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Cesar Junkes/CP Escola Valdete Piazera Zindars recebeu verba para refazer o muro. Página 7

Dequêch é eleito presidente do
DiretóriodoPFL deG�
o empresário José Dequêch Neto, o Zeca,

assumiu a presidência do Diretório do PFL
de Guaramirim, na noite de ontem, prome
tendo intensificar as negociações com o

PPB. Para ele, a unidade da coligação Acerta
Guararnirim - composta pelos dois par-

tidos -. é imprescindível para o sucesso do

governo do prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL).
A pregação de Dequêch 'atenua o des

contentamento de setores do PPB em

relação à composição da equipe de governo.
Página 3

Dia: 5 de maio, às 20:30 'bs
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Diretoria da CDL
. toma posse na 4a

A recém eleita diretoria da
CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul
toma posse napróxima quarta
feira, em cerimôna a ser rea

lizada no Clube Atlético Bae

pendi. Página 5

Artistas expõem
.

"-

no shopping, neste
final de semana
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Prefeitura de JS
.

contrata mais 40
bolsistas
Página 7

Assaltante é preso
em flagrante após
perseguição
Página 10

Jaraguaenses são

destaques em

travessia
Página Lê
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Secretários de Agricultura e Meio Ambiente da Amvali (Associação
dosMunicípiosdo Vale do ltapocu) estiveram reunidos na tarde de ontem,
na sede da entidade, em Jaraguâ do Sul, para discutir a lei sobre

, embalagens e resíduos tóxicos, desde apesquisa até a destinaçãofinal.
Na oportunidade, apresentaram propostas e alternativas para

integrarem o Consórcio Quiriri e utilizar o âepôsito de embalagens de
Mafra. Os debates foram orientados pelo coordenador do Programa

. Planalto Norte Limpo, Magnus Bollmann (primeiro à esquerda),
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Quem quiser que compre
Por mais que as lideranças dos partidos que integram a

coligação Mais Jaraguá doSul- PSDBIPPB - afirmem e

reafirmem o lançamento de
candidatos próprios à Assembléia

Legislativa, no próximo ano, não
convencem. Os discursos não

passam de auto-afirmação e de um

grande sofisma, na esperança de

conquistar apoios e patrocínios.
Sabemque, diviclidos, correm sério
risco denão elegeremnenhum, além
do dissabor de assistir à eleição dos
dois maiores adversários - PT e

PMDB.
A persistência do presidente do

Diretório do PFL, Alcides Pava
nello, pré-candidato, assim como o

prefeito deMassaranduba, Dávio
Leu, é apel}as umajogadademar
keting. As eleições de 1998, quando

o então prefeito, GeraldoWerninghaus, encampou e comandou
a campanha do gerente daCelesc, Luiz de FreitasMelroNeto,
ainda estão vivas n� lembrança dos pefelistas,Mesmo com todo
o aparato estrutural e financeiro, perdeupara o candidato do PT,
Dionei da Silva. Essa dor foi maior que a da derrota.

No PPB, a situação é exatamente amesma. As declarações
'do presidente do diretório, José Carlos Neves, o Gê, garantindo
que o partido terá um candidato a deputado estadual, mesmo
que seja ele próprio, tem como pano de fundo amanutenção da
cabeça-de-ponte conquistada com à eleição deMoacir Bertoldi
para vice-prefeito. Nos dois casos, a falta de nomes fortes, que
viabilizem a candidatura, é o principal obstáculo. A exceção fica
por conta deBertoldi, que jura que não quer a deferência.

Os tucanos também sofrem de escassez de candidatos, além
do mais, reconhecem a necessidade do apoio à reeleição do
deputado federal VicenteCaropreso. Apesardopresidentelocal,
CélioBayer, seguir o exemplo dos colegas dacoligação e anunciar
a decisão de lançar um candidato a deputado estadual,
descartando qualquer acordo com o PFL, tem consciência da

importância daunião. Se insistirnavaidade poderá comprometer
,

a candidatura deCaropreso e inviabilizar o projeto político para
2004.

'
.

As declarações favoráveis ao lançamento de candidatos

próprios fazem parte do jogo de cena paramanter as atenções;
além de servir ao. propósito da política. A ameaça velada de

desagregação, caso seja contrariado, gera a incerteza e aproxima
as legendas. Entretanto, nos bastidores, as afirmações ganham
tom conciliador. As negociações são orientadas para candidatos
4e, consenso (estadual e federal) apoiados pela coligação. As
divergêlllcias buscammanter as aparências ejustíficararazãode
existir dos partidos.

c "

Quando em setembro de 19Q9, o CORREIODOPOVO apostou
q�ep�a seria apenas um coadjuvante nas eleições do ano
seguinte e que o PPB não ousaria lançarum candidato próprio,
recebeu críticas dasmaisvariadas possíveis. Todavia; os acordos
e as imposições apenas confirmaram as previsões. Agora, salvo
mudanças significativas de rumo, a tendência é a coligaçãoMais
Jaraguá do Sul apoiar apenas dois candidatos.mesmo que as

vaidades sejam feridas. A divisão significará suicídiopolítico.

Enfim, o país dos sonhos
* Ambrósio Lino Becker

único político que fez pro

pag�nda de seu governo, ser
virá de exemplo de todos os

que um dia pensaram em fazê
lo. '

Porfim, completameu êxta
se a justiça social promovida e

propalada pelo nossomáximo
��presentante: extinguiu-se a

miséria e o que era vagabundo,
doravante, não o será. Pois

quemvive domínimo temagora
o máximo R$ 180,00. Quem
ousaria -dizer que não são o

máximo os nossos represen
tantes? Mais do que ser bra

sileiro,meu orgulho se redobra
I

quando lembro dos represen-
tantes de Jaraguá do Sul e de

SantaCatarina, que deram de

monstração clara a quem de
vem explicações e satisfação.
Ao govyrno e não a seus repre
sentados.

Já não. era sem tempo de o

povo brasileiro sentir-se final
mente num país desenvolvido.
Como um dos quase 170 mi

lhões de brasileiros, sinto-me
finalmente realizado ao perce
ber que os problemas e preo
cupações daquele país subde
senvolvido chegaram ao fim.

,

Até porque todos têm acesso

total aosmeios de comunicação
e, por conseguinte, às infor
mações e fatos em seu pleno
teor e no seumais fiel sentido.

Contudo, não posso privar-me
em relacionar algumas coisas
que julgo terem sido decisivas

para a elevação do Brasil ao

pódio primeiromundista.
Neste país já não haverá

mais ocupações de terras, pois
, oMST será multado e punido
com rigor se persistir nas ocu
pações dos latifúndios e, segu
ramente, terá todo o seu patri
mônio arrastado e penhorado
para garantir o pagamento de

tais multas. Punição essa que
também se atribuirá aos ope
rários, portuários, estivadores,
entre outros, caso insistam em

reivindicar algo injusto que
julgam "seus direitos". Já não
veremos mais promoções
pessoais ou de partidos quais
quer, visto que assegurou-se
plenoêxito e ojá citado sucesso
político e social do país, amea
çado por meia dúzia de polí
ticos querendo escancararnos
sas chagas ao exterior com a

formação de uma CPI.
Graças a nossa direita pa

triota e alguns ditos de esquer
da, "comovidos com o clamor
da pátria", está tudo sob con
trole.Mais adiante vem o gran
de exemplo: finalmente o único .

mal feitor, pertence1}te a um

grupo nefasto e bademeiroque
ousase intitular representante
da maioria, foi severamente
punido. É certo que esse se

nhorCristóvamBuarque, corno
* Vice-presidente do
Sindicato do Vestuário
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o evento "Mamãe Cidadã", previsto para hoje, e que iria
acontecer na Rua Antônio Zimmermann, mudou de local e será
realizado no Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn. A decisão foi

tomada ontem pelos organizadores - Prefeitura, Sesc e Núcleo
do Comércio da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim - por causa do mau tempo. A programação quer
assinalar a 'comemoração do Dia das Mães, no próximo dia 12,
oferecendo atividades de lazer para a população e uma variedade -

de serviços. Quem comparecer no ginásio, entre 9h30 e 17 horas,
receberá orientações importantes para a saúde, fazer exames de

pressão arterial e de acuidade visual e ter acesso a vários outros

benefícios. j

Entidades I
As associações de
moradores de Guaramirim

participarão do 12° Congresso
da Famesc (Federação das
Associações de Moradores do
Estado de Santa

Catarina), nos dias 19 e 20, em
Caçador, na Região do Meio
Oeste do Estado. O envio da

delegação de representantes
está sendo organizado pelo Clic

'(Conselho de Líderes

Comunitários), que é o órgão
orientador dessas entidades em

Guaramirim.

Entidades II
O Conselho de Líderes

Comunitários está empenhado,
inclusive, em solicitar que as

associações de moradores de
Guaramirim procurem deixar

toda a documentação referente
à formação das mesmas em

ordem. A providência é
necessária porque sem

existência legal estas entidades
não poderão usufruir de

subvenções de apoio da

Prefeitura e nem representar
adequadamente as

comunidades.

Dedicação
Guaramirim está se tornando exemplo de organização das

comunidades através das associações de moradores, Mais de 20
dessas entidades já estão constituídas no Município,

uniformizando o pensamento dos seus moradores, em termos de

,reivindicações junto ao poder público. Comparativamente, são
poucas as cidades em Santa Catarina que têm valorizado e

apostado tanto, na formação dessas associações para efeito de

representar os 'ínteresses das respectivas comunidades. E algumas
pessoas se destacam nesse trabalho, como o comandante do 5°

Pelotão da Polícia Militar, tenente Rogério Vonk. Trabalho
meritório.

Comércio
O comércio de Guaramirim
funcionará hoje
em horário especial, das 8h30
às 16 horas. No próximo dia

12, das 8 às 17 horas, sem
intervalo.

Banco do Brasil
O superintendente regional do

Banco do Brasil, Antônio
Carlos Decézaro, participa da

reunião da Aciag, em
Guaramirim, terça-feira. Vai

falar sobre crédito.

ASPAS ___

"Onde está oPT? Está sumido! Por que não faz amesma

oposição que fez no governo do Pl\1DB?É queoPT gosta de
incomodar quem: o criou. É graças ao Pl\1DB que existe o'
PT." (Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini - PMDB -,
reclamando da oposição do PT ao governo estadual que, segundo
ele, não existe)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

371'-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá da Sul· SC

I

Zeca Dequêch assume no PFL

e defende a unidade com o PPB
Novo líder
considera a

cooperação
imprescindível

Guaramirim - Para o novo

presidente do Diretório do PFL,
José Dequêch Neto, o Zeca, a

unidade na coligação Acerta
Guaramirim (PFL/PPB) e a co

operação entre os partidos inte

grantes são imprescindíveis para
que a aliança política possa conse

guir seus novos objetivos e para a

estabilidade do governo do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) e do

vice-prefeito José Joaquim Fer
nandes (PPB). Garantir essas con
dições é um dos principais obje
tivos de Dequêch, 36 anos, que'
teve o nome indicado pelo prefeito
e assume a presidência pela pri
meira vez.

A nova Executiva pefelista to

mou posse ontem à noite, no Par

que Municipal de Eventos, em ato

que reuniu lideranças e membros
do diretório. Junto com Dequêch
estão ainda Gilmar'Marcarini, na
vice-presidência, Valério Verbinern,
como secretário, e Luiz Carlos Pe
reira, tesoureiro.

O propósito de Dequêch ganha
relevância, se for considerado o

ambiente político constatado entre

os dois partidos nos primeiros
quatro meses de governo da coli

gação, que poderia ter sido ameno

Moderador: Zecapreferiu ignorardeclaraçãoprovocativa deAguiar
(considerando que ainda são pou
cas as cobranças da população em

relação ao desempenho da adrni

nistração municipal), mas mos

trou-se complicado. Primeiro, por
causa do descontentamento dos

pepebistas com o aproveitamento
de alguns nomes na equipe de go
verno, como os dos secretários de

Agricultura, Alcibaldo Germann

(PPB), e de Viação e Obras, Lauro
Fröhlich.

E, recentemente, mais uma vez
por causa da insatisfação pepe
bista, pelo fato de o partido não

estar sendo consultado e valori
zado em algumas decisões políti
cas e administrativas. Tanto que o

presidente José Prefeito de Aguiar
convocou a legenda para debater
essas questões internas, quando o

vice-prefeito José Joaquim Fer
nandes (PPB) ficou incumbido de

procurar o prefeito e o Diretório
do PFL para marcar reuniões e

aparar arestas.

PROVOCAÇÃO - Com
esse objetivo, Dequêch prefere até

ignorar recente declaração do

presidente do PPB local, que em

condições normais soaria até como
provocação, quando Aguiar definiu
o PFL como sendo "um partido
de aproveitadores". Para Zeca, "o
PPB é um grande partido, com pes
soas idôneas". Ele já conversou

com Zezinho sobre a possível
reunião entre os dois diretórios,
mas ainda não existe data marcada:

Dequêch pretende instituir a ala
feminina no PFL e cobrar maior

atuação da coordenação regional
do partido, para promover a inte

gração dos diretórios nos municí

pios do Vale do Itapocu.
(MILTON RAASCH)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

GráficaCP
370-8649
370-7944
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Maristelamantém candidatura i!\�©J1Jti\cç;@��
a deputado estadual em 2002 A resistência do Planalto à CPI da Corrupção está arrefecendo-se.

O governo avalia melhor as prioridades do momento de acordo
com o fluxo de informações e contra-informações. Nos últimos

dias, o presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) fez
questão de demonstrar a disposição de lavar as mãos depois que
as exigências dos parlamentares para não assinar o requerimento

superou os limites possíveis.
Além de recursos e obras, os deputados querem a nomeação dos

afilhados para altos cargos nas estatais.

Também o espírito de barganha vem caindo, basta verificar o
número de assinaturas já obtidas pela oposição. O governo tem

suportado as negociatas por conta da percepção e da animosidade
crescente entre a população, que rejeita a postura interesseira,

mas o motivo principal é o descrédito do Congresso.

Ar uivo/CP: Edson Junkes

Vereadora insiste
na renovação do
Diretório do PMDB
do Município

Jaraguá do Sul- A verea
dora Maristela Menel (PMDB)
confirmou a disposição em dis

putar a indicação no partido para
concorrer a uma vaga de depu-

.

tado estadual no próximo ano.

Mesmo diante das resistências,
em especial do deputado estadual
Ivo Konell, que insiste em disputar
a reeleição, Maristela mantém a

pré-candidatura e busca apoio na

microrregião. Tem percorrido os

municípios da Amvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do

Itapocu) tentando convencer as

lideranças para a necessidade do

partido ampliar o debate em tomo

das possíveis candidaturas.

Segundo ela, sua pré-candi
datura é bem recebida pelos diri
gentes dos diretórios regionais.
"Há um sentimento demudança",
garante, lembrando que existem
outros possíveis candidatos, co
mo é o caso do prefeito de Coru

pá, Luiz Carlos Tamanini. A can

didatura de Tamanini foi lançada
por um grupo de: peemedebistas
liderados pelo ex-secretário de'
Saúde de Guaramirim Nilson

Bylaardt. Na semana passada, o
PFL de Corupá prometeu apoio
à candidatura do prefeito. "O sur

gimento de novos pré-candidatos
confirma a representatividade do
PMDB", discursou.

Maristela evitou comentar as

divergências internas no Diretório

Ausentes
Os vereadores do PSDB de

Jaraguá do Sul reúnem-se na

próxima segunda-feira, às 18

horas, na Câmara, para
homologar o nome do assessor

da bancada. Segundo Roque
Bachmann, nem ele nem

Ademar Winter participam da

reunião, "porque a indicação
veio de cima e não foram

consultados previamente". "O
assessor vai trabalhar meio

período e receber R$ 700,00",
informou, sem revelar o nome

do assessor.

Crítica
O vereador Marcos Scarpato
(PT) voltou a criticar os

projetos que suplementam e

anulam dotações
orçamentárias. Na opinião dele,
as propostas são decorrentes
de "falta de organização",já as

metas fiscais deveriam ser

previstas no orçamento anual.
"Não podemos ficar aqui
ajeitando o orçamento",
declarou, Somente na sessão

de quinta-feira, foram quatro
projetos deste tipo e dois de

alteração de metas fiscais.

Insistência: Maristela quer ser candidata a deputado estadual, em 2002
(>

doMunicípio, afirmando que não
é privilégio do PMDB. "Em todos
os partidos existem divergências.
O importante é tratá-las com cri
térios democráticos, respeitando
as diferenças", pregou, informan
do que está em plena campanha
para viabilizar sua candidatura a

deputado estadual e elaborando o

programa de campanha. "O can

didato deve ser o que representar
melhor os anseios da população
e os interesses do partido, além
de estar em melhores condições
e atender os critérios definidos",
completou.

RENOVAÇÃO - Maristela
não desiste da idéia de renovar o
diretório local, defendido por ela
desde, o final do ano passado. Na

opinião da vereadora, a "reoxige
nação" do partido no Município
é o principal e mais importante
passo para resgatar a representa
ti vidade e dar novos rumos à le

genda. "É necessária e urgente",
resumiu, garantindo que a po
pulação tein demonstrado vonta
de em mudar,. "tanto assim que
elegeu três outros vereadores no

ano passado."
Ela voltou a criticar as deci

sões tomadas pelo diretório, que
classifica como fechada e limita
da a meia dúzia de pessoas.
"Precisamos dar voz a todos os

filiados", sugeriu, garantindo que
não pretende disputar a presi
dência do diretório.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

'PMDB
A situação do PMDB de Jaraguá do Sul é difícil, mas não é tão

,

grave como fazem crer alguns adversários internos: O racha no

. partido foi detectado em meados do ano passado,
quando a candidatura do ex-chefe da Casa Civil Ademar Duwe foi

renegada. Daí em diante, o processo intensificou-se, mas não o

suficiente como supunha alguns. Apesar das imposições do

deputado estadual Ivo Konell, os filiados mantêm a fidelidade e o

apoio necessários. A oposição mais sistemática é de lideranças -

isoladas.

Comissão
Durante os 60 dias em que
permanecer como titular na
Câmara de Jaraguá do Sul,
Lessmann 'Ocupa a vaga do

titular, vereador Carione
Pav..anello (PFL), na Comissão
de Educação, Comunicação, '

Cultura e Desporto. O pedido,
aceito pelo presidente Lia Tironi
(PSDB), foi feito na sessão de

quinta-feira.

Urgência
O vereador Rui Lessmann

(PFL) alertou para os

constantes pedidos de urgência
feitos pelo governo que, de
acordo com ele, desrespeitam
a Lei Orgânica e o Regimento
Interno. "Urgência são para
projetos de extrema relevância.
Entretanto, muitos vêm com o

pedido, a maioria sem

necessidade", lembrou.

Câmara aprova a criação da Comissão de Trânsito
Jaraguä do Sul-A Câmara

de Vereadores aprovou, em vota

ção única, na sessão de quinta-feira,
a criação daComissão Permanente
de Educação de Trânsito. Propos
ta pelo vereador Paulo Floriani

(PPB), a comissão tem como obje
tivo difundir a educação de trânsito
nas escolas e nas comunidades,
com o intuito de atenuar a 'Onda de
acidentes e, conseqüentemente, de
vítimas. Na próxima segunda-feira,
os dez parlamentares que integra
rão a comissão devem se reunir

para a definição dos cargos.
O requerimento sugerindo a

criação da comissão foi apresenta-

do à Mesa Diretora no final de

março, sendo, na oportunidade,
bem recebida pelos demais verea
dores. "É obrigação da Câmara de
bater o assunto' e propor alterna
tivas que contribuam para reduzir
os índices de acidentes",justificou
Floriani, revelando que a intenção
é tentar incluir a matéria nos

currículos das escolas municipais,
desde a pré-escola. "Nossa inten

ção é envolver lideranças comuni
tárias e educadores no projeto de

orientação", disse.
A idéia da criação daComissão

de Educação de Trânsito foi ins

pirada no trabalho desenvolvido

pela psicólogaMargarete daCosta,
em Joinville. Na opinião do verea
dor, é preciso criar nas crianças a

responsabilidade no trânsito e o

respeito às leis. Ele revelou que já
.

se encontrou com Margarete, que
hoje mora noMunicípio, para dis
cutir a proposta y recolher subsídios.

-r-r- O foco principal é a cons

cientização em relação ao trânsito.
Precisamos difundir a responsabi
lidade e criar mecanismos para
monitorá-lo, identificando os erros

e as possíveis alterações", com
pletou, acrescentando que a co

missão tem a intenção de "brigar"
por obras nas rodovias. (MC)

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

[ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

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

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.
�0\1(.? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\��)f,\t\.,ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguä ,do Sul
pretende repetir no próximo ano a promoção "Liquida Jaraguá
Verão", realizada no mês de março. A informação é do

presidente da entidade, Hilário Corrêa, que classificou a

promoção de "muito boa".

Segundo ele, em março, as consultas ao SPC (Serviço de P�o
teção ao Crédito) cresceram 25%, enquanto que as vendas
no comércio registraram aumento de 15%. Este último dado
foi obtido por amostragem.

o A isenção da cota patronal - 20% sobre a folha de pagamento
dos funcionários � às seis mil instituições filantrópicas do País

representará R$ 2,16 bilhões a menos nos cofres da Previdência

Social, este ano. A renúncia fiscal estimada supera entre 20 e

2000%, diante do crescimento do número de entidades beneficiadas
que saiu de 6.152,€lm dezembro, para as atuais 6.452, mesmo
depois de não terem sido renovados, abril, os certificados de 104.

o Das milhares de instituições de filantropia, no entanto, só
as 50 maiores respondiam, em março, por 20% dos empregos
(137 mil), e deixaram de pagar à Previdência Social R$ 37,5
milhões. Essa reduzida parcela - com salário médio de R$
1.240 - ficou com 37% da renúncia fiscal total de R$ 99,3
milhões, no último mês. O percentual salta para 65%, se fo
rem levadas em conta as 200 maiores entidades, de um uni
verso de seis mil.

o Os dados constam do 5° Boletim Informativo GFIP (Guia de
I Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e

Informações à Previdência Social), a ser lançado dia 8, na Fiesp
(Federação das Indústrias de São Paulo).

o A Wilson Sons firmou parceria ontem com a Rolls Royce
na Offshore Technology Conference, em Houston (EUA), para
construir uma embarcação de apelo a plataformas no Brasil,
em seu estaleiro no Guarujá (SP).
O projeto é da inglesa Rolls Royce, que também fornecerá os

equipamentos.

o Em entrevista concedida na manhã de ontem, o ministro da
Economia argentina, Domingos Cavallo, anunciou as novas metas

econômicas acertadas pelo País com o FMI (Fundo Monetário

Internacional). As medidas acalmaram o mercado dos países
vizinhos e afastou, por enquanto, o risco de crise.

L �

Nova diretoria da CDL será

empossada semana que vem

Hilário Corrêa
foi eleito para

. ,

mors um ano a

frente da entidade

Jaraguá do Sul - A nova

diretoria da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas), eleita por
aclamação no dia 25 de abril, to
ma posse na próxima quarta
feira, em cerimônia a ser realizada
no Clube Atlético Baependi. O
atual presidente da entidade,
Hilário Corrêa (Mobiliar Haus),
foi reeleito para mais um ano de
mandato. Ele promete continuar
a campanha de filiação, iniciada no
mandato passado, e setorizar o

comércio por atividades (móveis,
confecções, contabilidade, presta
dores de serviço, entre outros).

A maioria dos dirigentes foi

mantida, as substituições foram

de cargos. O atual diretor de Re

lações Públicas, Waldemar

Schroeder, assumirá a direção do
SPC (Serviço de Proteção ao

.Crédito), em substituição aMag
nus Behling; Paulo César Saban
será o diretor de Relações PÚ

blicas; a atual secretária, Iracy
Ferreira, assume a diretoria Soci

al, em substituição a JandirGirar

di, e Sérgio Nagel foi eleito secre

tário da entidade.
De acordo com Corrêa, o es

tatuto da CDL deve ser reformu
lado para atender algumas exi

gências do setor. Ele informou
que a entidade tem 58 sócios, en
quanto que os usuários do SPC

chegam a aproximadamente 260.
"Há uma polêmica em relação ao

direito ao voto na escolha da
diretoria da: entidade. Alguns
defendem que somente filiados

podem votar, outras acham que
os usuários do SPC também têm
direito. Issofoi objeto de análise

judicial na eleição da federação",
recordou.

Cesar Junkes/CP

Promessa:ConiadissequeCDLvairepetirapromoção''IiquidaJoraguáVenio''

O presidente informou que as

alterações acontecerão depois
que a FCDL (Federação das Câ
maras de Dirigentes Lojistas)
promover a reformulação no esta
tuto. "A preocupação é de não

contrariar as determinações da

Federação", justificou.
FEDERAÇÃO - Hilário

Corrêa foi eleito vice-presidente
da 4" Regional da FCDL - inte

grada pelos municípios da Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) e por Joinville e

região. A eleição aconteceu no

mês passado: A chapa 2, de

oposição, encabeçada por Sido
Gessner Júnior, recebeu 2030

votos, enquanto a chapa 1, enca
beçada pelo atual presidente,
Antônio Carlos Amorim, obteve

970 votos. O ex-deputado esta

dual Udo Wagner foi eleito con

selheiro.

Segundo Corrêa, a prioridade,
da nova diretoria é sanear a dívida

herdada, estimada em R$ 1,2mi
lhão , e entregar os veículos
restantes aos ganhadores da

promoção "Compre com sorte",
promovida pela Federação em

1999. "Com certeza essas são as

prioridades. Até porque, em

função dos problemas surgidos
na Federação, criou-se uma certa
desconfiança dos lojistas em
relação à entidade", revelou,
acrescentando que a entidade pre
tende ouv,ir os lojistas e implantar
uma administração transparente
para reconquistar a credibilidade.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRffiUTÁRIO
Cassuli Advogados Associados SIC

OAB se 3437-B

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 372-1820
Jaraguá do Sul- se - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exposições em estilos diferentes

podem ser vistas no shopping
Trêsmostras de
arte para 0-

jaraguaense neste
final de semana

Jaraguá do Sul- A caixa de

supermercado Jeane Hohl Medei
ros ainda não se considera uma

"profissional" nas artes plásticas,
mas espera chegar a viver da pró
pria produção artística, que está

exposta até o dia 14 de maio no

segundo piso do Shopping Brei

thaup. Ela e a colega Tatiane Sasse
estão expondo pela primeira vez

os quadros produzidos nas aulas
de artes, em Guaramirim. Alunos
da já conhecida artista plástica Íris
Kuczkowski, as duas esperam
que esta primeira experiência sirva
para mostrar o trabalho e ainda
vender alguma coisa.por ocasião
do Dia das Mães.

Jeane começou a pintar háme
nos de três meses, mas a desen
voltura com os materiais resultou
na segurança de encarar uma

exposição com tão pouco tempo
de aprendizado técnico. Apesar da
pouca experiência em exposição,
Jeane conta que o hábito de dese
nhar e pintar convive com ela des
de bem pequena. "Pinto porque
gosto e não consigo ficar sem pín
tar", afirma Jeane, que confessa
não ter mais lugar nas paredes de
sua casa para tanto quadro.

Iniciativa: óleo sobre tela, de IeaneMedeiros, explora a sensualidade

Para esta exposição, Jeane e

Tatiane produziram óleos sobre
tela e técnica mista. Os trabalhos
de Jeane vão do abstrato ao figu
rativo, sempre com exploração
das cores vivas e vibrantes, co
rno o azul e o laranja, presentes
em quase todas as telas. Já Ta
tiane optou pelo impressionismo

para dar vida as suas paisagens,
marcadas pela interferência local
e pela suavidade das cores mais

claras.
Além destamostra, o freqüen

tador do shopping também pode
conhecer uma parte do Núcleo
de Fotografia da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), que está expon
do fotos sobre a maternidade. Es
tas fotos serão leiloadas e o lucro
revertido para a Rede Feminina
de Combate ao Câncer.

Os fãs da arte de Juarez Ma

chado foram brindados com

mostra de cartazes relativos às
inúmeras exposições que o artista
joinvilense fez em vários anos de
carreira. São cartazes promo
cionais de eventos realizados em
Paris � no Brasil e que dão uma

idéia do conceito que o artista tem .

no mundo, especialmente na Eu

ropa. (MARIA HELENA DE MORAES)

�n CP································�··················· .

�"\J@lí��
Feira da malha

A administração do Portal Jaraguá lança, na próxima terça- feira,
dia 8 de maio, a 3a Feira da Malha do Portal de Jaraguá do Sul. O

lançamento está programado para as 18 horas, com um conquetel
no Restaurante Lá em Casa. O Portal Jaraguá foi o primeiro centro

comercial de Jaraguá do Sul e atua há 15 anos no comércio do
vestuário de pronta entrega.

Contabilistas
O Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul empossa a nova

diretoria com solenidade neste sábado, às 20 horas, no Clube Atlético

Baependi. A eleição para a diretoria gestão 2001/2003 aconteceu no

dia 11 de abril. Para a presidência foi escolhido Osmar Gumz,
secretária Eliete Bruch e tesoureira Renilda Funka. A nova diretoria

é integrada por 27 associados, incluido delegados, comissão de
ética e suplentes ..

Expocentro 2001
De 10 a 13 deste mês" o Município de Curitibanos promove a

Expocentro 2001, no Parque Pouso do Tropeiro. A promoção é da

Prefeitura de Curitibanos, Sindicato Rural e Associação Agro
pecuária. A cerimônia de abertura está prevista para as 20 horas do

dia 10. Às 22 horas, baile com o conjunto musical Corpo e Alma.

Dia do Desafio
\

No dia 30 de maio, o Sesc de Jaraguá do Sul promove o Dia dó

Desafio. A reunião para organização do evento está marcada para o

dia 9 de maio, às 14 horas, no auditório do Shopping Breithaupt. O
Dia do Desafio consiste em participar, junto com sua equipe de ,

trabalho, de 15 minutos de atividade física. A cidade que conseguir
mobilizar o maior número de participantes será a vencedora do

desafio. As pessoas ou instituições interessadas podem ligar para o

número 371-8930 e combinar a presença de um professor de
Educação Física para organizar as atividades.

Baile
Neste sábado, a Sociedade Esportiva e Recreativa Amizade, a

Sociedade Recreativa Rio da Luz 2 <? a Sociedade Esportiva e

Recreativa Aliança promovem baile de Rei e Rainha. No final de

semana passado foi a vez das sociedades João Pessoa, Botafogo e

Independência que promoveram suas festas de Rei e Rainha, com
direito a baile.

Meninas cantoras

A Prefeiturade Jaraguá do Sul promove, nesta quinta-feira, dia
10 de maio, show com as "Meninas Cantoras de Petrópolis", a

partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes Arthur Müller. O show
faz parte da programação de aniversário da cidade, que completa
125 anos, em julho.

Família
Acontece neste säbado, no pavilhão A do Parque Municipal de

Eventos, o "Grande Baile para as Famílias". A promoção é do

Movimento de Cursilhos de Cristandade, mas toda a comunidade
está convidada a prestigiar o evento, que começa às 22 horas.
Adolescentes com idade até 16 anos e acompanhados dos pais não

pagam ingresso.O valor do ingresso é de R$ 3,00.'

P. BH
I

peRr,ElOJ B1s,eHs
U

Aperm.UerpcBdlo
S 71;;.zOs melhores presen'tes para o Dia das Mães estão aqui. �;a UI!
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cultura - lozer - entretenimentora
Sesc promove oficina e

neste final' de semana
A comédia e seu poder de transgredir e
transfOrmar é o tema das oficinas que o Sesc

promove até domingo, na Scar. Destinada a

atores e diretores engajados no Projeto
Dramaturgia - Leitura em Cena, estas oficinas
servem de preparação para a leitura dramática
de textos ligados ao universo da comédia, que
devem acontecer dos dias 22 a 25 de maio, no
auditório do Unerj. As oficinas
são coordenadas pela professora de direção
teatral Geórgette Fadei, do Rio de Janeiro. A
leitura dramática dos textos será feita por\ I

Sandra Baron (Escola de Mulheres, de Moliere);
Jonas dos Santos (O Juiz de Paz

da Roça, de Martins Pena); Leone Silva (Pois é,
Vizinha, de DG:jrio Fa e Franca Rame); e Mery Pett
(Lisbela e o Prisioneiro, de Osmar Lins}
Além do Projeto Dramaturgia, o Sesc também
está promovendo a exposição Universo Rosas x

Corpos. São aproximadamente 20 quadros,
entre pinturas e serigrafias da artista plástica
Pietrina Checcacci, italiana radicada no Brasil

desde 1954� e considerada uma das principais

Serigrafia de Pietrina Checcacci na exposição do Sesc

expoent�s da gravura, pintura e escultura

contemporâneas. A exposição de Fletrína faz

parte do Projeto Arte no Sesc e fica à

disposição do público até 31 deste mês, no

PARQUE AQUATICO KRAUSE PARQUE AQUATICO KRAUSE

o maior e melhor Parqlle Aqlldtico de Joràglló do 5111.

�, Mergu'he na noturezo.
a
a::

�
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC
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exposlçao

Espaço Cultural do Sesc. Esta exposição já
esteve em Lages e Concórdia e depois de

Jaraguá do Sul vai para Criciúma, Florianópolis,
Brusque, Tubarão e Itajaí.
A obra de Pietrina tem o corpo como tema

principal, que a artista tenta

desconstruir em partes ou na totalidade,
criando um novo universo onde as cores e as

formas emprestam um outro significado. Os
quadros desta exposição, em vários tamanhos,
abrangem o que a artista considera os três
mistérios da natureza, ou seja, o corpo, o
universo e as rosas, fi a principal técnica
utilizada por Pietrina é a serigrafia.
Nascida em Taranto, na Itália, em 1941, Pietrina
veio para o Rio de Janeiro em 1954, onde
estudou na Escola Nacional de Belas Artes.
Desde aquela época tem participado de
inúmeras exposições no Brasil e mostras

coletivas no exterior. Seus trabalhos estão

expostos nos mais renomados museus de arte
do Brasil e importantes coleções nacionais e,
internacionais.

(jIlJEK EIlíiÁUSE
Requinte o ,seu Bom Gosto

Venha conhecer o nosso showroom e apreciar bettsstmos móveis
de terro em exposição como: mesa de centro, lateral, aparador;
estantes, colunas, cadeiras, mesas de jantar, banquetas... que

poderão completar sua decoração. Consulte-nos!
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Home page: www.estofadoskrause.com.br
Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774

PARQUE AQuATICO KRAUSE PARQUE AQuATICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CTG Laço Jaraguaense
Está chegando a hora

Move-se a grande engrena
gem, movimentam-se peões,
prendas, laçadores, dançarinos,
admiradores, gaúchos de muitas
querências, gente alegre por toda
parte, é a linda Jaraguá do Sul,
hospitaleira de berço, de braços
abertos às pessoas de bem.

Nestas últimas semanas,
afunilam-se os trabalhos, reto
cam-se as estratégias, pois, com
seriedade e profissionalismo, o
CTG Laço Jaraçuaense querfazer
melhor, quer atender bem cada

pessoa que acreditar em nosso

trabalho.

Bailes, shows, gineteada, tiro
de laço, fut-boi, churrasco, lojas
típicas, entretenimentos, comple
to serviço de bar e cozinha, e uma
imensa oportunidade de rever

amigos e fazer novas amizades.
Os rodeios proporcionam en

contros e reencontros que ja
mais serão esquecidos. Esta
mos tchêsperando.

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Bailes do rodeio
Sexta-feira, o fandango fica porconta dos grupos Cantos do Sul e

Chiquito & Bordoneie. Sábado, Fogo de Chão e Pé no Estribo, e,
para o índio que não ch.egar na prenda sexta-feira e sábado, ainda
tem a tarde dançante de domingo. O CTG Laço Jaraguaense, em
parceria com o grupo de danças Terra & Pampa, formou 2203

alunos, nos últimos três anos, permitindo que centenas de jovens
participem de bailes e festas gaúchas.

13:ooh - Abertura oficial do XXRodeio Crioulo Nacional.
13:30h - Laçada daPatronagern doCTGAnfitrião,Membros do MTG,Patrões

. de CTG da 9" Região e Convidados.
14:00h - Laçada Pai e Filho. .

15:00h - Laçada Individual (Troféu Augusto Demarchi - In Memoriam)-
R$ 5,00 PI Laçador.

18:00h - Vaca Gorda.
19:00h - Gineteadas em Touros (Cancha 2)
22:00h -Fandango com Grupo Cantos do Sul e

Grupo Chiquito & Bordoneio. Local: Gal ão do CTG

08:00h - Laço individual Piá eGuri.
09:00h - Laço de Patrões (CTG e Piquete)
10:()Oh - Laço de Equipes. '

12:00h - Churrasco.
13:00h - Fut-Boi,
15:00h - Mesa da Amargura.
17:00h -Gineteada emCavalos (Cancha 1)
18:30h -Gineteada em Touros (Cancha 2)
19:00h - Continuação Laço Equipe.
22:00h - Fandango comGrupo Fogo deChão eGru o PénoEstribo

08:00h - Reinício do Laço Equipe 3" Rodada (Não serão dadas
armadas atrasadas)

10:00h - Concurso de Gaitas.
11:00h - Missa Crioula.
12:00h - Churrasco.
13:00h - Vaca Parada (Piá eGuri)
13:30h - Final das Laçadas.
14:00h - Fut-Boi e Mesa da Amargura (Cancha 2).
15:00h - Finalíssima das Laçadas eGinetedas.
f5:30h - Apresentações Artísticas.
'16:30h - Tarde Dançante comGrupoCantos do Sul e GrupoPé no Estribo
17:30h - Finalíssima Gineteada emTouros-Cancha 2).
19:00h - Show cl Elton Saldanha.
20:00h�Encerramento cl Show Pirotécnico.

CASA ·CAMPEIRA
TRAJES GAÚCHOS

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

Fone/Fax:(O**47)371-0330
e-mail: casacampeira@terra.com.br

,

NOVO ENDEREÇO: Rua Guilherme '!\leege, 22 - Centro'
Jaraquá do Sul - Santa Catarina

'
'

Leia

"Existem pessoas
que, não tendo
brilho próprio,

tentam denegrir a

imagem dos
outros. A inveja é

o maior

adversário dos

que têm sorte."

Augusto
Demarchi Júnior.

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: este final de semana estaremos em São José - CTG Os Praianos.
26/abr a 6/mai - Rodeio CTG Os Praianos - São José
5 e 6 de maio - Festa Campeira - CTG Tropeiros do Vale - Guaramlrlrn
11 de maio - Baile com Cantos do Sul e Grupo Chiquito & Bordoneio - CTG Laço
Jaraguaense.
12 de maio - Baile com Grupo Fogo de Chão e Grupo Pé no Estribo - CTG Laço
Jaraguaense. '

11 a 13 de maio - Rodeio CTG Laço Jaraguaense - Jaraguá do Sul
� 9 de maio - 28° Curso de Dança Gaúcha, n(vel dois - CTG Laco JaraQuaense.

Gaúcho(a) de idad
nova

Anadir Karsten (5), José
Cardoso de Souza -Juca

, (5}, Harold Toebe (6);Vani
.. ":: p,êdrötti"(14)', 'Oélcio Luís

" ': 'SpéZia '(15), Ráfàel
Mantendal (15), lrineuJosé
Weillem (18), José Clênio

Vargas (18);
.
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Estet"'os TCUESPERAlJDO

�DEMARcmcARNES
CARNES FONE: (47) 371-4547

FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail: dernarchicarnes ê netuno.corn.br Site: www.ctglj.com.br - E-mail: ctglj@ctglj.com.br
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Médico Oftälmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro '

AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximimn Center Fone: 047 275-1150

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_4._CO_RRE_I_O_DO_P_O_VO CP CRIÂNÇÂ Sa_'b_ad_o,_S_d_e_m_az_·o_de_2_O_Ol

CLíNICA�� ��
�- <_. -� -_ .......�, ,,_. >-_ --� ---�

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones:371·0101-371-0611

Convênios
. UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO
'

Seleciona

crianças de 03 meses/a 14

para compor elenco d

para o Di

ZoomCreai:M:

llt1h
."._®,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



551
• •

Mercadolmobiliário Jaraguá do Sul, 5 de maio de 2001

Vende-se terreno na Vila

Lenzi, com água, luz,
esgoto, calçamento e

escritura. R$ 13.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se, na Vila Rau,
terreno de 400m, livre de
enchente. R$ 7.800,00.
Aceita-se negociação.
Tratar: 9103-6520,
com Adriana.

Vende-se, próximo
Sociedade Vieirense, na Vila
Lalau, terreno de 400m, com
água e luz, todo murado,
com portão de alumínioy+
meia água de alvenaria. R$
25.000,00 (negociável).

Tratar: 275-2010 / 371-9028.

Vende-se terreno, no
Loteamento Versailes, de
400m, com rua asfaltada,

com casa mista.

R$ 23.500,00.
Aceita-se carro ou

negociação. Tratar:
9103-6520, com Adriana.

Vende-se terreno na Vila

Lenzi, com água, luz e

esgoto, calçamento e

escritura. Por R$ 13.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se terreno, na Barra,
no Loteamento Casa Nova

II, com 347m2, 26 salários
mínimos e assumir + 31x no
valor de 1 salário mínimo
cada. Tratar: 276-0070.

Vende-se terreno, com casa,
na praia de Itajuba, com

300m2• Tratar: 9962-6139.

Vendo terreno com

101.000m2, e 3 chácaras com
4.350m2, cada, localizada em

Schroeder, próximo à Usina
Bracinho, com luz, nascente.
de água, água da Samae, ,

próprio para agricultura,
agropecuária, açudes e

outros. Interessados
tratar: 47 453-1023 ou

. 47 453-0964.

Vende-se terreno com

900m2, com casa de 40m2, de
alvenaria, + fundamento de
36m2, em Schroeder. R$

22.000,00. Tratar: 274-8329
ou 392-3094.

Vende-se terreno no bairro
Amizade, próx. Salão
Amizade. R$ 7.000,00.
Tratar: 371-2829.

Vende-se casa de 131m2, de
alvenaria, na Vila Amizade. R$
45.000,00. Tratar: 371-4966.

Vende-se casa com 96m2,
mista, corri + 1 quitinete de
30m2 de alvenaria, toda
murada, na Vila Rau.

R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se carro elétrico, a
bateria para deficientes
físicos. R$ 3.500,00.
Tratar: 372-1490.

Compra-se mercearia ou

mercadinho. Tratar:
371-3835 / 9975-1868.

Vendo loja de material de

construção, com estoque, ou
somente estoque, para

retirar do local.
Localizada no Bairro

América, 'ern Joinville.
Excelente ponto, com ótima
clientela. Motivo: problema
de saúde. Tratar: 9994-1387 .

Vendo aparelho de som

Phillips , novo,

R$ 200,00. Tratar:
370-1995, com Jaime.

Fazemos Pátina em

móveis. T: 275-2229

Vendo loja de roupas
infantis, na Reinaldo Rau.

Tratar: 9102-9190.

Vendo aparelho de ginástica
Atletic, modelo remador.
Tratar: 370-7703, com

Valmir.

Vende-se andador,
R$ 22,00, e cercadinho,

R$ 50,00. Tratar: 370-0028,
com Sérgio ou Carlos.

Vende-se prensa térmica

Metalnox. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-3732.

Vende-se clínica de bron

zeamento, com 2 máquinas ..
Aceita-se veículo na troca.

Tratar: 371-6111.

Vende-se máquina de

estampar Metalnox.
R$1.000,00 + estampas de

brinde. Tratar: 274-8329 (mrnL).

Vendo cabide para loja (tipo
arara). R$ 40,00. Tratar: 372-

3732.

Vende-se banca, com balcão,
toldo e demais móveis. R$
1.700,00. Tratar: 372-6704.

Vende-se ou troca-se

ciclomotor por aparelho de

CD para carro. R$ 400,00.
Tratar: 371-1355.

Vendo prancheta de

madeira, com réguas
paralelas, seminova, e

banqueta de desenho com

1 escalímetro grande,
2 esquadros de acrílico,

1 curva francesa, 1 gabarito
elétrico, 1 gabarito

arquitetônico, 1 gabarito
hidrossanitário,

1 compasso Staedher, 1

caneta nanquim Desegraph.
R$ 120,00. Tratar: 371-4446.

Vendo chácara, com casa,

lagoa e pomar, no Bairro

Bracinho, em Schroeder, R$
50.000,00. Tratar:

9973-9313 / 274-8013.

Vendo minichácaras, com
água e energia, no Bairro

Bracinho, em Schroeder. R$
15.000,00 a 25.000,00.
Tratar: 9973-9313 /

274-8013.

Vende-se Palio Okm, young,
2001, vermelha..

R$ 13.500,00. Aceita-se carro

de menor valor.
Tratar: 275-0510, com Cris.

Vende-se Palio EX, 2000, com
7.500,00 km, serninovo. R$
13.000,00. Tratar: 376-1289

Vende-se ou troca-se por
carro, terreno de 450m, com
escritura todo legalizado,
no Bairro Santo Antônio,

próximo de creche.
R$ 5.800,00 (negociável).
Tratar: pessoalmente

na Rua dos

Escoteiros, 114.

VENDEDORES (AS)
Para Região de Jaraguá do Sul

GRÁFICA FORMULARY LTDA.
Inreressados enviar Curriculum Vitae pl Caixa Postal, 434

Fax: 54 - 321-3699 - Erechim - RS - Ceo: .99700-000

Empresa oferece:
- Excelentes Comissões;
- Ajuda de Custo;
- Ajuda cl combustível

semanal.

Exige-se:
- Carro próprio;
- Celular;
- 2º Grau Completo;
- 8q:x3riênja em \€I'lCBs no rarro gáfro;
- Dinamismo e vontade de crescer.
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Intermediária

VENDE - Sala comercial c!área
aprox. 56 ms. Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE «Alvenaria, contendo 2

dormitórios, e terreno c! 450 m2.
João Pessoa - Negociável

ALUGA - Apto. contendo 2
dormitórios. Rua Cel. Procópio

Gomes - Resid. Maguillú. R$ 250,00
,

ALUGA - Casa de madeira,
contendo 02 dormitórios. Rua 938 -

Lot. Ouro Verde (Barra do Rio

Cerro), R$ 180,00

VENDE - Terreno c!área 760 m2.
Rua Onelia Horst - Vila Lenzi

(Próx. Posto de Saúde).
Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Terreno c! área 1.538,45
m2. Rua 25 de Julho esquina c!
Guilherme Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$125.000,00

ALUGA - Apto. contendo 3 dormi
tórios. Rua Marcos E. Verbinenn

Resid. Garcia. R$ 260,00

-+ Aluga: Apto. contendo 3
dormitórios.· Av. Marechal
Deodoro - Ed. Hass apto. 31. R$
340,00

-+ Vende: Terreno cl área

24.945,00 m'. Rua Francisco Mees
- Corupá. Preço: R$ 65.000,00

-+ Vende: Terreno cl drea 1.538,45
m2• Rua: 25 de Julho esquina cl
Guilherme Wackerhagen (Vila
Nova). Preço: R$ 125.000,00

VENDE

Sala comercialc/ área 85,00 m'. Rua João Marcatto - Ed. Chiodini
Sala 403. Preço: R$ 45.000,00 (Aceita troca por imóvel na praia)

VENDE - Casa alto padrão c!
área 500 ms, terreno c! 630 m2.
Rua Das Azaléias (Negociáveis)

VENDE - Madeira, contendo 3
dormitórios, e terreno c! área

705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Em alvenaria, c! área de

aprox. 200 m2, e terreno c!560 m2.
Rua Joaquim Francisco de Paula,

1306 - Preço: R$ 75.000,00

VENDEOu TROCA - Sobrado +

casa em alvenaria, em terreno de
577 m2. Rua Exp. Antonio Carlos

, Ferreira (Nova Brasilia)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'"O CRECI934-J

Centro - Edf. Argos. Rua
Jorge Lacerda, 2° andar,
com 1 suíte + 2 quartos.

R$ 70'.000,00.

VENDAS
• Ilha da Figueira - Casa em

frente a Metalnox. R$ 20.000,00.
• Amizade - Terrenos no

Loteamento VersalIes com área
de 450 m2 nos valores de R$
20.500,00 e R$ 21.000,00.
• Centro - Terreno de esquiná em

frente ao prédio Amaranthus,
próx, às instalações da Justiça
Federal. R$ 60.000,00.
• Ilha da Figueira - Casa em

alvenaria, 392m2 de terreno e 90m2
de área construída cl 3 quartos.
Aceito carro em bom estado.
• Ilha da Figueira - Casa em

alvenaria cl 110m2, contendo 3

quartos. R$ 43.000,00.

GUARAMIRIM - Sobrado
no Centro de Guaramirim.
Área terreno: 750m2

Área construída: 700m 2

,Engetee Construtora e Imobiliária
.,,"""

.

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

• Ilha da Figueira - Rua Exp. José
Ribeiro. Casa com 3 quartos, 1

BWC, sala, cozinha, lavanderia,
garagem e estrutura para dois

pisos. R$ 37.000,00.
• Ilha da Figueira - Casa mista +

'

casa pequena em alvenaria cl
515m2 de área total e 190m2 de
área construída. R$ 60,000,00.
• Ilha da Figueira - Casa Herbert

Sasse nº 141. Casa com 3 quartos
+ uma suíte, 2 BWC,- 1 dispensa,
sala de TV. R$ 70.000,00

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1 suíte
+ 2 quartos, sala,

cozinha,lavanderia + 1
BWC. R$ 42.000,00

• Vila Lenzi - Terreno com 450m2

Valor R$17.000,00.
• Estrada Nova - Casa mista,
com 3 quartos. R$ 14.000,00.
• Nereu Ramos - Chácara com

casa de alvenaria, 2 lagoas,
plantação de banana, luz,
telefone, total infra-estrutura. R$
48.000,00.
• Casa em alvenaria - na Rua

Dornignos O. Brugnago, 611

(Rua do Supermercado
Breithaupt e Rádio Brasil Novo).
Terreno com 1.000m2 e casa

com 132m2, contendo 3 qtos, 1

bwc social, copalcozinha, 2

salas, dep. de empregada (qto e

bwc) lavanderia e varanda -
.

Ótimo ponto comercial ou

residencial

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz. Aptos
cl 250m2 ou 267m2.
Financiamento direto.

Centro - Edf. San Raphael.
Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira. Apto com 2

quartos, cl 2 sacadas, área
de 90,68 m2. Apto. todo
mobiliado. R$ 55.000,00.

• Ana Paula III c Casa em alvenaria
com área total de 325m2 e área

construída 156m2• Contém 3

quartos. R$ 35.000,00. Aceito

carro.

• Vila Nova - Casa em alvenaria,
área total 480m2 e área construída

90,80m2• Próx. aos móveis Spézia.
R$ 50.000,00. Aceita casa em

Joinville.
• Czerniewicz - Ed. Verona, próx.
ponte Grubba, atrás da panificadora
Pão de Ló. Apto cl 2 quartos. R$
37.000,00.
• Czerniewicz - Terreno com 2

casas de alvenria área do terreno

cl 500m2• Rua Roberto Ziemann,
nº 19. R$ 90.000,00

quartos, sala,
cozinha,lavanderia, garage

para 2 carros.

R$ 21.200,00

LOCAÇÃO
·CENTRAL - (à 100 metros da Av.
Mal. Deodoro) Casa com 500 m2,
para uso, comercial ou

residencial. Contém 3 Pisos,
com 5 quartos (4) suítes, sala
de TV , 2 BWC sociais, ampla
salas de jantar e estar, copa;
cozinha, lavanderia, sala de

jogos, sala para escritório,
depósito, 2 varandas, com uma

churrasqueira. Garagens ,

piscina, terreno com frente

para 2 ruas, todo murado.
Valor do aluguel R$ 2.850,00.

• Terreno - Loteamento Azaléia
com área de 620m2 no valor de R$
32.000,00 ·Apto sobrado, Localizado a rua

*Terreno - Na Rua Bahia com área
.

José T. Ribeiro. 2 quartos, Bwc, sala,
de 900m2 no valor de R$ 30.000,00 copa, cozinha, Dep. de empregeda
• Três Rios do Norte - Casa de

alvenaria com 1 suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia e.demais

dependências. R$ 13.000,00

completa, lavanderia, Área com

churrasqueira e ampla sacada e

garagem pl carro. R$ 380,00

·Casa em alvenaria - na Rua

Domignos O. Brugnago, 611 (Rua
do Supermercado Breithaupt e
Rádio Brasil Novo). Terreno com
1.000m2 e casa com 132m2,
contendo 3 qtos, 1 bwc social,
copa/cozinha, 2 salas, dep. de
empregada (qto e bwc) lavan
deria e varanda - Ótimo ponto
comercial ou residencial

·Casa - 3 quartos com mais

dependências, Rua Francisco de

Paula 2.475. R$ 300,00.

·Sala - Rua Vinte e Cinco de Julho
Vila Nova. cl 50m2, Banheiro e

estacionamento. R$ 230,00.

• Ilha da Figueira - Terreno com

área de 399m2 no valor de

R$10.600,00
"Ilha da Figueira - Terreno com

área de 534m2 próx Cal. Homago,
R$ 27.000,00
"Ilha da Figueira - Terreno' no
Divinópolis com área de 395 m2

no valor de R$ 13.000,00.
• Vila Lalau - Ed. Vitória Régia -

apto cl 1 suíte + 2 quartos. R$
53.000,00.

Ilha da Figueira - Rua

Hedwig Froelich n057: 2

quartos + 1 suíte, 1 BWC,
lavanderia, garagem,
churrasqueira e demais

dependência de empregada.
R$ 80.000,00

Mini Sítio em Schroeder,
Rua Reinaldo Pomeringer -

área 2.000m2• Contém
casa com 3 quartos, bwc,
sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, piscina

semi-acabada. Toda casa

mobiliada.
R$ 35.000,00

VIEIRA - prédlo em

alvenaria -(2 pisos) sobrado.
Área total de 392m2 e área
construída 225m2• Cada
andar contém 3 quartos.
Próx. Rei dos Botões.

R$ 65.000,00

·Centro - Rua Amazonas com área
de 600 m2 próx. Edf. Amarantus R$
60.000,00.

• Baependi - Cond. Res. Bartel- próx.
Rodoviária, aptos, cl 1 suíte + 2

qutos, garagem e demais dep. R$
38.000,00 à vista ou R$ 38.000,00
em condições.
• Vila Lenzi - Apto. R. Hermann
Schulzcom 2 quartos e_ demais dep.
R$ 18.000,00 'entrada + financia
mento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Horário Atendimento
Segunda a Sexta-Feira

08:30 as 12:00
13:30 as 18:30

o
�
co

� Compra - ·Vende
a:
.0.

Aluga e Administra
Ref. 2058-
Vila Lenzi
Rua
Esmeraldina

Junkes Klein,
53.Casade
alvo cl 112m2,
3 dorm, sala,
'cozinha,

garagem e lavand, Terreno 429m2. R$ 35�000,00.

Ref: 2084-

João
Pessoa -

Rua 1036-
casa alv., 2
dorm., sala,
cozinha,
garagem,

Ref. 3044-
Vila
Rau - Lto.
Ottokar -

Terreno
378m2-
R$ 9.000,00
ou entrada

Ref. 3056-

Jguá
Esquerdo - R .

NeroSpézia -

Terreno 392m2
- R$ 25.000,00
ou entrada R$
10.000,00+
parcelas R$

200,00 mensais. Aceita carro como entrada

Ref. 2003-

Água Verde
Rualropoldo
Mayer,casa
alv.115m2,3
dorm, 1 bwc,
sala.copa,
cozinha, área

Ref. 3072-
Chico de
Paulo - Rua

. 582 - Terreno
1.225m2.
R$ 26.000,00,
ou entrada

R$ 10.000,00
+ parcelas

Ref.2091-
Vila Rau
Rua 733.
Casaalv.
300m2,4
dorm., I
banh., sala,

copa/cozinha, lavand., garagem. R$ 60.000,00.

Ref. 3082-
Vila
Nova - Rua

Eugênio
Piaz
Terreno de

781,20m2•

Ref. 2102-

Jguá
Esquerdo -

RHorácio
Pradi - casa

alvo 110m2, 1
suíte,2
dorm., garag.,
sala.coz.,
lavad.,bwc

desp., + edícula cl chur. e dorm, - R$ 62.500,ÓO

Ref. 2100-
Vila Lenzi
R. Irmão
Leandro -

. Sobrado alvo
em constr.,
425m2,4
suítes, 1 cl

. �
escritório, cozinha, sala estar cl lareira, área bar, sala
'antar, área serviço. Terreno 5.000m2•R$ 190.000,00

E-mail: beta@netuno.com.br

Ref.2101-

]guá.
Esquerdo - R.
Guilherme
Hass-Casac/1
suíte, 2 dorm, 1
banh.sala
estar, copa,
cozinha,áreade

serviço, garagem,portãoeletrônicoe todamurada. R$ 56.000,00.

Ref. 2103-
Ilha da

Figueira -

Lot. Bruns
Casaalv.
140m2, I
suíte,2
dorm., sala,
copa, cozinha,
área de

.

serviço e garagem. Toda legalizada. R$ 65.000,00.

Ref. 2108-
Barra Rio
Molha- R
919 - casa alvo
140m2,3
dorrrt.sala,
cozinha, bwc,
área serviço e

demais

Ref: 3078-
Ilha da

Figueira -

Lot.

Divinópolis.
Terrenode
395m2• R$
15.000,00, ou
entrada R$

.000,00 + parcelas de R$ 300,00 mensais. Aceita carro�

Ref. 2099-
Vila Rau
R.450 - 35-
casaalv.
220m2,3
dorm., 2 bwc,
lavand., sala
TV, jantar, .

cozinhasob
medida, dep. empreg., garagem 3 carros cl churrasq. e
bwc. Toda murada. Terreno 500m2. R$ 60.QOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

E-mail: girolla@netuno.com.brIrol18 Telefone de ptarrtäo: 9973-9093IMÓVEIS lT DA.

LOCAÇÕES
Casas

601 - Casa de alvo cl 3 qtos., cozinha, semi

mobiliada. Vila Nova R$ 850,00
604 - Excelente casa de alvo cl suíte + 2 qtos, garagem
pl até 3 carros - semi-mobiliada, Centro. R$ 900,00
606 - Casa de madeira cl 3 qtos - próx. Arroz
Urbano. R$ 225,00
607 - Casa mista cl 3 qtos - Centro - R$ 290,00
608 - Casa de alvenaria - cl 150m2 - ideal para fins
comerciais - R$ 800,00
609 - Casa de alvenaria c/ 2 qtos - R. Domingos R.'da
Nova. R$ 300,00
610 - Casa de alvo c/2 qtos - Água Verde. R$ 300,00

VENDAS
SAIAS COMERCIAIS

4003 - Ed. Menegotti - área total de 136,24m2 no lo

piso. - R$ 70.000,00

APARTAMENTOS
3001 - Ed. Jacó Emmendoerfer - suíte, 2 quartos, dep.
empregada, 2 vagas garagem. R$ 92.000,00
3014 - Ed. Novo Milênio - apto NOVO, cl suíte + 2

qtos, sacada com' churrasqueira. R$ 70.000,00 +

acabamentos finais.
3015 - Ed. Domingos Chiodini - apto de cobertura semi
mobiliado, c/ suíte + 2 qtos, salas conjugadas, piscina,
churrasqueira, terraço.
3034 - Ed. Barão - Suíte + 2 quartos, 1. vaga de garagem.
R$ 55.000,00.
3173 - Ed. Adrielli - sulte + 2 qtos, sala c/ sacada, bwc
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 23.000,00 +

financiamento.
3313 - Res. Ilha dos Açores - Suite + 1 qto, sacada cl

churrasqueira, garagem. R$ 40.000,00 (somente 2

unidades).
3324 - Vila Lenzi - 56,00m2, c/I qto, terreno 391 ,50m2.
R$ 28.000,00
3354 - Res. Amarylis, suíte + 2 quartos, sacada cl

churrasqueira e garagem. R$ 68.000,00.

Apartamentos
616 � Aptos NOVOS cl 2 qtos - Amizade. R$
370,00
619 - Apto cl 3 qtos - Ed. Menegotti - Centro. R$
300,00
620 - Apto cl 3 qtos - Av. Mal. - Centro - R$
330,00
621 - Apto cl 3 qtos - Res. Garcia - Água Verde -

R$ 260,00
623 - Apto. cl 2 qtos (linha telefônica instalada) -

Czerniewicz (próx. Pama). R$ 320,00
624 - Apto c/I qto - Ed. Nadine - Centro. R$ 280,00
627 - Apto Novo cl suíte + 2 qtos - Ce�tro - R$
390,00
628 - Apto cl suíte + 2 qtos - Ed. Eldorado - Centro
- R$ 450,00
630 - Apto. NOVO cl2 qtos - pró. Res. Renascença
- Vila Rau - R$ 300,00
634 - Apto cl 2 qtos - Próx. Breithaupt Reinaldo
Rau - R$ 300,00
635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Centro. A

partir de R$ 200,00
'

643 - Apto cl 3 qtos - próx. a Marisol - Vila Lalau
- R$ 300,00

'

650 - Apto NOVO cl sala cl sacada, churrasqueira,
3 qtos - Início Ilha da Figueira. R$ 350,00
659 - Apto cl suíte + 2 qtos, Ed. Carvalho - Centro
- R$ 550,00

3357 � RES. AMARYLLIS - Suíte

com hidromassagem, 2

quqartos, salas conjugadas,
cozinha e lavanderia semi

mobiliados. Excelente

acabamento, piso laminado

(madeira), teto com gesso,
luminárias.

Valor: R$ 84.000,00.

Condições: Entrada +
Financiamento com

Construtora.

CASAS DE ALVENARIA
1039 - Centro - Terreno c/ 1.525m2, cl casa cl 132m2•
R$ 130.000,00. Aceita casa ou sítio de menor valor.
111fO - R. Pedro. Floriani - alvo cl 200m2, cl 3 qtos. R$
60.000,00
1085 - 'Res. V�rsalbes - Nova, cl 141,00m2, 2 qtos, 2

vagas de garagem. R$ 80.000,00
1225 - Jaraguá Esquerdo - R: Neco Spézia - casa de
madeira cl 4 qtos. Terreno cl 392m2• R$ 30.000,00 -

Aceita parcelamento.
1227 - Jaraguá Esquerdo - madeira, cl 3 qtos. Terreno cl
1.106,00m2• R$ 35.000,00
1325 - Vila Lenzi - Terreno c/ 570m2, casa de 60m2• R$
32.000,00
1446 - Jguá Esquerdo - 90m2, cl suíte + 2 qtos. Terreno
c/120m2• R$ 10.000,00

1084 - RES. VE.RSALHES
Casa alvo cl 312m2, suíte c(
closed e hidromassagem, 2

quartos, bwc social, lavabo,
salas conjugadas, cozinha,

despensa, lavanderia,
garagempl 2 carros, área de festas cl churrasqueira. Terreno cl

900m2. Valor R$150.000,OO- Aceita apto. central

TERRENOS
2014 - Centro - 421m2 - R$ 30.000,00 (parcela)
2024 - Av. Marechal Deodoro - área cl 1.426,50m2
2053 - ÁguaVerde - 450m2• R$ 20.000,00.
2072 - Amizade - 20. 570m2 - R$ 150.000,00
2079 - Anlizade - Res. D. Alzira - 465,00m2 (l 5x31) -

R$ 26.500,00
2097 - Pröx, futuraPrefelturacl l.ql8m2- R$160.000,00
2112 - Barra - cl 468m2 - R$ 15.000,00.
2118 - Barra - Res. Joaquim Girolla - 420,00m2• R$
22.500,00
2121 - Barra - lateral da Rua Horacio Rubini, área cl

5.809,25m2• Ideal pl Indústria.
2122- Barra- Res. Sader- 350m2 - R$13.000,00. Aceito
parcelamento curto.
2175 - Czerniewicz - c/1.141,40m2 - R$ 28.000,00
2177 - R. Roberto Ziemann - área c/ 8.658m2
2197 - Guaramirim - 93.330,00m2• R$ 119.000,00.
2198 - Ilhada Figueira- área cl 6.760m2• R$ 70.000,00.
2295 - Vila Lalau - Rua DonaMatilde - áreac/4.816m2•
2317 - VilaLenzi- 581,65m2 (18,50x20,s0) -R$27.000;00
2373 - VIla Rau - c/ 350m2 - R$ 18.000,00.
2379 - VilaRau- R. Prefeito José Bauer- áreacl 3.515m2,
ideal pl galpao. R$ 95.000,00.
2446 - EstradaNova - c/l.l 55,00m2 - R$ 24.500,00
2982 - Rod. SC-413 - Km 10 - cl 49.872,00m2 - R$
40.000,00
2988 - Guaramirim - próx. Fábrica Elite - 9.144,85m2-
R$ 35.000,00

SaIas comerciais
666 - Sala cornl. cl 200m2 - Vila Lalau. R$ 400,00
667 - Salas comls. cl 60m2 - Próx. ao Banco do
Brasil em, Guaramirim. R$ 300,00
668 - Sala cornl. próx. ao Angeloni - Centro - R$
280,00
678 -'Sala cornl. cl 135m2 - Próx. A Max Mohr,

R$ 280,00
679 - Salas comls. cl 32m2 - próx. A Macol- Centro.
A partir de R$ 270,00

'

683 - Sala cornl. cl 44in2 - Ilha da Figueira - R$ 280,00
684 - Sala NOVA, cl 50m2 - Ao lado Agência
Olimpo - Czerniewicz. R$ 350,00
685 - Sala cornl. cl 45m2 - Centro - R$ 200,00
691 - Sala cornl, cl 120m2 - Vila Lenzi - Próx.

Móveis Rabello. R$ 350,00
692 - Sala cornl. cl 45m2 - próx. Foto Lass - Centro
- R$ 350,00

1082 - Amizade -

216m2, suíte + 2

qtos, cozinha
mobiliada.

R$ 75.000,00

1003 - Centro - Rua

Guilherme Danket
casa alvenaria com

190m2, com 3 qtos.
R$ 73.000,00

Galpões
802 - Galpão cl 400m2, cl 2 bwcs, Czerniewicz,

próx. Pama - R$ 1.350,00
.

803 - Galpão cl 650m2 - Barra do Rio Cerro,

próx. Malwee. R$ 900,00
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AMIZADE - Terreno com 450 m2.
Rua Orestes Tecila - Lote 38. Preço

R$ 12.000,00 (próx. Salão Amizade)

CENTRO - Ed. AMARANTHUS - 4°
ANDAR - Sem acabamento interno.
Preço R$ 100.000,00 + SALDO COM
CONDOMÍNIO - Aceita outro imóvel

como parte de pagamento

CENTRO - Terrenos de
R$ 18.000,00 a R$ 35.000,00
Entrada 40% - Saldo parcelado.

FIÇ1UEIRA - Terreno cl 15 x 30 = 450m2•
Rua 915 - Lot. Divinópolis.

R$ 13.000,00 (Aceita carro no negócio)

,

IMOVEIS

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

VILA NOVA - Apto ED. VILA NOVA - 3

quartos + garagem + Cozo sob medida.
Entrada R$ 24.000,00 + saldo CEF

CENTRO - Apto Ed, Petúnia (landar), 2

quartos cf garagem, piso de madeira e

fica cozinha sob medida> R$ 53.000,00

SÃO LUIS - Casa Alv. cf90 m2 - 2-

quartos + garagem. Rua Ana Tecila
Ferreira - Lote 27. Preço R$ 28.000,00

AMIZADE - Apto Ed. Suelen (1
suíte + 2 quartos). Preço

R$ 52.000,00 a R$ 55.000,00.

• COMPRA
• VENDE
• ALUGA

• ADMINISTRA

CRECI1741-J

SANTA LUZIA - Lotes com financia
mento DIRETO ou pela CEF (Prestação

a partir de R$ 70,00)

SÃO LUIS - Terreno cf 364 m2 - Rua
402 - Lote 14 (Próx. Bell'Arte móveis).

R$ 12.200,00 (Inclui o asfalte)

SCHROEDER - Casa em alvenaria cl
74m2 - 2 quartos + 2 garagens +

fundamento 80m2. Preço R$
22.500,00 (financiável pela CAIXA)

JARAGUÁ ESQUERDO - Terreno cl
302 m2 - Rua Matias José Martins
(Próx. Juventus). R$ 13.000,00

Cód 2031 - APARTA
ME'NTO EM BALNEÁRIO
CAMBORIÚ ( FRENTE
PARA O MAR) - ED.
OÁSIS - 40 ANDAR -

1 SUÍTE + 3 QUARTOS
+ DEPENDÊNCIA + 1
VAGA GARAGEM
ACEITA TROCA POR
IMÓVEL EM JARAGUÁ
DO SUL - CONSULTE
NOS PARA MAIS

_'_<' DETALHES
. I ..

..�' "

NOVA BRASILIA - ED. JOVERLI - 2°
Andar 1 suíte + 2 quartos + dep + 2

garagens - R$ 55.000,00
(próx. antiga APAE)

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira., 654 - Centro - �araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. APTOS EM CONSTRUÇÃO
COM ADMINISTRAÇÃO
PROMA

R_ EPITÁCIO PESSOA, 42"'1 - SALA "'103 - FONE: 37"'1-88"'14-
IMOBILIARIASECULUS@NETUNO_COM_BR

Condomínio Residencial
Phoenix _ Rua' Barão do

Rio Branco

- Cobertura nº 603, cl área to
tal de 266,63. m2 (2 vagas de
garagem) - Entrada de R$
62.000,00 + assumir parcelas
de condomínio de constru-ção
de 4,812 Cub's (R$ 2.494,00)

, até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (c/2
vagas de garagem) - Entrada
de R$ 36.700,00 e assumir

parcelas de condomínio de

construção de R$ 1.367,00
(corrigidas pelo Cub) até final
deobra.

.

Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2 quar
tos, cl área de 140m2,

sacada cl churrasquelra.
Entrada de R$ 14.086,00'

+ 24 parcelas de
R$ 2.037,00, corrigido

pelo CUß, em sistema de
condomínio de

construção.

Condomínio Residencial'
Sunflower _ Rua José
Ernmendoerfer (Prõx.

Marechal)
<>

- Aptos. nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demais
dep. Entrada de R$
15.500,00 e assumir

parcelas de R$ 775,00
corrigidas pelo Cubo

Residencial
Amaranthus Rua

Adolfo Sacari _ Lateral
da Rua Amazonas

(SCAR)
- Aptos cl 306,00m2, com

.

suíte + 2 quartos, dep.
empregada completa, e !

demais dep., c/2 vagas
de garagem. Edifício com

grandeárea social (pisci
nas térmicas, salões de
festas, sala de jogos,
quadra de esportes, qui
osques). Valor a partir de

.

R$ 180.000,00 acabado
e a partir de

R$ 145.000,00
si acabamento

Edifício Tower Center _

Rua João Marcatto.

esquina com Clemente
Baratto

- Apto. n° 902: suíte + 2

quartos e demais dep.
com 2 vagas de garagem

- Preço: R$ 98.000,00,
sem acabamento

- Apto. nº 805/1003 cl ,

suíte + 1 quarto e demais

dep. cl 1 garagem. Valor
R$ 60.000,00.

- Salas comerciais
executivas, em diversos

tamanhos, com preços a

partir de: R$ 40.000,00,
sem acabamento

Condomínio Ed. Dom
Lorenzo:Rua Leopoldo
Malheiro. Centro: Apto
nº 302, cl suíte + 2

quartos (área total de
148,55m2), sacada com

churrasqueira - de
R$ 69.000,00. Negociar
·formas de pagamento .

- Apto nº 204, cl suíte +

1 quarto e demals dep.
- R$ 57.000,00

CREC11873-J

r
-

CASAS/APTOS E
- -

• Te-;:;:-e;;;- � Gu;;:-amirim, -,
SALASAVENDA local nobre para residência. R$

e Casa em alvenaria com 22.000,00
500m2, terreno com área total e Com 493m2, na Rua Amábile
de 3280m2, com 3 suítes e- T. Pradi, próx. ao Cond.
demais dependências. Rua Azaléias - R$ 17.000,00.
Henrich Aroldo Lessmann, 477. e Terrenos cl 400m2, próx.
R$ 190.000,00 Colégio Julius Karsten, Vila Rau
e Casa em alvenaria com - R$ 20.000,00 cada.
207m2, terreno com 590m2 - e Com 845m2, na Rua Fritz

R$ 130.000,00 no renascença Hass, Centro, próx. a verdureira
R. 755 nO 100. da Raquel - R$ 50.000,00
e Casa cl 180m2, cl suíte + 2 e Com 2.375m2 (com água
quartos e demais dep. - Rua corrente) em Schroeder, próxl-
Frederico Curt Vasel, 455 - R$ mo à Marisol - R$ 20.000,00
95.000,00. e Com 118.000,OOm2 localiza-
e Casa em alvenaria cl 140m2, do no Rio Manso - R$ 20.000,00
3 quartos, sala, cozinha, bwc, e Terreno com 1500,00 m2 -

terreno cl 600m2 - Rua Luiz Rua Espírito Santo - R$
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei- 65.000,00
ta sítio Jaraguá do Sul.ou região" e Terreno cl 2.655,00m2 - Rua
e Casa em alvenaria cl 2 quar- Preso Epitácio -Pessoa, próx. ao

tos e demais dep. (Terreno cl Kohlbach - R$ 130.000,00.
área total de 342 m-) Estrada e Terreno cl 630,00m2 - Rua

Nova, Rua Urubici, 118 - R$· Joinville, em frente ao Líder
39.000,00 Club. R$ 75.000,00 à vista, troca
e Casa em alvenaria cl 2 quar- por outro imóvel ou área
tos e demais dep. (Terreno cl construída,
área total de 342 rn-) Estrada e Terreno cl 1.018,OOr:n2 -

Nova, Rua Urubici, 100 - R$ Condomínio das Azaléias,
26.000,00 Jaraguá Esquerdo R$
e Casa em madeira cl aprox. 30.000,00.
90m2, 3 quartos e demais dep. e Terreno cl área total de
Terreno cl 480m2 - Rua Ata- 400,OOm2 - Nereu Ramos -

nasio Rosa, 376 - Centro - Valor total R$ 12.000,00.
Guaramirim.R$ 35.000,00. e 2 terrenos cl área total de'
e Casa em alvenaria cl suíte cl 6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
closed + 2 quartos, sala, cozi- próx. ao Trevo de Guamiranga
nha semimobiliada, toda rnu- - R$ 60.000,00 (cada).
rada, com portão eletrônico - e Terreno com 43.689,OOm2 -

Rua Guilherme Bheling - R$ Rua Joinville, próx. Persianas
120.000,00. Engler.
e Casa em madeira com 3 e Terreno com área de
quartos, sala, cozinha, bwc, 102.752,OOm2 - Rua Walter
área de serviço e garagem - Marquardt, próx. ao Posto Ci-
Rua Carlos Meyer, 164 - R$ dade II - R$ 250.000,00.
45.000,00 e Terreno cl 62.500,OOm2 -

e Apto com 2 quartos, 2 bwc, Rua Luís Sarti, Nereu. Ramos -

sala, cozinha, área de serviço, R$ 50.000,00
boa sacada e garagem - Rua e Terreno cl 818,00m2 na Rua
José Emmendoerfer, 1533 - 194, Loteamento Maba (Prox.
R$ 53.000,00 a Prefeitura Municipal) - R$
e Apto cl 3 quartos, 2 bwc's e 27.000,00
demais dep. - Rua Marechal e Sítio com galpão de 600m2 e

Deodoro da Fonseca - Ed. depósito de 50m2 + casa em

Caetano Chiodini R$ alvenaria de 100m2 - Próximo
38.000,00. à Serra de Pomerode - R$
e Apto cl 3 quartos, sala, cozinha, 120.000,00
bwc, área de serviço, 1 vaga de

garagem (Prédio cl salão de festas
e churrasqueira, portão e portaria
eletrônica) - R. Pedro A. Fagundes,
45 - R$ 54.000,00 (entrada +

assumir financiamentos CEF).
e Apto. cl suíte + :2 quartos, dep.
empregada e demais dep., 2
sacadas e 1 vaga de garagem,
(área total de 185 m2 e área útil de

153m2) - Rua Barão do Rio
Branco, Ed. Schicchet - R$
70.000,00.
e Sala nO 208, área de 38,45m2,
com banheiro e 1 va,ga de
gara-gem - Rua Reinaldo Rau,
Ed. Market Place - R$ 35.000,00

LOCAÇÃO/APTOS/
CASAS/SALAS

e Apto novo com suíte + 2

quartos, dep. de empregada
completa, sacada com

churrasqueira (área tot'al de
306m2), prédio com piscina,
sauna, salão de festas - Rua
Adolfo sacarrt, 36, Ed.
Amaranthus R$ 1.000,00
e Casa mobiliada de 550m2,
terreno de 1500m2, na

Figueira. R$ 1.500,00.
e Apto com suíte + 2 quartos
e demais dep. (sacada cl
churrasqueiral 1 va9a de

garagem) Rua Angelo
TERRENOS/SÍTIO TorineIli 78 - R$ 400,00.

e . Terreno ideal para uso e Apto com 3 quartos e
industrial cl 20.000m2, na Rua demals dep. - Rua Adélia
Francisco de Paula - R$ Fischer (centro, próx. ao Hotel
130.000,00. Etalan) - R$ 350,00.

L � �
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4211 - CENTRO -

R$ 115.000,00 cl 200m2, Edif.
Sílvio Pradi, suíte + 2 dorrn, -

Permuta pl casa
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Creci 1749-J

R$ 28.000,00 + finane.,
R$ 270,QO pI mês - Edif.
Vitória Régia - 3 dorrn., 1 bwe

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorrn., 1 bwe

���:l<',,,

1805 - CZERNIEWICZ -

.

nova - R$ 93.000,00 cl
142,50m2 - Terreno cl

367,50m2 - suíte + 2 dorm.,
sala, 2 bwe, lavand.

!_,ií....-.
1820 - CZERNIEWICZ -

R$ 190.000,00 cl 269,30m2 -

Terreno cl 625,89m2 - suíte
master + 3 dorm., l.bwe

1734 - VILA BAEPENDI -

R$ 88.000,00 cl 145m2 - 3

dorm., 2 bwe, eserit., 'dep,
emprego

, 1818 -ANA PAULA II -

R$ 40.000,00, cl 186m2 - 4 dorm.,
3 bwe

1883 - BARRA - Ouro Verde -

R$ 29.000,00 - cl 125m2, 3 dorrn.,
1bwe

4204 - CENTRe - R$ 40.000,00 -

Ed.if. Res. Maguilú - cl 100m2, 2

dorm., 1 bwe + dep. emp. cl bwe

4189 - VILA BAEPENDI - R$
45.000,00 - cl 100m2 - Edif. Bartel

- suíte + 2 dorm,

4159 - CENTRO -

R$ 70.000,00 - R$ 45.000,00 -

R$ 49.000,00 - últimas unidades
- Res. Aquamarine

'1812 - ITAJUBA - R$ 50.000,00,
sobrado-à 150m da praia, suíte +

2 dorrn. cl mobília nova

�
R' m ,';J_ ..•ss::" ,\ ....

1575 - JGUA ESOUERDO-
R$ 115.000,00 - sobrado cl 220m2 - ..

terreno cf 420m2 - suíte + 2 dor;m.,
bwc social - sala lV cl sacada. Terreo:
sala, 2 amb., bwc social, coz., lavand.,
despensa, área festas cl churrasq.,
garagem pl 2 carros, toda murada

iii !i�U
0_.. 1��",
1864 - CZERNIEWICZ - R$

75.000,00 cl 260m2 - terreno cl
1077m2, 4 dorrn., 1 bwe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II' o Terreno c/873,64rn2 (26,41x33), Rua Brusque - R$ mêsdealuguelgrátis)
o

•
60.000,00 O Sala comercial cl aproximadamente 30,00m2, I

I Rua Angelo Rubini, 418 - R$ 180,00 ' I
I SÍTIOS: I
I O Sala comercial cl 100,00m2, Rua Pastor A. I

II Barra o

o Sítio cl 11'.265,00m2 edificado com um galpão de Scnheider, 4800 - R$ 280,00 !madeira com 1Lj,0,00m2, moinho com roda d'água, ...
I localizado na Estrada Ribeirão Aurora, Rio Cerro II, O Apartamento cl 03 quartos, garagem e demais I
I A imobiliária da Barra distantedoasfalto 1,5km-R$15.000,00 dependências, RuaAmandusRen.gel,RioCerro-R$ I
I O Sítio cl 50.000,00m2 de forma retangular, tendo 230,00

'

I
I 64,OOm de frente para a Rua BerthaWeege, cl área plana I

TERRENOS deaproximadamente30.000,00m2,águaparafazerlagoas, O Apartamento cl 02 quartos, garagem e demais

II distante 4 km da Barra - R$ 65.000,00 - Aceita casa na dependências, Rua Pastor A. Schneider, 1'187 - R$ IIBarra até R$ 40.000,00. 220,00
I BARRADORIO CERRO: I
I
I O Terreno cl 636,00m2 (26,50 x 24;00), Rua Angelo
I Rubini,461

- R$ 80.000,00

I
O Terreno c/1.214,50m2(20x60,50), Rua Horácio

I
Rubini,772 - R$ 22.000,00

I JARAGUÁ 99:
I
I O Terreno cl 325,00m2, lot.Miranda, lotes n o 6 e 7 - R$
I 9.000,00 - parcela cada lote em até 3x.

I O Terreno cl 808,20m2 (26,55x30,44), Rua Bertha

I Weege, lado colégio 25 de julho. Aceita carro até R$
I 6.000,00 ou casa até omesmo valor - R$ 26.000,00.

I O Terrenos c/360,00m2, lot. Casa Nova II, R$ 2.500,00

I de entrada + 50 x 1,11 Salários Mínimos

: SÃOLUIS:
• O Terrenocl 384,OO:m2,JardiillHruschka II - R$ 3.000,00
1+ 30 x270,00' '

I
í VI[ANOVA:
I

CASAS:

o 'Casa alvenaria c/110,00m2 com laje, 03 qtos, sala,
coz., BWC, lavanderia, garagem, terreno c/579,18m2,Rua
Augusto Hanemann, 386, Barra - R$ 38.000,00
O Casá alvo c/200,00m2, 1 suíte + 3 qtos sendo suíte e

quartos clarmários embutidos, escritório, garagem para
dois carros, dependência c/BWe, lavanderia, despensa,
churrasqueira, piscina, terreno c/552,75m2(16,50x33,50),
Rua Pe. Aloísio Boeing,na Barra. - R$ 95.000,00
o Casa alv.c/15Q,00m2 mais galpão c/90,00m2,
terreno cl 3.200,OOm2(74x43), Rua Bertha Weege
esquina Augusto Hanemann, BARRA - R$120.000,00-
aceita terreno(lote), caminhão pequeno ou grande como
parte pagamento.
O Casamistacl165m2, terrenoc/301,00m2(14x21)Rua
Ernesto Lessmann, n° 506, Vila Lalau, apósMarisol - R$
32.000,00

LOCAÇÃO:

o Sala comercial cl aproximadamente 70,OOm2, Rua
PadreA. R. Jacobs, 625, Vila Lenzi - R$ 350,00 (Primeiro

o Casa de alvenariacl 02 quartos, garagem e demais

dependências,RuaAugustoHanemannn, ladon ° 378
- R$180,00

o Apartamento cl 01 quarto, garagem e demais, I
dependências, Rua Hercílio Bertoldi, (;6 - R$ 170,00 I
(disp.16/05/01)

,

I
I

O Casa de alvenaria cl 02 quartos, 02BWe, garagem, I
e demais dependências, RuaWolfgangWeege, 1500, I
na Barra - R$ 400,00 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o Terreno c/ 400,58m2(15,00m2d�frente),naRua
José Narloch, São Luís - R$ 120,00

o Terreno cl 4.690,00m2,ou área menor, Rua

FelicianoBortolini esquinaAngelaBortolini, na Barra
- R$ 200,00

o Galpão em alvenaria com 350,00m2, escritório,
banheiro, Rua Tereza Hruschka, n ° 65, São Luís - R$
750,00

376-0015 - RUA ANGELO RUBINI, 1046 - barrasul@netuno.com.br

Imobiliária Jardim

Jaraguá LIda. CRECIW572-J

Rua Reinoldo Rau, 585 - Jaraguá do Sul - SC
FONE/FAX: (047) 371-0768 - 371-6582
E-mail - imobiliaria@jardimjaragua.com.br

-,

CENTRO - Ótima casa em

alvenaria cl 280m2 - suíte + 2
dorm., (mobiliado), 2 salas,

lavabo, cozinha cl armários sob
medida, área serviço, 2 bwcs,
garagem pI 2 carros. Terreno
900m2 - Excelente imóvel para

fins comerciais - Valor R$
- 250.000,00. Rua Guilherme

Weege (ao lado da Fellows)

110m2 - 3 dorm., sala,
cozinha grande, área serviço,
bwc, garagem, toda murada e

gradeada,' portão eletrônico.

Terreno: 350m2•

Valor R$ 85.000,00

VENHA
MORAR
N)
CENTRO-

o Apartamento
cl 136m2 -

3 quartos,
sala cl
sacada,
cozinha,

bwc-social, dep. empregada
cl banheiro, área de serviço,
garagem, salão de festa.
Valor R$ 68.000,00 '

negociáveis (entrada + parc.)

BARRA RIO CERRO - Cond.
Papp - Casa em alvenaria cl
200m2 - suíte cl hidro + 2 quar
tos, 2 salas, cozinha, bwc-social,
bwc-serviço, área serviço,
garagem pI 3 carros cl portão
eletrônico. churras. Terreno:
450m2• Valor R$ 80.000,00

EDIFÍCIO
Ed. Imperador
Aptos Novos
Ee. Savi
Aptos Novos
Ed. Maguilú
Ed. Imperador

. APARTAMENTOS
DESCRIÇAO DO IMOVEL
Centro: 02 dorm., cl garagem
Czerniewicz: 2 dorm., cl garagem
Centro: 2 dorm, cl garagem'
Jguá Esquerdo: 2 dorm, cl garagem
Centro: 2 dorm. cl garagem
Centro: 1 dorm, cl garagem (kitnete)

CASAS
Sobrado lindo cf suíte + 2 dorm.
casa mista (nova) cl 2 dorm,

$$$$ 0$$$$$$$ $$$$$$$00$$$$$$00$$' 0

RELAÇÃO DE�MÓVEISDISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO .

Vila Nova
Rio da Luz

VALOR
R$ 280,00
R$ 370,00
R$ 280,00
R$ 300,00
R$ 280,00
R$ 200,00

R$ 800,00
R$ 150,00

- casa em
alv. {semi-nova) cl 150m2,
suíte cl banheira (hidro) +
2 quartos, sala, cozinha cl
armários sob medida, 2
bwcs, área serviço,

churrasqueira, garagem pI
2 carros - Terreno 400m2•
Valor R$ 87.0,00,00 (aceita
imóvel de menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHäve
CRECI612-J.

"-UOBILIÁRIA
ü,.ave

MÔNACO - Apartamentos de 1 e 2 quartos localização
central, salão de festas cl cheira, playground,
garagem privativa. Financiamento direto cl a

construtora. Rua: João Marcatto esq. cl rua Clemente
Baratto, faça-nos uma visita.

CHave CHäve

-

Condomínio Amizade - 05 -

Apartamento de 2 quartos e demais

dep. todo em piso cerâmico; ótimo
estado. R$ 32.000,00 negociável.

Ret. 604 - Nova Brasília -

Casa de alvenaria. Rua Egidio
Vicente de Souza com 3

quartos em lugar tranqüilo
para morar. R$ 75.000,00. Ent.

+ parcelamento.

Edit. Mathedi - Apartamento de 3

quartos e demais dep. Pronto para morar

em local de fácil acesso para qualquer
local da cidade.

Edit. Klein -

02 -

Apartamento
de 3 quartos e

demais dep.,
em ótima
localização, de
frente para
Rua Barão do
Rio Branco.

IMOBILIARIA

MENEGOTII

5203 CASA - CENTRO - LATERAL
PROCOPIOGOMES,594 - 03 QUARTOS;
02SALAS; 02 BWC;CHURRASQUEIRA;
COZINHA; DESPENSA; LAVANDERIA;

GARAGEM.AMPLO JARDIM.
TERRENO= 49,00M X 21,30M
Área do terreno 981.50 m2 Área

Benfeitorias 180.00m2 Preço: 140,000.00

CHäve

FONE: (047) 371-0031Imobiliária Men'egotti Ltda.
http://www.immenegotti.hpg.com.br
e-mail: immenegotti@netuno.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 553 - Sala 1 - Centro

ESTAMOS PRECISANDO DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO,
TEMOS CLIENTES CADASTRADOS.

5120 CASA ALVENARIA -

ILHA DA FIGUEIRA. R.
NEREU VASEL,190
DEP.: OI SUÍTE, 03 QUARTOS,
COZINHA, SALA, 02 BWC,
GARAGEM, LAVANDERIA.
Área do terreno 450.00m' Área
Benfeitorias 252.00m'.

Preço: 96,000.00

5191 CASA ALVENARIA
VILA RAU - R: 965 - ANTON

FRIERICHS - LOTE 34
DEP :01 SUITE; 02 QUARTO$; OI

BWC; SALA; COZINHA;
GARAGEM - TER. 14,00M X

25,00M - Área do terreno 300.00 m2

Área'Benfeitorias 90.00 m2 Preço:
40,000.00

5206 CASA - NEREU RAMOS.
R.PAULO VOLTOLlNI,SIN"
RIß. CAVALO - CASA DE

ALVENARIA Cf GALPÃO PI

COMÉRCIO- NEREURAMOS.
CASA Cf2 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, WC,
GARAGEM, MAIS O
GALPÃOSENn-ACABADA
TERRENO= 4O,ooM X

2O,ooM=8oo,00M'
RlBEIRÃOCAVALO. Áreado
terreno 8oo.oom' Área
Benfeitorias 255.oom'.

Preço: 65,000.00

CRECI W 550-J

r-.lI\%#15190 CASA
ALVENARIA
CHICO DE PAULA
RUA ERWINO

MENEGOTTl,129
TERRENOCOM
659,65M'
CASA COM 128,63M' -

PRECISA SER

REFORMADA - ANO
1938
Área do terreno 659.65

. i

5169 CASA ISTA - CENTRO
R. JORGE LACERDA,456. DEP:03 QUARTOS, SALA,
SALA,TV, COPA, COZINHA,WC"LAVANDERIA;
DESPENSA - AREA DE 98,00M2. EDÍCULA:
QUARTO, COZINHA, WC - ÁREA DE 78,00M2

Área do terreno 448.00 m2. Área Benfeitorias 176.00 m2

Preço: 75,000.00

5165 CASA NnSTA - VILA RAU - LOTEAMENTO
HELENA,LOTE26 - A- CASA DE ALVENARIA COM

90M2. DEP.:3 QUARTOS, SALA, COZINHA, WC,
LAVANDERIA, GARAGEM. B-CASA DE MADEIRA

COM 76M2; DEP.:2 QUARTOS, COZINHA, COPA,
WC, LAVANDERIA. Área do terreno 300.00rn2 Área

Benfeitorias 90.00m2. Pre o: 32,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APARTAMENTOS AVENDA
· Amizade - Condomínio residencial Amizade - 3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem -Valor R$ 38.000,00

· Barra - Condomínio Talimar- Depois da Malwee - apto medindo 70,00m2-
2 quartos, sala, cozinha lavanderia, banheiro, garagem - Valor R$10.ooo,00
+ financiamento

· Centro - Edifício Catarina Ersching - Ao lado do Caneri - 1 suite, 1 quartos,
sala, copa, cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira, Play
ground, piscina, área de festas, elevador - Valor R$ 60.000,00

· Centro - Edifício Gardênia - Rua Leopoldo Malheiro - 2 quartos, sala;
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, 2 sacadas - Valor R$ 40.000,00
· Centro - Edifício Menegotti - Apto de Cobertura medindo 208,59m2 - 1
suite, 2 quartos, dep. de empregada, sala em 2 ambientes, copa, cozinha,
banheiro, área de festas, lavanderia, garagem - Valor R$135.ooo,00

· Centro - Edifício Amaranthus -1 suite, 2 quartos, dep. de empregada com

banheiro, sala em 3 ambientes, sacada com churrasqueira, 2 vagas de
garagem - Valor 145.000,00

· Centro - Rua Reinaldo Rau - Encima do Ponto Frio - apto medindo
142.42m2 - 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, garagem,
dep. de empregada - Valor R$ 75.000,00
· Centro - Edifício Jacob Emmendoerfer - Apto medindo 130,00m2 - 1 suite
, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de
empregada, garagem, piso laminado, banheira de hidra, aquecimento a gás
Valor R$ 90.000,00

· Centro - Edifício Jacob Emmendoerfer - Apto medindo 130,OOm2 -1 suite,
2 quartos, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, sala em 2 ambientes, dep. de
empregada, 2 vagas de garagem, piso cerâmico, todo com moveis embutidos
semi novos - Valor R$110.000,00

· Centro - Apto com 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, dep. de empregada,
banheiro, 2 sacadas - Rua do Hospital - Valor R$ 45.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Edifício Matedhi - Rua João Planincheck � 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, sacada - Valor R$ 50.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Edifício. Matedhi - Rua João Planincheck - 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem, sacada - Valor R$ 45.000,00

· Vila Lalau - Edifício Vitória Régia - Próximo a Marisol - 2 quartos, sala,
cozinha mobiliada, lavanderia, banheiro, churrasqueira na sacada, garagem
para 2 veículos - Valar R$ 29.00a,00 + Financiamento CEF

· Vila Nova - Edifício morada do Sol- Apto de cobertura medindo 250,OOm2
de área útil- 2 suites, quarto, escritório, 2 banheiros, dispensa, área de festas,
sacada, cozinha, copa, sala em 3 ambientes, 2 vagas de garagem - Valor R$
190.000,00
· Vila Nova - Edifício Gonzaga - Aptos de 115 e 95 mts - com suite, 1 ou 2.
vagas de garagem, piscina, área de festas, detalhes em gesso, piso laminaä6
de madeira, churrasqueira na sacada, 12 andares - Preço de lançamento

· Vila Nova - Edifício Jardim €Ias Mercedes - Apto com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, garagem coberta - Valor R$ 37.000.00

ParecerComercial
Vende - Administra

Compra - Aluga FONES/FAX (047) 275-2990

Realizando seu sonho i.moblllário
275-2920
275-2777

· Vila Lenzi - Condomínio San Gabriel- Apto medindo 72,00m2 - 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, sacada, garagem, piso cerâmico, portão eletr6nico
Valor R$ 20.000,00 + Finan.

LANCHONETE
· Centro - No calçadão - BODEGA LANCHES - Ponto comercial e estrutura
completa para lanchonete - tudo com menos de um ano de uso - VALOR R$
22.000,00

ÁREAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
· Tifa Martins;- Área de terra medindo 80.000,00m2 - Valor R$ 80.000,00
· Baependi - Area de terra medindo 5.000,OOm2 - Rua Max Willian - 4O,00mts. De
frente - Valor R$ 180.000,00

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 33,00 = 627,OOm2 - Rua Walter Marquardt
Valor R$ 60.000,00

· Barra - Terreno medindo 40,00 X 90,00 = 3.600,00m2 -Rua Walter Marquardt -

ValorR$180.000,00'
.

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 100,00 = 1.900,00m2 - Rua WalterMarquardt
Valor R$ 60.000,00

· Centro - Vários terrenos um ao lado do outro medindGll3,50 X 36,00 = 486,OOm2
- Av. Mal. Deodoro da Fonseca -

· Centro - Terreno medindo 25,OOm X 100,00 = 2.500,00m2 - Av. Mal Deodoro da
Fonseca - Valor R$ 800.000,00

· Centro- Terreno medind04.511 ,10- Rua Conrad Riegel-Atras do Bar da Oca-
Valor R$ 500.000,00 .

· Jaraguá Esquerdo - Area de terra medindo 19.000,OOm2 - Atras do campo do
Juventus - Valor R$ 85.000,00

· Nova Brasilia-Terreno de esquina medindo 64,67 X 42,00 = 2.716,14m2- Rua
Venâncio da Silva Porto - Valor R$ 95.000,00

· Vil!! Nova - Terreno medindo 2.900,OOm2 - Atras do Posto Mime - Valor R$
300.000,00

· Vila Lalau-.Terreno medindo 4.114,40m2 - Rua Dona Matilde - Valor 320.000,00

.
TERRENOS A VENDA

· Baependi - Area de terra medindo 5.000,OOm2 - Rua MaxWillian - 4O,00mts. De
frente - Valor R$ 180.000,00

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 33,00 = 627,OOm2 - RuaWalterMarquardt - Valor
60.000,00

· Barra - Terrenomedindo 19,00XI OO,po = 1.900,00m2 - RuaWalter Marquardt
Valor 60.000,00

· Barra - Terreno medindo 2.655,1 Om2 - Rua Ana Zacko - Valor R$ 55.000,00
· Barra-: Terreno medindo 14,00 X 28,00 = 400,00m2 - Ao lado da garagem da
prefeitura-e Valor R$ 28.000,00

· Centro- Terreno medindo 15,00X 38,00 = 570,OOm2- Rua GuilhermeWeege
Valor R$ 60.000,00

· Czerniewicz.-Terreno medindo 327,27m2 - Perto do PAMA - Valor R$ 9.000,00

_">/tJ
",--erta

/m6ve/$

DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 001770-J
JARAGuÁ DO SUL - SC

· 'lIha da Figueira - Terreno medindo 600,OOm2 - Entrada da estação de
tratamento - Valor 18.000,00
·lIha da Figueira - Terreno medindo 15,00 X 24,00 = 360,00m2 - Perto do
mercado Dal Piaz - Valor R$ 12.500,00
· Ilha da Figueira - Terreno comercial medindo 465,20m2 - Roa José
Teodoro Ribeiro - Valor R$ 45.000,00

· Jaraguá'Esquerdo - Terreno medindo 2.980,OOm2 - com bastante área
verde - próximo ao centro - Valor R$ 65.000,00

· Jaraguá Esquerdo - Terreno Alto Padrão medindo 1.185,20m2 -

Condominio Flamboyant - Valor R$ 55.000,00
· Jaraguá Esquerdo - Terreno medindo 13,00 X 30,00 - Rua,Egon koch
Valor R$ 10.000,00

· João Pessoa - Terreno medindo 25,4(' X 30,00. = 757,00m2 - região
tranqüila e com área de preservação - Valor R$ 12.000,00

· Jaraguá 99 - terreno medindo 12,00 X 30,00-Com escritura - Loteamento
Casa Nova II - Valor 9.000,00 - (também financiamos)

· Jaraguá 99 - terreno medindo 28,00 X 48,50 = 1.350,00m2 = Ribeirão das
Pedras - Valor R$ 10.000,00
· Jaraguá 99 - Terrenomedindo 14,00 x 25,00 - Loteamento Miranda - Valor
10.000,00 -

.

· Rio Cerro - Terreno medindo 300,00m2 - Loteamento Veno Volkmann -

Valor9.000,00
· Vila Lenzi - Terreno medindo 20,00 X 28,00 = 560,OOm2 - Rua Sergipe
Valor R$ 25.000,00

· Vila Lenzi - Terreno medindo 238,70m2 - Rua Onelia Horst - Valor R$
15.000,00
· Vila Lenzi - Terreno de esquinamedindo 45ü.,OOm2 - Rua VictorRosemberg
- Valor R$ 53.000,00

· Vila Nova - Terreno medindo 13,50 X 23,45 -: Rua José Krause - Valor R$
30.000,00

· Vila Nova - Terreno medindo 829,67m2 - Atras da clínica Santa Cecília
Valor R$ 55.000,00 '

.

· Vila Nova - Terreno medindo 424,00m2 - Atras da clínica Santa Cecília -

Valor R$ 38.000,00
· Vila Nova - Terreno de esquina medindo 15,00 X 26,00 - Rua Martin Sthall
- Valor 34.000,00

· Vila Nova - Terreno medindo 17,00 X 38,00 = 646,00m2 - Atras da Gatos
e Atos - Valor R$ 25.000,00
· Vila Nova - Terreno medindo 15,00 x 34,00 = 51 0,00m2 - ao lado da igreja
- Valor R$ 25.000,00

· Vila Lalau - Terreno medindo 4.114,40m2 - Rua Dona Matilde - Valor
320.000,00

· Vila Lalau - Terreno medindo 14,00 X 30,00 - Perto da Marisol- Valor R$
28.000,00

· São Luiz - Terreno medindo 14,00 X 26,00 - Rua João Franzner - com

asfalto - Valor R$ 20.000,00

Leani
ve

275-3108

LOTEAMENTOS FINANCIADOS

- RESIDENCIAL SAN LORE (Jaraguá Esquerdo)
-. RESIDENCIAL VENETO (Estrada Nova)

* Financiamos com uma entrada mais 100 vezes.

Ed. San
Rafael- 3

dorm.,
70m2, todo
de piso,
ótima

conservação. Rua José Emmendoerfer,
próx. área central.
Entr. R$ 15.000,00 + parcelas (CEF)

Próx.
Acaraí
Club -

3

dorms.,
ótima localizaçãó. R$ 55.000,00

Suelen
-3

dorrn., próx. Cond. Champagnat -

R$ 52.000,00

dorms.,

- EDIF. SCHIOCHET -1 suíte + 2 dorm. (157m2) - R$ 60.000,00. (Rua Barão
Rio Branco)
- EDIF. ROYAL BARG - 1 suíte + 2 dorm. (194m2) - Entr. R$ 90.000,00 (em 3x)
+100x R$ 1.330,00 (cub) Av.Marechal Deodoro da Fonseca

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corretor de Imóveis

E-mail: grotewold@netuno.com.br Tel: 372-3922
* Vende-se terreno no

loteamento Divinópolis, na

Ilha da Figueira, 397m2,

plano. R$ 14.000,00
* Terreno na Barra, no lot.,
casa nova. R$ 7.500,00
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Empreendimentos Imobiliários
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA

�
�

� Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� na 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
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É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

'CONSULTE-NOS
CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA

VENDE COMPRA

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

CRECI 1439-J

207 - Apto. Central: pronto para receber acabamento. Área
de 187m2 - 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.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.013,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 114,23m2 - R$ 47.824,61
304 - Terreno com 3.719,25m2 - Rua Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
309 - Terreno cl 725m2 - Schroeder (defronte Vidraçaria
Schroeder) - R$ 9.000,00
310 - Terreno com 753,90m2 - 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 - R$ 26.500,00. Aceita automóvel.
318 - Terreno com 675,OOm2 - Rua Fritz Hasse - Centro
403 - Casa alvenaria com 325,OOm2 - Terreno com 714,OOm2
- Centro, 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha, garagem
p/4 carros, ampla área de lazer. Acompanha móveis - Aceita
imóvel em Baln. Camboriú como parte do pagamento.
404 - Casa alvenaria com 120,OOm2 - Rua Roberto Ziemann -

Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor). Se você deseja
alugar seu imóvel, temos clientes cadastrados. Consulte-nos.
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Informativo
Imobiliário
AIJS

I � CASA DE ALVE�����om2, situado no Jguá IEsquerdo, Loteamento Fredolino Martins, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00.
� CASA DE ALVENARIA cl 135m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor - R$ 30.000,00.

I
� CASA DE ALVENARIA cl 70m2 (em construção), na

I.

Rua José Krause, sin°, Vila Nova. Valor - R$ 35.000,00.
� CASA MISTA de 80,OOm2, terreno com I.I06,OOm2,
situada na Rua Bahia. Valor - R$ 35.000,00.

� SOBRADO DE ALVENARIA cl 220m2, NOVA, situado
no Loteamento Bela Vista. Valor - R$ 115.000,00.

A A.I.J.S. agradece a Caixa
Econômica Federal, agência de

Jaraguá do Sul, na pessoa da Sra.
Marisa Lúcia Demarchi e demais

gerentes, e também agência
Guaramirim, na pessoa do Sr.

Marcelo Campos Silveira e lohana
Stiner dos Santos e ao Sr. Carlos

Roberto Wengerkievicz,
superintendente de negócios da

C.E.F., pela reunião realizada no

último dia 25, nas dependências do
Hotel Etalan. A parceria e neqócios
que juntos buscamos fortalecer

vem ao encontro das expectativas
dos associados.

Na ocasião foi decidido que a

C.E.F. providenciará treinamento

para as imobiliárias associadas e

firmaremos convênio para
podermos atender as pessoas que
buscam a agência para realizarem
financiamentos. O objetivo é que a

C.E.F. indique as imobiliárias
associadas para atender também

este público.

Atenciosamente,

A Diretoria

� 1/2 ÁGUA DE ALVENARIA cl 60m2, no Loteamento

I
Ana Paula III. Valor - R$ 15.000,00.

I� CASA DE MADEIRA cl 65m2, situado no Loteamento
Ouro Verde. Valor - R$ 13.000,00.

,TERRENOS
� TERRENO cl 435,OOm2 - situado no Loteamento

I
Camposampiero. Valor R$ 18.000,00

� TERRENO cl 600m2 (Asfaltado), situado na Rua Luis

IBortolini. Valor R$ 20.000,00

� TERRENO cl 3l3,OOm2 - situado no Ana Paula III.
Valor R$ 12.000,00.

� TERRENO no Loteamento São Cristóvão (Bairro
Amizade). Valor R$ 11.500,00.
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I Loteamentos Financiados
CAMPOSAMPIEROI
CAMPOSAMPIEROn

FIRF1WE
OUROVERDE

ZANGHELlNI
Financiamos com uma entrada e o

restante em até 60 meses

Condonrnmdofechado

Flamboyantcom vístapanorâmica.

CRECII541-J VENDE:

Ru'a João Planinscheck, 302 - Jaraguá do Sul - SC

CÕd. 0066 - Terreno ideal para mim

chácara c! 2500,OOm2, edificado c/ casa de
madeira cl 70,OOm2, contendo 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, porão + piscina, localizado no

bairro Santa Luzia, próxima fábrica de papelão.
Valor R$ 25.000,00.

Cõd. 0072 _. Lindo lote prontíssimo para
construir cl 360,OOm2 (lSx24). Localizado a rua

462, Loteamento Corupá, bairro Chico de Paulo.
Valor R$ 8.500,00.
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cöd, 0074 - Casa de alvenaria c] 110,00m2,
contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno I 450,OOm2, todo murado. Localizado a Rua

(6) Joaquim Francisco de Paulo, próxima ao Cemitério,
bairro Chico de Paulo. Valor R$ 35.000,00.

Cõd. 0076 - Casa de alvenaria ct 106,00m2,
contendo 3 quartos, sala, cozinha, bwc + edícula.
Terreno cl 520,OOm2, todo murado. Localizada a

Rua (6) Joaquim Francisco de Paulo, Bairro Chico
de Paulo. Valor R$ 55.000,00 negociáveis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIL,SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 Fone 371-2357
Ref. 150 . ANA PAULA· Casa de alvenaria cf
14Om',3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem.
Rua Adenor Horongoso, 277 . R$ 33.000,00
(aceita carro ou caminhão). Terreno 350m'

dormitórios, sala.de estar.jantar.cozinha,
banheiro.lavanderia, garagem. Ruajosé Martins,
após Theilack. Terreno 2.026m'. R$ 65.000,00

CASAS
109 . Chico de Paulo: Alv. 100m', 3 dorm., com laje, murada R$
110 - Vila Lenzi: Alv. 190m2, 3 dormit., com laje, 2 bwc R$
111 - Nereu Ramos: Alv., 154m2, 3 dormit., 2 bwc, sala, coz., churrasq R$
113 - Estrada Nova BR-280: Alv., 190m2, 3 dorrnit., sala, coz., bwc, garagem. R$
IH - Ana Paula: Mista, 100m2, 3 dormit., sala, coz .. , garagem, churras R$
115 -' Água Verde: Alv. 94m2, 2 dormit., sala, cozinha, bwc + financ R$
116 - Trfa Martins: Alv., 100m2, 1 suíte, 2 dormit., sala comercial + financ R$
118 - Santa Luzia: 2 aptos, 90m2 + saal comI., + casa mista, terreno 2.500m2 .. R$
120 - Nova Brasília: casa com 270m2, 1 suíte, 3 dormitórios R:$
143 - Figueira: mista, 3 dormit., sala, coz., bwc, terreno 510m2 + financ R$

45.000,00
75.000,00
45.000,00
35.000,00
23.500,00
18.000,00
25.000,00
65.000,00
70.000,00
13.000,00

LOCAÇÃO
Figueira: Casa mista com 3 dormit., sala, cozinha, banheiro, garagem R$ 260,00
Vila Nova: Apto. novo com 2.dormit., sala, cozinha, bwc, garagem R$ 250,00
Baependi: Apto com 1 suíte, 2 dormit., demais dependências R$ 300,00

TERRENOS .,.

302 - Vieira: Terreno Industrial com 20.520,OOm2 (próx, Kienen) � .. R$ 160.000,00
303 - Jaraguá Esq.: Terreno comercial com 2.025,00m'. Rua Januário Airoso .. R$ 70.000,00

CasasCompra
Vende

Aluga

Terrenos

ApartamentosMARIMAR
IMÓVEIS

ffAluga galpão alvenaria com 300 m2, Rua 13 de maio esquina
com Emma Ziemann, janelões de vidro, estacionamento próprio,
piso mosaico, excelente para loja, R$ 1 ,300,00,Local da Ambience Cozinhas

ffApart, Residencial Vitória Régia, próximo WEG e MARISOL, R$ 18,000,00

negociáveis e R$ 340,00/mes, Acabamento em gesso e massa corrida, '

ffTerrenos com pequena entrada e saldo parcelado direto com a imobiliária,

Projetos

lt
Residencial

Reformas HEXAGONAL Comercial

Construções ENGENHARIA LTDA. Industrial

Arte de Projetar e Construir com Segurança e Economia

Mõo-de-Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segurança

Rua Fritz Bartei, 77·51. 03· Baependi· Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-0051
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

VENDE-SE
370-7919Tratar

Fone: --------�--------------------------.....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ofereço-me para trabalhar
em setor pessoal, 23 anos
de experiência, 40 cursos

profissionalizantes
formação escolar: 10

grau. Tratar: 371-4853,
cornOsmir.
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UTOS
compra I venda I fraca I garagens

Vendo Corsa Super, 16V,
4pts, 25.000 km, único
dono, ano 2000. R$
16.500,00. Tratar:

9979-0578, com Carlos.

Vende-se Omega GLS, 4
portas, azul escuro,
completo, ar, dir., trio,
teto, ano 93 mod 94.

R$ 13.500,00. Tratar
275-0056, com Everton.

Vendo Vectra GL, ano
96, corbranca, ar

condicionado, direção
hidr., vidro e trava

'

elétrica. Banco de couro

spoiler, relíquia.
Preço a combinar.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Kadett, 1.8,
álcool. R$ 7.900,00. Tratar
9979-0578, com Carlos.

Vendo Scooter, modelo
SuperFifity, 96. R$1.500,OO.

Tratar 9103-6111.

Vende-se Moto Titan SK,
ano 4000, cor vermelha.
Valor R$ 3.000,00 e

assumir + 10 parco de

R$85,OO. Tratar: 373-1249,
.com Luiz.

esquadros de acrílico, 1
curva francesa, 1 gabarito

elétrico, 1 gabarito
arquitetônico, 1 gabarito

hidrossanitário, 1

compasso Staedher, 1
caneta nanquim

Desegraph. R$ 120,00.
Tratar: 371-4446.

Compro loja ou comércio
em Jaraguá do Sul.
Tratar: 371-3835.

Vendo loja de material de

construção, com estoque,
ou somente estoque, para

retirar do local.
Localizada no Bairro

América, em Joinville.
Excelente ponto, com
ótima clientela. Motivo:

problema de saúde.
Tratar: 9994-1387.

Vende-se bicicleta de
alumínio, 21 marchas,
nova. R$ 180,00. Tratar:

370-1995.

Adquira seu carro novo

agora! Com 5 contempla
ções por mês. Tratar: 9992-

033, com Bráulio.

Vendo telefone Star Tac

digital com nota, manual,
carregador, 2 capas

por R$ 370,00, tratar com
Everton, no 275-0056.

Procura-se máq. de
overlok Siruba, Nissin ou

Rimold em bom estado,
aceito proposta.
Tratar: 276-3144.

Vendo discman da Sony
por apenas R$ 100,00, está
funcionando em perfeito
estado. Tratar: 275-0056.

Faz-se pesquisa e digitação
de trabalho escolares,

científicios e universitários.

Monografias, etc. convites
e cartões para diversas

ocasiões. Tratar: 275-3518.

Vendo celular Gradiente
Strike, praticamente novo,
com bateria vibra-call,
carregador bi-volt.
Preço: R$ 180,00.
Tratar: 99936026.

Procura-se emprego como
diarista, auxiliar de

cozinha ou de produção,
tenho experiência. Tratar:
373-1702, com Margarete.

Ofereço-mepara trabalhar de
pedreiroou jardineiro. Tratar:

9113-8129, com Lauri.

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo 02

quartos, garagem coberta, no Jardim das
Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40.
Entrada R$ 15.000,00 + 2'2 prestações de

R$ 1.000,00 (aceito propostas)
À vista R$ 35.000,00

Clicheria Alvo procura
pessoa com experiência pl
trabalhar com CoreI Draw.

Tratar: 370-4827.

Escola Connection de
Informática, procura

professores de ambos os

sexos, para ministrarem
aulas em horários diurno e

noturno. Interessados,
comparecer à escola,
Segunda-feira 07/05 à

partir das 8:00 - Rua Exp.
Antonio Carlos Ferreira, 23

- 10 andar (em cima Foto

'Lass). Tratar: 275-4100.

r---------.,

I ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

I Festa 19 de Abril.

I
Comemora-se todo dia 19.

I Se você .esté com algJ,!m PROBLEMA
DE DIFICIL SOLUÇA0 e precisa

I de AJUDA URGENTE, peça esta

I ajuda
a Santo Expedito. Este Santo

é invocado nos negócios que

I demandam Pronta Solução e cuja
invocação nunca é tardia.

I Oração - Meu Santo Expedito das
causas justas e urgentes, interceda
por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo, socorre-me nesta hora
de aflição e desespero. Vós que sois
o Santo Guerreiro, Vós que sois o

Santo dos aflitos, Vós que sois o
Santo dos desesperados, Vós que
sois o Santo das causas urgentes,
proteja-me, ajuda-me, dai-me força,
coragem e serenidade. Atende ao Imeu pedido. "Fazer o pedido": meu
Santo Expedito! Ajuda-me a superar Iestas horas difíceis, proteja-me de

Itodos que possam me prejudicar,
proteja a minha família, atenda ao Imeu pedido com urgência. Devolva
me a Paz e a tranqüilidade. Meu Santo IExpedito! Serei grato pelo resto da
minha vida e levarei seu nome a todos I
que têm fé. Muito Obrigado. Rezar

Ium Pai Nosso,' uma Ave Maria e fazer
o sinal da Cruz. Mandei imprimir e Idistribui ummilheiro destas orações
em agradecimento e para propagar I

.

os benefícios do grande Santo
IExpedito. Mande você também

imprimir imediatamente após o Ipedido. "B"
L ...J

VendoGol, 90, branco,
motor CHC, álcool.
Ótimo estado.
R$ 5.800,00.

Tratar: 372-0391.

Vendo Escort L, 88.
R$ 4.000,00. Tratar

9103-6111, com Genilson.

Vendo Escort 91, branco,
gasolina, lindo! Tratar:
453-1023 ou 435-0961.

Vende-se Fiat Uno, ano
94, aros e rodas liga leve.

Cor verde metálico.
Tratar:371-6456, com
Ricardo ou Lucimar.

Vende-se Taiff
esterelizada. R$ 140,00.

Tratar: 371-2829.

Vende-se banca, com
balcão, toldo e demais
móveis. R$ 1.700,00.
Tratar: 372-6704.

Vende-se ou troca-se
ciclomotor por aparelho de
CD para carro. R$ 400,00.

Tratar: 371-1355.

Vendo prancheta de
madeira, com réguas
paralelas, seminova, e

banqueta de desenho com

1 escalímetro grande, 2

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Frentista (com experiência)
- Marceneiro (de móveis)
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Auxiliar de Produção
(para atuar nas imediações da Barra do Rio

Cerro e Rio da Luz)
- Auxiliar de RH (conhecimento em Rubi e

Ronda)
- Talhadeira
- Auxiliar de Produção (10grau incqmpleto)

.
- Engenheiro Agrônomo (com experiência
em agricultura)

HUMANA URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 -

(Rua do Hospital Jaraguá) -

Cx, PostaI 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX

(OXX)47372-1091
humana@humana.com.br
www.humana.com.br

- Digitador (com experiência em Excel)
- Auxiliar Contábil

(com experiência em Excel)
- Vendedor Externo
- Veterinário
- Chefe de Acabamento
- Chefe de Tinturaria
- Recepcionista/Telefonista
(para trabahar em Guaramirim)
- Farmacêutico
- Costureira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: A{.,y F. C90vio-OorvuiU.e1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Prazer em Entregamos em·Guaramirim
atender bem.

'8�
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleNet'"�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
Or, FcU:ri:-o-C. lvf�e,i.yo

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
- ---- - - ,,'!-. --- ---- - ,--,.---, ---.--

.

ß�ª Ç?�ilb�rl!l� '!Y��g�, §9: �ªrªg�� 99 §�I = §ç i Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

A previsõo do tempo indica ventos fortes
em Jaraguá do Sul e região

Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de Couro. Sorteio dia 30/06/01Nova Honda CBX T�islet'. A evolução do vento.

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoço

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 ;. Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORS�TOR I IVIÓVEIS
(0**47)

372-2903
9973-3623
VILALALAU
CASAEM
ALVENARIA-

156,00 M2 - 03

QUARTOS
R$ 55.000,00 - OU

R$ 38.000,00 MAIS
FINANCIAMENTO

ILHA DA FIGUEIRA

,

CASAEM
ALVENARIA-124,00
M2 - 03 QUARTOS,

CONTEMMAIS
UMA CASA NOS
FUNDOSCOM
153,00 M2 - 04

QUARTOS, TERRENO COM ÁREA DE 1.190,00
M2. R$ 80.000,00 - NEGOCIÁVEL

Rua Roberto Ziemann, 330, sala 4 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
www.wolfimoveis.hpg.com.br- e-mail: roberson@netuno.com:br

GRUPO DE GESTANTES

8/05 -

ema: A Expectativa da Chegada do Bebê - Uma
bordagem Psicológica '

alestrante: Celeneh Assad Moreira Dias -

sicóloga do Hospital e Maternidade Jaraguá
5/05 -

ema: Schantalla - Técnicas de Massagem no Bebê.
alestrante: Adriana Coronetti e Mauricéia Alves
a Silva
nfermeiras do Hospital e Maternidade Jaraguá
2/05 -

.

ema: Como será minha Anestesia?
alestrante: Dr. Sebastião Resende Filho
9/05 -

ema: Saúde Bucal da Mãe e do Bebê
alestrante: Dra. Nanci Mara Batalha \

donto Pediatra - Centro de Atendimento Infantil
5/06-

.

ema: Dicas de uma nutrição saudável durante a

estação ..

alestrante: Sandra Pereira
utricionista do Hospital e Maternidade Jaraguá
2/06 - I

ema: Exercícios específicos durante a gestação
�I�trante: Daphne Guizilini
ISloterapeuta
9/06 -

ema: Cuidados com o Recém-Nascido
alestranfe: Dra. Suzinara Unhares
ediatra
6/06 -

ema: Parto Normal ou Cesária, o que fazer?
alestrante: Dr. Dagoberto Royes

Obstetra
03/07 -

Tema: "Amamentação" - Uma experiência única.
Palestrante: -Lucicnc de Cássia Nunes
Nascimento
Enfermeira do Hospital e Maternidade Jaraguá
10/07 -

Tema: A importância da Fonoaudióloga para o

Recém-Nascido
Palestrante: Monica Daniele Pasold Riboldi
Fonoaudióloga

.

,'17/07 -

Visita ao Hospital e Maternidade Jaraguá
. Berçário

Sala de Parto
Pré-parto
Centro Cirúrgico

Local: Hospital e Maternidade Jaraguá
Taxa Mensal:
Comerciário/Dependente: R$ 2,00
Conveniado: R$ 2,50
Usuário: R$ 3,00

Realização
SESC

Hospital e Maternidade Jaraguá -

"Maternidade Laurita K. Weege'"

Informações e Inscrições:
Entre em contato com o SESC - 371 8930
ou Rua: Presido Epitácio Pessoa, 1273 -

Centro - Jguá do Sul

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - .Jaraquá do Sul- SC
Tel: (47) 371-8930 - Tel/Fax (47) 371-9177

Aproveite: compre sua cozinha,
área de serviço e dormitório
Dellanno/Bertolini,

,

com 20%, 30% e 401'0 de desconto,
sobre preço de tabela.

einoldo Rau, 165 .. Sala 1 - Centro - Jaraguá do

FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL

o SENAI - CET Jaraguá do Sul

Inscrições abertas para:
I

• Administração de I Produção - 90h.

• CAD Confecção - 60h.

• Confiabilidade Metrológica - 16h.

• Métodos de Moderação ou METAPLAN - 16h.

• MOPE (Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos) - 40h.

SENAI de Jaraguá do Sul 25 anos de atividades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandeí passar o presente Edital, que
será publicado pela imprensa e emCartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ALUGUEL
'DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE' CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital n° 23.231 de 25/04/2001
ROBERTO GERMANO PRUSSEK E PATRICIA FERNANDA KREIS

Ele, brasileiro, solteiro, analista de crédito e cobrança, natural de Rio dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Alexandre Koehler, 117, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de
Mariano Prussek e Almida Prussek.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá dó Sul, domiciliada e residente na
Rua Severino Schiochet, 60, nesta cidade, filha de Hilário Kreis e Guiomar Teresinha Franzener .

Kreis.

Edital n° 23.233 de 27/04/2001
ADILSON KREUTZFELD E SANDREIA REINKE

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Horácio

Rubini;Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Aurelio Kreutzfeld e Amelia Kreutzfeld.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Horácio

Rubini, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Elsido Reinke e Anélia Oldenburg Reinke.

Edital n° 23.236 de 30/04/2001

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
.

ANILTON ENGELMANN E TATIANE LOUISE BELARMINO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na
Rua Jorge Frederico Engelmann, 842, nesta cidade, filha de Hari Engelmann e Iris Lange Engelmann.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
RuaValentim Zoz, 295, Schroeder, nesteEstado, filha deMario Belarmino eOdalsitaWalz Belarmino.

,
./

Edital n" 23.240 de 30/04/2081
Cópia recebida do cartório de Itararé, São Paulo

VALCIR ALTINI E GRAZIELLY GIGLIOLA FUGLINI

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua José
TheodoroRibeiro, 2931, mia da Figueira, nesta cidade, filha de Augusto Altini 'e Anna Forlin Altini.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de Sorocaba, São Paulo, domiciliada e residente na

Rua FelipeMazorca, 24, Itararé, São Paulo, filha de Mario Lúcio Fuglini e Doralice Bueno da Silva
Fuglini.

O(A) Doutor(a) Mareio Renê Rocha Rocha, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que, no dia 11/MAIQ/2001, às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade, no dia 21/MAIO/2001, às 14:30 horas, neste Juizo de

Direito, situado à RuaGuilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça
o(s) bemíns) descrito(s), consoante determinação constante dos autos n" 036.95.000138-0, em que figura(m) como exequente(s)NaneteMalhas
Ltda, tendo como executado(s) Eletro Produtos Wersta Ltda. Bem(ns): 04(quatID) máquinas bubinadeiras, marca Progresso, Modelo OS,
semi-automática, com embreagem e contagiro. Avaliação: R$li.200,00, em 13/setembrol1996; cujo valor será corrigido monetariamente
até a data doía). leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. ÔnusNão há. Recursos ou pendências: Não há. Salienta
se que, em primeiro leilão/praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda neste(a),
será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não, encontrado(s) o(s)
devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) cienteís), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida StinghenRausisse, o digitei, e eu, Cláudia Jenichen [anssen. Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 02 de abril de 2001.

Márcio Renê Rocha
.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
PVara

PRAZO DO EDUAL: dias
EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

PATRICIA TAVARES'DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca de

Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para

protesto de Titulos contra:

AGRO PASTORil.. VALE VERDE - JARAGUÁ DO SUL - ESTRADA SANTA LUZIA;
ANDERSONCOMERCIODEBRINQUEDOSLIDA-JARAGUÁOOSUL-RUAREINOLDO
RAU;
ANTONIO ARMINDOZANON - JARAGUÁ DO SUL - R.EXP ANTONIO C.FERREIRA, 458;
BAITISTELLA IND E COM LIDA - JARAGUÁ DO SUL - RODOVIA BR 288 KM 133;
BIER E SANTOS LIDA: - JARAGUÁ DO SUL - RUA EUZEBIO DEPOr: 169;
CIDA MODAS LIDA ME - JARAGUÁ DO SUL RUA JULHO TISSI, 100;
COMPANY SOM E ACESSORIOS L'mA. - JARAGUÁ DO SUL - RUA REINOLDO RAU,
116;
DA VINCI TEXTIL LIDA. -JARAGUÁ DO,SUL; RUA DOMINGOS SANSON, 150;
DIRCEU CESAR PACHER - JARAGUÁ DO SUL; CAMPO ALEGRE, 301 - Il.,HA DA

FIGUEIRA;
DIRCEU CESAR PACHER -')ARAGUÁ DO SUL; CAMPO ALEGRE, 301 - ILHA DA

FIGUEIRA;
EDINEI ESCOPELLl- JARAGUÁDO SUL - REINOLDO RAU, 696;
ENIO LUIZ CARVALHO - JARAGUÁ DO SUL - RUA FRANCISCO GRETIER, 478;
HEMAQUINAS LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - RUA SIMPLICIO DE ALMEIDA, 95;
HERMITON DA SILVA E FREITAS '- JARAGUÁ DO SUL - R 'GOlAS, 720 VILA LENZI;
IND DE MAQS KNISS LIDA ME - JARAGUÁ DO SUL - RUA ALAGOAS, 190;
IND DE MAQUINAS KNISS LTDA. - JARAGUÁ DO SUL - ROD BR 280 KM 82;
IND MAQUINAS KNISS LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - ROD BR 280 KM 82 COND INDL

GALPÃO;
INDUSTRIDEMAQillNAS KNISS LIDA. -JARAGUÁ DO SUL:"'ROD BR 280 KM 82 SINR;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LT. - CORUPÁ - ROD BR 280 KM 82 SINR;
INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LTDA. -JARAGUÁ DO SUL-RODOVIA BR 280 KM

INDUSTRIA DE MAQUINAS KNISS LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - ROD.BR 280 KM 82

GALPA03;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS LIDA. - JARÀGUÁ DO SUL - R.GETULIO VARGAS

268;
IRMAOS PINTO COM DE MEDCS LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - R.GETULIO VARGAS

268;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI - JARAGuÁ DO SUL - R JOAO PLANINSCHECK

20; .

JCCINSTALACOESETELECOMUNI-JARAGUÁDOSUL-RRFRANCISCOHRUSCHA
1125; .

J C C INST�LACOES E TELECOMUNI- JARAGUÁ DO SUL - R JOAO PLANINSCHECK

20; ,

J C C INSTALACOES ETELECOMUNI - JARAGUÁDO SUL - R R FRANCISCO HRUSCHA

1125;
JeCINSTALACOESETELECOMUNI-JARAGUÁDOSUL-RRFRANCISCOHRUSCHA
1125;
JCCINSTALACOESETELECOMUNI-JARAGUADOSUL-RJOAOPLANINSCHECK20;
J C C INSTALACOES E TELECOMUNI - JARAGUÁ DO SUL - R JOAO PLANINSCHECK

20;
JANIRA MICHREFF MARTINS MENEL - JARAGUÁ DO SUL - RUA WALTER

MARQUARDT 818;
JCC INST EM TELECOM LIDA - JARAGUÁ DO SUL - R JOAO PLANINSCHECK 20;
JCe INSTALAC EM TELECOMUNICACOES LTDA.- JARAGUÁ DO SUL - RUA

FRANCISCO HRUSCHA 1125;
JCC INSTALACOES EM TELECOM LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - RUA FRANCISCO

HRUSCHA, 1125;
JCC INSTALACOES EM TELECOM LTDA. - JARAGUÁ DO SUL - RUA FRANCISCO

HRUSCHA, 1125;
JHONY RAMIREZ GOULART ME. - JARAGUÁ DO SUL - RUA JOAO MARCATIO, 255;
JORGE DA SILVA - JARAGUÁ DO SUL - R JOSE THEODORO RIBEIRO, 3393;

, JUARES PEREIRA D SILVA - JARAGUÁ DO SUL - R ALBERTO MURARA SINR;
JURANDIR BOTENLHO MACHADO -JARAGUÁ DO SUL-MARECHAL DEODORO, 792
APTO 601;
MARCELO ADRIANO NUNES ME - JARAGUÁ DO SUL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 19-
VIEIRAS; MARIAAPDELIMAMMILLANFI-JARAGUÁDOSUL-RUAJOAOPICOLI,
166 SALA 9;
MECANICA INDL GONCALVES LIDA. - JARAGUÁ DO SUL - AV GETULIO VARGAS,
896;
OLANDACOSTA-JARAGUÁDOSUL-RUA 968 NR41; ORGANIZACAO
REGIONAL DE TURISMO - JARAGUÁ DO SUL - JOINVILLE 209 SL 206;
OSCAR SOUZA DA SILVA-JARAGUÁ DOSUL-RUAPADREPEDROFRANKEN, l74AP
504;
PIZZARIACANERILIDA.-JARAGUÁDOSUL-RUACELPROCGOMESDEOLIVEIRA,
616 -CENTRO;
RGR DESENV PROFIS EM INFORMATICA - JARAGUÁ DO SUL RUA EXP ANTONIO
CARLOS FERREIRA, 23 - SL 01;
TI CONSTRUCOES LTDA. - JARAGUÁ DO SUL - RUA ALVINO STEIN 655;
TRANSROUX GILMAR ROUX ME - JARAGUÁ DO SUL - R DR. AGNALDO JOSE DE

SOUZA,216;
TRANSROUX GILMAR ROUXME - JARAGUÁ DO SUL - R DR. AGNALDO JOSE DE

SOUZA,216;
TRANSROUX GILMAR ROUX ME - JARAGUA DO SUL - R DR. AGNALDO JOSE DE

SOUZA,216;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação" faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o
seu debito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.

I' Jaraguá do Sul, 2 de maio de 2001

Ilton Hoffmann
'

Tabelião Substitute

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TELEVISAO CORREIODOPOVO-5

Gente
por Sebastião Dourado

Querubím de plástico
Caio Blat, o anjo Rafael de
"Um Anjo Caiu do Céu", da
Globo, vai virar boneco.
Licenciado pela Globo Marcas,
o brinquedo será fabricado

pela empresa Baby Brinq. O
anjinho foi inspirado na
abertura animada da novela, no
qual Rafael aparece vestido de
jeans, camiseta e tênis. Além do

par de asas, o Rafael de

brinquedo será interativo. Ao

apertar a barriga do boneco,
uma luz se acende e ilumina a

cabeça do bonequinho,
imitando uma auréola. A novi

dade deve chegar às lojas ainda
em maio e será vendido pelas
Lojas Americanas e pelo site

Americanas.com.A réplica de
Caio Blat vai custar R$ 30,00.

Normal
O tão esperado beijo entre
Tonye Cristal, papéis de
Guilherme Fontes e Sandy, não
rendeu tanta audiência assim

para a Globo: o capítulo com

a cena teve 29 pontos de

média, e picos de 32 pontos, o
mesmo número que vem

sendo registrado pelo Ibope
desde a estréia de "Estrela
Guia". Uma das causas

apontadas foi o feriado
prolongado do Dia do
Trabalho. Nemmesmo

Guilherme Fontes assistiu a

performance. Na hora do

beijo, Guilherme se refestelava
no show de Rita Lee, na Praia
de Ipanema, Zona: Sul do Rio
deJaneiro.

Especu'�ções
Depois de atuarem em

"A
A

quarela do Brasil", Angela
Vieira eMíriam Rios já se

preparam para trabalhar
novamente. As duas atrizes já

tiveram seus nomes

confirmados para a próxima
novela das oito, "O Clone", de
Glória Perez. Só falta um

detalhe: definir o casal princi
pal. Depois que Ana Paula
Arósio pulou fora, Gabriela
Duarte e GiovannaAntonelli

estão sendo sondadas. Já Fábio
Assunção, cogitado como
principal personagem
masculino da trama, antes

mesmo de atuar em "Os

Maias", tem reunião marcada

com a direção da novela para
.saber se aceita ou não

interromper as férias.

Assunto delícado
Sílvio de Abreu gostamesmo
de uma boa polêmica. Depois
de tentarmostrar cotidiano de

duas lésbicas em "Torre de

Babel" - o que acabou desa

gradando o público -, será a

vez de colocar um transexual

em sua próxima novela, "Filhas
daMãe", que vai substituir
"Um Anjo Caiu do Céu". A

personagem será Ramona,
interpretada por Cláudia Raia.

Cídadqo do mundo
Luciano Huck está cada vez

mais globalizado. Depois de
gravar entrevistas com

figurinhas carimbadas dojet-set
internacional, como Rick
Martin e Jennifer Lopez, o
apresentador do "Caldeirão do

Huck", da Globo, está
viajando em busca de matérias

interessantes para seu público.
Esta semana o apresentador
vai para a Venezuela; a fim de

mostrar o dia-a-dia de uma

escola de misses, e depois
embarca para Porto Rico, onde
assiste à final do Miss

Universo, para acompanhar a
performance da representante

brasileira, a campeã de plástica
Juliana Borges.

entrevistas com alguns globais,
idolatrados naquele frio pais.
SuzanaVieira, Viviane
Pasmanter,Marcos Palmeira,
Débora Bloch e Marco Nanini
são alguns dos nomes
escolhidos pela revista.

Sucesso 910bal
As novelas brasileiras sempre
fizeram sucesso no exterior.

Mas na Rússia viraram febre.
"Andando nas Nuvens", que
está sendo exibida por lá, está
fazendo tanto sucesso que uma

equipe da revista russa
"Expresso" vai ficar duas
semanas no Brasil gravando

Labuta
LuizeAltenhafen, que passou
o verão à frente do quadro
"Calor", do "Domingão do

Faustão", da Globo, está de

emprego novo. A bela loura,
que ficou conhecida por virar a

cabeça de um ET na propa
ganda da cerveja Skol, assinou
com o canal por assinatura,
Sportv, e fará vôo solo. E o

trabalhá de Luize nem merecia

ser chamado de trabalho. A
,

moça vai rodar o mundo em

busca de locais exóticos e vai

mostrar o cotidiano de cada

um destes lugares, enfocando
sempre, é claro, os esportes
radicais praticados nos quatro,
cantos do planeta.

Estrela
Netinho está mesmo com

sorte. Depois de ser assediado

pela Globo, o apresentador do
"Domingo da Gente" renovou
seu contrato com a Record até

2004. Corre nos bastidores que
a negociação incluiu mais
espaço na grade de

programação da emissora. A

idéia é colocarNetinho na

briga brava,pela audiência dos
domingos, contra "Domingão
do Faustão" e "Domingo
Legal". Por enquanto, ele vai
comendo pelas beiradas. No
último domingo, o programa
ficou na frente da Globo

durante seis minutos, com 19

pontos de média, contra 15 da
emissora concorrente, que
exibia o filme "O Professor

Aloprado'', com Eddie

Murphy,

Adama
Natália Thimberg, que
interpreta a sofrida Ondina em

"Porto dos Milagres", vai ser
enfocada no programa
"Primeiras Damas", do canal

por assinaturaGNT. Além dos

depoimentos da atriz e de

colegas de profissão, o especial,
dirigido por Luiz Fernando
Carvalho - o mesmo de "Os

Maias'.' -, mostrará fotos de

várias fases da carreira de
Natália. O programa ainda não
tem data prevista para ir ao ar.

CENTERSOM

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847
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MapadaMina
por Cintia Lopes

Destaques da programação na semana de 29/4 a 5/5/2001

Só Tchan

(SBT, dom, 12 H)
O programa "Canta e Dança, Minha Gente",
de Carla Perez, mostra um especial do É o

Tchan, contando toda a trajetória desde o

início do grupo. Além de antigos sucessos,

Compadre Washington e companhia cantam

as músicas do CD "Funk do Tchan". Depoi
mentos de ex-integrantes como Débora Brasil
e imagens de arquivo também serão mostrados.

Outro mundo

(Globo, dom, 12:25 H)
"A Pequena Kalu" é o episódio de "A Turma
do Didi". Na história, duas pessoas de outro
mundo visitam a casa da turma em busca de

Debby. O casal alega que a pequena menina

é a única que pode restituir a paz no reino
em que vivem. Debby aceita ir, mas apenas
se Didi puder acompanhá-la, A atriz Bianca
Castanho e Pablo Uranga participam do

episódio.

Reencontros

(Globo, dom, 12:55 H)
Sandy resolve transforrnar a história de um

herói dos quadrinhos .em espetáculo para o

grêmio do colégio no episódio "O Herói de

Papel" do programa "Sandy & Junior". A
turma se reúne para montar o show e Basilio

(Wagner Santisteban) faz a produção. Ele, por
sua vez, começa a achar que está apaixonado
por Sandy. Gustavo (paulo Vilhena) e Clara

(Marie Catarine de Lanna) trunbém se des
cobrem apaixonados.

Varíedades

(Globo, dom, 14:25 H)
O lutador Victor Belfort é o convidado do

quadro "Intimidade" do "Planeta Xuxa". Os
musicais ficam por conta das bandas
Falamansa e P.o. Box. O cantor Paulo

Ricardo, Wanessa Camargo e o rapperTigrão
também participam do programa. No quadro
"Redação do Planeta", David Brazil e Amin

Kader contam fofocas da vida de famosos.

Aprendíz
(Globo, dom, 22:40 H)

"Luz, Câmera, Armação!" é o episódio do

programa "Sai de Baixo". Na história, Vavá
(Luiz Gustavo) quer fazer um filme e escolhe

Magda (Marisa Orth) para protagonista. Em
um ensaio, na rua, Magda é atropelada por
Ivo Torres, um famoso ator de novelas,
interpretado por Roberto Battaglin, e Caco

(Miguel Falabella) tenta tirar proveito da

situação.

No campo
(Globo, ter, 22:40 H)

Marco Nanini, Lúcia Alves, Júlia Feldens,
Bruno Garcia, Paulo Betti e José Victor

Castiel estão no episódio "O Comprador de
Fazendas", da série "Brava Gente". Baseado
no original de Monteiro Lobato e dirigido
por Carlos Gerbase, a trama mostra a história

de uma família, for�ada por Davi, a esposa,
Isaura, e a f&a, Zilda, que tenta a todo custo

vender a fazenda decadente em que mora.

Era do rádío

(Rede Brasil, ter, 23:30 H)
"Lembranças das Cantoras do Rádio" é o te

ma do programa "Ensaio", que recebe Adelai
de Chiozzo, intérprete de sucessos como

"Beijinho Doce", "Cabeça Inchada" e "Orgu
lhoso", entre outros. Aos 69 anos de idade e

55 de carreira, ela relembra os antigos suces

sos. A cantoraEmilinha Borba fªz uma parce
ria em "Estão Voltando as Flores".

Bom de bríga
(RedeTV!, seg a sex, 23 H)

Marília Gabriela inicia a semana conversando
com a diretora de cinema Ana Carolina na

segunda-feira. Na terça-feira, o maestro John
Neschiling é o convidado do "Gabi". O músi

co Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso,
fica de frente com Gabi na quarta-feira e o

ex-jogador de futebol Raí está quinta-feira
no programa. A semana acaba com um bate

papo com astro, Jean Claude Van Damme.

.---Rapidinhas--�
# O "Pequenas Empresas Grandes Negócios" mostra uma matéria sobre as divertidas capas

para computadores que imitam bichinhos de pelúcia e outra sobre como são fabricados os

globos terrestres tão utilizados em escolas. Globo, domingo, 7:30 h.
# Cássio Gabus Mendes vai estar no "Gente Inocente", no quadro "Tá no Papo". Globo,
domingo, 13:25 h.

# A atriz Denise Fraga conta a história de Quitéria, uma analfabeta, que encontra um bilhete

cheio de corações na carteira do marido, no quadro "Retrato Falado" do programa "Fantástico".
Uma amiga lê o que está escrito e garante que Quitéria está sendo traída. Mas, na verdade, a

amiga de Quitéria também não sabia ler e, envergonhada, inventou a história, O bilhete era, na

realidade, uma oração. Tuca Andrada participa do quadro. Globo, domingo, 20:30 h.

#A apresentadora Eliana mostra entrevista com o grupo BackstreetBoys no programa "Eliana
& Alegria" realizada no Rio deJaneiro. Record, segunda, 9 h.

# "Meu Primeiro Amor", de Howard Zieff, é o filme da "Sessão da Tarde". No início dos anos .'
70, Vada vive com o pai, o viúvo Harry, dono de uma casa funerária. A menina, um tanto

.

infeliz, muda seu comportamento ao conhecer Thomas Sennett (Culkin), durante o verão. Os

dois experimentam o primeiro beijo e se tornam amigos. No elenco, Dan Aykroyd,Jamie Lee
Curtis, Macaulay Culkin, Anna Chlumsky. Globo, segunda, 15: 1Oh.
# Rodolfo Bottino visitaNélida Pifion no programa "Gema Carioca". A escritora e imortal da
Academia Brasileira de Letras faz a receita de "Polvo à Moda da Ilha de Arosa". Rede Brasil,
segunda, 20 h. /

# "American Pie - A Primeira Vez é Inesquecível", de PaulWeitz, está na "Tela Quente". Quatro
adolescentes de um mesmo colégio fazem pacto para perder a virgindade antes do dia da

formatura. As tentativas são atrapalhadas, o que resulta numa série de situações cômicas. Com

Jason Biggs, Chris Klein e Natasha Lyonne. Globo, segunda, 21 :55 h.

# "Cine Record Especial" apresenta o filme "Projeto Solo", de Norberto Barba. No elenco.

Mario Van Peeble e Adrien Brody mostram a história de um andróide indestrutível que se

rebela quando, durante a operação da sua unidade, descobre que o alvo da missão é um grupo
de civis inocentes. Record, sexta, 22:40 h.

# "A Vingança do Falcão", de Marc F. Voizard. Com Gary Daniels, Jayne Heitmeyer e George
Chiang, Na história, Eric Falcão está de volta aNovaYork para vingar amorte de seu irmão, que foi
brutalmente assassinado. Falcão agora conta com a ajuda de uma detetive e desvenda um esquema
criminoso de tráfico de órgãos humanos em "Campeões deAudiência". Record, sábado, 22:15 h.

Aproveite: compre sua cO,zinha,
área de serviço e dormitório
Della nno/Bertolin i,

com 20/0, 30/0 e 40/0 de desconto,
sobre preço de tabela.

moção até 12 de maio de 20

* Estoque limi

oldo Rau, 165 - Sala 1 - Centro - Jaraguá cl
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"ASPAs"
"Meu contrato

com a Globo vai

2003. Parece

rumores de
uma possível
transferência para
aRecord.

"Definitivamente, não sou um rostinho bonito na tevê."
Luciano Huck, apresentador do "Caldeirão do Huck",
explicando que sua pt;esença na tevê se deve ao talento e não

à beleza, que ele mesmo acredita não possuir,

"Nós não ficamos 24 horas naquele nhenhenhém, mas
nunca dormimos de bumbum virado um para o outro."
Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você",
comentando o seu 'r�lacioflamento com o marido, Carlos
Madrulha.

"Estou com pena de você não como homem, mas como

ser humano." João Kléber, apresentador do "Eu Vi Na

TV", na Rede TV!, se enrolando para explicar sua opinião ao

participante do quadro "Teste de Fidelidade", que cedeu às

cantadas 'de uma modelo. A namorada do indivíduo

acompanhava a "pulada de cerca" por um monitor no palco.

"Essa é a era das tiazinhas e feiticeiras. Eu me
mantenho porque não embagulhei." Vera Fischer, atriz,
justificando su� boa forma física.

"O ladrão foi até bonzinho. Não foi agressivo nem

ficou ameaçando. Ele simplesmente levou o carro."
Giovanna Antonelli, atriz; ao comentar o assalto que sofreu.
Durante o roubo, Giovanna ficou o tempo todo com uma

pistola apontada para o rosto.

"Um beijo Marlenão!." Luciana Gimenez, apresentadora
do "Super Pop", na Rede TV!, demonstrando seu "carinho"

pela empresária Marlene Mattos.

"Ê para ficar inteligente." Marília Gabriela, apresentadora
do "Gabi", justificando o uso de uma peruca preta na

megafesta da Coca-Cola.

"Bem que me avisaram para sair toda coberta, só com

es olhos de fora." Franciely Friduzeski, a Dona Gegê do

quadro "Professor de Mitologia", do humorístico "Zorra
Total", O marido da atriz, Jayder Soares, patrono da escola
de samba Grande Rio, recebeu uma proposta inusitada quan
do acompanhava Franciely em uma viagem ao Cairo. Um

egípcio ofereceu três mil camelos em troca de sua esposa.

"Meus clipes mostram gente de verdade. Não adianta
colocar cintinho na Gisele Bündchen e fingir que ela é

punk;" Supla, cantor e ator de "Um Anjo Caiu do Céu",
dizendo que em seus clipes existem punks autênticos.

Dia-a-dia
,

,

por Carolina Marques

A oída na mochíla
Ninguém poderia imaginar que uma simples gota de amarrada. "Tenho pavor", confessa a modelo.

suor causaria, tamanho frisson.Nos últimos seis Maryeva começou como modelo aos 14 anos em

meses, 'quem ligou a tevê viu uma lépida gotinha Florianópolis, Santa Catarina, onde nasceu. Na

percorrer, do pescoço ao calcanhar e de volta ao época, fez diversas campanhas regionais e, com

pescoço; o estonteante corpo moreno de Maryeva apenas 15 anos, desembarcou em São Paulo com

Oliveira numa praia. O comercial já terminou, mas , um sonho bem prosaico: comprar seu primeiro
Maryeva ' transcendeu a persona.gem de verão. carro. Não demorou muito. O desejo se concretizou

Atualmente..a moça faz parte do time de beldades ; � em três meses. "Aí pensei: já consegui meu carro,

que apresenta programas do canal por assinatura y,' agora vou tentar uma casinha", recorda. De
Sportv. '''Não imaginava que fosse ter essa projeção' campanha em campanha, Maryeva se espalhou
toda", revela. Em função dos holofotes, Maryeva pelos outdoors paulistanos. Num deles, em que
viu a rotina mudar. E muito. Há cerca de J.im mês, , aparecia com os seios cobertos pelo cabelão, quase

criou um problema
familiar. O outdoor

ficava em frente à

casa do pai, Ademir,
e não era raro ele
ouvir piadinhas
sobre "aquele
mulherão". "Um dia,
o porteiro disse para
ele que aquela
morena era muito

gostosa. Meu pai
ficou possesso",
conta, às

gargalhadas.
O estigma de
mulherão -

justificadamente -

persegue Maryeva.
Mas ela nem liga. Só
não topou, ainda,
mostrar as curvas na

"Playboy". "Não
descarto, mas não é

o momento",
valoriza. Ainda
dando os primeiros
pass0s na tevê,
chamou a atenção
na Globo e foi

convidada pará fazer um teste na emissora. O papel
em questão era o da personagem-título na minissérie
"Presença de Anita", escrita por Manoel Carlos ..

Teste marcado, a moça foi à emissora, viu que a

longa fila de candidatas iria atrasá-la para o

compromisso seguinte e decidiu deixar para lá.
"Aconteceu o que tinha de acontecer. Talvez não

seja o momento. Tenho muito caminho pela frente",
conforma-se Maryeva, que já mistura os sotaques
catarinense, paulista e o jeito descolado do carioea
falar.

Da pressa, Maryeva só tem uma reclamação: não
encontra tempo para namorar. Embora seja
apontada como a eleita deste ou daquele famoso, a
moça está sozinha. 'Já me arrumaram tantos

namorados que já deveria estar casada", provoca.
Porém, o que a irrita são os rótulos. "Não sou a

namorada de ninguém. Sou a Maryeva", rebate,
decidida.

passa a semana

dividida entre as

gravações dos
. programas "Zona de

Impacto" e"Rolé",
sursos de impostação
de voz e trabalhos
como modelo Brasil a
fora, A casa, em São

Paulo, fica fechada a

maior parte do tempo..
"Quando abro a porta
do meuquarto ê vejo'
minha cama, nem

acredito", conta.
A falta de tempo fez '

Maryeva criar alguns
hábitos. Um deles é

ter três malas prontas
t

para qualquer
imprevisto. "A
mochila é a minha

maior companheira",
diz. Nela, Maryeva
leva quase tudo o que
precisa - sempre

esquece alguma coisa.
"Não é raro eu chegar
ao Rio de Janeiro,
querer ir à praia e

descobrir que não trouxe biquíni", sorri, como se

tivesse tempo para pegar um sol.

Maryeva acorda cedo - coisa que detesta - para
cumprir uma extensa agenda, que inclui entrevistas,
comerciais e aviões. "Entro e saio de aviões a

semana inteira. Minha vida é fazer check-in", exagera.
Os momentos de lazer são cada vez mais raros.

"Chego no hotel morta. Sódá tempo de jantar e
dormir", resmunga. Por causa do corre-corre, nem

mesmo a alimentação está. sendo cuidada como

. gostaria. "Ainda não tenho esse poder de parar tudo
e mandar buscar uma salada. O jeito é encarar um

'sanduba"', simplifica. Sorte da moça é não ter

tendência a-engordar, Aos 20 anos, não sabe o que é

celulite e não vê sobrar nada na cintura nem com

roupa justa. Mesmo assim, a morena é paranóica
com o espelho. "Vou logo naquele de elevador, que
mostra até o que não existe", admite Maryeva, que
sequer sabe o peso - não sobe na balança nem
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Foco
por Mariana Meireles

Seduzida

pelas
lágrimas
Ao falar, Deborah Evelyn mostra a mesma

meiguice e simpatia da Virgínia de "Um

Anjo Caiu do Céu". E as semelhanças
entre esta carioca de 35 anos e a

personagem criada por Antonio Calmon
não param aí. Deborah diz que se

identifica com o jeito sensível e, ao
,

mesmo tempo, forte da Virgínia. Além de
se considerar também uma mulher bata
lhadora como a personagem. "Luto muito

pelo que acho que vale a pena. Principal
mente quando se trata de relações
cotidianas. Faço qualquer coisa para estar

, bem com a família e .os amigos", conta.
Até no romantismo, exacerbado Deborah

Jorge Rodrigues Jorge/CZN

e Virgínia combinam. Na novela, a personagem vive
uma intensa paixão com o falso Selmo deWindsor,
papel de Cássio Cabus Mendes. Casada há 12 anos

com o diretor Dênis Carvalho, a atriz lembra que já'
sofreu por amor antes de encontrar sua cara

metade. Na adolescência, Deborah teve anorexia

por causa de uma paixão não correspondida por um
professor. "Foi um caos. Ele teve de parar de dar
aula para a minha turma e todo mundo percebeu o

meu problema. Morri de vergonha", confidencia.
Com tantas semelhanças, seria estranho Deborah
estar amando fazer o papel. Como quase toda atriz,
ela não curte interpretar personagens muito
parecidas com ela. Mas tudo muda de figura com o

fato de Virgínia ser uma deficiente física. Na

história, ela perdeu uma perna do joelho para baixo
em um atropelamento. Deborah, que tem uma

queda por personagens sofredoras, topou na hora o

convite para o papel. "Ainda mais quando soube

que o Calmon ia tentar mostrar com a história dela

que uma pessoa deficiente pode levar a vida numa

boa. É uma mensagem positivá", acredita a atriz,
que para compor a personagem conviveu alguns
dias com uma fisioterapeuta que perdeu as duas

pernas em um acidente de carro.

Em "Um Anjo Caiu do Céu", Deborah contabiliza
mais uma personagem de forte carga dramática nos

seus 16 anos de carreira. A atriz já estreou na teve
com um papel do tipo. Na minissêrie "Moinho de

Vento", de Daniel Más, era filha de uma mulher

ql!-e morria de câncer. A última, a Basília de "A
Muralha", de Maria Adelaide Amaral, perdeu o

fi1ho e o-marido e ainda ficou com uma cicatriz no
rosto após uma luta com índios. Além da Alkimena,
de "Desejo", de Glória Perez, que acabou louca em

um convento. "Gosto de personagens pesadas. Sinto

Virgínia de "Um Anjo Caiu do Céu"

que me entrego mais assim. E também tenho um
lado que tende para a depressão, mas luto
bravamente contra, Acho que deixo esse lado
sombrio nelas", explica.
É justamente por isso que Deborah conta que não'

sai destruída após uma cena de forte carga
dramática. "Quando fazia 'Desejo', estava chorando
concentrada para uma cena num cantinho e não

lembraram de me chamar para o almoço. De
repente me toquei e pensei: ué, cadê todo mundo?'
Comecei a rir e me desliguei", lembra. Deborah diz

que só fica balançada quando se trata de uma cena

que ela precise resgatar lembranças próprias para se

emocionar. "Quando tenho de entrar chorando,
penso em coisas tristes, como no meu pai que
morreu. Fico um pouco deprimida, mas logo passa",
revela.
Deborah não tem sombra de dúvidas quando inclui
a Virgínia na lista das personagens mais queridas. E
ela já imaginava que seria assim quando aceitou
fazer. Isso porque a atriz acha que só vale a pena
atuar em uma produção dirigida por Dênis Carvalho
se a personagem for realmente boa. Não que ela não

goste de trabalhar ao lado do marido. Mas não quer
dar margem para que as pessoas pensem que só está

na produção porque é mulher do diretor. 'Já provei
que recebo bons papéis de outros diretores",
argumenta.
Além do marido, Deborah está trabalhando com

outra pessoa da família em "Um Anjo Caiu do Céu".
No caso, sua tia e madrinha Renata Sorrah, que vive
Naná, mãe de sua personagem na trama, com quem
nunca havia contracenado na tevê. "É muito bom
estarmos fazendo mãe e filha. Temos muita
intimidade e as personagens também. Então, nem
precisamos construir isso", conta.

Ymt(o CoeOio
DOISCONTOS
CHINESES

o sábio reiWeng pediu para
visitar a prisão de seu palácio. E
começou a' escutar as queixas
dos presos.

- Sou inócente -, dizia um

acusado de homicídio. - Vim

para cá porque quis assustar

minha mulher, e sern querer a

matei. \

- Me acusaram de suborno
,

-, dizia outro. - Mas tudo que
fiz foi aceitar um presente que
me ofereciam.

Todos os presos clamaram inocência ao rei Weng.
Até que um deles, um rapaz de pouco mais de 20 anos, disse:
- Sou culpado. Feri meu irmão numa briga e mereço o castigo.

Este lugar me faz refletir sobre o mal que causei.
- Expulsem este criminoso da prisão imediatamente! -, gritou

o reiWeng. � Com tantos inocentes aqui, ele terminará por corrompê
los!

###

Zizhang procurou Confúcio por toda a China. O país vivia um

momento de grande convulsão social, e ele temia derramamento de

sangue.
,

Encontrou o mestre junto de uma figueira, meditando.
- Mestre, precisamos urgente de sua presença no governo -,

disse Zizhang. - Estamos à beira do caos.

Confúcio continuou meditando.
- Mestre, ensinaste que não podemos nos omitir -, continuou

Zizhang. � Disseste que somos responsáveis pelo mundo.
- Estou rezando pelo país -, respondeu Confúcio.
- Depois irei ajudar um homem na esquina. Fazendo o que está

ao nosso alcance, beneficiamos a todos. Tentamos apenas ter idéias

para salvar o mundo, não ajudamos nem a nós mesmos.

- Existem mil maneiras de se fazer política; não é preciso ser

parte do governo.

o FATO

Zilu perguntou a Confúcio (filósofo chinês. que viveu no século
VI a.c.):

- Posso perguntar-lhe o que pensa sobre a morte?
- Poder, você pode -, respondeu Confúcio. - Mas se ainda

não compreende a vida, por que deseja saber tanto sobre a morte?
Deixe para refletir sobre ela quando a vida já tiver acabado.

A REFLEXÃO

Loren Eisley (em "A Alma do Mundo", editado por P. Cosineau):
- Através de quantas �imensões deveremos passar, e quantas

formas de viver devemos tentar nesta existência? Quantas estradas o

homem tem obrigação de percorrer, atêchegar ao ponto onde decidiu

chega!'?
- A viagem é dificil, longa, às vezes impossível, mesmo assim,

conheço poucas pessoas que se deixaram deter por estas dificuldades.
Entramos no mundo sem saber direito o que aconteceu no passado,
quais as conseqüências que isto nos trouxe, e o que pode nos reservar

o futuro. É como se nossos pais estivessem numa caravana - e de

repente .nascemos, no meio dq percurso.
- Procuraremos viajar o mais longe que pudermos. Mas, olhando

a paisagem a nossa volta, sabemos que não será possível conhecer e

aprender tudo.
- Então, nos resta lembrar tudo sobre a nossa viagem, para que

possamos contar histórias. Aos nossos filhos e netos, vam�s relatar as

maravilhas que vimos e os perigos que corremos. Eles também nascerão

e morrerão, contarão suas histórias aos seus descendentes, e a caravana

ainda não terá chegado ao seu destino.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 5 DE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO GERAL-?

Prazo para adesão a Projeto
Turístico foi prorrogado

Jaraguä do Sul - o prazo

para adesão ao Projeto Roteiros
Turísticos Integrados de Santa Ca
tarina/Sebrae, previsto para en

cerrar no dia 27 de abril, foi pror
rogado até o dia 31 deste mês. A

prorrogação do prazo aconteceu

devido a importância do projeto e

a necessidade de inclusão de Ja

raguá do Sul ao projeto, segundo
avaliação do coordenador da Se
cretaria de Produção, Loreno Ha

gedorn. A Prefeitura assumiu a res

ponsabilidade de auxiliar no pre
enchimento do cadastro e na busca
de novos parceiros.

Até agora, segundo Hagedorn

17 parceiros já estão inscritos, mas
a meta da Secretaria de Produção é

conseguir a adesão de, no mínimo,
30 empreendedores em Jaraguá do
Sul. Para participar o interessado
deve ser proprietário de estabele
cimento de interesse turístico, co
mo hotel, restaurante, pesque-pa
gue ou parque aquático.

Aos empreendimentos cadastra
dos é oferecido treinamento de pelo
menos um funcionário em dois
cursos de 36 horas, que deverão
acontecer até o final do ano. O pro
jeto culmina com um guia comple
to, por rota, que deverá ser editado

pelo Sebrae em setembro deste ano.

Natureza retoma atividades
Schroeder - A assessoria

de imprensa da Natureza Cen
tral de Tratamento de Resíduos
Industrial Ltda. enviou comuni
cado à redação do CORREIO DO
POVO informando que, por de
cisão do Tribunal Regional Fe
deral está novamente autorizada

a retornar as suas atividades. A

empresa foi interditada pelo Iba
ma no dia 19 de abril por crime
ambiental. De acordo com o fax
enviado ao jornal, a empresa re
cebeu o comunicado de que po
de voltar a operar nesta quinta
feira, dia- 3 de maio.

Sábado
15hOO - Matriz
17h30 - São LuizGonzaga
17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétue Socorro

Missas

Domingo
07hOO - Matriz
09hOO � Matriz
J 9hOO - Matriz
08h30 - São Cristóvão

NOSSAMENSAGEM

"Sabei que o Senhor é Deus! Nós
somos seu povo e seu rebanho."

Celebrar a Eucaristia é participar do mistério Pascal de Jesus. É
entrar na dinâmica do amor de Deus Pai, que ressuscitou seu Filho
Jesus e que ressuscita também a nós. Para muitas pessoas, a Palavra
de Jesus é alimento que fortalece e encoraja para a luta do dia-a
dia, para outras, a mesma Palavra desperta sentimento de inveja,
calúnia e perseguição Cl 8 leit.). O desejo do Pai é que haja um só
rebanho e um só pastor. Pertencer ao rebanho de Jesus é viver
como seus filhos amados e estar comprometido com o seu projeto.

CasarJunkes'CP

a escola recebe dinheiro para re

formas e reparos. Esta escola tem
425 alunos do pré-escolar e ensi
no fundamental de primeira a oi
tava série.

A Escola de Ensino Básico
Elza Granzotto Ferraz também
recebeu verba no valor de R$
7.873,00, dinheiro que será uti
lizado em pequenas reformas,
como pintura e reparos na estru

tura física da unidade-escola. A
Escola de Ensino Básico Luiz

Delfino, localizada noMunicípio
de Schroeder, recebeu R$
7.083,00, que será utilizado para
a compra de material para a cons

trução de mais uma sala de aula.
De acordo com a secretária da

escola, Margali TomaselIi, a obra
será feita em parceria com a APP
e a Prefeitura. Ainda segundo
Margali, a construção de mais
uma sala de aula é urgente, pois
algumas turmas estão com nú
mero de alunos superior ao que é
considerado satisfatório.

parceira com a AnateI, q..e projeta
a informatização de todas as es

colas do País, que também prevê
a capacitação dos professores.

Simone informa que Santa
Catarina foi pioneira na capaci
tação dos professores em infor
mática através do Núcleo de Tec

nologia Educacional. Na região da
198 CRE (Coordenadoria Regio
nal de Educação) seis escolas já
possuem laboratório de informá
tica e somente esta semana foram

capacitados 930 professores, em
todo o Estado, através do Núcleo.
A Secretaria de Educação do Es
tado está entregando mil compu
tadores para escolas de todo o

Estado de Santa Catarina.
A Escola de Educação Básica

Professora Valdete Piazera
Zindars recebeu verba no valor
de R$ 7.567,80. Segundo a dire
tora Salete da Silva Chaves o

.

dinheiro será usado na reforma
do muro e pintura do forro. Em
três anos esta é a terceira vez que

Educação: secretária adjunta Simone Schramm esteve em Iaraguâ do Sul ontem à tarde

Escolas recebem verbas e
material de informática

A oio: Jaraguá do Sul - A Pre- zação familiar; questões de saúde bém estão inscritos noSine e ainda

(/f) �
feitura chamou esta semana mais - higienebucal emanipulação de podem participar do Plano Nacio-
40 pessoas para integrar o Pro- alimentos; orientações básicas nal de Qualificação Profissional,
grama de Incentivo ao Trabalho

.

sobre segurança no trabalho e que começa em junho deste ano.

e Qualificação Profissional, que, funções dos conselhos muni- Mensalmente, aPrefeitura cha-
TAFAC - TAVARES somando às duas primeiras tur- cipais. ma aproximadamente 45 traba-

F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS mas admitidas em março e abril, O programa também incentiva lhadores bolsistas. Os participantes
Assessoria Comercial passa a contar commais cem par- a volta à escola e existe até a pos- assinam contrato de seis meses

Matriz - Fones (047) 371-0380 ticipantes, sibilidade de formação de uma (sem vínculo empregatício). Nes-Avenida Marechal Deodoro - 372-3969
da Fonseca, 429 - Sala 105 Rua Cabo Harry Hadlich, 47 Coordenado pela Secretaria de turma com 40 alunos para cursa- se período recebem bolsa mensal
Ed. Florença - 10 andar Filial- Fone: (047) 275-7311 Produção, o Programa proporcio- rem da sa a 88 séries, através de de um salário mínimo, aUX11io ali-

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125 Rua Walter Marquardt, 110
.

na uma série de palestras, abor- te1essalas em curso de 11 meses. mentação, transporte e cursos de
dando temas como 5S; organi- Os integrantes do Programa tarn- treinamento e educação profissional.

Prefeitura chamamais 40 bolsistas para
Programa de Incentivo ao Trabalho

Secretária disse
queescolas
terão laboratório
de informática

Jaraguá do Sul- A secre

tária adjunta de Educação do
Estado de Santa Catarina, Simo
ne Schramm, esteve em Jaraguá
do Stil na tarde de ontem para
entregar material didático-peda
gógico e ainda verba para peque
nos reparos em três escolas da

região. Foram entregues pela se

cretária adjunta 30 computa
dores e 34 kits esportivos con

tendo material esportivo, como
bolas de futebol, de basquete e

de vôlei. De acordo com a se

cretária, até dezembro deste ano

a meta do governo do Estado é

que todas as escolas da rede es

tadual tenham laboratório de in

formática.A iniciativaé doMEC em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CasarJunkeslCP

t

Florestal Brasileiro, nem sempre
respeitadas pelos piscicultores, e
que começarão a sofrer maior

fiscalização da F[ltma (Fundação
do Meio Ambiente) e Polícia
Ambiental. O biólogo Sérgio Ta
deu Tamassia, da Estação Experi
mentaI da Epagri de Itajaí, expôs
as vantagens do policultivo e dos

procedimentos técnicos e de ma

nejo adequados para diminuir a

formação de restos orgânicos no

Iodo de açudes na despesca (reti
rada dos peixes já prontos para
comercialização).

Tamassia recomenda que
cada etapa dos procedimentos se

ja feita corretamente, desde a

escolha do local para a instalação
de açudes, sem desvio ou agres
são ao leito natural dos cursos

d' água, até a construção de vivei
ros com total controle de entrada
e saída da água e aproveitamento
de dejetos de suínos na alimenta
ção dos peixes e sistema de aera-

Interesse: evento reuniu 130 piscicultores da região em Guaramirim

Seminário orienta produtores
de peixes sobre a legislação

ção para manter o nível de oxigê
nio da água. Já o policultivo con

siste da criação de várias espécies
,

de peixes para melhor aproveita
mento dos resíduos de alimentos. ,

DESPERDÍCIO - Confor
me o biólogo, com esses procedi
mentos e a pesca seletiva (uso de
redes para a retirada dos peixes
no tamanho desejado), a pisci
cultura pode ser desenvolvida

praticamente sem nenhuma pro
dução de efluentes e com o rea

proveitamento do fósforo e ni

trogênio, indispensáveis na pro
dução de peixes, tomando-se uma
atividade mais racional e sem

desperdício. "O produtor precisa
parar de jogar dinheiro fora", ensi
na o biólogo. Já o agente fiscal
da Fatma, Jairo Claudino dos

Santos, orientou sobre o licencia
mento ambiental para a instalação
de criadouros, que já tem legisla
ção específica desde 1991.
(MILTON RAASCH)

Agora com capacidade duplicada.
As melhores impressões passam por aqui. 'lir�!!!��

F/FxH_7) 371Q5ª8

Secretaria faz reuniões para
planejar setor agropecuário

Atividade deve

seguir padrão e
preservaro
ambiente

Guaramirim - Cerca de
130 produtores de peixes de vá
rios municípios das regiões do'
Vale do Itapocu e Vale do Itajaí
participaram de seminário pro
movido pela Épagri, com apoio
da Secretaria de Agricultura, an
teontem, no auditório da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim),
quando foram orientados sobre
os procedimentos corretos na

manutenção de criadouros e so

bre as exigências da legislação
ambiental.

A atividade está sujeita a nor

matizações previstas no Código
.

Massaranduba - A Secre
taria de Agricultura e a Epagri ini
ciaram uma série de reuniões em

várias localidades com a finalidade
de discutir com os agricultores as

propostas de programas e projetos
que serão desenvolvidos na atual

administração, e formação dos
conselhos de Desenvolvimento

Municipal e daAgriculturaFamiliar
(Pronaf). As reuniões iniciaram no

dia 23 de abril e prosseguirão até
11 de maio. Na semana que vem

acontecerão cinco reuniões, nas

localidades de Sete de Janeiro,
Treze de Maio, Santa Luzia, Pri
meiro Braço eGuarani-Mirim.

As propostas de trabalho con

templam diversas áreas - infor
ma o secretário de Agricultura,
Amantino DaII'agnol, que está

participando das reuniões - e en-

volvem ações conjuntas da Pre
feitura e governo do Estado. São
os programas do Banco da Terra,
calcário, crédito rural para re

cursos de custeio e investimento
e orientação para acesso a fontes
de recursós. O planejamento do
setor está sendo completado com

a reestruturação da equipe técnica
que ficará incumbida do trabalho
de acompanhamento e orientação
dos agricultores.

DaII'agnol já conta com o

técnico agrícola Ivo Rizzoli, que
veio de São João de Itaperiú, e

recentemente reintegrou a ex

tensionista rural Juana Borchardt,
que retomou para Massaranduba.
Além desses, a Prefeitura pretende
conseguir a fixação de mais um

técnico agrícola, com o apoio da

Epagri. (MR)

Perpnta do Tenente Rogério Vonk, Presidente do CLiC • Conselho d

,Uderes Comunitários.

Sr. Prefeito, caga: í)SSpci� de mor.ídotre$ cJef1ni� uma pauta d
iVln\!lª,çães e enviou a prefel ome. Como o senhor pr"!t

!!stas relyindlcaçóe5?

Tenete Rogério yonk. solic· a :nossa equipe que fIZesse l!�
levantamento de todasas reivindicações enviadasàadministração e constatamos gile
existem prioridades que são comun as associações, entre elas, me
toleta deJlxo, conservação de ruas ção de creches. Estas são prlo
das associações de moradores e também dó nosso governo. Quero införmar que. 'li
popul�o começará a perceber melhori;is na coleta de lixo já a partlr do m

maio quando se Inicia a terceirlzação e i ámpliação deste trabalho. Esq.s mel
-

percebidas desde a coleta di JI urbana, coleta em locais doJn
hoje não eram realizadas,,,! a de re

.

.

Quanto as creches,
�•• em nosso munlcl

.

,entretanto, lemb

racja no ano passado, não ,na.n��ursOs para realizarmos estas

ano. Mas posso garantir que são pl'iondlldf!S e $f!I"áo realizadas o qu
Na questão das ruas e

..�âS do municlpio, informo que'
sando toda atenção necessária a conServação das mesmas. Lembrp

,maio iniciaremos a pavimentação asfálticaem três ruas da área urbana.Aparti
experiência poderemos acelerar este projeto e implantar um programa de
asfaltamento comunitário. Além .disto. sempre analisamos as pequenas
necessidades das associações, como por exe!l'plo a obra de tubulação do esgoto na
.·Yila progresso solicitada pelosmoradores e já'executada.

Com boa vontade, d�posiçio, trabalho, ;y>licação correta de recurs
preensão de todapopulaçãoéqtÍe os acertandoGuaramirim:

Z"'" (:;
. ':.,. ,

Participe você, também� .

uVlda� e envian o

perguntas ao prefeito. .; JI\%
Assessoria de Imprensa: RÍJa'28 de agosto, 2042, Caixa
Postal43, Centro - CE.P 89270000 - Guaramirim - sc.
,E.-maj/: administracao@netuno.com.br
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Programa faz repovoamento
de peixes nos cursos d'água Meta: secretaria quer ampliar o atendimento também no interior do Município

Guaramirim - A Secretaria
de Agricultura despejou cerca de
três mil filhotes de peixes no Rio

Itapocu, dando início a um pro
grama de repovoamento de espé
cies que deverá atender os princi
pais cursos d'água do Município.
Os filhotes foram recebidos em

doação de um criador local de ale
vinos e a colocação na água acon
teceu na Represa Guaramirim,
quinta-feira à tarde, na presença do
prefeito Mário Sérgio Peixer e do
secretário de Agricultura, Alcibaldo
Germann.

Conforme o secretário, a idéia
é buscar o apoio dos produtores
para que efetuem doações para
aproveitamento no programa,
sempre que fizerem a despesca em
açudes ou qualquer tipo de descarte
de espécies. Para tanto, os produ
tores deverão simplesmente comu
nicar as doações para a Secretaria
deAgricultura, que tomará as pro
vidências necessárias para o rece

bimento e aproveitamento dos pei-

xes para fins de repovoamento.
Germann espera, dessa forma,

contribuir para melhorar a fauna
também nos rios Coati, Putanga,
PontaComprida eCristina, que são
os principais mananciais, de Gua

ramirim, numa iniciativa preserva
cionista que pode ser pioneira, em
termos de envolvimento do poder

. público. Ele vê diversas vantagens
no repovoamento, tanto para a

alimentação humana quanto para
o restabelecimento das condições
ambientais, com valorização da vi
da animal e dos preparadores (os
peixes, no caso) de insetos que,
devido ao desequilíbrio ecológico,
tornaram-se flagelos para a popu
lação, como os mosquitos borra
chudos e maruim.

OMunicípio tem hoje 865 pro
dutores rurais cadastrados, sendo
que mais da metade deles incor

porou a piscicultura como ativi

dade tanto para termais uma fonte
de alimentos como para a valo

rização das propriedades. (MR)

Atendimento à saúde reforça
aprevenção emMassaranduba
Secretaria

játem
estratégia
definida

ampliar o atendimento preventivo
na comunidade, sem descuidar
também do curativo, explica
Viviane.

DESCENTRALIZAÇÃO -

Através dos Agentes Comuni

tários, a secretaria pretende pro
mover a efetiva descentralização
dos serviços de atendimento à
saúde pública. A intenção é mo

bilizar pessoas das próprias co

munidades para atuarem como

agentes, "que são as que mais co
nhecem a realidade social em seus

bairros", segundo explica Vi

viane, que funcionarão como ele
mentos de ligação entre as famí
lias e os programas e ações de
saúde pública no Município, as
sim como aos serviços básicos.

A secretaria deverá constituir
várias equipes, com cinco a seis

agentes, e buscar o apoio do Hos
pital Sagrado Coração de Jesus e

o Sindicato dos Trabalhadores'

Rurais, na viabilização das pro

postas. (MILTON RAASCH)

tos, com a contratação de mais

um profissional, preferencial
mente contemplando mais espe
cialidades, e informatizar os ser

viços de marcação de consultas
médicas para os atendimentos na
Unidade Sanitária, no Centro.

Muitas pessoas da comunidade
ainda estão procurando atendi
mento em cidades vizinhas, como

Jaraguá do Sul e Guaramirim,
constata Viviane, na expectativa
de conseguir reverter esta situação.

A partir de segunda-feira, a

secretaria contará com o reforço
da enfermeira Fernanda Packer,
que está sendo contratada pela
Prefeitura e acompanhará todos
os programas e ações previstas
para o setor. Com a contratação
da profissional, a secretaria quer
garantir o apoio técnico neces

sário na implementação de pro
postas, como os programas de

Agentes Comunitários de Saúde
e da Saúde da Farrulia. Ambos
estão inseridos na proposta de

Massaranduba - A Secre

taria de Saúde está reforçando as

ações preventivas no desenvol
vimento dos programas e proje
tos de atendimento à população.
A informação é da secretária
Viviane Pereira, que já definiu a

estratégia parà enfatizar esse as

pecto em todas as ações básicas
de saúde pública no Município.
Uma das propostas é estender os
exames preventivos de câncer,
que já é prestado na Unidade Sa

nitária, também aos postos de
saúde das localidades de Primeiro

Braço, Massarandubinha e'Benja
min Constant. _-

Viviane também quer ampliar
o atendimento médico nos pos-

AGRADECIMENTOS
Os familiares de LINDOLFO LEOPOLDO
BRAUN agradecem aos: Dr. Ricardo Polly,

coordenador do setor de Oncoclínica do Hospital
São José, de Joinville, Dr. Luis Carlos Stoeberl,
coordenador da Oncoclfnlca de Jaraguá do Sul,
Hospital São José, de Jaraguá do Sul, Hospital
Jaraguá, Hospital Angelina Caron, de Curitiba,

.

bem como aos demais médicos, I

enfermeiros(as), pelo bom atendimento
oferecido.
Do coração,

Negóci�&:ufertas

Anuncie
Muito Obrigado.

Agradece a família enlutada
370-8649

28 de Ago.to. e.q.icorriri"�4rro Patilo Streit
Bairro Aval - Guaramlrlm - Fone: 373-0883

____.-_......_ ....._--"-"'_ F' '"' "
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Assaltante de recolaria de

JS é preso emMassaranduba
Amarildo Costa
foi cercado por
policiaismilitares
das duos cidades

Jaraguá do Sul/Massarandu
ba - Ação conjunta de perse
guição empreendida por policiais
militares das duas cidades possi
bilitou a prisão em flagrante do as

saltante Amarildo Costa, que na

manhã de quinta-feira, por volta
das Ilh30, assaltou a Fecularia Rio

Molha, localizada na Estrada Rio
Molha (Bairro Rio Molha, em Ja-

.

raguá do Sul), que faz ligação dos
dois municípios. Costa, que reside
em Guaramirim e tem váriós ante

cedentes criminais na região, foi
rendido quando já se encontrava

na localidade de Ribeirão Gustavo,
em Massaranduba, tentando che

gar na Rodovia SC-413.
Durante o cerco, ele abando

nou o automóvel Corsa Wind,
placa MAP-1472, pertencente à

fecularia, do qual ele se apoderou
após cometer o assalto para em

preender fuga. O assaltante ainda
embrenhou-se num mato tentando

escapar ao cerco da polícia, mas
não teve êxito. Com ele, a PM
encontrou o revólver calibre 38,

césar Junkes/CP

Antecedentes: Costa havia saido dopresídio em Blumenau, há seismeses

com cinco munições intactas, que
havia utilizado no assalto em Ja

raguá do Sul. Conduzido para a

Delegacia em Guaramirim, confir
mou-se que �le tem várias passa
gens policiais anteriores, sempre
por furto e com uso de arma de

fogo. Já agiu em Jaraguá do Sul,
Massaranduba e Guaramirim. A
última prisão ele-sofreu na Co
marca de Blumenau, também por
furto, e apenas seis meses que
havia saído do presídio daquela
cidade. Em Massaranduba ele teve
envolvimento com furto, em 1993,
conforme apurou o comissário

Ivan Kazmierski,
Durante o assalto, ele rendeu o

proprietário da fecularia, Raimun-

do Adolfo Emmendörfer, a esposa
deste e um funcionário dó estabe

lecimento, apoderando-se, além do

veículo, de cheques do Banco do

Brasil, no valor total de R$
2.170,00, da quantia de R$ 117,00
em dinheiro e de algumas folhas
de cheques em branco. Tanto o

veículo quanto os valores en

volvidos no assalto foram recupe
rados pela Polícia Militar. Embora
armado, Costa não fez nenhum

disparo durante o assalto, mesmo
quando estava sob perseguição
policial. Quando foi preso, havia

jogado o revólver fora e disse que
era uma arma de brinquedo, mas
a PM fez buscas e recuperou tam

bém o objeto. (MILTON RAASCH)

Empregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as terças no CORREIO DO POVO

Vacinação de idosos não

atingemeta emMassaranduba
Massaranduba - A vacina

ção de idosos contra a gripe e o

tétano não conseguiu os resultados

esperados pela Secretaria de Saúde.
A constatação é da auxiliar de

enfermagemAlenir da Silva, expli
cando que, apesar da divulgação e

dos apelos feitos às famílias, o

comparecimento de pessoas com

60 anos de idade ou mais ficou
abaixo da expectativa. Alenir não
sabe avaliar bem as causas, mas

diz que aparentemente falta escla
recer melhor os idosos sobre o be
nefício da vacinação.

Até quinta-feira à tarde a se

cretaria já havia notificado 392
idosos que procuraram os postos
em busca da vacina, mas a meta

em Massaranduba é atender 1,3
mil pessoas dessa faixa etária. A

campanha iniciou no dia 23 de abril,
e tinha previsão para terminar

ontem, mas deverá ser ampliada
até o próximo dia 18 de maio, se
guindo instrução da Regional de
Saúde. A orientação vale para todos
os postos de saúde na região, dada
a constatação de que os índices de

vacinação não corresponderam na

maioria dos municípios brasileiros.
Em Massaranduba, até o dia 2

de maio, o índice de atendimento

àquela faixa etária chegou a 37%,
informa a secretária municipal de
Saúde, Viviane Pereira, ressaltando
que, embora o percentual tenha
ficado aquém do esperado, ainda
é superior à média nacional, de
35%. Viviane pretende formar

equipes volantes para levar o aten

dimento aos bairros e localidades
do interior, na expectativa de me

lhorar o índice. A secretaria espera
contar com o apoio dos clubes de
idosos e outras entidades. (MR)

Estad,o de Santa Catarina
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

Jaraquá do Sul, 4 de maio de 2001.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, solicita o comparecimento do Setor

de Recursos Humanos, no horário das 7:4Sh

às 11:4Sh e das 13:00h às 17:00h até o dia

.08.05.2001, do Sr. AGOSTINHO CORREIA,
para tratar de assuntos referente a sua

contratação referente o Processo Seletivo

02/2000.

OISK ENTREGA
apre90s

imbativei's
Forno à lenha

.801......... caaflo.
Promoção
Não cobramos taxa

de entrega e embalagem

Confira
Pizzas

"

� • �enas
R$ 6,90
Pizzas' . des

a partirde R$ 12,90
IQUitWfJlf1tes

. êtlartir de �
.....•..
$ 15,90

I....:..R·],tftWj
R$ 17,00

Rua Barão do Rio Branco; 163
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Sete anos

E já se vão sete anos da morte de Ayrton Senna. Fazia tempo
que eu não escrevia sobre o assunto, e na verdade não há

obrigação nenhuma de fazê-lo a cada dia 1 de maio, daqui até a

eternidade. Senna vai-se tomando uma lembrança distante, o
que é natural. O tempo passa, a vida continua, aquelas coisas. E
ficar revirandoa memória pata trazer a tona tudo que aconteceu
naquele dia em Ímola, confesso, não é algo que me faz bem.
Prefiro voltar ainda mais no tempo, estimulado por uma bela

reportagem que li sobre o dia do primeiro teste de Senna com
um carro da categoria, 19 de julho de 1983, emDonington Park.
A história é conhecida, mas muitos detalhes vão surgindo na

medida em que personagens que estavam no circuito inglês
naquela tarde de verão são chamados a lembrar o episódio. Foi
o que a revista oficial da F-I fez na tal reportagem, e tomo a

liberdade de reproduzir alguns desses detalhes quemostram bem

quem era Senna.
O teste começou a ser desenhado um ano antes, quando

Ayrton, viajando para a Holanda para participar de uma corrida
do Europeu de F-Ford 2000 em Zandvoort, sentou-se ao lado de
FrankWilliams no avião. Ali eles se conheceram. É Frank quern
conta: "Ele ganhou aquele campeonato com seis vitórias em nove

corridas. Por isso eu e Patrick Head decidimos fazer o teste.
Mesmo se não desse para usá-lo em 84, achamos que poderíamos
ajudar em sua carreira. E que talvez ele se lembrasse disso no

futuro".
Fosse hoje, diz a revista, Senna teria seu nome num contrato

com aWilliams antes de sentar no carro. Mas eram outros tempos.
O teste foi marcado para Donington poucos dias depois do GP
da Inglaterra, cuja preliminar de F-3 Senna vencera. Ele iria

pilotar o carro de Keke Rosberg, campeão no ano anterior, um
modelo FW08C commotor Ford.
Senna chegou a Donington em sua Alfa Romeo cinza ao lado

do repórter Reginaldo Leme, da Globo, que iria cobrir o teste.

"É hoje", disse, dando dois petelecos no carro numa imagem
eternizada pela equipe de reportagem da emissora. AWilliams
havia estabelecido como parâmetro para avaliar seu desempenho
um teste feito semanas antes com outro jovem, Jonathan Palmer,
que havia virado em IminOIs7 em sua melhor volta.

,

O teste atrasou um pOIlCO porque o Jaguar de FrankWilliams

quebrou na auto-estradaMI, a caminho de Donington. Quando
Frank chegou, os dois conversaram por meia hora e ele foi para
a pista. Depois de nove voltas, igualou o tempo de Palmer. Alan
Challis, ex-mecânico-chefe' da equipe, hoje responsável pelo
controle de produção naWilliams, conta que numa das paradas
nos boxes pediu para Senna dar uma maneirada. "Mas ainda
nem estou pisando tudo!", espantou-se o piloto.
Outro mecânico, Robbie Campbell, lembra que num de

terminado momento Ayrton parou nos boxes e perguntou a ele
, quantas marchas tinha o carro. "Respondi que eram seis, e ele
me disse: Ok, eu só estava usando cinco. E saiu de novo para a

pista." Depois de 20 voltas, Senna tinha baixado seu tempo para
IminDOs 1, omelhor que um carro daWilliams já havia feito na-
quele circuito.

,
_

"Obviamente ele era um garoto diferente", diz Frank. Na
fábrica, depois do teste; o chefe de equipe Peter Collins e o

mecânico Challis disseram a Williams para colocar o menino
para correr na hora. "Não precisávamos de pilotos naquela época.
Tínhamos Laffite e Rosberg e estávamos satisfeitos com os dois.
Keke já era campeão, Senna era ainda um novato. Não há
mistério nenhum" diz Frank, tentando justificar a chance perdida. '

:' Onze anos depois ele morreria num carro de sua equipe.
Senna voltou para casa naquele 19 de julho de 1983 sem

Contrato algum e retomou sua vidinha na F-3 Inglesa. Quando o
dono de' sua equipe, Dick Bennetts, perguntou a ele como tinha
sido a experiência, Ayrton deu um sorrisinho tímido e respondeu:
"Foi bom".
Modéstia do rapaz. (FLAVIO GOMES)
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MalweevenceFlamengopor2a 1

Atletas vão representar JS em outros Estados

Vitória garante
equipe
jaraguaense
na segunda fose

Jaraguá doSul- Jogando
um futebol envolvente no pri
meiro tempo, a Malwee derro
tou o Flamengo, por 2 a I, nesta
sexta-feira à noite, no Ginásio

Wolfgang Weege, em Jaraguá
do Sul, e classificou-se para a

segunda fase da Liga Nacional
de Futsal. O time catarinense,
que não contou comManoel To

bias, lesionado na,perna direita,
volta à quadra na próxima
quarta-feira, dia 9, para en

frentar fora de casa a Seara,
pela Divisão Especial do Cam-

peonato Catarinense. Pela Liga
Nacional, o time jaraguaense
volta a jogar na sexta-feira, em
Brasília, contra a Uneb/Dal

Ponte, e no domingo, em Goiâ

nia, contra o Rio Verde Fesurv.
A partida contra o Flamengo

começou dando a impressão de
que a Malwee aplicaria uma

goleada sobre o time carioca.
Sandrinho fez 1 a O, após con
cluir com perfeição uma bola
roubadano meio da quadra por
Dedé do Pará. Um minuto de

pois Dédé deu um belo drible
sobre Leandro e chutou cruzado

para fazer 2 a O.

O técnico carioca, Paulo
Mussalern, pediu tempo para
arrumar o posicionamento de
seu time em quadra. As orien

tações deram resultados mas o

Jaraguá do Sul- Atletas je e prossegue até amanhã, em
jaraguaenses vão representar o Porto União, nas categorias In
Município em competições re- fantil e Sênior. Namodalidade de
alizadas em outras cidades e Judô, oCampeonatoEstadual, na
Estados, neste final de semana. categoria Juvenil, começa hoje,
Cinco atiradores jaraguaenses em Florianópolis. Mais de dez
vão participar hoje da segunda atletas da equipe BaependiIFME
etapa do Campeonato Catari- vão participar do evento.
nense Carabina Deitado, e 3x4Ç), Aproximadamente 35 atletas
em Joinville. ' jaraguaenses vão disputar a 3a

Na natação, cerca de 1.2 CopaJoinvilledePunhobol, que
atletas da equipe Ajinc/Urbano/ será realizada hoje e amanhã,
PME, sendo oito Infantil e qua- nas categorias Juvenil masculi
tro no Juvenil, vão disputar oTor- no; infanto eMirim, no femini-

'

neio Estadual de Natação, to- no e masculino.
mada de índice, que começa ho- Os enxadristas Alexander

gol só veio aos 18 minutos, com
o pivô Leandro conseguindo
girar sobre Júlio César e tocar

fora do alcance do goleiro Fran
klin.

O nível do jogo no segundo
tempo piorou pois os dois times
sentiram o cansaço. As jogadas
mais perigosas ficarampor con
ta da Malwee, com Élber e Or
tiz, chutando seguidamente.

Após a partida, o técnico
Ferreti disse estar satisfeito com
o papel cumprido pelo time da,
Malwee, principalmente no se

gundo tempo. "A qualidade do
adversáriomostrou que estamos

o adquirindomais conjunto a cada

partida. Agora que estamos

classificados temos mais tempo
de acertar o esquema de jogo"
garante o técnico. ,

Fier, Karina Kanzler e Glauber
de Bona também estão partici
pando de provas no final de se

mana. Eles estão representan
do Jaraguá do Sul no Campeo
nato Brasileiro de Xadrez Sub-
16 e Sub-I8, em Volta Redon

da, que iniciou ontem e segue
até amanhã.

Ainda neste fmal de semana,

. Jaraguá do Sul vai ser palco do

Campeonato Estadual de Bas

quete Infanto-Juvenil; nomascu
lino e feminino. Os jogos serão
realizados no Ginásio Arthur
Müller. (FABIANE RIBAS)

Deixe o Real fazer
d -dOparte a sua VI _8.

Abra sua conta: 0800 770 2001.

e

www.bancoreaLcom.br � BANCO REAL
,. ABN AMRO Bank

o banco da sua vida.

'I.
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Academia Impulso está entre
as dezmelhores do Sul do País
.Cercade65

.

academiaseckbes

paficipCI'cm do
circuitOdetravessias

Jaraguá doSul- A Acade
mia Impulso foi destaque no

Circuito de Travessias do Mer

cosul, ficando entre as dez me

lhores do Sul do País, yom 815

pontos. Cerca de 65 academias e

clubes do Sul do Brasil parti
ciparam do evento. Os atletas na
daram os percursos da Lagoa do
Peri 0,3 mil metros), em Flo

rianópolis; Bombinhas (l,4 mil

metros);Ilha do Francês (l,8 mil

metros), em Florianópolis; volta
ilha de Anhatomirim (1,4milme
tros), em Florianópolis, e Uni

praias (2,3 mil metros), em Bal
neário Camboriú.

A coordenadora de natação da
Academia Impulso, .Marlise Kle
mann, �xplica que as travessias
consistem em natação de longa
distância, em mar ou lagoa, e a

\

interição é aproximar o homem
da natureza, além de lançar desa
fios e instigar a superação dos li
mites de cada um.

A Academia Impulso partici
pou das provas com aproximada
mente 50 nadadores, entre 10 a

52 anos. "A maior proposta da

academia é estimular estilo de
vida ativo com natação voltada à

saúde", diz Marlise, informando

que a próxima temporada de
travessias inicia em novembro.

No dia 8 de junho, nadadores
da academia jaraguaense vão

participar do primeiro Desafio de
-

Velocidade (prova interna, de 50
metros livres) e, em agosto; do

primeiro Desafio Interturmas -

natação de revezamento com

duração de seis horas.
Além destes eventos, a acade-

, mia vai participar do Festival

Cottonbaby (natação para turmas
infantis), que será realizado no dia

-

26 de maio, em Florianópolis.
(FABIANE RIBAS)

Lontras será sede da 4a etapa do Automobilismo
.

Div ação

Jaraguá do Sul - Neste fi
nal de semana vai acontecer a

quarta rodada do Campeonato
Catarinense de Automobilismo,
no Autódromo Alceu Feldmann,
em Lontras. O piloto jaraguaense
Raulino Kreis Júnior está na lide
rança do campeonato na catego
ria Marcas N, com 30 pontos, se
guido de Michel Giuste, de Joaça
ba, com 24,. e Cláudio Weltet, de
Joinville, com 23 pontos. "No ano

passado eu corri nesta pista e

venci, acredito que vou garantir
minha colocação por já conhecer

.

o percurso", considera o piloto,
enfatizando que a pista requermais
habilidade que velocidade.

O piloto diz que o carro esta
melhor desde que trocou o mo

tor. Para as provas deste final de

semana, apenas foram realizados

alguns retoques para manter a

estética do carro. Na terceira eta

pa, realizada em Joaçaba, no mês
passado, cerca de 25 pilotos cor
reram naMarcas N, para esta pro
va, em Lontras, o piloto jara-

Eduardo Valle: jaraguaense está na liderança com 17pontos

guaense acredita que terão mais pontos. O piloto Douglas Bago
-

de 25 pessoas correndo por ser está em quinto lugar e também

num local mais próximo. Os trei- vai participar das provas neste

nos livres iniciam às 9h30 e pros- final de semana.

seguem até às 16 horas. No do- - A pista de Lontras é boa,
mingo, as provas começam apro- o que torna a prova mais difícil é
ximadamente às 10 horas. qualidade dos pilotos que estão

Na Marcas A, o jaraguaense correndo. Em Joaçaba haviam 24

Eduardo Valle está na liderança, pilotos; para as provas de Lontras
com 17 pontos, seguido de estamoscontandocommuitomais
Leomar French, de São Bento do pilotos �, diz. Ele conta que, na
Sul, com 16, e Luciano Schaefer, prova deste final semana, o carro

de Florianópolis, também com 16 vai inaugurar motor novo. (FR)

Campeonato Integração
A nona rodada do Campeonato Integração será amanhã, com os

-

seguintes jogos: no Estádio- da Ponte Preta, Ponte Preta x

Flamengo; no Estádio do Cruz de Malta, Cruz de Malta x
Alvorada, e no Estádio do Garibaldi, Garaibaldi x Vitória. Nesta

rodada o Guarani vai folgar.

Infantil da MalweelFME
A equipe Infantil da Malwee/
FME vai buscar a classificação
no Campeonato Estadual de
Futsal, nos jogos que serão

realizados hoje e amanhã, no
Ginásio de Esportes Arthur
Müller. Behrens destaca que,
por ter perdido duas das três

partidas disputadas em Itajaí,
no turno desta fase, a equipe
jaraguaense precisa ganhar
pelo menos duas partidas em

casa para classificar.

Campeonato Varzeano

Hoje, acontece a quinta rodada
do Campeonato Varzeano com

os seguintes jogos: _

no Estádio
da Arsepum, enfrentam-se

Amizade x Eletropol e
Supermercado Brandenburg x

Kiferro. No Estádio da Vila

Lalau, jogam Amo Vila Lalau x

BangulTranze o Pé e Atlético
Paraná x Depecil Esporte

Clube. Os primeiros jogos têm
início às 13h45, e às 15h30

iniciam as segundas partidas.

Torneio início
Amanhã será realizado o Torneio Início do

60 Campeonato Regional de Futsal Menor, promovido pela Liga
_

Blumenauense de Futsal, na categoria
Mirim, até.12 anos, no Ginásio Galegão, em Blumenau. A equipe
da CME/Schroeder vai participar das disputas com o mesmo time

que foi campeão da primeira Capinha de Verão - realizada no
mês de março. Mais de 11 equipes de toda região estão inscritas. \

A equipe que ficar em primeiro lugar vai receber ponto de

bonificação para o Campeonato Regional, que'inicia em maio. Os

jogadores daCME são Douglas, Cleber, Éder, Jonathan,
André, Guto, Marquinhos, James, Eduardo

e Sandrinho.

Escolar de voleibol
A Liga Norte Catarinense de

Voleibol informa que as

inscrições para o
-

10 Campeonato Escolar de

Voleibol, para
atletas com até 15 anos, estão

abertas até o dia 16 de maio. A
taxa de inscrição será um quilo
de alimento de cada atleta que,

após o evento, será
distribuído para famílias

carentes do Município. As
competições vão acontecer, nos

dias 26 e 27 destemês, no
-

Ginásio do Colégio Marista São

Luís.

TaeKwonDo
Entre os dias 27 a 29 de abril,
foi realizado o 2001 World

Open Tae Kwon Do, 9° Inter
national Championships, no
Ginásio Oswaldo Cruz, em
Curitiba, e contou com a par
ticipação de 800 atletas de todo

o País e do mundo. O atleta

jaraguaense-Helton Gledson
Berthi (faixa preta) foi um dos

destaques das competições,
ficando com a quarta
colocação. A jaraguaense
Marlize Coelho Anhaia, faixa
vermelha, sagrou-se vice

campeã.
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