

Vende-se
ferramentas para

. esquadrias de ferro,
contendo diversas

peças. Tratar:

370-2505, com Sr.

Jorge ou Dina.

Vende-se antena

direct Tv, R$ 150,00.
Tratar: 275-3642.

Vende-se cavalo
marchador,
encilhado por
R$ 450,00. Tratar:
275-3642.

Vende-se máquina
de picar trato, por
R$ 150,00.

Tratar: 275-3642.

Vende-se telefone

prefixo 376.
R$ 500,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se Freezer 28
litros vertica I.
R$ 400,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se Playstation
I. R$ 350,00.

.

Tratar: 376-1773.

Vende-se máquina
de tricô. R$ 300,00.
Tratar: 376-1773

CASA PRÓPRIA'
Casa - Reforma - Construção

Vende-se ou troca-se

uma casa de 144 rn-',
com terreno de 300

m", na Vila Rau

praia Barra do Sul,
,

na rua principal, à
500m da lagoa. R$
10.000,00. Tratar:
371-7341.

Vende-se casa de
alvenaria na Vila
Lenzi, com ótima

localização a 1700m
do centro, com
terreno medindo
533m2 + casa com 5

quartos, 3 bwc, 2

salas, 2 copas, 2

cozinhas, 2

lavanderias,
garagem pi 2 carros,

nos fundos, amplo
pomar de frutas,
ideal para duas
famílias.
R$ 75.000,00,
aceito propriedade
de menor valor
no negócio.
Tratar: 371-3159.

CRÉDITOS

Cohab, no valor
R$25000,OO.
Tratar: 9952-5945
ou 9994-3410.

Vende-se uma ótima
'casa a 800 m da

lagoa em Barra do

Sul, ou troca-se
.

por uma em Jaraguá
do Sul ou
Guaramirim.
Tratar: 9992-7533
com Adelina.

Preciso alugar uma

casa na Ilha da

Figueira. Valor
R$180,OO à 200,00.
Tratar 370c 1809
com Ireni ou
371-1977 com

Verônica
no período da tarde.

Vende-se casa com 7

peças, toda murada,
com pisemo. porão,
bwc, garagem
para 2 carros.

Valor R$ 26.000,00.
Tratar: 371-7341.

PARCELAS A
PARTIR DE

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

B�a
consórcios (47) 222-11'52

Fone: (47)
370-8622

WOLKSWAGEN
Saveiro ci. 1.6 Verde 97
Parali Cl 1.8 Bordô 95
Go11.0 Plus Praia 95
Fusca 1.600l Bege 81
Fusca 1.500l Branco 70

CHEIIROLET
Corsa Sedan 1.0,4(1, cornpl, Verde 00
Corsa SuÚer 4p Branco 97
Corsa 1. 21. Vermelho 96
Corsa 1.0, p Branco 95

. Monza SlE 4�, 1.8 Azul 92
Monza Sl/E p Iria (g) Azul 89

fORO
Ka 1.0 zelec/rocan Vermelho 00
Ka 1.0 endura Cinza 98
Escorl SW Gl 1.8, c/ ar Verde 98
Fiesla 1.0, 4p Vermelho 98
Pampa l 1.6 Branca 96

flAT
Palio EX 2p Branco 01
Fiorino Furgão 1.5, lérmica Branca 96
Fiorino Furgão 1.0 IE Branca 95
Fiorino Furgão 1.0 IE Branca 94
Prêmio CS 1.5 IE Cinza 93
Pick Up Cily 1.5 Vermelho 88

IMl'ORTAOOS
Dodge Dakola V6 CE Vermelha 99
Daewoo espero Roxo 95

OIESEL
Peugeol 504 diesel Branca 95

Peu8eol 504 diesel Bordô 95
F· 1 00 S diesel Branca 94
F· 1000 SS diesel Praia 93
F- 1 000 Cabo Du�la, diesel Praia 86
Capota Fibra D- O Vermelha 00

MOTOS
Nx 400 Falcon Vermelha 00

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

MÓVEIS
rasas I apartamentos I cltiraras I rellenos

Vende-se casa de alv.,
100m2., 4 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia, terreno de
400m2. Jaraguá
Esquerdo.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9122-4198,
com Walter.

Vendo sobrado de
alvenaria localizado
na Vila Lenzi, com
198m2, 3 quartos, 3

salas, copa, cozinha,
2 bwc, lavanderia,
sacada.
R$ 98.000,00.
Tratar: 371-6238,
com Andréia.

Vendo casa de
alvenaria com

180m2, com

churrasqueira toda
murada no centro.

R$ 65.000,00. Tratar:
37l-6238, com

Andreia.

Vende-se casa na

Vende-se salão
de beleza
completo,

com telefone.
,

Clientela formada ii
8 anos. Rua Mal.
Deodoro. Tratar:
371-4851.

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOÇÃO OA SeMANA
Porção da casa - R$ 12,90

Pizza Gigante com

mini brinde - R$ 18,90
Pizza Grande com

Prazer ern
mini brinde - R$ 14,90

atender bem. Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$ 15,90Forno o lenho
Porção da Casa

(Alca:ra, picanha, cala��esa, .peito e

R$ J 2' 90coraçao de frango e alplM fnto)
,

Entregamos em Guaramirim

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

:LTIVE COGUMELOS
,

IIMI'NIINDIMINTOI
STÊNCIA TÉCNICA PERSONAL.IZADA

Se você tem sítio, chúcoro ou npenos
uma úren de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a

RS 130,00 o Kg.

7S-6271

II1II

IS ;��.��.�?; .�� .�: .n.��:�.b.r.o. �.e. �?�:

\

F/ESC

SENA/

JARAGUÁ DO 'SUL

. -

INSCRIÇOES ABERTAS PARA:

. MOPE (Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

. Soldagem Industrial - 80h.

,

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone

370 - 7722 , pelo Site: www.sc.senaLbr ou ligue
gratuitamente para SENAI On-line no 0800 - 48 1212.

I!!LUGAR PRÊMIOMASTER 2001 EM QUALIDADE
Vende suas estações com tudo o que é de melhor.

Nome patenteado. Se destaca hoje sendo uma das melhores pizzarias da
região, capacidade público seníodo com 180 lugares.
Serve hoje aproximadamente J 00 almoços por dia. '

,

Aceita-se proposta.
Tratar: 275-2825 ou 9952-2530

Falar com Dsair.

\ ,

'BETO. CARRERO'
RS 50,00 por pessoa
(ingresso + transporte)

, Transporte para trabalho, faculdade e festas'..

Tratar: 9113-1646 ou 372-1479

Fone
(47)

275-0203
Fax 371-8351

DESTA
Adesivos e Brindes

Temos mais de 80 modelos de chaveiros e pins, resinados
e departamento próprio de arte-flnal.reslnaqern e montagem
Temos ótimos preços !

� \) .::
www.destaquebrindes.com.br

Rua: João Januário Ayroso,268, Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se

ATENDIMENTO
- Segúnda á Sábado em

vários horários.
Treinernerüo de crianças

a partir de 5 anos.

Atendemos em dois endereços:
* Rua Betha Weege, 2485 - Fundos Jaraguá 99 - Em frente a Verd, Maass.
* Rua AngeloRubini,504 - 2° piso LUX - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sociedade Desportiva e Recreativa AMIZADE

!
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA
AMIZADE, localizada na Rua Roberto Ziemann,
3.174, bairro Amizade, Jaraguá do Sul - SC,
convoca seus associados com direito e voto para
participarem da Assembléia Geral Ordinária, que
será realizada na sede da Sociedade no dia 17 de
novembro de 2001 as 13h e 30min. em primeira
convocação e as 14h em segunda convocação,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação do Orçamento para o exercício de

2002;
2) Fixar valor da anuidade para o exercício de 2002;
3) Reavaliação do valor do título de Sócio

Proprietário;
4) Outros assuntos de interesse associativo.

Jaraguádo Sul, 10 de novembro de 2001.

Mauro Augusto Minelli
Presidente

I Vendo apto grande no

,I Edifício Jaraguá, semi
I i mobilicdo, recém

,i reformado.
Tratar: 9963-8585 ou

(11) 6976-9448 falar
.

com Germano.

Vende-se apto na Vila
Nova. Valor R$
7.000,00 e assumir V2
cubs ao mês.
Tratar: 370-7698'
cf Vilson.

Vende-se apartamento'
de 1 qucrto
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 pagamento,
"
ou proposta.

• Tratar: 372-1610.

Precisa-se de

moças para dividir

aluguel de apto. no

centro. Tratar:
9111-9937.

Precisa-se de

rapazes para dividir

apto. Tratar:
275-2130 ou

9112-0509, com

Carlos.

Vendedor externo

oferece-se para
trabalhar em

Jaraguá e região,
possui veículo
próprio. Tratar:
9955-0765.

FUJA' DO ALUGUEL
Adquira seu imóvel com
parcelas à partir de
RS 299,40 por mês.

Tratar: (48) 336-6339
ou (48) 222-0788,

com Antonio

- Assistência Técnica - Cursos

fREE LANCE Ou PERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: {47} 372-3613
Ruaur�guoí,'6�teÕ,!ro '��Jorguó dô'$ul

ALUGUEL
DE

TRAJES

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do
Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina, faz saber que
compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, á fim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDITAL nº 23�508 de 05-11-2001

Cópia recebida do cartório de Santa Izabel
do Oeste, Paraná
GILMAR GARREIS E

ADRIANA FRANCIELLI RUZYKI
Ele, brasileiro, solteiro, expedidor, natural de Santa
Izabel do Oeste, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Laranjeira, Santa Izabel do Oeste, Paraná, filho
de joão Signor Garreis e Norfina Garreis.
Ela, brasileira, costureira, natural de Santa Izabel do

Oeste, Paraná, domiciliada e residente na Rua Manoel
Francisco da Costa, lote 70, nesta cidade, filha de
Euclides Ruzyki e Clementina Ruzyki.

EDITAL nº 23.509 de 05-11-2001
DURVAL ZIMMERMANN E

ANDREIA APARECIDA OLlARI
Ele, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Antonio
Francisco Diemon, 86, Vila Nova, nesta cidade, filho
de Lindolfo Walter Zimmermann e Isabel Adriano
Zimmermann.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Paulo Kraemer, 232, Água Verde, nesta cidade, filha
de João Oliari e Altair Sebastiana Oliari.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

AIi�e5 de comprar pradUtD5
e Sel''liítt:05 consulte-lias!

D�ao 789 590D
Economize Tempo e Oinheiro!

t:!Iiiii!
o lJi!!ik lnlormuç6ef!!i que está no merendo desde

1995, inícía sua expansão para o 13rilsíl na grande Curitiba, Estado
do Pararrá, Atende diariamente 24 horas por dia � seu objetivo tO

auxiliar Q consumidnr a encontrar ...� empresas, os pmdutos e os

serviços de seu lntercsse. Veja alguns exemplos Inform...uca, telefonia,
venda e assisténcíu de eletro-eletrônicos, restaurantes. lanchonetes,
hMe,s e ví"eens, reparos doméstlccs, prediais e índustriaís. linrl?,,,:a.e
GOl1Sf:TVtU...'ilO, jmdlnagem f!! patsagismo, produtos e presentes 1l.a�lonalH
e importados. m�díms, engenheiros. dentistas e outros produtt,,, e

servicos do "Seu dia-a-dia,
Nosso serviço i: perscnalizado, possuirecs um q.uadr'V de

profissionais altamente qU$liJ]Crld:os para atender pknno1t':f1ü: suas

nCCe�sidQdes,
N<:.OSOO 7:89 5900 w,cIÍ obtem lOJ�'l\ M hlfbrmações cue

precisa para fazer u melhor negócio; Jlóm.e� te!efot'l_IÇ.,. endereço,
horário de atendimento de empresas, prcstadorc» de serviços e

proílsalonaia liberais, ;ü�,t, de Horue l"<l.fl" e .E-1'I'lilil $e PÓSH1.'l'em,
VO<:?C também poderá t;)O!idttH' pelo nome do produto ü'l: serviço, que

pasaaremcs várias opçô�s para sua pesquisa.
Possuimoe também um l}t;U1.CO th� dndo!i1 rw internet. que contêm

informações exclustvas de nossos clientes t.lia!los c pOd<, ser ncessado
pelo endereço www.cmbrainfo.coru.br, onde \1)e� ene<lntr·R ��m.bt.m
produtos e $ClvIÇ'ús em promeçêes. basta arcssaro llnk "Classtik,ndüs
Promoeíonals".

.

Sabe por quê o bllik lnformacões é diferente?
E simples! ror ser um serviço com {�lracteriMi<:a" de utilidade pública,
não visa lucro com as Hgaçtles recebidas, pois rem como propósitn,
fucim�l· a vida da connmídade, aproximando quem quer modo, de

quem quer comprar. '.'
O Cl!�to de acesse é de RS (1,27p minuto, pulso ntsttano definido

para. mnnurenção do serviço é que ê toralmente rerido rei" Emanuel,
empresa cesaioúJidGl e ndminisl1-<-;;i.r.lDra do sistema.
Portanto não esqueça; I'roct.irttrnUfiCtl m,ü.'!,UglleOSOO 709 $9'00

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaragua do Sul.. Estcdo de Santa-Catarina, 'na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste
Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADEMIR ALEXANDRE CAMARGO IND DE P - R CEL GALLOTI
560 - SCHROEDER;
AMBALDO TAVARES MACEDO - RUAADOLORATA OAURI PRADI
62 JGUA ESQUERDO - NESTA; .

ARLETE MARIA AMERICO - RUA HERMANN SCHULZ 169 -

NESTA;
CLECIO DE ANDRADE DIST DE PROD NAT LT - RUA JOAO
ARNOLDO MORITZ 259 - NESTA;

.

CONTEUDO MALHAS LTDA - ROD PREF ENGELBERT
OESCHLER 1997 - NESTA;
-CRISTIANO DA SILVA CONFECCOES - AV REF.WALDEMAR
GRUBA 5249 - NESTA;
D. DINO PRESENTES E ENXOVAIS L - R BERTA WEEGE 1429 -

NESTA;
DENISE KASZUBOWSKI LOPES ME - R ANTONIO CARLOS
FERREIRA - NESTA;
EKILlBRIO FCIA DE MANIP LTDA - RUA JO O PICOLLI 166 -

NESTA;
ELIANE SANTOS DOS ANJOS - R SANTA ANA LOTE 146 -

NESTA;
EUGENIA DE CESARO ALVES - RUA GUILHERME
C.wACKERHAGEN 641 --'- NESTA;
OILSON LARSEN - RUA LEOPOLDO JANSEN 56 - NESTA;
INfORMATICA E IDIOMAS BESSER LTDA M - RUA ANGELO
SCHIOCHET 173 - NESTA;
JANIRA M.N.M�NEL/EFETIVA MALHAS - RUA WALTER
MARQUARDT 818 - NESTA;
JOAO ALCI BORGES DA SILVA - R FRITZ BARTEL 727 - APTO 22

BL 7 - NESTA;
JOICE ADRIANO GONCALVES - RUA FREDERICO TODT 282
- NESTA;
JOICE ADRIANO GONCALVES - RUA FREDERICO TODT '282
- NESTA;
JOSE ADEMAR PALHANO - RUA LUIZ PICOLLI 162 - NESTA;
L1ZMAY CONF E ACAB TEXTEIS LTDA - WILLY GUNTHER, S/N§
- RIO CERRO - NESTA;
LUCIANA ANDREIA CORREIA - RUA VERONICA DEMARCHI
ROSA S/NR RIO CERRO - NESTA;
MARITZA MARGARETH FAQUETI - RUA ALFREDO CARLOS
MAYER 45 - NESTA; MARTA SUELI-XAVIER - RUA
ABRAMA PRADI 342 - NESTA;
MOVEIS PRADI LTDA - R.JOAO JANUARIO AYROSO 2786 -

NESTA; \

NATALI IND COM EQUIP LTDDA - RUA PRES EPITACIO PESSOA
111 - NESTA;
NEUSA OLIVEIRA EICHNBERG - R PEDRO GONZAGA 333 -

NESTA; . ODAIR JOSE PQSTAI - R ADOLFO
PUTJER - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CÀRLOS FERREIRA 23
- NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA - RUA LOURENCIO KANZLER
467 - VILA LENZI - NESTA;
PARACHOQUES JARAGUA LTDA - RUA LOURENCIO KANZLER
467 - VILA LENZI - NESTA;
PIZZARIA CANERI LTDA - RUA CEL PROCOPIO GOMES

.

OLIVEIRA 616 - CENTRO - NESTA;
QUEIROZ MAICONST.LTDA- ME - R JOSE NARLOCH 79 -

NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS'IND LTDA - RUA ALBERTO KLlTZKE 178
- NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178
_ NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178
- NESTA;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R.ALBERTO KLlTZKE 178

-.NESTA; REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
� R.ALBERTO KLlTZKE 178 - NESTA';
RODRIGO STOCO - R PAULO KLlTZKE S/NR - NESTA;
TERESINHA SIRLEI DA SILVA - RUA ALFREDO SCHUMANN 118
- NESTA;
TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS - RUA ALVINO STEIN
59 - NESTA;
WANDERLEI MACHADO CONFECCAO ME - RUA LEOPOLDO
MALHEIRO 15 APTO 205 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato no Ruo Arthur
Muller, nO 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, OU

então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MaxeThiago acreditam JilO potencial do site como agenda rultural

SitedaLookHere comemora
dois anos de atividades

]ARAGuA DO SUL - To
da a programação cultural,
esportiva e de lazer que
acontece na região pode ser

conferida no site da Look

Here, que agora conta com

o apoio do Jornal COR·
REIO DO POVO. O site, se
gundo o responsável em
]araguá do Sul, Max Pires,
recebe cerca de trêsmil visi
tas por dia e é direcionado
exclusivamente ao público
jovem, que tem na Internet

uma fonte de informação
confiável. "Fizemos cober
tura de todos os eventos,
inclusive com fotos", argu
menta Pires, que até um

tempo atrás era responsável
pelo site,Leopoldo, que ti
nha as mesmas caracterís

ticas da Look Here.
O site Look Here existe

há dois anos e amatriz é em

]oinville, mas, possui filiais
emJaraguá do Sul, Balneário
Camboriú, Florianópolis,

Curitiba, Criciúma e Torres,
no Rio Grande do Sul. Nes
te final de semana os coorde
nadores comemoram o ani

versário do site com um festa
no BigBowlling, de Joinville.

Lançada em novembro .

de 1999 em Joinville, a Lo
ok Here foi o primeiro site

desenvolvido na região es

pecialmente para o público
jovem. Na av,aliação do
também coordenador Thia

go Markiewicz, o site é con

siderado uma revista virtual,
apresentando lazer e entre

tenimento de forma dife

rente, porque faz do usuário

parte integrante do conteú

do. Outro fator de destaque,
segundo Markiewicz, é o

profissionalismo e a credibi

lidade. ''As atualizações são

feitas diariamente". Quem
quiser usar o site para anun

ciarprodutosou serviços aces
se jaragua@lookhere.càm.br.
(MHM)

Semana da Comunicação
encerra com festa em JS

]ARAGuADOSUL-Ter
minou ontem, com uma

superfesra, a 2a Semana da

Comunicação, promovida
pelo Núcleo de Comuni

cação da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

]araguá do Sul). O evento

começou na segunda-feira,
no Centro Empresarial de
]araguá do Sul, com uma

palestra ministrada pelo
jornalista Elóy Simões, que
falou sobre a visão atual da

propaganda. Na terça-feira
foi a vez da palestra com

Ana Simões, que abordou
'

o tema Planejamento e

Estratégia de Mídia.
No terceiro dia do

evento foi realizado um

workshop sobre investi
mentos em comunicação,

com debate aberto e parti
cipação de diversos em

presários e profissionais
das áreas de varejo, co
municação e marketing.
Na quinta-feira foram

apresentados os comer

ciais premiados no Festival
de Cannes, deste ano.

Paralelamente houve

exposição de trabalhos das

empresas filiadas ao Nú

cleo da Comunicação e mos

tra dos trabalhos dos alu

nos do curso de Arquite
tura e Urbanismo da Unerj,

Os organizadores do

evento calculam que apro
ximadamente 900 pessoas

participaram da Semana

da Comunicação, durante
os quatro dias da promo

ção. (MHM)

IPESQUISA: MACE! ENVOLVE ESTUDANTES E PROFESSORES HÁ 12 ANOS

A incrível máquina humana é
. ,

desvendadapor alunos do Jangada
]ARAGuA DO SUL - A

incrívelmáquinahumana foi
o tema central do 12°Macet

(Movimento de Arte, Ciên
cias, Esporte e Talento), pro
movido pelos alunos e pro
fessores do Instituto Educa
cionalJangada. O evento, de
acordo com o professor
Maí Luiz Lazzaris envolve

aproximadamente 560 es

tudantes do jardim ao ensino

médio. O objetivo principal,
de acordo com o professor,
é envolver a criançada em

atividades práticas, além de

incentivar o espírito de equi
pe e aproximar a família da
escola. Aliado a tudo isso, o
professor salienta os resul

tados positivos no que se re

fere à aprendizagem' 'Eles se

envolvem com atividade e

pesquisam bastante", afirma
o professor.

A realização do Macet já
pode ser considerada uma

tradição para os alunos do

Jangada e também para a

comunidade, que é convida

da a participar do evento. Os
temas são escolhidos com

bastante antecedência e cada
turma opta por um assunto

,
Fotos: Cesar Junkes/Cf'

Movimento de Arte, Ciências, Esporte e Talento envolve todos os alunos do Jangada
relacionado ao tema prin
cipal. Ano passado, o assun

to escolhido foi As invenções
do Milênio, mas também já
foram abordados ternas co

mo a natureza, socialização e

\ meio ambiente.

Ao final do evento, os

melhores trabalhos são se

lecionados e as turmas clas

sificadas recebemum prêmio,
que pode ser uma viagem de
estudos. O ·julgamento dos

trabalhos é feito por um

corpo de jurados formado

por professores da escola e

de outras unidades de ensino.
Os alunos da T' série

pes9uisaram a audição e

apresentaram um trabalho

criativo e com muita infor

.mação, Todos os visitantes

receberam um cartão com

um cotonete, como lem

brança. ''Achamos que é um

assunto que desperta curio

sidade", afirma o estudante

Luiz CarvalhoMonteiro Filho.

Já as garotas do pri
meiro ano do ensino médio

optaram pela cirurgia plás
tica. De acordo comJuliana
de Souza, emJaraguá do Sul
ainda não exi�te infra-estru
tura para grandes cirurgias
plásticas e a região conta

com apenas' um médico es

pecializado no assunto. As

garotas explicaram com

detalhes as diferenças entre

lipoaspiração, lipoescultura e
cirurgia plástica. "É um as

sunto que interessa a todos",
define Mary Jones da Silva.

A criançada do jardim
.

estudou os cinco sentidos e

mostrou que aprendeu bem
a lição. De acordo com a

professora Cláudia Engel, o
trabalho envolveu 26 alunos

que se esforçaram na defini

ção do que representa a visão,
o tato, olfato, audição e o pala
dar.(MARIA HELENA DE MORAES)

PublicidadeVisual terá controle e fiscalização da Prefeitura
]ARAGuA DO SUL - O

secretário de Desenvol
vimento Municipal, Ade
mir Izidoro, pretende dis

cutir com a comunidade o

projeto de lei que prevê o

controle e a disciplina da

publicidade ao. ar livre.

Grupo de trabalho interno
-foi criado em junho deste
ano para elaborar o pro
jeto e debater a questão a

partir de uma minuta de

projeto de lei (já pronta)
que dispõe sobre o assunto.
"Esperamos ainda colher

sugestões, críticas e idéias

para que o projeto repre
sente a vontade da maio

ria", argumenta o secretá

rio. Ele esclarece que a pro
-posta será apresentada e

discutida com os setores

sociais organizados so-

I .te d
.

dmente epols o processo
de discussão interna.

De acordo com Izido

ro, em Jaraguá do Sul
nunca houve controle nesse

setor e tampouco ªscaliza
ção, o que acaba acarretan

do poluição visual e mau

uso do espaço público,
além do comprometi-

menta da paisagem ur

bana. A minuta do projeto
de lei foi baseada em

pesquisa em legislações
sobre o assunto que já es

tão em vigor, como as que
são praticadas em São Pau

lo, Curitiba, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Blumenau,
além do Código Brasileiro

de Auto-Regulamentação
Publicitária e as determina

ções do conselho executivo
das normas p;ldrão da ativi

dade publicitária.I

A partir da vigência da
lei (o projeto ainda não tem

prazo para ser enviado à

Câmara de Vereadores) se
rá fiscalizado toda e qual
quer peça publicitária ex

posta ao ar livre, como pla
cas, painéis, tabuletas, to
tens, adesivos; cartazes,
banners, luminosos, entre
outros. A Secretaria deDe
senvolvimento Municipal
deverá ficar encarregada
da fiscalização. O projeto
deverá prever um tempo de

adaptação às novas exigências,
além da criação de um ca

dastro das empresas de publi
cidade e de anúncios. (MHM)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Branco, 637 - Sala Z . Centro· Jaruguá do Sul· se
Cei.: (41) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PROBLEMA: DI\IJDA DA TlP ATRAPAUiA INfclO DA OBRA DA EsrRAoA JARAGUA, NA IUiA DA FIGUEIRA

Apoio financeiro do Estado só
sai com quitação de pendências

Direção da' Apae de Guaramirim quer

li, deGUfiA1RlliAM"çIRaI"'Mo_deA' ,fonte para, captar recursos'
, mil, através de talões de Legislativo, neste ano, em

I direção da Apae (Associa-' contribuições financeiros; torno de R$ 70 mil, se

ção de Pais e Amigos dos donativos concedidos atra- gundo o presidente do

Excepcionais) encaminhou vés das contas de luz e com Legislativo, Evaldo João
ofícios, ontem, para o a realização de promoções Junckes, em benefício da

Executivo e Câmara de e eventos de cunho as- Apae. Metade dessa verba

Vereadores, solicitando que sistencial. Esta situação, seria para auxiliar na sub-

� sejam destinados entre 6 e segundo ele, acaba ge- sistência da entidade e o

� I 8% das verbas públicas rando um processo de restante aplicado na obra

I municipais aplicadas na desgaste dá entidade pe- de construção da sede

� Educação para 'a Escola de rante a comunidade, na própria. Bartél argumenta

� Ensino Especial Anna medida em que "sempre é que depois de funcionar 15
II Maria Malutta. Conforme preciso pedir apoio finan- anos em prédios alheios, a

i I
a direção, existem razões ceiro novamente", situação Apae está, finalmente, em

I fundamentadas para isso, que seria evitada, ou pelo condições de cont�r com
i
= pois a receita mensal da en- menos atenuada, com a uma sede. Razão pela qual

tidade não é suficiente para definição de fonte para todo o apoio financeiro

atender os custos de fun- maior apoio financeiro deve se justificar nestemo-
cionamento da escola. regular. mento, até que a sede esteja

O presidente Osnildo Outra solicitação é no concluída. Hoje, o projeto
Bartel diz quemensalmente sentido de que os verea- depende, basicamente, do

� a Apae se vê compelida a dores destinem parte dos auxílio financeiro concedi

� I buscar os recursos que ,recursos economizados da do por empresas de Ja

�,i faltam, em torno R.$ 9,5 dotação orçamentária do raguá do Sul. (MR)

!
i

I
II
�
'I

i,
li
II
j

I

GUARAMIRIM - A
divida da Prefeitura com a

Celesc referente à TlP (Ta
xa de Iluminação Pública),
acumulada em �$ 712 mil,
está atrapalhando, a cap-

, tação dos recursos neces

sários para a execução da

obra de pavimentação da

Estrada Jaraguá, ligação de
Guaramirim com Jaraguá
do Sul, através do Bairro

Ilha da Figueira. A situação
foi revelada pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),
durante a entrevista coletiva

à imprensa, desta semana.

Conforme o prefeito,
que esteve na Secretaria dos

Transportes e Obras, em
Florianópolis, na quarta
feira, tratando do assunto,

a pendência está se tor

nando um entrave para a
liberação dos recursos do
convênio da participação
do governo do Estado nos

serviços de terraplenagem,
drenagem e pavimentação
do trecho de 3,1 mil

metros. Ontem, Peixer
retornou à Capital, com o

objetivo de negociar o

parcelamento de parte do
valor devido - R$ 112

mil -, e obter a certidão
, de negativa de débito com

a administração estadual.

Ele explica que esse é o

valor do convênio que a

Prefeitura tinha com a Ce
lese, até o final da gestão
passada, mas que não foi
honrado pelo governo

,Clínica de Ortopedia e

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

4fenrfemos comullas orfopérfíca e fraumafologíca, ímohílízo(ões genarfas,
pun(ões arfículores, curafívos, elc. (4n 373-2868

,

Rua João Butschardt, 84, sala 12 • Centro Comercial Paulo Donini • GuaramirimlSC

anterior. E que, em 2001,
nenhum valor foi reco

lhido pela administração
municipal a título de TlP,
pois não existe previsão
legal (convênio) para isso.

Os outros R$ 600 mil

devidos estão sub-judice,
na questão legal que se

arrasta há anos em torno

da TlP.
O prefeito informou

ainda que está providen
ciando toda a documen

tação para a publicação no
, Diário Oficial do Estado,
e em seguida encaminhar

a licitação da obra de

pavimentação daquele
trecho rodoviário, que, a

partir de 1 de março,
receberá a denominação

GráficoCP
370-7919

de Avenida .Izidio Carlos
Peixer (progenitor do pre
feito municipal), conforme
projeto já aprovado na

Câmara de Vereadores. A

pavimentação da Estrada

Jaraguá do Sul consta

como Uma das principais
metas de gestão do go
verno municipal.

CONTRAPARTIDA - A

contrapartida do Municí

pio na obra será no valor

de R$ 355 mil, recursos
que estão sendo buscados

através de financiamento

junto ao Fundo de Desen
volvimento Municipal, via
PRO-FDM (Fundo de

Desenvolvimento Munici

pal do Estado de Santa

Catarina) . (MILTON RAASCH)

COMPETÊNCIA

NOTAS----------------------------
__

ELEiÇÃO
A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá
do Sul convoca todos os associados aptos a votar para a

assembléia geral ordinária qúe acontece no dia 27 de
novembro, às 19 horas em primeira chamada,' e meia
hora após em segunda chamada. A assembléia acontece

no auditório do CPL (Centro Integrado de Profissionais
'Liberais), quando será deliberada a eleição da nova

diretoria. O atual presidente da entidade, engenheiro Luís
Fernando Marcolla, informa que as chapas interessadas
em concorrer deverão providenciar o cadastro até às
17h30 do dia 20 de novembro, na secretaria da Asso.

ciação de Engenheiros e Arquitetos.

A acadêmica Rosilene da Silva, da: sétima fase do curso

de Administração, 'da Unerj, está realizando um estudo
sobre as vantagens competitivas do curso de Admi·

nistração, como relatório de estágio. O estudo tem por
objetivo verificar as competências essenciais do curso,
analisar a carreira dos egressos do Centro Universitário
e as, deficiências sentidas após a graduação em relação à

prática profissional por parte dos professores e/ou
funcionários quanto à qualidade dos serviços prestados
e conhecer as perspectivas que a instituição oferece em

termos profissionais. A pesquisa está sendo realizada entre

os formandos de 1996 e ano 2000.

Girolla Imóveis comemora
110 anos de brilhante atuação
1

1".I s

i

• No começo foi 50 uma idéia, que depois se tornou realidade. I

- Hoje, graças 'a você, cliente 'e amigo, esta semente plantada há 10 anos atrás, germinou,
cresceu, e está se tornando uma órvore frondosa.

- Lutamos muito. Vencemos muitas batalhas, perdemos outras.
O nosso desafio, que é eíendê-le cada vez melhor, é (onstanie, é diário.

Temos um longo cominho pala frente.
• (om o nosso trabalho, a sua participação e principalmente com a ajuda de DEUS

temos certeza que atingiremos nossos objetivos.
• Aos AMIGOS, muito obrigado!

• A DEUS, uma prece de agradecimento!

I
I,

I

°Família Girolla Imóveis"

IMÓVE'IS l TDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SÁBADO, 10 de novembro de 2001 GERAL CORREIOno POVO 9

Municípioapostanafixaçãode
indústriaspamobtercrescimento

MASSARANDUBA - o

governo municipal está
apostando, na fixação de

novas empresas no Muni

cípio, entre outras propos
tas e alternativas para fo

mentar o desenvolvimento.

O prefeito Dávio Leu rece

beu mais uma vez, durante

a semana, uma comitiva de

empresários argentinos in

teressados na instalação de

empreendimento em Mas

saranduba. Conforme o

prefeito, ficou definido o

próximo dia 12 de dezem

bro para a lnstalação oficial

do projeto.
O prefeito tem articula

do vários contatos com

empresas de diferentes re

giões, mostrando as vanta

gens da fixação em Mas

saranduba, Município cor

tado por rodovia pavi
mentada (SC-413) e com

localização privilegiada, em
função da conexão com a

SC-474 (em vias de con

clusão com recursos capta-

dos via projeto de financia
mento de rodovias do go
verno estadual, através do
BID 4), e da facilidade de
acesso também para os

portos de São Francisco do
Sul e Itajaí, e do Aeroporto
de Navegantes. Além de

entroncamentos rodoviá
rios próximos, facilidade de
acesso às principais cidades
do Estado.

Leu tem expectativa
especialmente otimista, em
relação à SC-474, ligação
com São João de Itaperlú e

BR-101, trecho rodoviário

estadual, que está com aobra

incompleta, e cuja conclusão
foi reivindicada com ênfase'

pela atual administração,
ficando. agora na iminên

cia de ser concluída, com
aporte de recursos previstos
para o ano que vem. Na

opinião do prefeito, esta

obra aparece como verda
deira alavanca para o desen

volvimento de Massaran

duba e região. (MR)

I HOMENAGEM: VICE-GOVERNADOR PAULO BAUER ASSISTE AO DESFILE CrvJCO, AMANHÃ

Concentração será comemorativa
ao 4(p aniversário de emancipação

\
MASSARANDUBA - o o Pronto Atendimento Mé-I

vice-governador do Estado, dica, desde outubro. 1Paulo Bauer, estará presente, Durante todo o final de

amanhã, no palanque das au- semana, as atrações do Ro-

toridades, em frente à Prefei- deio Interestadual, com mais

tura, na Rua 15 de Novem

bro, no Centro, para assistir

ao desfile cívico com a parti
cipação das entidades locais
e convidados, em homena

gem ao 40° aniversário de

emancipação do Município.
Bauer confirmou durante a

semana a participação nos

atos festivos que transcor

rerão em Massaranduba, que
prosseguirão até à tarde, com
a realização do Rodeio Inte

restadual, promoção do CTG

Laço Massarandubense, na
localidadedeCampinhaCentral

Milhares de pessoas de
verão participar do desfile,
que deverá iniciar às 9h30,
com início na PraçaWilhelm

Leu, e encerramento nas pro
ximidades da Prefeitura.

Durante toda a semana, vá-

Edson Junkes/CP'
Final de semana será festivo para os massarandubenses

rias entidades intensificaram

preparativos para o evento

cívico, que consta como um

dos principais atos da pro

gramação alusiva aos 40 anos
de emancipação. Mais de 20

entidades locais deverão

participar, juntamente com a

Banda e o Pelotão do 62°

Batalhão de Infantaria, de

Joinville, também convidados.

Hoje, às 8h30, vai acon
tecer o Passeio Ciclistico 40

anos, e até o final da tarde

acontecerão inaugurações de
diversas obras executadas

pela administraçãomunicipal.
Às 16h30 serão entregues as

melhorias executadas nas

praçasWilhelm Leu,Rudolfo
Oropezza e Harry Froelich;
às 17h30 será inaugurada a

reforma e ampliação do
Centro de Educação Infantil
HuldaCardoso (creche), e,.às 19
horas, as obras de adaptação
da Unidade Sanitária, onde
está funcionamento também

de uma centena de Centros
de Tradições Gaúchas e Pi

quetes de Laçadores, ofere
cerá atrações ao público.

FECARROZ - O Muni

cípio deMassaranduba, loca
lizado no Vale do Itapocu,
com população de 12,5 mil

habitantes, é conhecido como
a Capital Catarinense de

Arroz. A produção do arroz

irrigado (mais de 1 milhão de

sacas por safra) consta como
a principal atividade econô

mica, ao lado de outras cul- '

turas agrícolas, indústria e

comercio. No ano que 'vem,
a cidade estará sediandomais
uma Festa Catarinense do

Arroz, conforme já confir
mado pelaPrefeitura, no peno
do que irá de 30 de abril a 5

de maio. (MILTON RAASCH)

. I

Concurso
Arte na Lista

o
d'

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULrURA E PAISAGENS"
Re9_ulamento:
1 o - Poderá participar do. concurso toda comunidade de Jaraguá
do. Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
altistas profissionais e amadores,

2" - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição.
Cultura, Paisagens". O trabalho. deverá ser inédito. e original. E
vedada a reprodução totaleuparcial de obras já existentes.

3° - O tamanho. da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(50cm na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

uti lizado na confecção é de livre escolha.

4° - O titular dos direitos autorais do. desenho. a ser publicado.
será o. Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se

,

amenção. do. nome ou assinatura do. autor,

5° - Todos os trabalhos passarão. per uma prévia seleção. através
de uma comissão avaliadora, nomeada pelo.GuiaFáci 1.

RealIzação:

·a"'Ouia�áCil
Listas Telefón'cas

Apolo:

o
CORREIO DO POVO

""'""""w ....... l�JP

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand. .

montado no.· Shopping Center Breithaupt no. período de
13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão. julgados pela
comunidade através de' uma urna que será aberta no. dia

28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso. de empate, a
decisão. será feita pela diretoria do. Guia Fácil. A decisão. é
soberana e irrecorrível.

7" - Os trabalhos deverão. ser entregues até o. dia 07/12/200 I, na
sede do. jornal Correio do. Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 246 ou informações no.GuiaFacil; (47) 222 1900.

8" - Premiação para obraescolhida:
a) Publicação. do. desenho. na edição. 2002 do. Guia Fácil.

b)Publicação. no. editorial da lista do. histórico. do.
autor da obra.
c) PrêmiodeR$500,00

_ Shopping Cantar
.0 BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IBARBÁRIE: VITIMA TEVE 80% DA PELE DAS COSTAS ARRANCADAS

Assassino, de Vendramini
é condenado a 20 anos

JARAGUA DO SUL �

O desempregado Eliel

Bortoncelo, 24 anos,

foi condenado a 20

anos de reclusão em re

gime inicialmente fe

chado, pelo assassinato

do aposentado Antônio
Vendramini, 58. O cri

me foi cometido na

madrugada de 4 de

março do ano passado.
O acusado foi preso
dois dias após o crime,
já com prisão preven
tiva decretada. Eliel

permaneceu recolhido

no Presídio de Jaraguá
do Sul durante um ano

é oito meses.

A sentença foi

anunciada pelo juiz

Confira o calendá
rio da Fórmula 1

para a temporada
do próximo ano

,

3 DE MARÇO- /

Austrál ia (Melbourne)
17 DE MARÇO-
Malásia (Sepang)
31 DE MARÇO-
Brasil (Interlaqcs)
14 DE ABRIL-

San Marino (Imola),
, 28 DE ABRIL -

Espanha (Barcelona)
12 DE MAIO-
Áustria (Zeltweg)
26 DE MAIO-

Mônaco (Monte Cario)
9 DE JUNHO-

Canadá (Montreal)
23 DE JUNHO-

Europa (Nürburgring)
7 DE JULHO-

Inglaterra (Silverstone)
21 DE JULHO-

França (Maqny-Cours)
28 DE JULHO-

Alemanha (Hockenhelm)
18 DE AGOSTO -

I; Hungria (Budapeste)
1 DE SETEMBRO-

" Bélgica (Spa-Francott::harrps)
15 DESETEMBRO-

'I
i Itália (Monza)
,I

! 29 DE SETEMBRO-

!; EUA (Indlanápolls)
I' '13 DE OUTUBRO-

! Japão (Suzuka)
I
I
j�

Hélio David Vieira Fi

gueira dos Santos, por
volta das 22 horas de

quinta-feira. O julga
mento começou em

torno das 14 horas e

nenhuma testemunha

foi chamada para pres
tar depoimento aos sete

jutados. Estudantes de

Direito e familiares da ví

cima e do acusado acom

panharam o julgamento.
A vítima morreu em

decorrência de 41 fa

cadas. Além disso, teve
80% da pele das costas

arrancada. O crrm e

aconteceu a cerca de

50 metros da casa da

vítima, no Bairro Es

trada Nova. O acusado

foi preso depois que o

comissário Vanderlei

Zocatelli, que respon
de pela Delegacia de

Corupá, recebeu um

telefonema anônimo

denunciando Eliel, que
chegou a apontar o

amigo Ednei Cordeiro

como autor da barbárie.

O comissário Zoca

telli encontrou as ca

misetas do suspeito e

da vítima cheias de

sangue e a faca usada

no crime enterradas no

quintal da casa de Eliel,
que, na época, confes
sou ser o assassino. Du

rante o julgamento Eliel
não confirmou,ser'o au

tor do crime. (MHM)

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N! 119/2001

CONVÊNIO TRÂNSITO/ POLíCIA CIVIL

TIPO TÉCNICA E PREÇO
i

OBJETO: Aquisiçõo de: 16 (dezesseis) microcomputadores;
.

02 (dois) microcomputadores servidores de rede e

12 (doze) Servidores de impressõo.

TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIMENTO: lei FederaI8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto
ni 1070/94.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até os 09:00
(nove) horas do dia 12 de dezemhro de 2001, no Setor de Protocolo
desta Prefeitura.

'

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do dia 12 de dezembro de
2001, no enderecoabaixo.' -

INFORMAÇÕES: A íntegro do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte endereço: RuoWalterMarquardt ni 1.111, bairro: Borro do Rio
Molha, município de Jaraguá do Sul - SC, ou via Internet no endereço
www·iarqguadosul.com.hrlp../eit".

Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro de 2001

IRINEUPASOLD
Pre/eito Municipal

.

ESPORTIVAS .........

,--

FESTIVAL PRÉ-MIRIM
Mais demil atletas de 25 unidades escolares
estão inscritos no FestivalEscolarPré-Mirim,
promovido pela Fundação Municipal de
Esportes. O evento é destinado a estudantes

nascidos apartir de 1990 e vai envolver

competições nasmodalidades de futebol de
.

salão, handebol, vôlei, xadrez e tênis demesa,
que tiveram início na quinta-feira e pros
seguem atédomingo, e o atletismo e basquete
serão realizados nos próximos dias fO e2?1
respectivamente.

'Nova Geração eAvaí. As partidas têm in,
cio às 8h15, nas quatro categorias.Na terça.
feira será a vez das equipes Meninos de
Ouro xAliança, no estádio do Botafogo,

I
DIVISÃO DE AMADORES
Este fim de semana também acontece roda·
da do Campeonato da Primeira Divisão
de Amadores. No domingo. acontecem
jogos da 13a rodada da ChàveA. Os con.

frontos que seriam realizados no estádio do

Guarani, foram transferidos para o Estádio
Cruz deMalta: Ponte PretaxAlvorada, nos
aspirantes, e Guarani xCruz deMalta, nos
titulares. Hoje, no estádio da Ponte Preta,
confrontam-seAliançaxCruz deMalta, nos
aspirantes, e nos titulares jogamPonte Preta
eGaribaldi.Os jogos acontecem às 16 horas.

BRASILEIRO DE BICICROSS
Entre'os dias 15 e 18de novembro, 38 pilo
tos do bicicross jaraguaense vão paraPira
pora, em Minas Gerais, buscar o título de

campeão do Campeonato Brasileiro de.
Bicicross, competição que, até omomento, •

estão na liderança. CAMPEONATO S�NIOR

CAMPEONATO DAS ESCOLlNHAS
Amanhã acontecem jogos referentes à 9a

rodada do Campeonato das Escolinhas.No
estádio doAliança enfrentam-seAliança x
Rubtar; no estádio do SantoAntônio () San

toAntônio entra em campo contra oAcaraí,
e,no estádio João Pessoa, confrontam-se

O Campeonato �ênior ''A Gazeta" tem

jogos neste sábado. Será a primeira rodada
-da semifinal entre os times SantoAntônio x

João Pessoa, no Estádio SantoAntônio, em
Nereu Ramos. No dia 15, próxima quinta
feira, será a vez do confronto entreVitória
xKiferro, no estádio do Vitória, no Bairro
Rio da Luz, a partir das 16 horas.

r »>
'---V-'á r i o s C o nvos P a r t i c u I a r' e s e

Desconto Pi r a o Paciente SUS
.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••• "),1.'.••.•••••.••••••••..•••••••.••.••••••••••••.•...••..•.••••••••••••••••••••..•••.•.•.••.•••....•••.
! Unidade I // Unidade II
j"'Ruª, GuilhermeWe�ge;'50 Rua Pastor Sadreczld, 148
,

(Co�aomínió Cêntro Médico - Hospital Evangélico e

Odontolégico de Maternidade /Jaraguá do Sul), 3° andar, A

sul Carlos Renaux ...-/
salas nO 303, 304, 305 e 306 CentrÔ'---B.I:l!t_q_ue - SC .-

....--:
Centro - Jaraguá do Sul- SC Fone/Fax: (47) 396�-ff44
Fone/fax: (47) 372-265

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CRíTICA: SKATlSTA RECLAMA DA FALTA DE APOIO E EXCESSO DE BUROCRAE:IA PARA FORMAR':ASSOêIAÇÃO

Campeonato de Skatc vai reunir
cerca de 30 adeptos do .esporte

BASQUETE
A equipe feminina de basquete do Jangada/Roland/FME
venceu por 69 a 37 a equipe do Colégio Bom Jesus, de
Joinville. A disputa é válida para o campeonato estadual
mirim da modalidade. O jogo aconteceu na quinta-feira,
em Jaraguá do Sul. Para o técnico Luiz Roberto da Silva, a
vitória representa mais uma chance para a equipe classificar
se para as finais do Estadual.

Ú'

a·

le

]ARAGUA DO SUL- Os

adeptos do skate terão

'oportunidade de participar
ou assistir ao campeonato
municipal da modalidade,
que acontece hoje, a partir
das 13 horas, no pátio do

Ginásio de Esportes Ar

thur Müller. O evento vai

reunir aproximadamente
30. skatistas do Município,
além de cidades da região
(Guaramirim e Barra Ve-

, lha). O valor da inscrição para
competir é de dois quilos
de alimento não perecível.
Os organizadores do cam

peonato pedem para que
as pessoas que forem pres

tigiar as disputas também

cumpram 'com sua função
social a levem alimentos,
que serão distribuídos para
entidades assistenciais.

do evento de hoje, Alfi
Bittencourt.

O skatista reclama da
falta de apoio do Municí

pio e do excesso de buro
cracia para formação de
uma associação jaraguaense
dos adeptos desta moda

lidade. "Nós gostaríamos
de ter uma associação para
tornar, os atletas mais uni
dos e oportunizar a, inte-.

gração, além de incentivar

a prática do skate e difun

di-lo de um modo geral",
destaca.

Bittencourt agradece o:
apoio da Loja Extreme,
que ofereceu a premiação
do campeonato, e informa

que, em caso de chuva, o
evento será adiado para
amanhã, nos mesmos ho

rários. (FABIANE RIBAS)

I·

o

n

1·

o

o

JOGOS ABERTOS
Cerca de 140 pessoas, entre atletas dirigentes e comissão

técnica, estão participando das disputas da 41" edição dos

Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Os
jogos iniciaram na quinta-feira e prosseguel!l até dia 17 de

novembro, e reúnem atletas de diversas cidades do Estado,
a partir dos 15 anos. Jaraguá do Sul está representada nas

modalidades de atletismo, judô e xadrez, no masculino e

feminino; basquete, futsal e tiro, no masculino, e bolão 1 Q,
bolão 23, caratê, natação e tênis de mesa, no feminino. Galera do skate se reúne hoje no pátio do Arthur Müller

roler (patins com seis ro

das). ''Aqui ém Jaraguá do
Sul tem muita gente que
está se destacando em

competições de skate rea

lizadas em outras �idades.
Teve um campeonato bra

siÍeiro em Curitiba, que
atletas daqui deram show",
di� um dos organizadores

\ .... -::

O campeonato será

disputado em duas cate

gorias, aMirim (para quem
tem menos de dois anos

de prática do skate) e a Ini

ciantes (para quem tem

mais de dois anos). Ainda
hoje, no período da ma

nhã, a partir das 9 horas,
haverá apresentação de

PASSEIO CICLíSTICO
Hoje vai acontecer passeio ciclístico em Jaraguá do Sul,
evento promovido pela empresa Ação Livre. As inscrições
podem ser efetuadas na sede da empresa, na exposição
Destino Natureza, que acontece até o dia 22, no G2 do

Shopping Breithaupt, ou até uma hora antes do início do

evento, sem custo algum. Os organizadores do passeio
acreditam que aproximadamente 80. pessoas vão prestigiar
esta promoção.

EquipeJuvenil de futsal a um passo de ser campeã estadualJNFORMA'fIVg PAROQUIAU - 9 e 1'1/11/2001
1

Sábado Domingo
15hOO - Matriz 07hOO - Matriz
17h30 - São Luiz Gonzaga 09hOO - Matriz
17h30 - Rainha da Paz 19hOO - Matriz
19hOO - Matriz O!hlO - Molha (la Can.rtfu)
19hOO - São Benedito

NOSSA MENSAGEM

"Nosso Deus é o Deus dos vivos,
II

pois todos vivem para Ele"

"O Senhor é fiel, Ele vos guardará do mal". Eis a certeza

que sustenta o justo. Para além da' morte, o Pai nos

reserva a vida plena. Pela ressurreição, ele nos arranca

definitivamente da morte, O Matrimônio, com a geração
de filhos, não mais será

Apoio:
necessário para prolongar

®
a vida, tentando superar a

morte. Essa certeza enche

,
de coragem o coração dos

mártires e perseguidos:
\\ Estamos prontos a

TAFAC - TAVARES morrer... tu, ó malvado, nos
F. F. COML. LTDA. tirais desta vida presente,
Assessoria Comercial mas o Rei do Universo nos

AvenidaMarechal Deodoro ressuscitará para uma vida
da Fonseca, 429 • Sala 105

eterna, a nós que morremosEd. Florença- 1" andar
Fones: (047) 37J·1910 e 275·3125 por suas leis"?

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Juvenil da Malwee/
FME empatou com o time

do Colegial, de Florianópo
lis, por 4 a 4, em jogo váli

do pela primeira final do

campeonato estadual da
modalidade. A partida foi

realizada na quarta-feira à

noite, no Colégio Catarinen
se, na capital do Estado. Se

gundo informações do téc

nico do grupo, o confronto
foi bastante equilibrado.

Jonas foi o atleta que abriu
o placar para a equipe jara
guaense, numa jogada de ata
que ainda no primeiro tem-

I

po, gol que empatou a partida.
No segundo tempo, o

time da casa desempatou a

partida, aos 11 minutos,
quando Cícero se aprovei
tou da falha da defesa da
Malwee. Em seguida, Fer
nando empatou a partida
marcando gol de voleio, nu
ma jogada de escanteio.

Dois minutos depois, Dio
go ampliou o placar- para a

Malwee, numa

distr!ãO
da

defesa do Colegial. ,

uma

cobrança de pênalti, arcus

empatou para o time da

casa, em seguidaJonas mar
ca novamente e Reríatinho,
do Colegial, empata ,e fina-
liza o jogo.

'

O próximo confronto
- definitivo para conhecer

o campeão estadual de 20.0.1
- será realizado no dia 21

de novembro, a partir das

2o.h3o., no ginásio de espor
tes do Parque Malwee. Em
caso de empate, acontece
mais um jogo, no dia 8 de

dezembro, também de Ja
raguá do Sul, por, ter reali
zado melhor campanha na

primeira fase. No próximo
confronto o técnico Augu�
tinha Ferrari não vai contar
com os atletas Ricardo, Leco
e o goleiro Fábio, suspensos
no jogo contra o Colegial. (FR)

'Resultados da sa rodada do FutsalZDivisão deMassaranduba
ram disputados 32 jogos.
Na classificação, quem está

liderando é a equipe da

GDM, com 18 pontos, se

guida de 10 Braço & Co

mércio, também com 18,
Dipil eAvem, com 15. Ape
nas quatro times classificam-

,
se para as semifinais, (FR)

MAsSARANDUBA - Na

quarta-feira à noite foi reali,
zada a 8" rodada do Cam

peonato Municipal de Fu
tebol de Salão Segunda Di
visão, promovido pela Co

missãoMunicipal de Espor
tes. Entre os confrontos,
Dipil venceu a Avem, por 9

14, a partir das 19 horas,
com os seguintes jogos: CPI
x Nacional, Dipil x União

Futsal, GDM x 10 Braço &
Comércio e Incornax x

Pomil. As partidas�conte
cem no ginásio de esportes
do Município.

Até o momento, já fo-

a 7; GDM entrou em qua
dra contra o Nacional e ven

ceu por 5 a 2; Incomax en

frentou o União Futsal e

perdeu por 6 a 5, e Pomil

foi derrotado pelo 10 Bra

ço & Comércio.

Os próximos confron
tos serão realizados no dia

Comprar máquinas ejermmentas
pela internet é hipe;

SBREITHAUPT IITradlçlo em Qualidade �.:�.�...o seu site de compras de máquinas e,_ferramentas em Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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III CONVITE: CARLOS AMÉRICO ,ACREDITA QUE O RECONHECIMENTO É FRUTO DAS CONQUISTAS DESTE ANO

I
"

iTécnico da bocha jaraguaense
I I:comandará a seleção "estadual

II� ]ARAGuA DO SUL - o

� jltécnico da bocha do

11,IMunicípio, Carlos Améri
III; ,co, foi convidado r==
I

'

comandar a seleção cata-.
'j
rinense no Campeonato, "

Brasileiro de Seleções de
I
Bocha Rafa (categoria
dulto), que será realiza-

.

, do entre os dias 17 e 19

vindos de Rio do Sul, Blu-
menau e Timbó. "A res

ponsabilidade é grande,
mas o nível dos atletas é

muito bom, eles têm ta-

lento, e nós vamos fazer
omáximo para conquistar\ '

mais este título para0 Es-

tado", enfatiza o técnico.

Carlos Américo acre-

" de novembro, na cidade dita que o convite para
: 'li

de Araraquara, em São atuar como técnico da

: Paulo. As competições seleção estadual é frut�
I ão contar com a partid-

'

,do trabalho que tem

I III pação de quatro Estados: desenvolvido junto à

ii São Paulo, Santa Catarina, Cesar Junkes/CP modalidade e os resul-

Rio deJaneiro eRio Gran- Américo vai comandar a seleção entre os dias 17 e19 de novembro tados positivos que con-

de do Sul. Os Estados "Nós reunimos os me- por exemplo, vairepresen- quistou neste período.
. l

gaú�ho e catarinense são lhores atletas do Estado, tar a seleção catarinense. "Desde que comecei a

campeão e vice do ano aqueles que estiveram à Ele é campeão da Taça treinar a bocha, tenho
passado, os outros dois fo- frente nos campeonatos Santa Catarina deste ano: me dedicado muito.

ram escolhidos, a partir de realizados no decorrer do Além dele, .integram a Tenho que agradecer ao
seletiva realizada este ano. ano e se destacaram, trou- equipe Rafael Vanz Bor- apoio e a estrutura dis-

Ao todo, nove atletas xeram resultados positi- ges, Adão Moreira e Dur- ponibilizada pelo Clube

"
de Santa Catarina vão vos",dizAni'érico.Ojara- valino Puch (o Lebre), Atlético Baependi", des

,I' ,competir neste .evento. guaense Marcos Alves,
\
além de mais cinco atletas taca. (F�BIANE RIBAS)

:��:=�o=�!��=:::
iO autódromo do Jaraguá vatos e Stock Caro A mo- sorteio de três passeios organizadora do evento

IMotor Clube vai estar a vimentação no autódro- no Pace-car (Omega buscou fazer melhorias

Itoda velocidade neste' mo tem início na manhã rebaixado). Os ingressos no autódromo, como dre-
I fim de semana com a de hoje, por volta das 10 podem ser adquiridos na nagem na pista, alteração.
irealização da lOa e últi- horas, e prossegue até às Rádio Studio fM, na na estética em determina
Ima etapa do Campeo- 17 horas. Amanhã, as Caraguá Veículos - dos pontos, além da cons-
I

inato Catarinense de Au- provas acontecem no patrocinadora oficial do trução de arquibancada!

itomobilismo. O evento' mesmo horário, evento - ou no próprio compatível para aproxi-.
[vai envolver aproxima- O valor da entrada é autódromo. madamente 800 pessoas.
damente 80 pilotos, vin- de R$ 8,00, mais um' Para melhor atender O local terá à dispo-
dos de diversas cidades quilo de alimento não às pessoas e ter mais' sição estrutura pára•

ide Santa Catarina, que perecível. As pessoas qualidade na realização 'camping e serviço de bar

!Vão disputar nas cate- que forem prestigiar o do campeonato em Ja- e cozinha. (FR)

seguintes: pela manhã, a

pa-rtir das 8h30, Mari
sol/FME enfrenta o Ins
tituto Educacional Jan
gada; às 9h30, FME/
Joinville entra em quadra
para tentar o título con

tra o BomJesus/I3cN, e,
às 10h30, Escola de En
sino Básico Rio Branco

joga com Escola Muni

cipal de Ensino Funda
mental Renato Pradi. Os
confrontos do período
da tarde dependem dos
resultados obtidos nas

disputas realizadas pela
manhã. (FR)

SÁBADO, 10 de novembro de 2001

Final da Copa Norte de
Vôlei acontece hoje.emJS

NOTAS----------------
ABERTO DE FUTSAL
Hoje acontece jogos pela segunda fase do Cam

peonato Aberto de Futsal/2001, Troféu 1is Anos
de Jaraguá d� Sul, Chave E, na Arsepum: Verdureira
Dimar x Eletropol jogam às 1Sh30, e Roger Rent a
'Car x Independentes às 16h30.

AQUI É O SE'U LUGAR!

ACADEMIA IMPULSO PROMOVE:

II GINCANA IMPULSO
(crianças de 6 a 13 anos) Dia: 24/11 ·9:00 horas

"

Mais um evento exclusivo aos clientes Impulso.
Inscrições na secretaria até 22/11

Informações: 275·1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: a€ademiaimpulso@terra.com.br

]ARAGuA DO SUL -.A
final da Copa Norte In

fantil feminino e mascu

lino da Liga Norte Cata

.rinense de Voleibol será
realizada hbje. O even

to vai reunir vários atle

tas vindos das cidades de

Joinville, Blumenau, Rio
do Sul, além de Jaraguá
do SuL No período da

manhã, os jogos vão

acontecer no ginásio da
Sociedade Esportiva e

Recreativa Marisol e, no

periodo da tarde, no giná
sio daEscolaAlbertoBauer,

Os confrontos são os

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




