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estofados eco/chões
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Um novo conceito

,

na pré-impressão
Cromoarte@terra:com.br
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EdsonJunkes/CP Cleonice (direita) tem LER e conta com a ajuda da sograpara as tarefas domésticas. Página 7

AliançaPSDB/PMDBpodelevar
Caropreso ao Senado em 2002
o deputado federal Vicente Caropreso

(PSDB) poderá candidatar-se ao Senado no

próximo ano. A proposta está atrelada à co

ligação PSDB/PMDB, cuja chapamajoritária
ao governo do Estado seria composta pelo pre
feito de Joinville, LuizHenrique da Silveira, e

pelo senador Casildo Maldaner, ambos do

PMDB. Em contrapartida, o PMDB apoiaria a
candidatura de Caropreso ao Senado.

Vicente Caropreso negou qualquer acordo,
mas disse que tudo dependerá das negociações.
Página4

'

Esta obra é do artista

plástico italiano e

radicado em Florianópolis
Silvio Pléticos. Ele estará
em Iaraguá do Sul na

próxima terça-feira para a

abertura da mostra de seus

trabalhos, que estarão

expostos na Scar até o dia
5 de junho. A exposição
está sendo organizada pela
Oficina de Arte. Por erro

de edição, a foto relativa a

matéria, no Caderno
Extra, não é de nenhum

trabalho de Pléticos.

EdsonJunkes/CP Bruno Behling já
teve 12 motocicletas. A

primeira foi uma Lambretta

ClubePistaLivre faz

exposição de motos
Até o dia 4 de junho, o Clu

be Pista Livre, de Jaraguá do
Sul, mostra ao público, no se

gundo piso do shopping, as

"máquinas" usadas pelos as

sociados. Página 6

Weg reduz em 10%
o preço de motores
o Grupo Weg reduziu em

10% os preços dosmotores de

alto rendimento da linhaPlus.
A promoção vai até dezem
bro. Página 5

Associação reivindica
creche para o Bairro
Tifa dos Martins

Página6

, EquipeMalwee/Flvlli
enfrenta hoje o time
daMetisa, de Timbó
Página 11 :

Campeonato Estadual
de Asa-Deltacomeça '

hojeemJS
Página 12
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A novela da violação do painel de votação do Senado, exibida
nas redes deTV porquase doismeses, com sucesso extraordinário

de audiência, acabou na vésperacom
a renúncia dos senadores envolvidos
na fraude. Umdia.depois do.Con
selho deÉtica aprovar o relatório do
senador Saturnino Braga, que su

geria a cassaçãode ambos, JoséRo
berto Arruda renunciou aomandato.
Nomesmo dia, Antônio CarlosMa
.galhães informou que pretende seguir
o exemplo do comparsa. Mas pré
para uma saída apoteótica.

Pretende anunciar adecisão em
.deixar o Senado em praça pública.
Talvez na Praça Castro Alves _:

palco das mais fortes e emocionantes
manifestações da Bahia _ ainda
neste fim de semana. O comunicado

.

oficial da renúncia será; como já
adiantou, no plenário, na próxima

quarta-feira.O desfecho era previsível. Entregaram os anéis de um
ano e setemeses demandato para salvaros dedos nas eleições de
2002. ACM eArruda nunca esconderamo desejo em disputar os
governos da Bahia e do Distrito Federal.
A fugaprevisível confirma amanobra anunciada. Até porque,

somente o impulso suicida justificaria a teimosia de ir até o fim do

processo de cassação com o desastre previsto. Relegariam a

prerrogativa de voltar à cena política já no próximo ano. In
coerências à parte, por outro lado, ao Senado não restava outra
alternativa senão confirmar a decisão do Conselho deÉtica, depois
de atingir o fundo do poço da impopularidade. A solução, no
entanto, não repara o rombo do inexorável desgaste da credi
bilidade.

A crise instalou-se na Casa Alta com a eleição de Jáder

Barbalho parapresidir o Congresso. Acusado de enriquecimento
ilícito e de estarenvolvido em desvio demilhões da Sudam, trocou
acusações comACM. Porém, logo após a aprovação do relatório
do Conselho de Ética, para surpresa geral, presenteou o

arquiinimigo com a prorrogação da agonia pOf 15 dias, alegando
atender os trâmites regimentais . Apesar da desconfiança, a

oposição preferiu traduzir a decisão como cautela e não como
protelação.

A decisão de Barbalho contribuiu aindamais para a ciclotimia
de ACM, que vem mesclando o tom dos discursos. Aliás, a
disposição dos ânimos se alterna inclusive sobre o cargo a ser

disputado em 2002. Não descarta voltar ao Senado. Durante as

investigações da fraude no painel de votação, o quemais se percebeu
foram as contradições e a alteração de versões. A acareação entre

.�

os dois senadores e a ex-diretora do ProdasenReginaCéliaBorges
confirmou o festival dementira emeias verdades.

ParaACM, a primeira derrota em quasemeio século de vida

pública tem sabor excessivamente amargo. Sai com a alma

torturada, prometendo vingança aos "tràidores". Arruda fala em
novo começo e em "linchamento sumário". Lamentos à parte,
caberá à sociedademostrarmaturidade política, tirando lições dos
episódios paraque, nas próximas eleições, separe com critérios o

joio do trigo e escolha com coerência seus representantes. Do
contrário, outros ACMs e Arrudas continuarão envergonhando o
País.

Por quê eu não vou economizar energia
*Ziràldo

Porquê, diferentemente da corja
do Planalto, nunca tive energia de

. graça. Somente a quadrilha de plan
tão, que nunca pagou nada por ela,
poderia vir culpar, aterrorizar e levar
a loucura os patos dos consumi

dores,' que sempre pagaram suas

contas, Vide a insanidade das pes
soas comprando velas, lampiões e

. outras bugigangas para melhor cau
sar um incêndio. E os bombeiros,
vão ter aumento de salário ou de tra

balho?

Porquê enquanto abria minha ge
ladeira, controladamente, o Príncipe;
durante seis anos, viajava pelo mun

do, como porca magra, e nem se

dignava .ouvir o que os entendidos
no assunto trombeteavam. E ele
mesmo, entre tantas mentiras, disse
em 1994: "Em setores como energia
e comunicação, estamos próximos
do' estrangulamento, e o colapso só
não ocorreu devido ao menor ritmo
de crescimento econômico daúltima
década." Agora tem a cara-de-pau
de dizer que não sabia?

Porquê enquanto trocava as lâm

padas de minha casa, as raposas do
Banco Central davam, de graça, ao

Cacciolla aquela imensa quantia de
dólares. Economizei para que o

Cacciola pudesse assistir o Guga
jogar na Itália. Alguém foi preso?
Porquê enquanto amontoava as rou

pas para passar de .uma só vez, o

Príncipe, que nos chamou de caipiras,
neobobos e fracassomaníacos, usa
va o dinheiro, que eu e você econo

mizamos, para comprar votos' no

Congresso. Ele, de fato, não poderia
saber o que estava acontecendo com

as geradoras de energia. Em seis anos
tinha coisas mais inteligentes para
fazer cerno: abafar a CPI da Cor

rupção; comprar, com verbas pú
blicas, os corruptos do Congresso;
falar com chineses para pedir que
não mandassem os USA pros quinto
dos infernos; mandar o exército

proteger propriedades privadas;
fazer discursos em mais línguas do, .

que falava o boquirroto Collor; elo
giar o ex-ditador Fujimori, que fugiu
com milhões de dólares; ir a ban-

. quetes com ex-ditadores para discutir
como ser reeleito várias vezes, sob

aparência de democracia.

Porquê enquanto desligava a TV,
o rádio, o gravador e o computador,
o Judiciário fingia não ver a di-

, nheirama que o bandido do Lalau e

outros juízes enfiavam nas contas lá
na Suíça ou nas Ilhas Caimão Eco
nomizei porquê não poderia deixar o
Lalausem conforto na cadeia (?). Vou
ter que economizar para pagar o
salário do ACM, do choroso Arruda
e da desonestamente ética Regininha
,ACM Prodasen.

Porquê enquanto me sentia cul

pado de usar o liquidificador mais
de duas vezes no dia, a Abin; que
custa milhões ao nosso' bolso, não
fez seu trabalho de informar ao

Príncipe sobre a situação da energia,
nesta merda de republiqueta, onde
ministros fisiológicos, Congresso
corrupto e o Judiciário troncho, man
co e vesgo negavam as ameaças no

corte de energia. Presidente, vá ser

distraído assim na .... Sorbonne.

Porquê enquanto, como louco e

demente, economizava na mixórdia

de aparelhos que tenho, os ernpre
sários brasileiros gastavam o dinhei
ro da Sudam, com a conivência dos

órgãos investigativos (sie), Não exis
tem fiscais, procuradores, delega
dos, nesta merda de terra?

'Já perceberam, como os publici
tários, que são pagos para nos enga
nar e nos mentir, fazem as campa
nhas só culpando os pobres? Ti

veram a coragem de, com dinheiro

público, criar a figura de um pombo
nojento, hipócrita, preconceituoso,
que só vê desperdícios feitos por
donas-de-casa, empregadas, apo
sentados, meninos pobres e moci
nhas da periferia. Deve ter ganho
prêmios o augusto criador -do tal

pombo panaca.
Porquê como todo assalariado já

faço isso, obrigado, há muitos anos.

Porquê pago por ela todo mês: se

não pagasse não a teria. E só da ca

beça de gente podre e bandida, que
sempre viveu das tetas do governo,
pode sair tal verborragia fecal e culpar

. a população por tamanho descaso, in

competência, incúria, safadeza e falta
total de senso de ridículo.

Senhor presidente, ministros,juí
zes, deputados, senadores, prefeitos,
vereadores - 90% dos quais não

merecem um décimo do salário·que

ganham: safadeza não tem cura e, se

tem, pouco dura. Meu amigos, meus
inimigos (parafraseando Manuel
Bandeira e Carlos Scliar): salvemoS
o que resta deste País! Vamos come

çar a dizer NÃO!

*Escritor,jomalistaecartuJ1ista
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A construção da usina termoelétrica em Guaramirim é decisão

definitiva. A garantia foi dada pelo vice-governador do Estado,
Paulo Bauer (PFL), ao telefonar ontem pela manhã ao prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL) para cumprimentá-lo
pelo transcurso do aniversário. Na conversa, o vice-governador
teria informado, segundo o prefeito, que diretores da EI Paso

confirmaram a compra na Alemanha das turbinas que serão

utilizadas na unidade prevista para ser instalada na Linha Ponta

Comprida, no interior do Município, o que indica a

irreversibilidade do projeto.

JPMDB
Jaraguá do Sul será sede de um

grande encontro regional da
Juventude do PMDB,
programado para o próximo dia

21 de julho. A data foi marcada
em reunião da JPMDB realizada

sexta-feira, na sede do Partido,
em Florianópolis.

LHS
Os jovens peemedebistas

esperam conseguir a presença
do prefeito de Joinville e

virtual candidato do PMDB ao

governo do Estado, Luiz

Henrique da Silveira, nesse
encontro. O convite já está

sendo encaminhado.

Transporte
A bancada do PMDB na Câmara de Vereadores de Guaramirim
está reclamando providências da empresa Canarinho, para que

sejam disponibilizados mais ônibus para o

transporte dos alunos das comunidades do Bairro Corticeira e

Linha Caixa D'Água que estudam nas escolas públicas do centro

da cidade.

Lixo
O vereador Altair
José Aguiar (PPB) protocolou
indicação através do

LegislativoMunicipal
solicitando que a Prefeitura
providencie a coleta

regular do lixo doméstico, na
localidade de poço

.

Grande, pelo menos uma vez

por semana.

Topógrafos
O vereador Valdemar Vital

(PMDB) pede que seja
instituído serviço de

topografia gratuito para
trabalhos de parcelamento de
solo em pequenas unidades

familiares, que não

caracterizam loteamento, e

para a demarcação de áreas

agrícolas.

ASPAS _

"Se o padreMathias fosse vivo hoje, ele voltaria para
fazer Justiça." (Vereador Salim JoséDequêch - PFL -;- criticando
a direção do Hospital Municipal Santo Antônio pela demissão de

funcionários, durante a sessão ordinária da CâmaraMunicipal, quinta-
feira à noite)
"Tenho votado pacientemente favorável aos inúmeros

projetos para ajustar o orçamento doMunicípio, para ver
se o governo coloca a casa em dia e possa administrar a
cidade." (VereadorMarcos Scarpato - PT - rebatendo as críticas
feitas pelo líder do governo na Câmara, Síl vio Celeste Bard - PSDB
-, sobre o comportamentó dos vereadores de oposição)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Médico Oftalmologista - CRM 9066

Clínica e cir�r9ici 'de olhos
,"'" _, m .."", �'W;W"-'__"
Lentes de contato.
-�_.........__"""""-,,,,,,,' " ij

371-
Rua GUilhermeWeege, 327 • ,Centro· Jaraguá do Sul· SC

PSDB participará do Conselho
Político da coligaçãoPFUPPB
Decisão saiu
em reunião
do diretório,
sexta-feira

Guaramirim - Os tucanos

decidiram aceitar o convite do

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) e participar das reuniões

do Conselho Político do governo
da coligação Acerta Guaramirim

(PFL/PPB). A decisão foi tomada

em reunião do Diretório do

PSDB, realizada sexta-feira, com

aprovação da maioria dos pre
sentes. Segundo o presidente
Marcos Mannes, o partido avalia

que é mais produtivo participar
do governo e interceder pela
comunidade do que ficar alheio
só por causa das diferenças polí
ticas.

Segundo Mannes, essa parti
cipação não significará, necessa
riamente, qualquer tipo de Com

promisso dos tucanos com o PFL

e PPB para as eleições do ano que
vem, mesmo porque o PSDB

também já está conversando com

o PMDB local sobre o assunto.

"Essa é uma questão que ainda
temos um ano e meio para avaliar
e que vai depender dos acordos

que vierem a ser feitos em nível

estadual", diz Mannes, acrescen
tando que, no momento, o partido
só tem duas posições de con-

Guaramirim - O vice-go
vernador do Estado, Paulo Bauer

.

(PFL), receberá o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) em audiência,
na próxima sexta-feira, quando
serão tratadas algumas das

principais reivindicações do Mu

nicípio, como a duplicação da BR-
280 e a implantação da Rodovia
do Arroz, além da conclusão do
sistema de abastecimento de água
da cidade e de construção do pré
dio do. Fórum da Comarca. A

Êdson Junkes/CP

Mannes: presidente prefere o partido participando do que alheio

senso: "Apoiar a reeleição do de

putado federal Vicente Caropreso
e outros candidatos que vierem a

ser lançados pelo partido, como
para deputado estadual, se houver
um nome da região e ao governo
do Estado".

Para governador, entende

Mannes, p PSDB tem todas as

condições de concorrer com no

mes como o presidente da Celesc,
Francisco Küster, e o próprio Ca

ropreso, atual presidente da le

genda no Estado.

Já sobre a aproximação com

reunião vai acontecer às lOh30 na

sede da Casan, em Joinville, e o
,

prefeito estará acompanhado de
vereadores e empresários.

Com relação à duplicação da
rodovia federal, especificamente,
que corta Guaramirim ao meio, a

preocupação das autoridades

locais é com as implicações sobre
as obras paralelas necessárias, co
rno a construção de acessos ade

quados e as conseqüências sobre

a vida das comunidades estabele-

Bauer recebe prefeito e lideranças em audiência

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

o governo municipal, o PSDB

tem a expectativa de receber em
troca uma secretaria. Mannes já
conversou com o prefeito sobre

o assunto e isto poderá acontecer

imediatamente, talvez ainda antes

do final do ano. O PSDB não faz

qualquer imposição de escolha da

pasta a ser recebida, apenas quer
consolidar espaço no governo.
"Temos pessoas capazes, temos

sugestões a fazer, queremos
mostrar isso para a comunida

de", diz o presidente.
(MILTON RAASCH)

cidas ao longo do traçado damesma.
Por outro lado, está confirmada

a presença do presidente da Casan

em Guaramirim, nesta terça-feira,
para encaminhar definitivamente a

obra que completará o sistema de
abastecimento de água local. José
Carlos Vieira (PFL) virá acompa
nhado de dois diretores da empresa
e a reunião com o prefeito vai
acontecer na própria estação de

tratamento, que está sendo am

pliada. (MR)

YAN' FASHION

Rua Max Wilhelm, 837
Jaraguá do Sul
Fone: 275-3290
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Especulação
Especula-se que o ex-chefe da

Ouvidoria no governo
Durval Vasel, 1993/96, Flávio

Miorelli, será integradoà
Secretaria de Saúde, Esporte e

Lazer de Jaraguá do

Sul. Os boatos ganharam força
depois que a administração

enviou à Câmara de Vereadores

projeto propondo a

reorganização na estrutura

administrativa da secretaria. O

projeto, que seria votado na

quinta-feira, foi retirado de

pauta.

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE MAIO DE 2001

Caropreso pode candidatar-se
ao Senado nas eleições de 2002
Deputadogarante
quenäohá
acordo firmado
comoPMDB

Jaraguá doSul-A possível
aliança entre PSDB e PMDB para
disputar as eleições estaduais de
2002 poderá garantir a candidatura
do deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) ao Senado. De
acordo com fontes dos dois par
tidos, a proposta foi sugerida pelos
tucanos à direção peemedebista há
alguns dias. Segundo elas, caso a

coligação se concretize, o PSDB

não participaria da chapa majori
tária ao governo do Estado, que
seria composta pelo prefeito de
Joinville, LuizHenrique da Silveira,
e o senador CasildoMaldaner, am
bos do PMDB, que, em contrapar
tida, apóiaria a candidatura de Ca

ropreso ao Senado.
O deputado, também presiden

te estadual do PSDB, disse que as

notícias sobre sua candidatura a

senador não passam "de comen

tários de bastidores". Segundo ele,
não há nenhum acordo firmado
entre as legendas, que houve. ape
nas um encontro de lideranças dos
dois partidos para tratarem da

coligação. Mas não negou a pos
sibilidade em concorrer ao Senado
no próximo ano. "Tudo vai depen
der das negociações. A única coisa

que existe de certo é que, por
enquanto, pertencemos à coligação
Mais Santa Catarina", despistou,
garantindo que pretende disputar
a reeleição.

Caropreso revelou que a prio
ridade é a organização e a re

estruturação do PSDB, para for-

Arquivo/CP: Edson Junkes

mar lideranças aptas a concorrer

às eleições de 2002. "Quero pre

parar o time antes de propor qual
quer acordo", afirmou, admitindo
que, apesar dobom relacionamento

com o governo Esperidião Amin

(PPB), muitos diretórios munici

pais manifestam explicitamente o

desejo demudar de rumo -. "Estarei

sempre à disposição do partido e

disposto amantê-lo unido", insinuou.
Segundo Caropreso, o prefeito

de Balneário Camboriú, Leonel
Pavan, recém filiado ao partido, e
o presidente da Celesc (Centrais
Elétricas do Estado de Santa

Catarina), Francisco Küster, já
comunicaram a intenção de dis

putar uma vaga ao Senado, no ano

que vem. "Além disso, são especu
lações", reforçou.

VERSÃO - Por intermédio

.

da Assessoria de Imprensa, o

prefeito LuizHenrique disse que a

candidatura de Caropreso ao Se
nado é possível dentro da coligação
PMDB/PSDR. Ele, no entanto,
desmentiu as informações de que
a chapa majoritária será formada

por ele e pelo presidente estadual
do PMDB, senador Casildo Mal
daner. Segundo ele, Maldaner vai
à reeleição.

O assessor do prefeito, Benhur
de Lima, disse que as articulações
partem do seguinte pressuposto:
LuizHenrique candidato a governo,
Maldaner ao Senado, a vaga de

vice-governador e a segunda vaga
no Senado aos partidos aliados. "O
deputado Caropreso poderá ser

candidato a vice ou a senador.
Neste caso, não terá o apoio do

PMDB, que apoiará a reeleição do
senador Casildo Maldaner", con
firmou, lembrando que as nego

ciações com os partidos estão em

aberto. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Maristela busca apoio à candidatura a deputado
Jaraguá do Sul - A vere

adora Maristela Menel (PMDB)
não descansa um minuto quando
o assunto é candidatura a depu
tado estadual. Disposta a disputar
a indicação noDiretório local, tem
percorrido a região na busca de

apoio a sua candidatura. No do

mingo passado, esteve na con

venção estadual do partido, em
Florianópolis, quando aproveitou
para anunciar sua intenção de
concorrer a uma vaga à Assem
bléia Legislatíva no próximo ano.

Nos dias 16e 17,esteveemBra
sília, onde também pediu apoio

da bancada peemedebista no

Congresso Nacional.
Presidenta do PMDB Mulher

doMunicípio, Maristela não des
cuida da candidatura a deputado
estadual, mesmo admitindo a

possibilidade em disputar a pre
sidência do diretório. Aindá no

ano passado, logo após ter sido
eleita vereadora, já divulgava a

intenção em ser candidata. Na
noite de terça-feira, durante a

reunião do PMDB Mulher, quan
do foram definidas as metas para
2001, o calendário de eventos e

reuniões, não perdeu a oportuni-

dade para pedir 'apoio a sua can

didatura.
De acordo com ela, lideranças

_

estaduais do partido mostraram

se simpáticas a sua candidatura,
lembrando que a lei eleitoral exige
que 20% das vagas sejam preen
chidas por mulheres. "Fui buscar

apoio a minha candidatura e saí

contente", contou, evitando co

mentar declarações feitas pelo
deputado estadual Ivo Konell, que
garantiu que será o candidato do

partido. "As decisões serão toma
das pelo diretório, que será eleito
em setembro", sentenciou. (MC)

A presidenta da Comissão Especial Permanente da BR-280, da
Câmara de Jaraguá do Sul, vereadora Maristela Menel (PMDB),

esteve em Brasília na semana passada em audiência com o

ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Na oportunidade,
reforçou, juntamente com lideranças políticas e empresariais da

Região do Vale do Itapocu, além dos parlamentares catarinenses, a

reivindicação da duplicação da rodovia.
- O ministro solicitou ao DNER a elaboração do projeto para que
.a obra seja orçada, tendo como meta a inclusão no orçamento da

União de 2002 -, informou, lembrando que Padilha deixou claro

que a "pressão" da comunidade, em especial da classe política, é
.

essencial para que a obra saia do papel.

Reunião

Na última quinta-feira, vereadores da Comissão de Finanças e

Orçamento estiveram reunidos na Câmara de Jaraguá do Sul com
os secretários de Gestão, Alcides Pavanello,

e de Educação e Cultura, Íris Barg Piazera, além de gerentes das

duas pastas. Segundo Maristela Menel (PMDB), autora do

convite, o objetivo foi esclarecer os projetos que

suplementam e anulam dotações orçamentárias da Educação. Na
opinião dela, as explicações foram convincentes, embora acredite

que houve falta de planejamento.

Explicação
O coordenador microrregional
do PT, Dionei da Silva, negou
que o partido tivesse

convidado o vereador Rui
Lessmann (PFL) a filiar-se na

legenda. Segundo ele, as

insinuações não passaram de

"brincadeira, depois que
Lessmann votou contra

projeto do governo. "A filiação
de pessoas de outros partidos
passa pelo diretório estadual.
Além do mais, o PT usa

critérios bastante rígidos na

filiação", informou.

Juventude
O Diretório do PT de Jaraguá

do Sul reúne-se hoje, entre 10 e

12 horas, na Câmara de

Vereadores, para instituir e
formalizar o Núcleo da

Juventude Petista. O objetivO,
segundo os organizadores, é
incentivar a participação dos

jovens na política. O PT é °

partido que mais cresceu na

região, nas últimas eleições.

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

[ADDlMakler�
ÉMAJSSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
_

Saiba que trabalhamos sempre pensando na

sua segurança e tranqüilidade.

Crítica
O vereador Marcos Scarpato
(PT) criticou a proibição para
que o assessor da bancada

petista participasse da reunião

entre vereadores e secretários.
Classificou o impedimento de
prepotência. "Repudio o gesto
porque aqui é uma casa

pública e os assuntos
discutidos são de interesse

. público", reclamou.

�o�'-? 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
f.,�),,:\\,,>ç Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Fiscalização: Günther promete combater as ilegalidades

Crea intensifica fiscalização
Jaraguá do Sul - A Inspe

toria Regional do Crea (Conselho
Regional de Engenharia, Arquite
tura e Agronomia) intensificou' a
fiscalização nas empresas da re

gião. Nos meses de março, abril e

maio, fiscais do órgão percor
reram empresas industriais e

comerciais e empreendimentos de

porte, além de visitarem escritórios
deprofissionais da área e pequenos
industriais e comerciantes. De
acordo com o inspetor-chefe do
Crea no Município, Osmar Gün
ther, as ações atenderam reivindica

ção dos associados, manifestada
em reunião da categoria, realizada
no dia 21 de março.

Foram visitadas a Marisol,
Malwee, Grupo Weg, Urbano
Agro-industrial, Zanotti Elásticos,
Máquinas Kniss,Máquinas eEqui
pamentos Kreismar, ElianMalhas,
LojaColombo, Condomínio Ami
zade, Unerj (Centro Universitário
de JaJ'aguá do Sul), Kohlbach,
Menegotti Industrial, Dalila Têxtil,
Tecelagem Gumz, Mime Distri
bUidora de Petróleo e Metalnox

Metalúrgica. "A fiscalização autuou
as empresas que apresentavam ir

regularidades", garantiu Günther,
informando que a irregularidade
mais comum é a falta de ART e/
ou de registro no Crea de cons

trutoras, firmas executoras e pro
fissionais que realizavam obras
nessas empresas.

Outra área que está sendo

focalizada pela InspetoriaRegional
é a de ocupação de cargos e fun

ções em órgãos públicos. "Todos
os técnicos ocupantes de cargos
e funções nessas instituições estão
sendo chamados a registrar suas

respectivas ARTs", informou,
acrescentando que, numa etapa
posterior, serão levantados os car

gos e funções privativos - por
legislação -, dos profissionais de
Engenharia e Arquitetura, que

,

porventura estejam sendo ocu

pados por leigos, "o que caracte

riza contravenção penal". "O Crea
e o Ministério Público firmaram

convênio para combate às possí
veis ilegalidades", lembrou.

JUSTIFICATIVA - Günther
informou que a InspetoriaRegional
possui apenas um fiscal para
atender toda a jurisdição, que
abrange os cinco municípios da

região. "Entretanto, todo esforço
está sendo feito para cobrir amaior

gama de situações possíveis,
sempre dentro da filosofia de só

penalizar em última instância",
defendeu, garantindo que ométodo
adotado surtiu efeitos "altamente

positivos", principalmente em ter

mos de incremento de ARTs.
A Inspetoria Regional deverá

realizar entre os dias 15 e 26 de

outubro uma operação "pente
fino" em todas as modalidades

que integram o conselho, intitu
lada Fiscalização Regional Inte
grada,

Weg reduz em 10% o preço
dos motores da linha Plus

Empresa lançou
.

plano de troca e
substituição de
motores usados

Jaraguá do Sul- O Grupo
Weg lançou o Plano de Troca ou

de Substituição Weg, que consiste
na substituição de motores usados
ou danificados por motores novos
de alto rendimento. O grupo
reduziu ainda em 10% os preços
dos motores da linha Plus, pro
moção que vai até dezembro. De
acordo com a direção da empresa,
o objetivo é promover a utilização
de motores mais eficientes e criar

a consciência de conservação .de

energia. O plano tem como pano
de fundo a racionalização, já que
55% da energia utilizada pela
indústria são consumidos pelos
motores elétricos.

Para participar do Plano de

Troca ou de Substituição Weg, os
interessados devem entrar em

contato com uma revendedora ou

representante, que acionarão os

técnicos da empresa para provi
denciarem os cálculos dos fatores

potência e a quantidade demotores
que deverão ser substituídos, bem
como o valor de cada um na nego

ciação. O motor usado entra como

palte do pagamento.

Além da economia de energia,
os motores de alto rendimento

apresentam vantagens adicionais
como: maior tempo de vida útil.
Isto dá-se devido ser um motor

com baixas perdas, reduzindo sig
nificati vamente a elevação de

temperatura do mesmo, fator este

que determina o tempo de vida útil
do motor. Devido ao fator de

serviço ser 1.15, permite ope-
. rações em regimes intermitentes,
com picos de carga superior ao

nominal.
INVESTIMENTO - De

acordo com a Assessoria de Im

prensa do Grupo Weg, o retomo

de investimento na troca de um

motor por um de alto rendimento

Plus dependerá da potência e do

custo do motor a ser substituído e

do custo envolvido na compra de

um motor novo. Quando se opta
por recuperar ummotor queimado,
deve-se considerar o custo do re

bobinamentomais o custo da troca
de rolamentos. O investimento é '

recuperado na economia de energia
obtida. I

GARANTIA - A Weg ga
rante 18 meses, a contar da data

de emissão da nota fiscal da fábrica
ou do distribuidor/revendedor ou
24 meses a contar da data de fa

bricação, indicada naplaca de iden
tificação.
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I
O As inscrições para a sexta edição do Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho, cujo slogan é "O I
reconhecimento de quem valoriza o trabalho produtivo em equipe", lançado no dia 1 de maio, I
vão até o dia 30 de junho, no Centro de Atividades do Trabalhador, de Jaraguä do Sul.

I
A iniciativa é um estímulo às empresas para a adoção de políticas que assegurem a convivência

I
harmoniosa e produtiva entre empregadores e empregados. IA avaliação das empresas é feita pelos próprios trabalhadores, por meio de formulário, com 20

I
perguntas sobre os aspectos de gestão, saúde, segurança e meio ambiente, educação e

Idesenvolvimento, lazer e cultura, e responsabilidade social.

Neste ano, o prêmio foi estendido também às microempresas (com até 19 funcionários). Asl
outras três categorias são empresas de pequeno porte (de 20 a 99 empregados), de médio portel
(de 100 a 499) e de grande porte (acima de 500 empregados). No ano passado, participaram do I
evento a Metalúrgica Menegotti e a Marisol. I
Mais informações pelo telefone 310-7899 ou por e-mail: mailto:sesiss@terra.com.br. I
L -�----�--------�
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Clube Pista Livre realiza

exposição beneficente demotos
Para ver as motos
basta levar um

quilo de alimento
ou um agasalho

Jaraguá do Sul - Quem
gosta de motocicletas potentes
deve conferir a exposição que o

Clube Pista Livre, de Jaraguá do
Sul, está promovendo até' o dia
4 de junho, na sala 226 do se

gundo piso do shopping. São
nove motos das mais variadas

marcas, mas todas com mais de
500 cilindradas que encantam

pessoas de todas as idades. As
motos pertencem aos integrantes
do Pista Livre, clube fundado há
dois anos e que hoje conta com

43 associados. A exposição, se
gundo motociclista Bruno Beh

Iing, 61 anos, tem, por objetivo,
além de mostrar as "máquinas',
arrecadar alimentos e agasalhos
para a população carente de Ja

raguá do SuL "Basta um quilo de
alimento não perecível ou um

agasalho", argumenta Behling.
Até a tarde da última quinta-feira,
poucas pessoas haviam colabo
rado.

O motoclista Bruno Behling
conta que já teve 12 motos. A

primeira aquisição foi uma Lam
bretta, depois uma Vespa e assim
por diante. Ele comprou a pri
meira moto aos 41 anos e desde

essa época apaixonou-se pelo
esporte, que é praticado sempre
que o tempo ajuda. "Nossa diver
são é sair em grupos para pas
sear", comenta. Atualmente ele

possui uma CBR 1100, ano 98.

Apesar de gostar muito de moto,

Behling não costuma percorrer
grandes distâncias. A viagem
mais longa foi a Porto Alegre. A

moto de Behling, segundo ele,
custa em torno de US$ 20 mil.

Ao contrário do que muita

gente pensa, possuir uma mo

tocleta não é sinônimo de rebel
dia. De acordo com Behling, os
integrantes dá Pista Livre são

pessoas de idade adulta, res

ponsáveis e com vida estabe
lecida.

RotaryClub lançacampanhaparaajudarjovemdoente
Jaraguá do Sul - O Rotary

Club de Itapecerica de Serra, Mu
nicípio de São Paulo, está reali
zando a "Campanha do Livro" em
benefício de um jovem escritor

que sofre de paralisia progressiva,
amnésia parcial, perda da coorde

nação motora, incontinência uriná- '

ria e degeneração das articulações.
A campanha consiste na venda

de um livro de poesias eróticas es

crito pelo próprio jovem, que já

R 'e I

passou por dezenas de cirurgias e

precisa novamente realizar uma

operação no cérebro, que deverá
ser feita no exterior. O livro é rica
mente ilustrado com 64 fotos de
nus de oito modelos femininas e

também do próprio autor, tiradas
antes de ser acometido pela doen

ça, época em que era faixa preta
de caratê e bailarino profissional.

Para ajudar, basta comprar o

livro, no valor de R$ 30,00, O pa-

a

gamento pode ser em cheque pré
datado para 30 dias. O dinheiro

pode ser enviado para o Rotary
Club de Itapecerica da SeITa, Rua
Major Teiles, número 8, São Paulo,
CEP 06850-000, aos cuidados da

"Campanha do Livro". A presi
denta doRotary Club de Itapecerica
da Serra, Rita de Cássia Abdo,
amiga' do autor, atesta que ele re

almente precisa de ajuda, o mais

rápido possível.

�n CP······································:············· ..
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Vacinação
A campanha de vacinação contra gripe na população com mais

de 60 anos, realizada no período de 2,3 de abril até 18 deste mês,
atingiu a meta proposta peloMinistério da Saúde, que pretendia um

índice de 70% de cobertura vacinaI. De acordo com informações
da 178 Regional de Saúde, o percentual geral entre os municípios
que integram esta regional foi de 70,30%. OMunicípio de Guaramirim
registrou omenor índice de cobertura, com 59,54% de um universo
de 1.609 pessoas. Corupá imunizou 63,10% de 1.290 idosos; São
João do Itaperiú conseguiu 65,26% de um total de 357 pessoas;

Jaraguá do Sul atingiu 71,93% de um total de 6.490 idosos;
Schroeder imunizou 78,76% de um universo de 697 idosos. O

Município de Barra Velha alcançou omelhor índice de imunização
com um percentual de 82,26% sobre os 1.438 idosos previstos.

Exposição
Até o dia 4 de junho, acontece na sala 226 do segundo piso do

shopping a exposição de motocicletas e equipamentos de viagem
utilizados pelos motociclistas do Clube Pista Livre. Para ver as

"máquinas" basta levar um quilo de alimento não perecível ou um

agasalho. Tudo o que for arrecadado será entregue às entidades

beneficentes doMunicípio.

Banda

A banda jaraguaense Demo Via finalmente lançou seu primeiro
Cl). As cópias estão à venda nas lojas de Jaraguá do Sul, São Bento

do Sul e Joinville. Composições próprias e uma versão da música

"Monalisa", de Daniel Lucena, ex-vocalista da BandaExpresso Rural.
Na compra do CD você ganha uma camiseta e um adesivo da banda,
Contatos pelo telefone 371-8279, com Jean ou Wagner.

Servidores públicos agora
receberão pela CEF

Jaraguá do Sul - Os ser

vidores públicos municipais pas
sarão a receber o salário mensal
através da Caixa Econômica Fede

ral, não mais através do Besc. A

mudança foi comunicada ao Sin

dicato dos Servidores Públicos du
rante audiência realizada no dia 22
deste mês pelo diretor de Recursos
Humanos da Prefeitura, Alberto
Alves Gomes. Segundo a pre
sidenta do sindicato, Idinei Petry,
vários funcionários procuraram a

entidade para reclamar da decisão,
que, pelo que parece, foi tomada

sem o conhecimento prévio da ca

tegoria ou mesmo do sindicato.
A diretora do sindicato avisa

que ninguém é obrigado a transfe

rir sua conta bancária e o servidor

guá �o Sul j tem Hotel
.� e, s tau r a n te ...iso teJ n a c i o n a I
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e serviços 2� ras.
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que não quiser abrir conta na Cai·

xa Econômica a Prefeitura é

obrigada a efetuar o pagamento
através de cheque-salário. A trars

ferência, ainda segundo Idinei, foi
feita por causa da privatização do

Besc. A gerência de Recursos ga
rante que a Caixa instalará postoS
de serviços nos mesmos locais

daqueles .disponibilizados atu

alrnente pelo Besc e que os pa

gamentos. de luz, água, telefone,
IPVA e outros serão aceitos pela
Caixa.

O gerente de Finanças e

Tributos, José Olívio Papp, infor,

rnouque o assunto será discutido
novamente com a presença do

prefeito Irineu Pasold, que assurne
a Prefeitura na segunda-feira.

x e
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Telas de Sílvio Pléticos em Jaraguá do Sul
durante a Segunda Guerra. No ano de 1946 foi

cenógrafo do teatro de Pula. De 1947 a 1954
cursou e diplomou-se na Escola de Arte Aplicada
de Zagreb, na Iugoslávia, onde especializou-se em

pintura mural. Neste período trabalhou na

decoração e publicidade da Feira Internacional da
Indústria de Zagreb. Além disso, também fez a

cenografia do filme "A Espada Mágica". Mudou
se para o Brasil em 1961 e em 1967 fixou-se em

Florianópolis, onde reside até hoje.
Ao longo de sua carreira, recebeu diversos

'prêmios, entre eles o 10 lugar no Salão

Sesquicentenário da Independência, no ano de

1972, e o primeiro prêmio no Salão Nacional

Florianópolis. Em 1975 recebeu o primeiro
prêmio no Salão Oistria Nobilíssima, em Trieste,
na Itália.
Suas obras encontram-se em coleções
particulares e públicas da Iugoslávia, França,
Itália, Alemanha e Estados Unidos. No Brasil, é
conhecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão
Preto, Curitiba, Brasília, Florianópolis,
Blumenau, Joinville, Criciúma, Chapecó e

Jaraguá do Sul. A exposição fica aberta ao público
até o dia 5 de junho, em horário comercial.

° artista plástico Sílvio Pléticos estará na cidade
na próxima terça-feira para a abertura da .

exposição individual de suas obras. Ele vai dar

uma entrevista coletiva, marcada para as 19h30,
e depois reúne-se com os artistas locais para uma

mesa - redonda. A vinda de Pléticos a Jaraguá do

Sul faz parte da programação cultural da Oficina
.

deArte, que funciona junto à Scar. As obras que os

jaraguaenses terão oportunidade de ver estavam
na exposição promovida recentemente em

Blumenau pelo Espaço Belas Artes. A proprietária
da Oficina de Arte, Mara Oppermánn, ressalta as

qualidades do artista e diz que esta é uma .

excelente oportunidade de se conhecer o trabalho
de Pléticos, considerado um dos melhores e mais

produtivos artistas de Santa Catarina. Para esta

exposição foram reservados 11 óleos sobre tela e

todos estarão à venda. A mostra de Pléticos em

Jaraguá do Sul, segundo Mara, tem por objetivo,
além do caráter cultural, a obtenção de recursos

para as atividades em prol das artes plásticas do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
Sílvio Pléticos nasceu na Itália, em 1924, e iniciou
estudos de pintura em Milão, no ano de 1940.
Também foi soldado e desenhista ilustrado�
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O maior e melhor Parque Aquátic.o de Jaraguá do 5ul.
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Venha conhecer o nosso showroom e apreciar belíssimos móveis
de ferro 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

Aceitamos reservas

para casamentos, 1 a comunhão,
Rua Águas Claras - Ilha da Figueira batizados, formaturas e festas

Jaraguá do Sul _ SC em geral.

Para eventos especiais, consulte-nos pelo fone (0**47) 370-4774
PARQUE AQUÁTICO KRAUSE PARQUE AQUÁTICO KRAUSE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CTG Laço Jaraguaense
.
Final de semana de vitórias

,0 CTG Laço Jaraguaense, neste final de semana, conquistou três

títulos, a saber: quinta-feira, Rodeio do CTG Independentes daQuerência,
Itajaí, terceiro lugar na categoria Seleção de Municípios.idisputando
com seleções das regiões do Litoral, Norte e do Paraná, passando,
inclusive, pelas amargas seleções das cidades de Camboriú, Itajaí,
Joinville, etc. Vale a pena registrar que na rodada final,já às duas emeia
da madrugada, Jaraguá do Sul converteu nove das dez armadas.

Seleção de Jaraguä do Sul: Ninho, Giovane, Evandro, Eva.!_do, Júnior,
Juninho, Marcon, Clênio, Wanderson e Virgílio.

Sábado, os piquetes Estampa de Taura e Criado em Galpão, re
presentando o CTG Laço Jaraguaense, subiram a serra e foram disputar
o 2° Rodeio Interestadual do Piquete Cabanha Lucena, Itaiópolis. Se
entreveramos com equipes de Rio Negrinho aMonte Castelo, mas com
braço, sorte e determinação, a equipe composta porMarcon, Wanderson,
Gaiato e Virgílio, conquistaram o terceiro lugar da categoria Equipe. Na
categoriaDupla;Marcon eVirgílio, com aproveitamento de 100%, foram
ao pódio mais alto, comemorar o primeiríssimo lugar. Parabéns, CTG
Laço Jaraguaense, parabéns, Jaraguá do Sul.

Agenda Gaúcha
CTG Laço Jaraguaense: www.ctglj.com.br
CTG Laço Jaraguaense: este final de semana estaremos em Gaspar.
25 a 27 de maio - Rodeio CTG Coração do Valle - Gaspar
1 dê junho - Baile CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul
17 de junho - Torneio de Laço ,-- CTG Do Trote ao Galope - Jaraqúá do Sul
23· e 24 de junho - Rodeio Vaca Motorizada - Piquete Amor e Tradição -

Jaraguá do Sul
24 de junho - Baile Gaúcho com Os Serranos, durante o rodeio do Piquete Amor
e Tradição - Jaraquã do Sul,

Gaúcho de IdadeNova

VilmarWitkoiki Júnior (26),
Nélio Krüger - Beco (30),
Nadir Raulino (1), Luana
de Souza (2), César Bini
(5), Maynara dos Santos

(8), Stéla Maris O. Raulino
\

(9), Sarah Hafermann
Wille (9).' .......................................................•...................................................

Rua Gov. Lacerda, 169 - laraguá do Sul - SC :
.......................................................................................................................................
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TACA_QQ E�:'llàB_etJ
FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524

JARAGUÁ DO SUL - SC

,CASA (,AMPEIRA
l"RAJES GAÚCHOS

.

MONTARIAS PARA CAVALOS

E ARTIGOS DE COURO

E LÃ EM GERAL

e-mail: casacampeira@terra.com.br
NOVO ENDEREÇO: Rua GuilhermeWeege, 22

Centro laraguá do Sul - Santa Catarina

Marcon » Piquete Estampa de Taurà

Sorteio:
Lucinéia Reinert
e João B. de

Souza Filho

foram os

ganhadores das
duas bicicletas,
patrocinadas
pelas Lojas
Koerich, na
pessoada
gerente,
Giomara, sorteadas entre o público que prestigiou o 2(fl Rodeio
Crioulo do CTG Laço Jaraguaense.

Os banheiros são ótimo

Sugiro que haja algum
feira". Álvaro, o CTG L,
sugestões e, por conhece!ffii��
observação e criação, c!!A§J,d�%,s �,,�g;!g,"a*fl12P
de ter sua opinião. Volte sempre, pois nosso rancho não tem

tramela para pessoas que primam pela ordem 'e os bons costumes.

Será mentira ou será verdade
I "'"

"Carani�medalh
.

eununc

madru

feira e,

ele deu

DEMARCHICARNES'.

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

-

REFLEXAO
cc d...apren emas que
não importa quão

boa seja uma

pessoa, ela vai
feri-lo de vez em

quando, e você
precisa perdoá-Ia
por isso. Todos
erramos, somos

seres diferentes,
o que é certo para
mim pode não ser

para outro,
mas, mesmo que
você seja centra,
deve respeitar

, • \ »

aproximo.
Luciene Susan
Franzner (Susi).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOMENAGEMI

O empresário Dietrich Hermann Wol

fram Hufenüssler recebeu ontem a

"Ordem do Mérito Industrial de Santa

Catarina".A comenda máxima oferecida

pela indústria catarinense foi entregue ao
empresário da Duas Rodas Industrial na
sala de Conselho da Fiese, em Floria

nópolis. O objetivo do símbolo, criado
no ano passado, é destacar persona
lidades ilustres que se tomaram dignas
do reconhecimento e da admiração da
indústria catarinense.

HOMENAGEM II

No mês de julho, será a vez do diretor

superintendente da Duas Rodas Indus
trial, de Jaraguá do Sul, Leonardo Fausto
Zipf, receber da ADVB (Associação dos

Dirigentes de Vendas e Marketing do

Brasil), o prêmio "Personalidade de
Vendas 2000". Zipf será o sétimo em

presário catarinense a receber esta dis

tinção. No ano 2000, o contemplado foi
o diretor-presidente daMarisol. Vicente
Donini. Também já receberam o prêmio
oindustrial WandérWeege, da Malwee
Malhas, e o diretor-presidente doGrupo
Weg, Décio da Silva.

CHECK-UP
Veículos de qualquermarca emodelo po
dem participar gratuitamente, neste sá

bado, da 4a

Inspeção TécnicaVeicular de
Jaraguá do Sul. A iniciativa é do Núcleo
de Automecânicas da Acijs. Entre às 9 e

16horas os automecânicos farão o check

up gratuito de veículos no Parque de
Eventos.

GAROTA UNERJ
Continuam os preparativos para a

escolha da Garota Estudantil Unerj, no
próximo dia 23 de junho, no Clube
Atlético Baependi, com início às 23 horas
e animação doGrupo sa Avenida, de São
Paulo. '

'

RAINHA DO BAEPENDI
OClubeAtlético Baependi realiza hoje sua
tradicional festa de Espírito Santo, a

partir das 17horas, commarcha embusca
dasmajestades do Tiro e Bolão; 18 horas,
premiação; 19 horas, jantar, e 20 horas

el�ição da Rainha do clube e em seguida
halle com a Banda Safira, do Rio Grande
doSul.

MarilseMarquardt, Albani Sens, Scheila Obenaus e

Márcia Bonanegri no coquetel da Renault

Edson JunkeslCP

CirteneMaria Souza e Claudir Alberto
Tonn uni 1m-se no último dia 12 de maio.
A cerimôm.i aconteceu na Igreja São Judas

(Jaraguâ 84)

A gatinha Karina, Christiane
Hufenüssler, presidenta da Acijs, e
P.auloMattos, presidente da

subseção da OAB, no lançamento
da Expofeira de Guaramirim

A equipe "Bicho da
Lama" está realizando
uma campanha de arre

cadação de agasalhos
para a IgrejaMatriz São

Sebastião. Postos de
coleta:Motoart, na Bar
ra do Rio Cerro, Brubel,
na Reinoldo Rau, e Tri-
lhaMotos, em frente à

Weg. A entrega será no

dia 30 de maio

,

� Floricultura
Horlsa

�. (047) 371-8146
� (047) 371-0515

Rua Bornardo Dornbusch, 2433
, Vila Lalau - Jaraquá do Sul - SC

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

CENTERSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro, 406
370-2847

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Camilly Panstein filha de Maga e

Aristides, está completando seu 2°

aniversário, já com muito sucesso

como manequim e modelo da

agência Cekat

_-_CO_RRE__IO_D_O_PO_V_O CP CRIANÇA S_áb_a_do_:_,_26_d_e_m_a_io_d_e....:.22001

Completa 2 aninhas hoje Enao
Simas Panzone, filho de

Margareth e Mário Panzone
Neto. Parabéns!

A bela Carolina Nilsen

Zappelline, filha de
Claudenice e Márcio,
completa hoje 2 aninhas.
Felicidades!

Esther Gumz da Costa,
filha de Eliana e Custódio
Vieira da Costa, recebe a

bênção batismal amanhã
(27). Os padrinhos, Alberto

Vieira da Costa, Debora
Gumz Lasaaris, Guilherme

Gumz Utech e Marinez
Borck Larroza, juntamente

com outros convidados,
serão recepcionados no

Clube Atlético Baependi

A linda Indiana Burtat
Moura completa g anos dia
31/5. Os pais, Laurenice e

João Paulo Moura, o irmão,
Icaro, e sua tia Lucimar

desejam muitas felicidades

Paulo César Probst

completou 11 anos dia 25/
5. Os pais, Zen1j e Valmir
Probst, e a irmã, Priscila,
mandam um forte abraço
ao garoto

Troca de idade hoje a

sorridente Schirlle1j
Kreutaselb, filha de Evanir
e Siegsriet. Felicidades!

Aniversariou dia 23/5 a supergatinha Katíane
Perito. Os pais, Joel e Lucia Perito, e a irmã.

Camila, desejam os parabéns

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

CLíNICA�� �

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

Willem Rodolfo Rolleng
completa g anos hoje. A

madrinha, Ivone, deseja toda'

alegria rieste día especial'

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DAALIMENTAÇÃO

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



: PARA ''se

ANUNCIAR.:
'

370-7919
370-8654
370-8649

epclassificados@netuno.com.br

MÓVEIS
fImIl/lplimmentOlI ,hieB" I termOl

Vende-se terreno na

Vila Lenzi com água,
luz, esgoto,
calçamento e

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

Vende-se, próximo
Sociedade Vieirense,
na Vila Lalau, terreno
de 400m, com
água e luz, todo
murado, com portão
de alumínio, +
meia-água de
alvenaria.
R$ 25.000,00
(negociável).
Tratar: 275-2010 /
371-9028.

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.

•

aSSI
, •

el
. CWSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta.feira, 26 de maio de 2001

MÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

Vende-se terreno com

320m2, com casa em

Vende-se terreno,
com casa, na praia de

Itajuba, com 300m2•
Tratar: 9962-6139.

Vendo terreno com

10l.000m2, e 3
chácaras com

4.350m2, cada,
localizada em

Schroeder, próximo à

.

Usina Bracinho, com
luz, nascente de água,
água do Samoe,
próprio para
agricultura,
agropecuana, açudes
e outros. Interessados
tratar: 47 453-1023.

Vende-se terreno com

900m2, com casa de
40m2, de alvenaria, +
fundamento de 36m2,
em Schroeder.
R$ 22.000,00. Tratar:
274-8329/392-3094.

Vendo terreno com

1.230m2, no Ribeirão
Grande da Luz, a
700m da Ceval
Alimentos. R$
10.000,00. Tratar:
376-1484.

Corretor de Imóveis

E-mail:

Tel: 372-3922

CAS'A S
•

CASA ck,madei"ra c/ 2 qtos, sala,·c��z.,-bwc e"'
��r��em. Otimo local, loteamento Sto Antônio, terreno
'�65m2. R$ 11.500,00 + 11 x R$ 180,00

I �ASA alvenaria, 70m2, 3 quartos, sala, coz., bwc, cl
laie, toda murada, faltando algum acabamento, ótimo

�$col, lot. Sto. Antonio cl escritura.19.000,00

TERRENtfs
•

T
•

R
ERRENO Lot. Divinópolis (Figueira), 397m2, plano.·

• 14.000 00.
• TERRENO Lot. Casa Nova 2. Barra. R$ 8.00000.

7
TERRENO 13x24. Vila Rau, Lot. Menegotti. R$

. 800,00

Vende-se, proxrrno
ao Centro, casa mista,
4 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro e

garagem. Terreno de
650m. R$ 32.000,00.
Aceita-se carro e

proposta.
Tratar: 275-2010.

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

Vende-se casa com

96m2, mista, com + 1

quitinete de 30m2 de
alvenaria, toda
murada, na Vila Rau.
R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se ou troca-se

casa em Barra Velha

por casa em Jaraguá
do Sul.
Tratar: 446-0556/
9961-9055.

Vendo casa mista,
toda murada, 90m2•
Tratar: 372-0391.
Aceita-se carro no

negócio.

Vendo casa, 80m2, de
alvenaria, murada,
com grades na janela,
3 quartos e demais

dependências.
Próximo ao Mercado
Brasão, na Estrada
Nova. Tratar:'
372-3874 I
371-5817.

Vende-se casa de
alvenaria, 80m2, 3

quartos, com laje,
terreno com 450m,
todo murado.
Localizada no

Loteamento Garcia.

Tratar: 275-2294.

Vende-se casa em

Guaramirim,
com l Zürn".
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Vende-se casa mista,
130m2, toda murada,
na Vila Rau.
R$ 21.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 372-039l.

Vendo casa,

alvenaria, na Vila
Nova, com 160m2 •

R$ 78.000,00.

construção com 80m2•
R$ 9.000,00.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se terreno

próximo do Unerj,
com 8.400m2• Aceita
se terreno ou imóvel
de menor valor. Valor
a combinar.
Tratar: 371-6640.

Vende-se terreno

próximo ao

Chocoleite, com

2.534m2, com 30m
frente e 96 de lateral.
Tratar: 376-0035.

Vende-se terreno de
13 por 30, com muro

na lateral e fundos,
com luz, água e

asfalto. R$ 13.500,00.
Tratar: 370-7716 ou

376-0874.

Vendo terreno de 13

por 30, com muro nos

fundos, rua asfaltada.
Localizado na Barra,
no Loteamento Rosá.
R$ 13.000,00.
Tratar: 370-7716 ou

376-0874.

Vende-se terreno 12

por 30 com muro nos

fundos e lateral, com
casa de 80m2, de
alvenaria, semi

acabada, rua

asfaltada.
R$ 23.000,00.
Tratar: 370-7716 ou

376-0874.

Atenção: Estamos
necessitando de área

para loteamento.
Permuta ou compra.
Tratar: 371-4446.

Tratar: 371-562l.

Troco casa em São
Bento do Sul por casa
em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-4070.

Vende-se casa na

Vila Lenzi, 4 quartos, 2

banheiros, mista.
R$ 30.000,00.
Localizada na Rua do
Cemitério.
Tratar: 372-2808.

(negociável).

Vende-se casa de
alvenaria, com 72m2,
em Três Rios do Sul -

lot. da Rua Ernesto

Benkendorf, com 3

quartos, sala, cozinha,
bwc, com laje, terreno
com 600m2•
R$ 14.000,00.
Treter: 371-4446.
Aceito carro.

Vende-se casa

alvenaria, com 89m2,
no Jaraguá Esquerdo,
na Rua Horácio Pradi;
com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc,
garagem. Terreno com

314m2• R$ 53.000,00.
Tratar: 371-4446.

Alugo casa próximo à

Ciluma, na Walter

Marquardt, com linha
telefônica. R$ 250,00.
Tratar: 9993-0623 ou

370-9282.

Compro casa de
alvenaria na Ilha da

Figueira.
Tratar: 370-4684.

Vende-se

apartamento, com
103m2, no Baependi -

Rua Fritz Bartei, com 1

suíte, 2 quartos, sala,
bwc social.
R$ 39.000,00.
Quitado.
Tratar: 371-4446.

Vende-se, próximo ao

,I

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

CLASSIAUTO:
Quarta-feira às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Centro, apartamento
financiado, 2 quartos,
garagem e demais

dependências. R$
16.500,00 de entrada
+ 6 anos de R$
138,00. Tratar
pessoalmente na Rua
dos Escoteiros, 114.

Vende-se

apartamento no

Edifício Klein, no 5°

andar, novo.
Localizado na Barão
do Rio Branco. Tratar:
275-3627.

Compro, de

particular,
apartamento ou casa

de 1 quarto. Pago até

R$ 12.000,00 de
entrada e parcelo o

restante. Tratar:

371-6069, p/recado.

Compra-se
merceana ou

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

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: 91994-1387.
Vendo aparelho de

ginástica Aíhletic,
modelo remador.
Tratar: 370-7703,
com Volmir,

Vende-se lanchonete

completa, no centro.

Ótimo ponto.
Tratar: 9965-9934.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Intermediária

VENDE - Sala comercial clárea
aprox. 56 m-. Rua Leopoldo

Malheiro - Ed. Gardênia - sala 09

(Centro) Negociável

VENDE - Alvenaria, contendo 2

dormitórios, e terreno cl450m/João
Pessoa - Negociável R$ 32.000,00

ALUGA - Sala comercial claprox.
45,00 m2. Rua Reinoldo Rau, 60.

Centro Com. Market Place.
R$ 150,00

VENDE - Terreno clárea 760 m2.
Rua Onelia Horst - Vila Lenzi

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

.>

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

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

Resid. Garcia. R$ 260,00

VENDE: VENDE:

VENDE - Casa em alvenaria com

área aprox. 245,00m2•
Rua Thomaz Francisco de Goes,

68. Negociáveis

VENDE - Madeira, contendo 3

dormitórios, e terreno cl área
705m2• Rua Bahia, 109 (Jaraguá
Esquerdo) Preço: R$ 35.000,00

VENDE - Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios. (sem
acabamento). Lot. HenriqueBehling
(Amizade). Preço: R$ 45.000,00

VENDE OU TROCA - Sobrado +

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

Ferreira (Nova Brasilia)

VENDE

Sala comercial cl área 85,00 m'. Rua João Marcatto - Ed. Chiodini

Sala 403. Preço: R$ 45.000,00 (Aceita troca por imóvel na praia)

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-,rnail: interimoveis@netuno.com.br CRECI0914-J .. 3'71-2117

Terreno com área

24.945,00 m2.

Rua FranciscoMees
- Corupá

Preço: R$ 65.000,00

Terreno com área

de 445,57 m2. Ilha
da Figueira próx.
Colégio Homago.
"Ótimopreço"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,EngeteeConstrutora e Imobiliária
II��·

.

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

.

Ö CRECI934-J

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.

Vila Baependi -

Residencial Bartel: 1
suíte + 2 quartos,

sala, cozinha

completa, lavanderia
+lBWC.

R$ 45.000,00

VENDAS
• Amizade - Terrenos-no
Loteamento VersalIes com

área de 450 m2 nos valores
de R$ 20.500,00 e R$
21.000,00.
• Ilha da Figueira - Casa em
alvenaria, 392m2 de terreno
e 90m2 de área construída
c/3 quartos. Aceito carro em

bom estado.
• Ilha da Figueira - Casa em
alvenaria cl �'11 Om2,
contendo 3 quartos. R$
43.000,00.
• Ilha da Figueira - Rua Exp.
José Ribeiro. Casa com 3

quartos, 1 BWC, sala, cozi
nha, 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.

-

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

• Ilha da Figueira - Terreno
com área de 399m2 no valor
de R$10.600,00
·lIha da Figueira - Terreno
com área de 534m2 próx
CoI. Homago, R$ 27.000,00
"llha da Figueira - Terreno
no Divinópolis com área de
395 m2 no valor de R$
13.000,00.
• Vila Lalau - Ed. Vitória

Czerniewicz - Ed. Verona - 2 qtos + 2 salas
conjugadas, 1 bwc, coz., lavand. + 1 vaga pI

garagem. R$ 37.000,00.

CZERNIEWICZ - R. Roberto Zilmann, 19 - 2 casas

de alvenaria, terreno com 600m2, coz., lavanderia,
3 qtos, bwc e garagem. R$ 90.000,00

Régia - apto cl 1 suíte + 3

quartos. R$ 53.000,00.
·Centro - Rua Amazonas
com área de 600 m2 próx.
Edf. Amarantus R$
60.000,00.
• Ana Paula III - Casa em

alvenaria com área total de
325m2 e área construída
156m2. Contém 3 quartos.
R$ 35.000,00. Aceito carro.
• 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
• Vila Lenzi - Apto. R.
Hermann Schulz com 2

quartos e demais dep. R$
18.000,00 entrada +

financiamento.
• 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-

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

estrutura. R$ 48.000,00.
• 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) lavanderia e varanda -

Ótimo ponto comercial ou
residencial
·Terreno - Na Rua Bahia
com área de 900m2 no valor
de R$ 30.000,00
• Terreno ao lado do
SENAC, com 960m2 de
frente para rua principal. R$
37.000,00
• Apartamento quase ao

lado do Supermercado
Breithaupt na Reinaldo Rau
- Centro: Contém uma suíte
mais 2 quartos, 2 salas,
dependência completa de

empregada, cozinha Com

móveis e BWC.
• Três Rios do Norte - Casa
de alvenaria com 1 suíte + 2

quartos, sala, cozinha, la
vanderia e demais depen
dências. R$ 13.000,00

Centro - Edf. Argos. Rua Jorge Lacerda, 2°

andar, com 1 suíte + 2 quartos. R$ 65.000,00.

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, rerreno com frente

para 2 ruas, todo murado.

Valor do aluguel
R$ 2.850,00.

• Apto sobrado, Localizado a

rua José T. Ribeiro. 2 quartos,
Bwc, sala, copa, cozinha,
Dep. de empregeda completa,
lavanderia, Área com
churrasqueira e ampla sacada

e garagem pl carro.
R$380,OQ

• Casa em alvenaria - na

Rpa 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) lavanderia 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.

Centro - Edf. Imperial.
Rua Felipe Schmitz.

Aptos cl 250m2 ou

267m2. Financiamento
direto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o

! Compra - Vende
II:
CL

Aluga e Administra

Herárlo Atendimento
Segunda a Sexta-Feira

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

- Amizade
- Residencial

�

Versalhes-

Ref. 2104 -

Jguá Esquerdo
- Casa nova em

alv. cl 80m2 toda
legalizada. R$
32.000,00. À

vista, ou I

parcelado, aceita
carro até

R$ 20.000,.00.

Ref. 3062 - Vila Lenzi - R. 657 -

Terrena 400m2. R$ 12.000,00, ou

entrada R$ 4.000,00 +

R$ 300,00 mensais.

3.200m2. R$ 75.000,00

Ref. 3080 - Jguá Esquerda - R.
Alfredo Schumann - Terreno

14.485,6m2• R$ 220.000,00

Joaquim Fco de Paula, 279, casa alv.
200m2, 4 dorrn., 2 bwc, sala jantar,
sala Tv, coz., lavand., chur., terreno

527m2. R$ 87.000,00

Ref. 2066 - Centro - R. Marina Frutuoso,
422, casa mista 70m2, 3 dorm., sala, gar.,
alv., 85m2, coz., 2 bwc, lavand., área festa

c/ chur. R$ 70.000,00.,
Troco por casa até R$ 55.000,00

Ref. 2102 - Jguá Esquerdo - R.
Horácio Pradi - casa alv. 110m2, 1

suíte, 2 dorm., garagem, sala, coz.,
lavand., bwc, desp. + edícula c/
churr. e dorm. R$ 62.500,00

Ref. 2103 - Ilha da Figueira -

Lto. Bruns - Casa alv., 140m2, 1 suíte,
2 dorm., sala, copa, coz., área

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

R�f._ 2107 - Jguá Esquerdo - R.

12�ao J. Ayroso, 1890 - casa alv.,
c

m2, 1 suíte, 2 darm., bwc, copa/
oz., sala, gar., área serviço. Terreno

25x50m2. R$ 93.000,00.

Ref. 2073 - Baependi - R. Maria
Freiberguer Pamplona, casa alto padrão
de alv. 450m2, 2 vagas gar., 2 suítes, 3
dorm., área festa + chur., jardim de

inverno, sala estar/jantar, coz., e demais
dep. R$ 260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Irolla
R. DOMINGOS DA NOVA, 449

Fone/Fax: 275-0174 - 371-3124 - 275-0722
E-mail: girolla@netuno.com.br

IMÓVEl LT DA. Telefone 'de plantão: 9973-9093

1039 - Centro - próx. Ed. Carvalho
- casa cl 132m2, cl 4 qtos.

Terrenoc/ 1.525m2• R$ 135.000,00
- Aceita sitio, casa, carro ou

parcelamento.

1016 - Centro - próx. Ed. Carvalho
- 331,70m2, cl suíte, 3 qtos., salas
conj. CI lareira, dep.empreg., área
pI festas cl piscina. R$ 200.000,00

- Aceita apto. Central.

3001 - Ed.
Jacó
Emmendoerfer
- Próx. Stúdio
FM - Suíte cl
hidra, 2 qtos.,
2 vagas de
garagem.
R$
92.000,00.

, 1026 - Centro - próx. Verdureira da

Ra-quel - 117m2, cl 3 qtos, 2 bwc's,
terreno cl 437,67m2• R$ 69.000,00.

Aceita parcelamento.

1052 - Agua Verde - Próx. Igreja São
Judas - 135m2, cl 4 qtos, 2 bwc's.

Terreno cl 450,OOm2• R$ 59.000,00.

1175 - Czernlewlcz - fundos antigo
salão Doering - 205m2., suíte, 2 qtos.
Terreno cl 1.220m2• R$ 85.000,00.

1272 - Próx, Lonimar :_ Local alto -

cl 235m2, suíte, 4 qtos, garagem pI 2
carros. R$ 85.000,00.

1989 - Schroeder - cl 286,25m2, cl 5

qtos, 2 bwc's, área pl festas. Terreno cl
1.541,35m2• R$ 85.000,00 - Aceita

casa em Jguá. ou carros.

3014 - Ed.
Novo ,Milênio -

próx. Cilo

Despachante -

suíte, 2 qtos.,
sacada cl 60m2•
R$ 70.000,00 +

acabamentos
finais.

103E; - Centro - defronte Cartório
Dna. Áurea - casa antiga cl 347,40m2•
Terreno cl 668,65m2• R$ 160.000,00.

1082 - Amizade - Res. Blumengartel
- 216m2, suíte, 2 qtos, bwc social, salas
conj., cozinha mobiliada, churrasqueira.

R$75.000,OO (Seminava)

1194 - Figueira - próx. Metalnox -

130m2., cl 3 qtos., 2 bwc's.

R$ 65.000,00 - Aceita casa central.

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

'

churrasqueira - R$ 40.000,00.

1024 - Centro - Próx. Escola Jaraguá -

Ponto comercial, terreno cl 455,OOm2•
R$ 110.000,00.

3034 - Ed. Barão - em frente Elite
Móveis - Suíte, 2. qtos. R$ 55.000,00.

1084 - Res. Versalhes - Faltando
acabamento finais cl 316m2, cl suíte
cl hidra, 2 qtos., lavabo, salas conj.,
jardim de inverno, área pl festas. R$
150.000,00 - Aceita apto. Central.

1124 - R. Walter Marquart - 150m2
suíte, 2 qtos. Terreno cl 609,OOm2.
Ponto comercial, Próx. Prefeitura.

R$ 55.000,00.

�
3050 - Cond.
I Royal Barg -

Defronte Posto
Marechal -

Suíte, 2 qtos.
sacada cl
churrasqueira,
cl piscina. R$
100.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 26 DE MAIO DE 2001 eeRRBle BQ Re�Q CLASSIFICADOS - 7
.

. �>' """,,' .,,..� �'":' 'M','" W.: *""'" 'y ',' " . � • �". -, "" !'

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti. 1_' ••••••••••• :
"

'". ".)'. '::, -.;;� .,,_"'\ "

.

" -',,_ ';�� It�, i,::1i:; i.:'
.. � ••••••••••••••••••••••••••••••••••• tI ••••••••••••••••••••••••

�
.

,;. ,,,; Mi ,_ _, . � ;-,'", ';' {: .•= . � o" .� *,*" , :«lli" ;<'& --." i

1784 - VILA LENZI -

R$ 103.000,00, cl 192m2 - 4

dorrn., 1 bwc

1894 - BARRA DO RIO CERRO -

R$ 117.000,00 cl 170m2 - suíte +

3 dorm, 1 bwc, terreno cl 525m2
cl pomar de frutas. Lot. Papp

" ..

4231 - MATINHOS - CAIOBÁ -

Vende ponto comercial cl 330m2
+ 2 aptos cl 15qm2 (cada).

Terreno cl 750m2 - R$ 210.000,00

3038 - ESTRADA GARIBALDI
- minichácara - R$ 78.000,00,
C/ 2 casas boas - terreno C/ S.960m2

4211 - CENTRO - R$ 115.000,00
1905 - ILHA DA FIGUEIRA - R$ cl 200m2, Edif. Sílvio Pradi, suíte
48.000,00, cl 140m2 - 3 'dorm, 2 + 2 dorrn. - Permuta pl casa
bwc, piscina - Terreno cl 50Dm2

4159 - CENTRO - .R$ 49.(')00,00
- aptos disponíveis 102 e 202, 2

dorrn., 1 bwc + salão de festas
cl chur., garagem individuai.

1810 - NEREU RAMOS -

f.( 110m2 - R$ 37.000,00 - 3

dorrn., 1bwc

1883 - BARRA - Ouro Verde -

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

1871 - CZERNIEWICZ -

R$ 45.000,00, C/ 127m2,
4 dorrn., 2 bwc

4204 - CENTRO - R$ 40.000,00 -

Edif. Res. Maguilú - cl 100m2, 2

dorm., 1 bwc + dep. emp. cl bwc 1776 - AMIZADE - BeIJa Vista cl
.

219,44m2 - Nova - R$120.000,OO, suíte
cl closet cl bwc, hidro + escritório, 2

dorm., 1 bwc, terreno cl 378,75m2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edificio Marina em

construção na Rua
Marina Frutuoso

_ Aptos cl suíte + 2

quartos, cl área de 140m2,
sacada cl churrasqueira.

Entrada de

R$ 14.494,11 + 24

parcelas de R$ 2.042,38,
corrlqido pelo CUß, em

sistema de condomínio de

construção.

"ENDE - �LUc::i� - �DNlINISTR.A.

APTOS EM CONSTRUÇÃO COM

ADMINISTRAÇÃO P R o M A

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
total de 266,63 m2 (2
vagas de garagem) -

Entrada de R$ 67.890,06 +

assumir parcelas de
condomínlo de construção

de 4,812 Cub's (R$
2.528,85) até final de obra.

- Apto nº 302, cl 155m2, (cl
2 vagas de garagem) -

Entrada de R$ 39.500,00 e

assumir parcelas de
condomínio de construção
de R$ 1.386,86 (corrigidas
pelo Cub) até final .de obra.

Condomínio
Residencial Sunflower

- Rua José
Emmendoerfer (Próx.

Marechal)
- Aptos, nº 101 e 106 cl
suíte + 1 qto. e demals

dep. Entrada de

R$ 15.707,04 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
demals dep., c/2 vagas
de garagem. Edifício

com grande área social

(piscinas térmicas,
salões de festas, sala de

jogos, quadra de espor
tes, quiosques). 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 demais dep. -

R$ 57.000,00

r CASÃS/APTOS ESALAS A
-

Reinold;Rau, Ed.Marketpl� .,

VENDA - R$ 35.000,00
• Casa em alvenaria com

500m2, terreno com área total
de 3280m2, com 3 suítes e

demais dependências. Rua
Henrich Aroldo Lessmann,
477. R$ 190.000,00
• Casa em alvenaria com

207m2, terreno com 590m2 -

R$ 130.000,00 no renascença'
R. 755 nO 100.
• Casa cl 180m2, cl suíte + 2

quartos e demais dep. - Rua
Frederico Curt Vasel, 455 -

R$ 95.000,00.
• Casa em alvenaria cl 140m2,
3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terreno cl 600m2 - Rua Luiz
Pícolli - R$ 50.000,00 - Acei
ta sítio Jaraguá do Sul ou região.
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Terre
no cl área total de 342 rn-)
Estrada Nova, Rua Urubici, i is
- R$ 39.000,00
• Casa em alvenaria cl 2

quartos e demais dep. (Terre
no cl área total de 342 rn-)
Estrada Nova, Rua Urubici, 100
- R$ 26.000,00
• Casa em madeira cl aprox.
90m2, 3 quartos e demais

dep. Terreno cl 480m2 - Rua
Atanasio Rosa, 376 - Centro
- Guaramirim.R$ 35.000,00.
• Casa em alvenaria cl suíte
cl closed + 2 quartos, sala,
cozinha semimobiliada, toda

murada, com portão eletrôni
co - Rua Guilherme Bheling -

R$ 120.000,00.
• Casa em madelra com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem -

Rua Carlos Meyer, 164 - R$
45.000,00
• Residencial Amaryllis, Aptos
304 A, semi-mobiliado, suíte
+ 2 quartos. R$ 78.000,OQ
• Residencial Amaryllis, Aptos
204 A, suíte + 2 quartos. R$
68.000,00
• Residencial Amaryllis, suíte
+ 1 quarto. R$ 53.000,00
• Apto com 2 quartos, 2 bwc,
sala, cozinha, área de servi

ço, boa sacada e garagem -

Rua José Emmenpoerfer,
1533 - R$ 53.000,00
• Apto cl 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço,
1 vaga de garagem (Prédio cl
salão de festas e churras-

queira, portão e portaria LOCAÇÃO/APTOS/
eletrônica) - R. Pedro A. CASAS/SALAS
Fagundes, 45 - R$ 54.000,00 • Apto novo com suíte + 2

(entrada + assumir quartos, dep. de empregada
financiamentos CEF). completa, sacada com
• Apto. cl suíte + 2 quartos, churrasqueira (área total de

dep. empregada e demais 306m2), prédio com piscina,
dep., 2 sacadas e 1 vaga de sauna, salão de festas - Rua

garagem, (área total de 185 Adolfo Sacarri, 36, Ed.
m2 e área útil de 153m2) - Amaranthus R$ 1.000,00
Rua Barão do Rio Branco, Ed. • Apto com suíte + 2 quartos
Schiochet - R$ 70.000,00. e demais dep. (sacada cl
• Sala nO 208, área de churrasqueiral 1 vaça de

38,45m2, com banheiro e 1 garagem) Rua Angelo
vaga de garagem - Rua Torinelli 78 - R$ 400,00. jL -

TERRENOS/SÍTIO
• Terreno no Lot. Versailhes,
com 300m2, na Rua João
Batista Rodolfo. Valor R$
15.500,00
• Terreno ideal para uso industrial
cl 20.000m2, na Rua Francisco
de Paula - R$ 130.000,00.
• Terreno em Guaramirim,
local nobre para residência. R$
22.000,00
• . Com 493m2, na Rua Amábile
T. Pradi, próx. ao Cond.
Azaléias - R$ 17.000,00.
• Terrenos cl 400m2, próx.
Colégio Julius Karsten, Vila Rau
- R$ 20.000,00 cada.
• Com '2.375m2 (com água
corrente) em Schroeder, próxi
mo à Marisol - R$ 20.000,00
• Com 118.000,00m2 localiza
do no Rio Manso - R$ 20.000,00
• Terreno com 1500,00 m2 -

Rua Espírito Sa nto - R$
65.000,00
• Terreno cl 630,00m2 - Rua

Joinville, em frente ao Líder
Club. R$ 75.000,00 à viste, troca
por outro imóvel ou área
construída.
• Terreno cl 1.018,00m2 -

Condomínio das Azaléias,
Jaraguá Esquerdo R$
30.000,00.
• Terreno cl área total de

400,00m2 - Nereu Ramos -

Valor total R$ 12.000,00.
• 2 terrenos cl área total de

6.707,00m2 - Rodovia BR 280,
próx. ao Trevo de Guamlranqa :

- R$ 60.000,00 (cada).
I Terreno com 43.689,00m2 -

Rua Joinville, próx. Persianas

Engler.
I Terreno com área de

102.752,00m2 - Rua Walter

Marquardt, próx. ao Posto Ci
dade n - R$ 250.000,00.
I Terreno cl 62.500,00m2 - Rua

Luís Sarti, Nereu Ramos - R$
50.000,00
I Terreno cl 818,00m2 na Rua

194, Loteamento Maba (Prox.
a Prefeitura Municipal) - R$
27.000,00
I Sítio com galpão de 600m2 e

depósito de 50m2 + casa em

alvenaria de 100m2 - Próximo
à Serra de Pomerode - R$
120.000,00
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Ref. I 054 - Casa nova

no Amizade com I

suíte, 2 dorm., demais
dep. Entrada + 60

parcelas de R$ 335,00

Ref. 2250 - Terreno
Ref. 1002 - Sobrado na

Vila Lalau com I suíte, 3
dorm., demais dep.,
garagem para 3 carros,

portão eletrônico, valor
negociável, aceita-se
imóvel de menor valor,
carro.

Ref. 751 - Casa próximo
à faculdade, com 3 dorm.

e demais dep. R$
33.000,00 entrada +
parcelamento ou casa

legalizada para finane. na
Caixa Econômica Federal.

excelente no Baependi com
879,00m2 (29,50 frente)

R$ 55.000,00 Ref. 057 - Casa na Ilha

da Figueira - Rua

ÓTIMA OPORTUNIDADE Rodolfo Sanson, com
4 dorm. e demais

dependências. R$
53.000,00
/

Ref. 90 I - Casa Tifa
dos Monos com 3
dorm. e demais dep.,
com 196,00m2 - R$
50.000,00
negociável

Ref. 019 - Casa' Rua

Angelo Schiochet -

Centro, aceita
chácara como parte

do pgto.

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul- SC Fone: (047) 275-1594 achave@netuno.com.br PLANTÃO DE VENDAS 9965-9934

CHäve CHäveCHave ,..UOBllIÁRIA
bl.iJ.Ve CHäve CHäve

I M .O 8 I L I A R I A

MENEGOTTI

�55�J

Imobiliária Menegotti 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.

J30wlJERRENO -

NOVA ßRASILIA - RUA

JOSE E�MENDOERFER,
TERR6NO (I OO,OOM X

� ,

I OO,OOM), Area do

terren� 10,000.00m2.
Preço:! 200,000.00
��'4

SI82 TERRENO - AMI
- RUA; N°680 - HER

I

HESSE, TERRENO = FREN1E=
,

20,30M, LADO DIREIT8=
3S,00M. FUNDOS= I I,OOM,
LADO ESQUERDO= 32,OOM.

, t
Area do terreno 516.00m2

Preço: 18,000�00

6JTERRENO - VILA

RAU JRESIDENCIAL
REN1sCENÇA, LOTE 30.
TERENO= IS,08M X

25,OQM = 364,SOm2
Área Ja terreno 364.50m2.

�
Ç$(: 18,000.00

FONE: (047) 371-0031

5196 TERRENO - CENTRO - AV

rGE.:r::WbtQ..VAR(fAS, TERRENO =

4 2.320,29m2 =!48, IBM EM
CURVA X 75,®3M LADO

DIREITO, 28,2� M X 51 ,40M
LADO ESQUE�.DO, CONT,ENDO= O I CASA DEiMADEIRA COM
�6,00M2, O I Clf'S:'" DE ALVENARIA

�9M I I ?,OO�. Area do terreno
2,320.29m2. Area Benfeitorias
154.00m2. Preço: 464,000.00

520 I TERRENO - ESTRADA
NOVA - R. JOSE PICÇ1bbl- RES,�

.' MIRANTE. �RENT�= 14,30M
- LADO DIREITOF 36,00M

�
FUNDOS= 14,OO� - LADO

ESQUERDOr �3,OOM
TOTAL = 483,0012,Areado

terreno 483.00tlld�, Preço:
13,000.00

5208 TERRENO - TRES RIOS DO SUL -

PREF. JOSE BAUER, 1665. TERRENO COM

11.000,00t1,2;;.,1I�=95,50M LD.= 113M;
L.E. = 145,50M ; fpO = 87,50M - TRES

RIOS DO SUL. qo I CASA DE ALVENARI

CI 163M2 E O I P0tJTO COMERCIAL CI
108M2 - DEP.�: 03 QUARTOS, SALA,
COPNCOZINHAI BWC. LAVANDERIA,
GARAGEM, SALA r:OMERCIAL COM O I
,� ,

BWC. Area do terwno I I ,000.00 m2 Area
Benfeitorias 271 .00 m2

Preço: 185,000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

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

\
Rua Jorge Lacerda - Valor R$ 120.000,00

· Ilha da Figueira - Casa mista (madeira e alvenaria) - Rua Adão Norowscki - Valor
R$ 15.000,00 + parcelas de R$190,40 por mês
·lIha da figueira - Casa em alvenaria medindo 141 ,00m2 -1 suite, 2 quartos, sala,
oopa, cozinha, lavanderia, área de festas, garagem - Rua Antônio B. Schimidt -

Valor R$ 68.000,00
· Ilha da figueira - Casa em alvenaria - 1 suite, 3 quartos, sala, oopa, oozinha,
lavanderia, banheiro - Rua Rodolfo Sanson - Valor R$ 55.000,00

· Ilha da figueira - 1 casa de madeira oom 2 quartos - 1 casa de alvenaria com 1

quarto - terreno medindo 360,oom2 - Águas claras - Valor R$13.500,00
· Ilha da figueira - Casa em alvenaria nova - 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - terreno alto - Rua Rodolfo Grosklas - Valor R$ 55.000,00

· Ilha da Figueira - Vende-se urna casa iniciada na ilha da figueira ao preço de R$15.000,OO

APARTAMENTOS A VENDA · Ilha da Figueira - Terreno medindo 15,00 X 24,00 = 360,00m2 - Perto do
mercado Dal Piaz - Valor R$ 12.500,00

· llha da figueira - Vende-se urn terreno próximo ao colégioHolanda Gonçalves com
a área de 445,57m2. R$ 25.000,00 (NEGocIÁVEL).-

· JaraglJá Esquerdo - Terreno medindo 2.980,oom2 - oom bastante área
verde - próximo ao centro - Valor R$ 65.000,00

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

Condomínio 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 25,47 X 30,00 = 757,00m2 - região
tranqüila e com área de preservação - Valor R$ 12.000,00

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

· Jaraguá 99 - Terreno medindo 14,00 x 25,00 - Loteamento Miranda - Valor
R$10.ooo,00-

· Vila Lenzi - Terreno medindo 20,00 X 28,00 = 560,oom2 - Próximo ao salão
união - Valor R$ 25.000,00

· Vila Lenzi - Terreno medindo 238,70m2 - Rua Onelia Horst - Valor R$
15.000,00
· Vila Lenzi - Terreno de esquina medindo 450,oom2 - Rua Victor Rosemberg
- 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 R$ 34.000,00

· 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 14,00 X 30,00- Perto da Marisol- ValorR$
28.000,00

· Centro - Edifício Gardênia - Rua Leopoldo Malheiro - 2 quartos, sala,
oozinha, lavanderia, banheiro, garagem, 2 sacadas - Valor R$ 42.000,00

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

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

· Centro - Rua Reinoldo Rau - Encima do Ponto Frio - apto medindo
142.42m2 - 3 quartos, sala, oopa, cozinha, 2 banheiros, lavanderia, garagem,
dep. de empregada - Valor R$ 75.000,00

· Vila Lalau - Edifício Vitória Régia - Próximo a Marisol - 2 quartos, sala,
oozinha mobiliada, lavanderia, banheiro, churrasqueira na sacada, garagem
para 2 veículos - Valor R$ 29.000,00 + 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, oopa, sala em 3 ambientes, 2 vagas de garagem - Valor R$
160.000,00 - Aceita-se veículos e financiamento

· Vila Nova - Edifício Gonzaga - Aptos de 115 e 95 mts. - oom suite, 1 ou 2
vagas de garagem, piscina, área de festas, detalhes em gesso, piso laminado
de madeira, churrasqueira na sacada, 12 andares - Preço de lançamento

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

RESIDÊNCIAS A VENDA
· Água Verde - Casa mista - 3 quartos, sala cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, galpão - terreno todo murado - Próximo aos esooteiros - Valor R$
32.000,00

.

· Ana Paula - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 salas, área de festas, 2
banheiros, oozinha, lavanderia - terreno todo murado, portão eletrônioo - Rua
José Narloch - Valor R$ 65.000,00

· Ana Paula - Casa em alvenaria -3 quartos, sala, área de festas, banheiro,
oozinha, lavanderia, garagem - terreno todo murado - Rua José Narloch - Valor
R$ 60.000,00
· Baependi - Sobrado medindo 350,00m2 - 1 .suite, 5 quartos, sacada,
varanda, oopa, cozinha, sala dupla, lavanderia, 2 banheiros, dispensa, dep. de
empregada com banheiro, escritório, área de festas com churrasqueira,
garagem, entrada trifásica - Rua Max Willian - Valor R$ 160.000,00

· Barra - Sobrado - 5 quartos, 5 quartos, 2 oozinhas, 3 banheiros, 4 garagem,
2 lavanderia, sacada, área de festas - Rua Ana Zacko - Valor R$ 100.000,00

· Barra - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, copa/cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, terreno todo murado, jardim - próximo a Cilu�a - Valor'R$
50.000,00

· Barra - Casa em alvenaria - 4 quartos, 2 banheiros, sala, oozinha, lavanderia,
garagem - Rua Pastor AlbertSchneider - Próximo a ADV - ValorR$ 130.000,00

· Barra - Casa em alvenaria - Perto da ADV - Valor R$ 25.000,00
· Centro - Casa em alvenaria medindo +- 4oo,00m2 - 1 suite, 3 quartos, sala

oozinha, sala dupla, banheiro, sala de TV, 2 garagem, churrasqueira -

· Jaraguá Esquerdo - Casa em alvenaria - 3 qoartosz banheiros, oopa, oozinha,
sala, lavanderia, garagem para 3 veículos, terreno todo murado - Rua Carlos Fritz
Voegel- Valor R$ 55.000,00 ,

· Jaraguáesquerdo -casa em alvenaria - oom 2 quartos, sala, oozinha, lavanderia,
banheiro, garagem - terreno todo murado - Rua João Januário Airoso - Valor R$
42.000,00
· Jaraguá esquerdo - casa em alvenaria - 1 suite, 3 quartos, 2 salas, oopa,
oozinha, área de serviço, 2 banheiros, garagem. Área de festas - Toda com moveis
embutidos - Rua Amazonas - Valor R$l80.ooo,oo

· Jaraguá esquerdo - casa em alvenaria - 1 suite, 3 quartos, sala, oozinha,
banheiro, oorredor - Perto do condomínio Azaléia - Valor R$ 55.000,00

· São Luiz - Vende-se urna casa com 300m2. Com móveis embutidos - Localizada naRua José
Narloch, bairro São Luís - aceita-se imóvel- negociável. R$ 110.000,00.-

· Vila Nova - Casa em alvenaria - 3 quartos, sala, oozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, terreno todo murado - Rua José Krause - Valor R$ 68.000,00

· VIla Nova - Vende-se uma casa na Vila Nova próximo ao Siretran com 295m2. Ano de

construção 1988, piso todo em cerâmica, totalmente averbada e quitada junto ao INSS- R$
135.000,00 - Negociável.
· Vila Rau - Casa em aIvenaria - 3 quartos, 3 saIas, copa, cozinha, lavanderia, dispensa, área
de festas, dep. de empregada, garagem - Terreno com duas frentes - Próximo a faculdade - Valor
R$ 55.000.00

TERRENOS A VENDA
· Baependi - Área de terra medindo 5.oo0,oom2 - Rua Max Willian -40,OOmts. De
frente - Valor R$ 180.000,00

· Barra - Terreno medindo 19,00 X 33,00 = 627,oom2 - Rua Waller Marquardt -

Valor R$ 60.000,00
.

· Barra - Terreno medindo 19,00Xl 00,00 = 1.9oo,00m2 - RuaWalterMarquardt-
Valor R$ 80.000,00

.

· Barra - Terreno medindo 2.655,1 Om2 - Rua Ana Zacko - Valor R$ 55.000,00
· Centenário - Vende-se um terreno com área de 2.934m2, comercial na BR-28O- próximo a

WEG, com 52,OOmts. De frente para a BR- R$ 270.000,00 (parcelamos).
· Czerniewicz - Terreno medindo 327,27m2 - Perto do PAMA - Valor R$ 7.500,00
· Estrada nova - Vende-se uma área industrial com 48.000,oom2 -preço de R$ 240.000,00.-

Vende-se um terreno no loteamento GiroDa COM 3.000Ml, valor de R$ 35.000,00
- aceita-se 80% em veículos:

IMÓVEISCOMERCIAIS
· Lanchonete-Dentro da rodoviária de Jaraguá - Ponto, estoque, instalações
- Valor R$ 30.000,00

· Lanchonete - No calçadão - Bodega Lanches - Valor R$ 22.000,00
· Oficina Mecânica - Rua Bernardo Dombusch - sala oom estrutura para 2

pisos - instalação completa para oficina - vende só prédio - R$ 100.000,00
· Sala comercial- RuaWalterMarquardt - prédio oom estrutura para 2 pisos
medindo 273,31 m2 - terreno medindo 846,00m2 - residência nos fundos-
Valor R$135.ooo,00 '

� 275-3108
Leoni

ve i e
Compra
Vende

Aluga

Casas

Terrenos

Apartamentost

TERRENOS
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo (Próx. Arroz Urbano) - R$ 13.000,00
• Terreno cl 325m2 - Jguá Esquerdo - Entr. R$ 2.500,00 + R$ 335,00 plmês
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova (Próx. Superm. Brasão) - R$ 11.000,00
• Terreno cl 300m2 - Estrada Nova Entr. R$1.500,OO + R$ 205,00 vt mês
• Terreno cl 360m2 - Ilha da Figueira - Entr. R$ 5.000,00 + 5x R$ 3.400,00
• Terreno cl 374m2 - Barra (a 8km do Centro) - R$ 7.000,00 (Parcelado).
• Terreno c/450m2 - Vila Nova - R$ 25.000,00

MARIMAR
IMÓVEIS

Vila Lalau - Terreno com 364,OOm'. Valor R$ 18.000,00
Vila Lalau - Casa em alvenaria cl iSO ,DOm'. Sendo 3 dormitórios e demais dependências. Nos fundos construção
I quarto, cozinha e bwc. Terreno todo murado. Valor R$ 63.000,00
Jaraguá Esquerdo - Casa ein alvenaria cl s4,OOm'. Sendo 2 dormitórios e demais dependências. Terreno com

s14,OOm'. Valor R$ 37.000,00
.

'PrOMoção mês de maio
No mês de maio a MARIMAR IMÓVEIS etá com uma big promoção veja só: Na

compra de um imóvel você ganha um prsentão e de uma olhada na relação de
presentes que a MARI�AR separou para você:

FREEZER - MICROONDAS - TV29' - MAQUINA LAVAR ROUPA - LAVA LOUÇA -

GELADEIRA � FOGÃO - SOM - E MUITO MAIS.
Então o que você está esperando para procurar hoje mesmo a MARIMAR e fechar

um excelente negócio e ainda levar aquele presentão?.

Não é sorteio é presente mesmo .

.
Dispomos de várias opções em terrenos, apartamentos, casas, sobrados, lotes ...

Temos créditos imobiliários para construção, reforma ou aquisição.

APARTAMENTOS
• EDIF. FLORENÇA - 2 darms. cl 110m2 - Centro - R$ 65.000,00
• EDIF. SCHIOCHET - 3 darms. cl 157m2 - Centro - R$ 75.000,00
• EDIF. SÃO RAFHAEL - 3 darms. cl 80m2 - Centro - Rua João Planinsehek
Entr. R$ 15.000,00 + R$ 380,00 pI mês
• EDIF. SUELEN - 3 darms. cl 110m2 - Czerniewicz - R$ 52.500,00

CASAS
• Alv. cl 320m2 - Loteam. Papp - Barra - R$ 115.000,00
• Alv. cl 120m2 - Loteam. Ana Paula - Jguá Esquerdo - R$ 30.000,00
• Alv. cl 115m2 - Centro (Próx. Acaraí) - R$ 53.000,00
• Alv. cl 160m2 (Sobrado) - Ilha da Figueira - R$ 105.000,00 (nova)

Projetos

1fReformas HEXAGONAL
Construções ENGENHARIA LTDA.

'Arte de Projetar e Construir com Segurança e Economia
Mão-de-Obra Especializada e Treinada seguindo normas técnicas de segurança

Residencial

Comercial

Industrial

cC<9 m,elho-v� 0' CUT L;Ú.s
V� C01Wev}CVV co-nosco, ótf/J'rUN}' OP

��e1-'�
0' com;�e1-' Preços".

Rua Fritz Bartei, 77·51. 03· Baependi • Próx. Javel Multimarcas
Fone/Fax: 275-005'"
IMOBILIÁRIA· ENGENHARIA· CONSTRUTORA· CONSÓRCIO DE IMÓVEIS Av.,Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaraguá dosul

n

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE
BANHEIRA DE

HIDROMASSAGEM
CASAL - Pretty-Jet,
nova, na caixa, com

motor a jato.
R$ 1.200,00 à vista
ou 2x R$ 650,00.
Tratar: 9102-0356

VENDE-SE
CELULAR

GRADIENTE
STRICK -

plano pronto
Valor R$ 150,00
Tratar 99975585

���ll mMét1ill
Empreendimentos Imobiliários

372-1499
371-3807

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA � Rua Expedicionário Gumercindo da Silva,
� nO 119 - Próximo a Caixa Econômica Federal

LANÇAMENTO:
RESIDENCIAL ROCHEDO

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NAS JANELAS

PORTÃO ELETRÔNICO
SALÃO DE FESTAS

UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO

POR APARTAMENTO

CHURRASQUEIRA

LOCASLIZADO NA VILA LALAU -

PRÓX. WEG II

,RUA: FRIEDRICH W. SONNENHOHL, SIN

É TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA PARA MORAR BEM

CONSULTE-NOS

CONSTRUÇÃO E VENDAS

VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Chiodini ALUGA ADMINISTRA
.

VENDE COMPRA
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
AV MAL DEOD06i?E%N:g��ECA, 143S·SALA04 FONE: 275-0172

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

demais dependências. Churrasqueira individual, 2 vagas
na garagem. Condições de pagamento a combinar. Aceita
automóvel - pode ser financiado.
208 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoerfer
- área de 119,63m2 - R$ 50.028,00. Forma de pagamento
a ser definida.
210 - Apto. com 2 quartos (novo) - Rua José Emendoeríer
- área de 114,23m2 - R$ 47.840,00
304 - Terreno com 3.719,25m2 - Rua Ana Zacko (Lateral
Walter Marquardt) - R$ 62.000,00
310 - Terreno com 753,SOm2 - 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.
�18 - Terreno com 675,00m2 - Rua Fritz Hasse - Centro
403 - Casa alvenaria com 325,00m2 - Terreno com 714,00m2
. 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 120,00m2 - Rua Roberto Ziemann
Três Rios do Norte. Possui anexo para comércio. R$
28.000,00 (aceita automóvel de menor valor).405 - Casa Madeira - Rua Adelina - Schroeder - área de
108,0011'12 - Terreno com 450,00m2. Aceita automóvel como
Parte de pagamento - R$ 15.000,00

'

I.
Casa de alvenaria com 160,00m2, situado no

1Jguá Esquerdo, Loteamento FredolinoMartins, Próximo
.

ao Colégio Giardini Lenzi. Valor R$ 40.000,00
• Casa de alvenaria com 135,00m2, situado no

Loteamento Zanghelini. Valor R$ 30.000,00
.

• Casa deMista de 80,00m2, terreno com 1.1 06,00m2,

1
situa na Rua Bahia. Valor R$ 35.000,00

1
• Sobrado de

alvenaria.
com 220,OOm2(NOVA), situado

no Loteamento Bela Vista. Valor R$ 115.000,00.
• 1/2 água de alvenaria com 60,00m2, no

Loteamento Ana Paula Ill.Valor R$ 20.000,00
• Casa de madeira de 55,00m2 toda murada no

loteamento A�a Paula III. Valor 17.000,00
• Casa de alvenaria 'em construção, com

1
75,00m2 (na laje), lote 148, esquina, no

1loteamento Ana Paula II valor 15.000,00

TERRENOS
"

• Terreno com 435,00m2, situode no Loteamento

Camposampiero.Valor R$ 18.000,00.
• Terreno com 600,00m2,(Asfaltado) situado na Rua

1
Luis Bortolini.Valor R$ 20.000.00

1
•

Te.rreno com 313,00m2, situado no Ana Paula III.
Valor. R$ 12,000,00.
• Terreno 'no loteamento São Cristovão (Bairro
Amizade). Valor R$ 11.500,00.
• Terreno com 420m2 - Loteamento Piermann -

16.000,00
'"
H

�
LO"fEAMENTOS FINANCIADOS 1CAMPOSAMPIERO I • CAMPOSAMPIERO II

FIRENZE • OURO VERDE
ZANGHELINE

'"
o

'"
lO
o

• FINANCIAMOS COM UMA ENTRADA E O
RESTANTE EM ATÉ 60 MESES.

CONDOMlíNIO FECHADO1 • FLAMBOYANT
COM VISTA PANORÂMICA. 1

Informativo
Imobil iário
AIJS

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 negócios
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

VENDE:

Cõd 0101 - Lote ct 315,00m2
(15x21), pronto para construir,
com toda infra-estrutura

.

necessária. Sito à Rua 902,
Loteamento Primavera, Bairro
Estrada Nova. Valor R$ 9.000,00.
(Aceita-se Financiamento).

Rua .João Planinscheck, 302 - .Jaraguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�SON
CORRETOR DE IMÓVEIS
vilsoncorretor@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomesde Oliveira, 1207 Fone 371-2357

TEMPO É DINHEIRO
\

Pensando assim é que formamos a Parclmóveis, através de
uma rede de computadores oferecemos aos nossos clientes

mais opções de compra e venda.

Aqui você terá nove opções para fazer um bom
negócio e com rapidez.

VILSON IMÓVEIS - (Corretor) creci 4936 - Fone 371-2357

TEODORO IMÓVEIS - (Corretor) creci 8054 - Fone 371-3724

IMOBILIÁRIA MENEGOTTI - creci 550 J - Fone 371-0031

IMOBILIÁRIA BARRA SUL - creci 1589 J - Fone 376-0015

IMOBILIÁRIA A CHAVE - creci 612 J - Fone 275-1594

IMOBILIÁRIA SÉCULUS - creci 1873 J - Fone 371-8814

MARIMAR IMÓVEIS - creci 1989 J - Fone 275-0051

RANCHO IMÓVEIS - creci 820 J - Fone<'373-0283

GIRASSOL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - creci 11'41 J - Fone 371-7923

"Temos: Terrenos residenciais, terrenos industriais, chácaras. Consulte-nos" ,

CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Vv. A{"v F. 00-vú:rVo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.çom.br

CARDIOLOGIA
Vr: ·Fábio-C. jvfo-nte.iro-

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Wee e, 50 - Jara uá do Sul - SC

TEODORO . -, .

ImOVelS
corretor - creei 8054 E-mail: teodoro@terra.com.br

Rua Gov. Jorge Lacerda, 166 - Fone: (47) 371-3724

126 VILA LENZ!.- cl 130m2 - 1 suíte + 2 quartos. Ter- 132 CHICO DE PAULO, 945 - cl 215m2 - 1 suíte

rena cl 391,50m2• R$ 48,000,00 cl hidra + 2 quartos. Terreno cl 432m2• R$ 88,000,00
'

:�

144 VILA NOVA - cl 438m2 - 1 suíte cl hidra + 4

quartos, + sala corni., garagem 3 automóveis.

Terreno cl 480m2• R$ 220,000,00

�.( CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

'oe terça a quinta-feiras = R$ 5,90
De sexta a domingo = R$ 6,90

I •

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

lazanhas, nhoques, pizzas, panquecas, peito
de frango, alcatra e talharim

Píssetríet BOffl Gosto
,Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 -Jaraguã do Sul-SC - fone 275-2825'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



����Ç?�� ºQ.����?-.9g.� JY1�IQ. R�.?RQ J •••••••••••••••,€QRR�lQ.ße;J!6)Na Ç.lh.q�l�I�f..Rº�..-. J 5

HUMANA URGENTE

Rua JorgeCzerniewicz, 1245
(Rua doHospital Jaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 372-1091

humana@humana.com.br
www.humana.com.br

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Bobinador de Motores com experiência
- Frentista
- Atendente de Açougue
- Digitador com curso técnico ou 3º grau em

informática (Excel, Windows, Power Point)
- Engenheiro Agrônomo com experiência em

agricultura
- Enfermeiro(a)
- Auxiliar de Produção com 2º.grau
incompleto
- Eletricista
- Vendedor Interno e Externo
- Relações Públicas
- Bordador (manual e a máquina)
- Veterinário (zootécnico)
- Talhadeira
- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Farmacêutico(a)
- Açougueiro
- Operador de Torno CNC (para trabalhar em
Guaramirim)
- Costureira (para trabalhar em Schroeder)
- Auxiliar de Tinturaria (para trabalhar em
Schroeder)
- Desenhista Projetista
- Torneiro Mecânico
- Preparador de Máquinas (para trabalhar em
Corupá)
- Fresador (para trabalhar em Corupá)
- Vendedor de Material de Construção
- Confeiteiro(a)

.

- Padeiro(a)
- Mecânico de Suspensão
- Cronometrista
- Expedidor de Materiais (indústria
metalúrgica)
- Costureira
- Tintureiro
-Zeladora
- Auxiliar Administrativo (cursando 3º grau)
- Açougueiro

Procura-se emprego.
Tratar: 276-0070.

Precisa-se de
marmorista

profissional.
Tratar: 370-7716.
Marmoraria Müller.

Precisa-se de moça
para trabalhar em

casa de família;
preferência que resida
no Centenário ou que
possa pernoitar no
emprego. Tratar: 9993-
0623 ou 370-9282

Precisa-se de casal

que possa morar em

Barra Velha, que ele

possa trabalhar como

pedreiro e ela como

diarista. Tratar:
9993-0623 ou

370-9282.

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

Vende-se
esterelizador Taiff
R$ 140,00.
Tratar: 371 -2829.

Vende-se talhadeira

KG, 8 polegadas.
R$ 700,00. Tratar:
370-7951.

e cesto para loja de

roupas. Tratar:
376-1484.

Vende-se barco, de

5m, com carreta e

motor de popa 14HP
Evinrude.
R$ 2.500,00.
Tratar: 9903-0155.

SOL PARAGLIDERS

precisa de costureiros,
Interessadas

comparecer na Rua:
Walter Marquardt,
1180, próximo à
Prefeitura.

Renalt Dicave
admite: vendedor

para vendas de
automóveis e

consórcio, oferece
salário fixo +

comissão, ajuda,
Unimed. Interessados

comparecer com

curriculum vitae, no

seguinte endereço:
Rua Av. Prefeito
Waldemar Grubba,
3449 (em frente ao

DG de Weg).

Precisa-se de
balconista de
farmácia com

experiência.
Tratar: 275-3469.

Oportunidade de

emprego: precisa-se
de vendedores com ou

sem experiência para
trabalhar no

Consórcio Globo,
oferece-se salário fixo,
vale-transporte,
tíquete-refeição, e

comissão.
Interessados

comparecer na Rua

Domingos da Nova,
483, ou pelo telefone:
275-1723.

Oportunidade para
programador em

visual basic e/ou
access, interessados
enviar curriculum para
sansem@.com.br.ou
Fax: 275-3090.

Faço pequenos
reparos elétricos,
encanamentos,
pinturas, etc., com
garantia.
Tratar: 371-5621.

Pr'ecisa -se de
vendedor externo.
Tratar na empresa
Autotec, pelo telefone:
275-0452, ou
pessoalmente na Rua
Reinoldo Rau, 806,
Centro.

Vende-se andador,
R$ 22,00, e
cercadinho R$ 50,00.
Tratar: 370-0028, com
Sérgio ou Carlos.

Vendo aparelho de
som Philips, novo,
ss 200,00.
Tratar: 370-1995, com
Jaime.

Fazemos Pátina em

móveis. T: 275-2229

Vendo loja de roupos
infantis, na Reinoldo
Rau. Tratar: 9102-
9190.

Vende-se prensa
térmica Metalnox.
R$ 1.300,00. Como
brinde transfers.
Tratar: 372-3732.

Vende-se clínica de
bronzeamento, com 2

máquinas. Aceita-se
veículo na troca.

Tratar: 371-6111.

Vende-se máquina
de estampar
Metalnox. R$ 1.000,00
+ estornpos de brinde.
Tratar: 274-8329

(coml.).

Vende-se ou troca

se ciclomotor por
aparelho de CD para
carro. R$ 400,00.

Vende-se máquina
Eberli para colocar
botöo de pressão,
com compressor de
114 litros.
R$ 1.100,00.
Tratar: 370-7951.

Vende-se máquina
de cortar Debun, com
1 faca. R$ 300,00.
Tratar: 370-7951.

Vende-se 40 CDs de

telemensagem, +

telefone. Com
clientela.
Tratar: 370-1841, com

Veronica.

Vende-se TV, com
controle, seminova.

R$ 300,00.
Tratar: 9101-1689/
371-1922.

Troca-se ar

condicionado, 7.500
BTUs, seminovo, por
5.000 tijolos.
Tratar: 9101-16898 /
371-1922, com
Daniel.

Procura-se moça

para dividir
oportomento, em
frente ao Loss

(mobiliado).
Tratar: 9962-7692.

Compra-se expositor

Vende-se kit de
cozinha, 4 em 1.

R$ 200,00. Tratar:
370-4509.

Procura-se moça

para dividir
apartamento, em

cima do Laboratório

Flemming.
Tratar: 9973-5404.

Vendo 31 blusas de
moleton peluciado,

. com ou sem capuz.
R$ 5,00 cada.
Tratar: )70-4509.

Vende-se carrinho de
lanche, com fogareiro.
R$ .120,00. Tratar:
370-4509.

Vendo mercado e bar

completos. Já em

funcionamento, com
terreno de 811m2,
com planta para
construir segundo
piso, de 166m2•
Tratar: 371-2599 ou

276-0396. Aceito
carro ou casa.

Vende-se telefone

prefixo 376. Tratar:
9975- 1696.

Vende-se galpão de
PVC e piso de
mosaico. Terreno com

631 m2, de esquina, de
frente para a BR-280,
com estacionamento
coberto. Localizado
no Loteamento

Zanghelini, em
Nereu Ramos.
Ótimo pará indústria
de médio porte.
R$ 55.000,00 ou

R$ 30.000,00 e

negociar o restante.

Tratar: 9112-4711.

Imperdível: carta de
crédito de
R$ 15.000,00. 120x
de R$ 167,00.
Tratar: 275-1723 ou

370-2995.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 • WalterMorquordt, 727 (Próximo 00 Porque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s irnbativeis

Forno à lenha

Pizzas�; $

Confira
Pizzas fw �

@ enas

R$ 6,90
Cles

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ '15,90

R$ lZ,OO

Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jaraguá do Sul - SC

Grupo especial
, .

para cutomóveis.
r

4 contemplações
tedomês.

�'

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande ,- R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90
Ca'zone - R$ 17,90

,�,
Prazer em Entregamos em Guaramirim

atender bem.

1!!:��a,� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

Financiamento j
para toda a

linha Honda.

15% de entrada parcelada
,

em até 1 Ox com saldo
, em 36x fixas.-

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

Agora representando Pneus IfIIICHELIN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo cachorros: Cocker
Spaniellnglês, Cocker
Spaniel Americano, Lhasa
Apso Boxer.
Tratar: 376- 1951.

376-0051, com Ademar.

NERSOS J Vende-se máquina de fazer
cabos de vassouras. R$
400,00. Tratar: 376-0051.

W (0**47)
372-2903
9973-3623 Vende-se bom volume de

material de papelaria e

brinquedos. Motivo:
fechamento de loja e

queima de estoque.
Tratar: 372.6704, com
Jackson.

Vende-se celular pronto
com cartão, comcarregador.
R$ 220,00. Tratar:
9975-6823, negociável.

Vendo supermercado e

qçougue completo.
Otimo faturamento.
Tratar: 374-0870.

16 CASA ALVENARIA - AMIZADE. R.
EMíLIO BUTZKE, 07 - CASA EM
ALVENARIA. O� QUARTOS, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA, 02 BWC, E
GARAGEM - TERRENO 19,00 M X 27,00M.
Área do terreno 503.50 m2 Área
Benfeitorias 130.00m2,
Preço, 25,000.00

36 CASA ALVENARIA - ILHA DA
FIGUEIRA. R. ANGELO JULIO BARUFFI

02 CASAS EM ALVENARIA - 124,00 M2 -

03 QUARTOS, 02 BWC, SALA, COPA,
COZINHA, LAVANDERIA E GARAGEM.

153,00 M2 - EQUIVALENTE A 02
KITINETES COM 02 QUARTOS. TERRENO

28,00 M X 42,50 M. Área do terreno

1,190.00 m2 Área Benfeitorias 277.00m2.
Preço, 80,000.00

.,41 CASA ALVENARIA - VILA RAU. R. JORGE
.

BURH, 249 ( FUNDOS)
CASA EM ALVENARIA - 02 QUARTOS, SALA,
COPNCOZI!'IHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM. Area do terreno 700.00 m2 Areo
Benfeitorias 70.00 m2. Preço, 35,000.00

45 CASA ALVENARIA -

CENTRO. R. EUGENIO
.

NICOllNI202. CASA EM
ALVENARIA - ÁREA DE
660,00M2 - EQUIVALEN
TE À 05 APARTAMEN-TOS,
TODOS CONTEN-DO 03
QUARTOS. O IMÓVEl
POSSUI GARA-GEM PARA
04 CARROS. TERRENO

COM ÁREA DE 750,00 1;A2 ( 15,00 M X 50,00 M). Área
do terreno 750.00 m2 Area Benfeitorias 660.00m2.
Preço, 285,000.00

46 CASA ALVENARIA -

CA����i;�J;R�ÁNÁ��
DE 60,00 M2 - 02

.

QUARTOS, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA. TER-RENO

COMÁREADE 518,00M2
(14,00M X 37,00 M). Área
do terreno 518.00m2 Área

Benfeitorios60.00m2. Preço, 1,900.00

Vende-se assador de costela Vendo carrinho de bebê
para 60 quilos, preço a com- para gêmeos,
binar. Tratar: 371-9981. Tratar: 370-2146.

Vende-se lavação de
carro, completa, em
funcionoinento, com boa
clientela. Preço de ocasião,
motivo: viagem.
Tratar: 9993-0623 ou

370-9282.

Compra-se monitor, 14 ou

15 polegadas. Tratar:
372-2808.

Compra-se traje social,
qualquertamanho.
Tratar: 9973-5573.

Vende-se guarda roupa, 5
portas ótimo estado.
R$ 300,00.
Tratar: 9992-8318, Com
Márcio.

Vende-se lanchonete,
completa, + construção,
com telefone, situada na

RuaWalterMarquardt, 331 .

Aceito carro ou caminhão.
Ótima clientela.
Valor a combinar.
Tratar: 371-5715 ou

372-3837, com Vilson.

.

Vendo lava-louça
Brastemp, para 12 pessoas,
usada. R$ 400,00.
Tratar: 9112-5321.

6 TERRENO - VILA RAU.
RESIDENCiAl JOÃO GUAl
BERTO ROCHATERRENO.
ÁREA DE 347,00 M2 (14, IBM
X 21,50M). RESIDENCIAL
JOAO GUAL-BERTO ROCHA -

LOTE 104. Área do terreno
347.41 m2.
Preço; 8,500.00

9TERRENO - CHICO DE PAULA. R. JOAQUIM t
FRANCISCO DE PAILO - LATERAl. TERRENO -

.

ÁREA DE 395,64 M2 (FRENTE 15,00 M,
FUNDOS 14,89 M, LADO DIREITO 24,57 M,
LADO ESQUERDO 26,49 M. RUA JOAQUIM

FRANCISCO DE PAULO. Área do terreno
395.64m2. Preço; 13,000.00

Pessoa necessitada aceita
doação de material de
construção.
Busca no local.
Tratar: 275-3609, com
Glauci.

Vende-se secadora de
roupas Brastemp, de
tambor. R$ 300,00.
Tratar: 9912-5321.

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

Vende-se máquina de em

balar. R$ 200,00. Tratar:

FIEse

SENAI

JARAGUÁ DO SUL
Agradecemos aos Formandos da
Ia turma da UNERJ, que participaram na

realização/pontuação da III Gincana 24 horas.
Equipe Avacalhados: Sr. Mauri Ferrazza
Equipe Legião Jovem; Sra. Odete Papp Lazzaris

Equipe Circulo Italiano: Sr. Reiner Modro
Equipe Corujas: Sra, Marisa Tensini Kaufmann

PREMIAÇÃO:
quipes:
egião Jovem
vaCllbados
orujas
irculoltaliano
arisol
nerj
Dl
arreio do. Povo
i�e Trilha
edalando Gostoso
otoloss
bopping Center Breithaupt
estaurante MIME
oalberia e Ótica Paládio
aeol
osto MIME
ipere Supermercados Breithaupt
uadroTrês Américas
eademia IMPULSO
arpo de Bombeiros
l'Batalhão de Infantaria de Joinville
olanoSom
arque Malwee .

releitura Municipal de Jaraguá do Sul
Idbe de Canoagem - Kentucky-
otre Dame
alicia Militar de Jaraguá do Sul
oe Junior
quipe do SESC
mprensa

Inscrições abertas para:Ia LUGAR: Troféus e Medalhas

Viagem à Florianópolis - Colônia de Férias de
CACUPÉ do SESC
O I Corrente de Prata
O I Vídeo Game1° LUGAR: CORUJAS

3820 pontos
Integrantes: Roberto Luis Zehnder, Nelio Kruger,
Beatriz Eliane Horst, Claudio Lisboa Celestino,
Eunice Zehnder, Geison Hartmann, Gerson Jose
Pedron, Giovana Wille, Helio Cem Tomio,
Henrique Gorges Junior, Igor Hartmann, Jane
Margareth Stringari, Joseane de Borba, Mareio
Cristiano Dreilieh, Miria Teminha Deretti,
Jackson Dias, Taciana Tecilla Gessner, Tania Sueli
Wille, Verenice Coma, Marenice Gonzaga

• Administração de Produção - 90h.
• CAD Confecção - 60h.
• Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura

Industrial - 180h
• Confiabilidade Metrológica - 16h.
• Modelagem Industrial - 300h
• MOPE (Treinamento Específico para Condutores de

Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos). - 40h.
• Soldagem Industrial - 80h

2° LUGAR: Troféus e Medalhas
OI Bicicleta
O I Aparelho de Telefone
O I Corrente de Prata

3° LUGAR: Troféus e Medalhas
OI Bicicleta
OI Aparelho de Telefone

4° LUGAR: 03 Caixas de Cerveja

III GINCANA 24 HORAS DO SESC

ARRECADAÇÃO DE ROUPAS:

Ap�oximadamente 5000 peças de roupas

ARREDAÇÃO DE ALIMENTOS:
80 CESTAS de Alimentos2° LUGAR: CIRCULO ITALIANO

3620 pontos

3° LUGAR: LEGIÃO JOVEM
3500 pontos

A arrecadação foi doada à

Il!reja Católica São Sebastião,
para o Setor de

PROMOÇÃO HUMANA.

atividades.
4° LUGAR: AVACALHAOOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ALUGUEL
DETRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

.A.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber aos responsáveis: João Nascimento e Magali Menslin

Nascimento, pelos Títulos da empresa Hand-Dress Confecções Ltda, abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste
Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da lei se não forem pagos. .

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao apresentar declaração de resposta
por escrito.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPÉCIE NÚMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 1022-01 20/04/2001 2.358,65 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 1020-01 20/04/2001 2.669,35 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 900-02 28/04/2001 3.133,46 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 906-02 28/04/2001 2.823,84 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner. Marquardt
D 902-02 28/04/2001 2.884,10 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 907-02

.

28/04/2001 2.284,40 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 905-02 28/04/2001 2.562,49 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 903-02 28/04/2001 2.422,50 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 904-02 28/04/2001 2.850,93 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda
901-02

�, 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 28/04/2001 2.709,40 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 872-03 02/05/2001 1.953,53 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 873-03 02/05/2001 2.038,38 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 869-03 02/05/2001 2.026,94 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 868-03 02/05/2001 2.072,74 . o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 871-03 02/05/2001 2.090,44 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 874-03 02/05/2001 2.188,78 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 870-03 02/05/2001 1.979,91 o mesmo

Hand-Dress Confecções l.:tda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 930-02 04/05/2001 2.939,78 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 929-02 04/05/2001 2.847,14 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 927-02 04/05/2001 2.876,61 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 928-02 04/05/2001 3.134,79 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 891-03 13/05/2001 1.755,16 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 892-03 13/05/2001 1.724,36 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 894-03 13/05/2001 1.983,52 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 954-02 13/05/2001 1.999,75 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 955-02 13/05/2001 1.778,64 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 952-02 13/05/2001 1.968,10 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 956-02. 13/05/2001 1.704,01 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 895-03 13/05/2001 1.614,49 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 890-03 13/05/2001 1.86�,46 o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 893-03 13/05/2001 1.780,63 .

o mesmo

Hand-Dress Confecções Ltda 03.276.288/0001-10 Werner Marquardt
D 953-02 13/05/2001 "1.928,98 o.mesmo

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSc.
Jaraguá do Sul, 23 de Maio de 2001.

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68
R$ 21.659,48
R$ 32.753,36
R$ 49.130,04

Informações: (47) 326-3446
Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do

território nacional. AUTO n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

RETRATAÇAO
Retratamos a empresa ALTAIR P. DO

NASCIMENTO ME, a qual foi apontada no

edital de intimação deste jornal, edição do dia
12/5, cuja duplicata nO 266779-01, foi

devidamente paga e indevidamente apontada
em cartório pelo banco cobrador da mesma.

Declaramos desta forma, que o ALTAIR P. DO
NASCIMENTO ME, nada deve para FRICASA
ALIMENTOS S/A, CNPJ nO 83.188.110/
,?001.56 referente duplicata citada acima ..

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de Jar.agua 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:

André Bastos Alves _ R. Santos Dumont, 180-
Nesta;
Andreia Wurges _ R. Rio' Grande do Norte, sM
_ Nesta;
Angelo Milbratz _ Estrada Garibaldi, São Pedro
_ Nesta;
Anjo Materiais de Construção Ltda. _ R. João
Planinscheck, 205 _ Nesta;
C&C Casa do Computador Ltda. _ R. Presidente
Epitácio Pessoa, 111 _ Nesta;
Cleversan Ribeiro _ R. Araquari, 383 _ Nesta;
Distrimar Dist. de Alimentos Ltda. _ Caixa Postal
165 _ Nesta;
Galvanização Batsti Ltda. _ R. 850, s/na, Jgué
Esq. _ Nesta;
Hand Dress Conf. Ltda. _ R. José T. Ribeiro, 1058,
Ilha da Figueira _ Nesta;
JCC Instalações e Telecomunicações Ltda. - R.
João Planinscheck, 20 _ Nesta;
Julio Cesar Braz _ R. Rudolfo Vienbrantz, 106-
Nesta;
Ketlin Modas Com. Art. Vest. Ltda. _ Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 491, si 2, Centro _ Nesta;
Ketlin Modas Ltda. _ Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, Centro _ Nesta;
Marileia Pickler _ R. Adolorata Dalri Pradi 1, 24,
Jguá Esq. _ Nesta;
Mercearia Val Ltda. _ Nesta;
Natale Comércio de Equip. p/ Inform. Ltda. - R.

Preso Epitácio Pessoa, 111 _ Nesta;
Natali Com. de Equip. p/ Inform. Ltda. _ R. Preso

Epitácio Pessoa, 111, si 02 _ Nesta;
Norte Distribuidora Ltda. :_ R. Exp. Antonio C.

Ferreira, 798 _ Nesta;
Pera Auto Peças Ltda. _ R. Seme Mattar, 12-
Nesta;
R.SA Plonejornento e Construção _ R. Fritz Bartel,
77, sala 3 _ Nesta;
R.S.A. Planejamento e Construção _ R. Fritz Bartei,
77, sala 3 _ Nesta;
Rodrigo de Souza Bez'- R. Dona Matilde, 1585,
Vila Lalau _ Nesta;
Sulomõ o Rodrigues Leiva _ R. Bernardo
Dornbusch, 605, Refri-ar _ Nesta,;
Salomão Rodrigues Leiva _ R. Bernardo
Dornbusch, 605, Refri-ar _ Nesta;
V. de Souza Barros _ R. Amazonas, 152 - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontra
dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação,
faz por intermédio do presente Edital, poro que
os mesmos cornporeçorn 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 pro
testados na forma da Lei, etc.

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 2001

Ilton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corpo em evidência
por Mariano Meireles

o prazer da

írresponsabílídade Sorte de , "

.

.. principiante
"Gostosa" é o adjetivo que

Gabriel.Braga Nunes,vsa,para
definir a sua participação eJn
"Estrela-Guia" r sa do

trambiqueirç
.

Apesar do .Quc ora

musical, do qual: e,
não ter tido o dest

Bárbara Borges é realmente uma garota
com uma boa estrela. Para começar, estreou no

horário nobre da Globo como a romântica e

ambiciosa Luiza em "Porto dos Milagres". Além

dissó, essa carioca de 22 anos, ao contrário da

maioria das mortais, tem tendência para
emagrecer. Tanto que, com o ritmo agitado das

gravações da novela de Aguinaldo Silva e Ricardo

Linhares, Bárbara perdeu peso. Pode parecer
estranho, mas em vez

de cair de boca em

guloseimas para
recuperar os quilos
perdidos, a atriz se

matriculou na

academia de ginástica
Estação do Corpo,
localizada na Lagoa,
Zona Sul do Rio de

Janeiro, com a

prioridade de fazer

musculação. "Não é

uma atividade que eu

curta. Acho

monótona. Mas

quero ganhar massa
muscular", explica.
Bárbara quer

aproveitar a

empolgação inicial

para se dedicar
bastante e definir o

trabalham pernas, glúteos e abdome. São feitos na

cadeira abdutora, indicados para a parte interna da'

coxa, e adutora, para a parte externa. Cadeira

extensora, para a panturrilha, leg-press, para glúteos e

pernas, e step eletrônico, para as pernas. As três

séries de 20 abdominais também são essenciais.

Para os braços, faz movimentos com pesos de, no
máximo, 3 kg. Aparelhos que deixam os braços
definidos, como o voador, estão de fora. "Só fica

legal em homem",
opina. Nos dias em

que está mais

folgada, Bárbara
estica a malhação
em aulas de ginástica
localizada,
alongamento ou até

mesmo

hidroginástica.
Apesar de não ser

do tipo que pensa
que quanto mais

magra estiver,
melhor, Bárbara está

tendo cuidados com

a alimentação. Não
só para manter o

peso ideal, mas para

preservar a saúde. A
iniciativa de fazer

uma reeducação
alimentar surgiu
quando ela voltou a

malhar, há três

meses. "Andava
comendo muito mal.

Viviano

McDonald's, por
exemplo. E não tinha

prometia na trama de Ana
Maria Moretzsohrt, Gabriel;
está satisfeito com o papel �
diz que nunca se divertiutahto
em um trabalho. "Ailovela é

leve e tem um...h
.

gelo.

to�;'e:
,

"'�
co ,

sse é um
J-

.

liz para·
=Nãôê�s1ou sendôpõ1í

Nome - Gabriel Braga Nunes.

Nascimento - 7 de fevereiro
de 1972, em São Paulo.

Apelido - "É só para os

íntimos".
Estréia - Na novela "Razão de

Viver", no SBT, em 1996.

Papel Inesquecível - O Tom
da peça "A Margem da Vida",
de Tennessee Williams.
Na tevê - "Vejo muito pouco.
Gosto do 'Gabi' , da Rede TV! ,

e dos documentários do
National Geographic".
Ao que não assiste na tevê'-'
"Não vejo novela. Me lembra
trabalho".
Personagem de cobiça -

Coriolano, personagem-titulo da

peça de William Shakespeare.
Nas horas livres - "Fico
quieto em casa com a minha
mulher e falo com amigos ao

telefone".
Livro - "Os Fios do Tempo",
de Peter Brook.
No cinema - "Estrada
Pe did "r a, de David Lynch.
Música - "Todas as da Ma
rina".
Prato predileto - Arroz feijãob'

"

Ife e purê de batata. "Gosto
de Comida caseira".
O melhor do guarda-roupa _

"V .

atledade. Tenho roupas para
tOdo o tipo de situação".
BiCho de estimação - "Não
tenho"
MuIhe'r bonita - "Karine
Carvalho, minha mulher".
Ilomem bonito _ "Não digo
ISSO". I

Cantor - Cazuza.
Cantora - Marina.
A.tor "N� .-

ao vou citar nenhum
ara nin ém ficar chateado".

Atriz - "Idem".
A casa tem cheiro de - Nada.
O que não pode faltar na

geladeira - Iogurte
Perfume - "Não vou fazer

propaganda" .

Bebida - Vinho tinto.

Escritor - Rainer Maria Rilke.

Pior presente - "Presente em

geral é errado".

Programa de índio -

" Ficar

em fila de banco e esperar
ônibus que sempre passa cheio.
Ainda bem que não faço mais

essas coisas".
Se não fosse ator, seria -

"Documentarista. Iria me

aventurar pelo mundo".
Melhor viagem - "Quando
fui de mochilão nas costas para
o Leste europeu em 1995".
Arma de sedução - "Nunca

pensei nisso".
Hobby - Correr.
Time de futebol -

"Corinthians".
'

Sonho de Consumo - "Viajar".
Filosofia de vida -

"Aproveitar cada dia como se

fosse o último".
Mania - "Deixar a mesa do
meu escritório bem arrumada

antes de sair de casa".

Inveja - "Não tenho".
Luxúria - "Não sei direito o

que significa".
Gula - "Meu apetite 6

totalmente controlável". '

Cobiça - "Nada".
Ira - "Quando vejo abuso de

poder".
Preguiça - "De dormir cedo.
Não consigo ir deitar
antes das duas horas da
manhã".
Vaidade - "Não tenho".

corpo rapidamente.
Para ganhar peso,
porém, é mais

demorado. Tanto que

para passar dos 49 kg
para os 52 kg,
considerados ideais

para os 1 ,65 m de

altura, levou três'meses. De qualquer maneira,
ginástica não chega a ser uma tortura para
Bárbara. Desde os quatro anos de idade, quando
a mãe a colocou para fazer ginástica olímpica, ela
se acostumou a estar sempre com alguma
atividade física. Isso. sem contar com o período
em que trabalhou como paquita - de 1996 a

1999 - quando vivia treinando coreografias.
Chegou até a fazer faculdade de dança, mas
trancou após o primeiro período e migrou para à
de teatro. Jazz e capoeira também fazem parte do

histórico da atriz. A luta, que Bárbara conheceu

há pouco tempo, é a preferida no momento. Mas

teve de parar de fazer, já que não pode se

comprometer com um horário certo. "Quando
'surge uma brecha, faço uma aula, mas é raro.

Gosto da capoeira porque ela trabalha o corpo
sem você sentir", explica.
Mas mesmo quando está com o dia atribulado, a

atriz faz musculação por pelo menos uma hora.

Na série de exercícios predominam os que

Jorge Rodrigues JorgelCZN Luiza de "Porto dos Milagres"

o menor peso na

consciência", conta. Bárbara, que se recusa a comer

o que não ,gosta, agora fica mais na comida

japonesa. "É saudável e alimenta. Também adoro
massas e acabo comendo. Estou mais preocupada,
mas não paranóica", jura.
Se Bárbara já descuidou da alimentação, o mesmo

não acontece com a pele. Desde a adolescência,
quando tinha espinhas, recebe acompanhamento de
um dermatologista. Mesmo livre do problema, lava
e passa creme no rosto diariamente. E só usa

maquiagem oilfree, própria para pele oleosa. No

entanto, é com os cabelos que ela mais se preocupa.
Por ter aplicado tinta neles por multo ternpo,
Bárbara faz hidratação uma vez por semana.

"Gosto de cuidar de mim, ainda mais por causa

dessa profissão. Não me acho linda, mas tento

valorizar os meus pontos fortes", diz, modesta
mente. Os pontos "fortes" na opinião da atriz são a

barriga e as pernas. Depois de pensar muito, no que
não gosta em si própria, admite que gostaria de ter
seios maiores. "Mas não vou colocar silicone", jura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EmFoco
por Mariana Meireles

Saudades da rebeldía
o jeitinho pausado e

meloso de falar da doce

Cuca de "Um Anjo
Caiu do Céu" é igual ao
de Débora Falabella. A
atriz de 22 anos conta

que tem mesmo muitas

coisas em comum com

a personagem criada

por Antonio Calmon.

Mas o que mais a atraiu

foi a rebeldia de Cuca,
que Débora não

aparenta ter nem de

longe. Inclusive, a atriz
admite que era mais

gostoso fazer a

personagem quando ela
tinha atitudes revoltadas,
como quando cortou o

cabelo e se disfarçou de

menino para fugir de
casa. "Depois que se

apaixonou, ficou uma

menina normal, o que
não é tão desafiante", Luiza DantaslClN

conta Débora, que assim
como a personagem, está apaixonada, só que
pelo ator Daniel de Oliveira, que fez o

Marquinhos de "Malhação", com quem
namora há poucos meses.

Cuca pode ter se tornado mais fácil de

interpretar, mas isso não quer dizer que
Débora não tenha trabalho nas cenas. Um
bom exemplo foi na seqüência do seqüestro
de Cuca por Alceu, vivido por Paulo José. A
atriz adorou a reviravolta. Segundo Débora,
foram cenas bem difíceis. "Gravei muitos. dias
e tinha de estar fragilizada emocionalmente e

fisicamente ao mesmo tempo. Foram cenas

desgastantes porque ela estava o tempo inteiro

em pânico", lembra.
As cenas do seqüestro também foram especiais
para Débora por voltar a contracenar com

Paulo José. Uma das suas primeiras cenas na

novela foi a. forte briga com o pai, quando ele

descobriu que Cuca não era filha dele, mas
fruto de uma pulada de cerca de Laila,
personagem de Christiane Torloni, com João
Medeiros, vivido por Tarcísio Meira. Débora

considera a cena a mais marcante que fez até

agora em "Um Anjo Caiu do Céu". "Além de
ter sido com o Paulo José, um ator que

sempre admirei muito, foi uma cena

complicada que peguei logo de cara", avalia a

atriz. Depois dessa cena, Débora foi bastante

elogiada. A ponto de se sentir mais confiante
de estar no caminho certo.

"Um Anjo Caiu do Céu" é, na verdade, uma

Débora Falabella, a Cuca

espécie de

divisor de águas
na carreira da

atriz. Em suas

experiências
anteriores, em
"Malhação" e

"Chiquititas",
Débora
contracenava

apenas com

atores, como ela,
com pouca

experiência. Por
isso, ficou
assustada e

insegura quando
percebeu a

importância do

seu papel na
trama - é a

protagonista
jovem. E mais

ainda quando
soube que estaria

o tempo todo
em cena com

veteranos como Tarcísio Meira, Christiane

Torloni, Renata Sorrah e José Wilker. "Esse

contato é a coisa mais bacana desse trabalho",
garante. A atriz ficou impressionada também

com o fato de que um número bem maior de

pessoas iria assisti-la em cena. "Tinha de fazer

bem-feito para deixar uma boa impressão",
argumenta.
Quando sai na rua, mesmo que seja só para
caminhar na praia em frente ao apart-hotel em que
mora na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de

Janeiro, Débora sente logo a diferença. Agora ela

não chama a atenção apenas de crianças. Muitas

pessoas idosas a abordam. "O assédio agora é
.

maior, mas é mais calmo, Acho legal porque o

público mais velho comenta sobre uma cena que

gostou. Não érietagem por tietagem", acredita
Débora, que diz que o assédio dos homens parte
dos mais jovens. "Tenho cara de novinha, então são

garotos de 18, 20 anos que se aproximam. Mas
sempre de forma carinhosa", ressalva.
Débora está morando no Rio de Janeiro pela
primeira vez - na época de "Malhação" se

hospedou na casa de uma tia em Niterói -, mas

está guardando a curiosid�de sobre a cidade para

depois. A atriz mineira, de Belo Horizonte, não sai

muito quando não está gravando. Prefere ficar em

casa vendo filmes no vídeo ou lendo livros. E

reconhece que as constantes abordagens a fazem

pensar duas vezes antes de ir a algum lugar. "Trato
todo mundo bem, mas fico sem graça quando me

param", confessa.·

Sábado, 26 de maio de 2001 �

Mapa da Mina
por Cintia Lopes

Destaques daprogramação na semana de
27/5 a 2/6/2001

Dose dupla
(Globo, dom, 17:05 H)

OS programas "Planeta Xuxa" e

"Domingão do Faustão" irão ao

ar, ao vivo, no clima de festa das

finais dos campeonatos Paulista e

Carioca. Fausto Silva, dirigido por
Luiz Nascimento, fará entradas ao

vivo no programa de Xuxa com

imagens de São Paulo. Do Rio de

Janeiro, a apresentadora Xuxa, sob
a direção de Marlene Mattos, fará

flashes no Domingão mostrando a

festa do futebol carioca.

Duas artes

(Rede Brasil, dom, 19 H)
A atriz Bete Goulart e o cartunista

Miguel Paiva são os convidados

de José Maurício Machiline no

programa "Por Acaso". Bete Gou

lart comenta o prêmio de melhor

atriz pela peça "Decadência" e fala

das dificuldades da profissão no

Brasil. Já o cartunista Miguel Paiva
apresenta o "Livro de Pensamentos

de Radical Chie", sobre a sua prin
cipal personagem, a Radical Chic,
criada há 18 anos.

Lembranças
(Globo, dom, 22:40 H)

"Em Algum Lugar Malpassado" é

o episódio do humorístico "Sai de

Baixo". A turma do Arouche se

transporta para a década de 70,
quando o marido de Cassandra

(Aracy Balabanian) ainda era vivo.

Ela viaja no tempo ao folhear um

álbum com fotografias do casa

mento de Magda (Marisa Orth) e

Caco (Miguel Falabella) e se depara
com o Brigadeiro (Nuno Leal Maia).

Prosa e víola

(Record, dom, 23 H)
Boris Casoy recebe o ator e com

positor, Rolando Boldrin. Apre
sentador do extinto programa
"Som Brasil", da Rede Globo nos

anos 80, Boldrin comemora seus

50 anos de carreira lançando o

livro "Causas, Prosas e Canções"
no "Passando a Limpo". O com.

positor paulista conta casos e cu

riosidades sobre a carreira, além
de entoar modas de viola e mostrar

como é a verdadeira cultura sena

neja brasileira.

Varíedades

(Globo, ter, 13:45 H)
O "Vídeo Show" mostra a comida
de época preparada para "A Pa·

droeira", num making if da pró
xima novela das seis. André

Marques e Zezé Barbosa se ves

tem de Batman e Robin ein co

memoração aos 35 anos do seriado,
recriando o efeito de subir pelas
paredes.

"Serial kíller"

(Globo, ter, 22:35 H)
O "Brava Gente" exibe o episódio
"Lira Paulistana" com direção de

Cláudio Torres. A história é ba

seada em um poema do escritor

Mário de Andrade. Matheus Na

chtergaele é o psicopata Pedro, que
se aproxima de suas vítimas

usando a linguagem da poesia mc

dernista. Selton Mello e Paulo Betti

vivem, respectivamente, os poli·
ciais-detetives Sardinha e Guaraci,

que investigam o paradeiro do

criminoso.

Bola na rede

(Band, qua, 22 H)
O jogo pela quartas-de-final da

" II

"Taça Libertadores da Amério

define as equipes que estarão nas

semifinais. Das quatro equipes
brasileiras que iniciaram a "Taça
Libertadores" neste ano, três per·
rríanecern na competição, entre

elas o Palmeiras, que enfrenta o

Cruzeiro nesta fase. Uma dessas

duas equipes joga com o ven

cedor de Vasco da Gama e Boca

Junior.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"ASPAS"
"Agora não estou dando mais abraço. Só selinho." Hebe,
respondendo para o cantor Leonardo, durante o seu programa
no SBT, após ele reclamar que ela não tinha dado um abraço
nele ainda. Depois da frase da assanhada apresentadora,
Leonardo deu o selinho.

"Há muitos anos vinha interpretando papéis sem gla
mour. Estou gostando de aparecer bonita no video."

Arlete Salles, a Augusta Eugênia de "Porto dos Milagres".

"Dedé quis escolher o papel. Quem não sabe interpretar
um bobo, não sabe fazer nada." Chico Anisio, dizendo que
foi o próprio Dedé Santana q,ue cavou sua demissão na Globo
ao não aprovar um sujeito babão que Chico criou para o

colega interpretar na nova. fase, da "Escolinha do Professor
Raimundo".

"Essa música é só sua mesmo, porque ninguém
conhece." Zezé di Camargo durante o "Altas Horas", da
Globo, debochando de Thaís Fersoza, a Gisela de "Estrela

Guia", que considerou a música "Nada Pra Mim", de Ana
Carolina, a mais marcante de sua vida. A música é um enorme

sucesso e vem sendo executada em várias rádios do País.

"Em casa era

de quantas ve��s apa Adriane Galisteu, falando
sobre sua infâdcia clificil. A apresentadora do "É Show",
da Record, diz,�o�anto, que não sente remorso e que
todas as vezes que apanhou acabou dando razão aos pais.

"F .

ui fazer xixi depois de um show num rodeio e não

reparei num furo na parede. Aí, ouvi uns gritos:' Nossa!
Olha lá, uuu!. Guardei rápido. Foi horrível."
O cantor Júnior, que faz o Zeca de "Estrela-Guia" e

protagoniza o seriado "Sandy & Júnior".

"N-
'

ao saio por aí verificando altura, peso ou cor dos olhos

�tes de me apaixonar." Caio Blat, o querubim Rafael de

�rn Anjo Caiu do Céu", dizendo que não, é esteticamente
eXIgente com as mulheres. No entanto, conta que está sem

namorada e anda pesquisando muito, muito mesmo.

"N \

N ,�n.ca ni�guém correu atrás da, �in�a cueca." �arcoatull1, o Lineu de "A Grande Família", dizendo que nao sofre
aSsédio de popstar. Mas admite que o tipo que sofre o

.

Incarnada, mas tenta não ligar. Para o atar, a fama é um feitiço
ao qual não se deve dar atenção, pois o público é volúvel.

"�sava o uniforme da escola pública para passear. Minha
illae dividia um bife em cinco pedaços e ficava sem

cOrner." ,

C' .

P
aSSla Kiss, a Adma de "Porto dos Milagres", sobre sua infância
obre em São Caetano, São Paulo.

Gente
por Carolina Marques

Foi um encontro de namoradinhas.

S�dY-é�RêglllãlC "
,

"
Duarte gravaram jun.",.�"na. s:mana passada uma. um·p .ICcena de Estrela-

.

ma que ira ao ar nesta quarta- .

feita, dia
.

a fOl convidada pell), \

'

Denise S a.1? 'paç�� �(�.
'

tra cl ,'eto",I
Escoll),", do Çist;al, e sua tu:rIlla fazem p

A'participaçao de Regina foi uma surpresa'p
elenco de jovens escalado para a gravaÇlj,o.

Inclusive para a própria Sandy. "Soube pouco
antes da.gravação começar e fiquei nervosa de

ber que iria contracenar com a Regina", confessa
rmuitos como a sucessora. de
enos no título de n

agina. Eu sou ªpe

asplt�te a
..

Sandy, modestamente.
rasgou a seda <:lo outro lado, sem apontá...l� no
�.... • pe;!?

entantó, cPllt0 .sjiéessora. "Ela é uma graça: tJ1};1a

menin�,�.��? çom um potencial incríveL.1\,
Sandy e umadola rara mesmo", define a atnz,

escolhida pela direç�PQtjá fazer parte, ao lado de

Tony Ramos, do comitê de campanha do " '

, --..... ."

dã'Escola .

Garota popular
Gisele Bündchen ainda vai ficar

por muito tempo nas telinhas
brasileiras. A top mode! vai gravar,
ao lado de Sebastian, mais três
comerciais para a loja popular de
roupas C&A no próximo mês,

Depois de emplacar a campanha
de outono/inverno e a do Dia
das Mães, a namorada de

Leonardo Di Caprio vai aparecer
nas propagandas do Dia dos
Namorados' e das festas juninas.

Troca

Não é desta vez que Paulo Zulu

volta à tevê. Cogitado para
interpretar o novo peão da

fazenda de Alaar, papel de Sérgio
Mamberti em "Estrela-Guia", o
modelo perdeu a vaga para
Marcos Pasquim. O moreno que
fez o garanhão Van Damme em

"Uga Uga", gravo�esta semana

sua participação. "Foi ótimo
interpretar um personagem rural,
bem bronco. Nunca fiz nada

parecido", diz o ator,

Hora de descanso
Adriane Galisteu está trabalhando

como nunca. Tudo para
descansar alguns dias. A loura tem

feito dois programas pot dia:

apresenta ao vivo o "É Show" e

logo depois grava um programa

para o período de férias. Os

gravados vão ao ar em junho,
quando Adriane estará em

companhia de Mickey Mouse e

sua turma na Disney.

Sílêncío tíbetano
.

Maurício Mattar não quer mesmo
saber de papo com a imprensa. O
ator vai interpretar dom Fernão,
um dos personagens principais da

novela "A Padroeira", mas nem

sequer troca Uma palavra sobre

seu novo trabalho. A quem chega
para puxar uma conversa,
Maurício vai logo dizendo que·
não está preparado ainda para dar

entrevistas. Ao final, cordialmente,
se despede com uina reverência

budista, tal qual Miguel Falabella
faz no "Vídeo Show".

A muçulmana
Nívea Stelmann já está

confirmada em "O Clone" no

papel de uma muçulmana. Mas
jura que não sabe mais nada sobre

a personagem. Neste fim de

semana, Nívea estará em

Indianápolis, nos Estados Unidos,
para assistir à corrida mais

tradicional americana, as 500

milhas de Indianápolis.

Moço cobíçado
Sérgio Marone, o misterioso

Santiago de "Estrela-Guia'vé
mesmo o bonitão da hora. Tanto

que, após o término da novela, o
ator começa a gravar como

Cecéu, de "O Clone", a convite
do diretor da trama, Jayme
Monjardim. "Trabalhar com o

Jayme é um privilégio. Ele é

excelente", diz. O ator também
vai estar na telona com o filme
"O Dono do Mar", baseado no

livro homônimo de José Sarney.
"Começo a filmar em junho e em

setembro volto aos estúdios para a

novela", enumera Sérgio, que para
a trama de Glória Perez vai cortar os

cabelos e assumir um visual urbano.

Dançou
Como já era de se esperar, o
"Sociedade Anônima" saiu do ar.

O último programa vai ao ar neste

domingo, dia 27. A direção da
Globo promete desenvolver outro

produto para o apresentador Cazé
Peçanha, mas ainda nem projeto
existe. Certo mesmo é que no

luga: do programa a Globo volta a

exibir filmes. O programa estreou

em 1 de abril e não emplacou no

Ibope. Na estréia teve média de

,15 pontos e no último programa
não passou de 12, sempre
perdendo pelo menos por 10

pontos para o "Topa Tudo por
Dinheiro", do SET. Com' a

decisão, é bem provável que a

terceira edição do "No Limite",
que em média deu 35 pontos de

,

audiência, volte mais 'rápido do

que 'se imaginava.

A procura
Andréia Faria, a Sorverão, não faz
mais parte do casting da Rede TV!.
'A lourinha já está negociando seu

,

projeto de apresentar um game-
show infanto-juvenil no parque de

diversões Hopi Hari, em São

Paulo, com duas emissoras; Se
tudo der certo, Andréia volta à

telinha no próximo semesne,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rapidinhas
# o "Pequenas Empresas Grandes Negócios': mostra um aparelho que identifica se o

dinheiro é verdadeiro ou falso, O programa também traz um editorial que trata da

importância do turismo para a expansão dos pequenos negócios. Globo, domingo, 7:30 h.

# "O Feitiço Contra o Feiticeiro" é o episódio do programa "Sandy e Junior". O Detonação
está quase fechando por falta de verba quando Patty (Fernanda Paes Leme) consegue

alugá-lo para uma festa de debutantes. A aniversariante é Alicinha do Leme Prado (Isabella
Oliveira), uma garota desajeitada e nada simpática. Globo, domingo, 12:50 h.

# André Marques é o convidado do quadro "Tá No Papo" do "Gente Inocente". O

programa conta ainda 'com a presença dos atores da peça "Os Duelistas", Mário Frias e

André Segatti, que encenam o musical de abertura da obra. Globo, domingo, 13:25 1)..
# O cantor Frank Aguiar aparece de surpresa para uma fã no programa "Domingo da

Gente", apresentado por Netinho. Record, domingo, 14 h.

# "O Pestinha 2", de Brian Levant, é o filme da "Sessão Premiada". Ben Healy, após o

divórcio, muda-se com seu filho adotivo, o endiabrado Junior Healy. O garoto quer ser o

centro das atenções do pai e faz muitas travessuras. Com John Ritter e Michael Oliver.

SBT, domingo, 23 h.
# O apresentador do "Superpositivo'' Otaviano Costa e Orival Pessini, o Fofão, são os

convidados de João Gordo e Max Fivelinha no programa "Gordo a Go-go". MTV, segunda,
23 h:
"A Próxima Vítima", de João Batista de Andrade, é o filme da "Sala Brasil". Com Antônio

Fagundes, Mayara Magri e Louise Cardoso, O filme conta a história de David, um repórter
de TV que investiga uma série de assassinatos de prostitutas. No decorrer do seu trabalho,
David acaba envolvendo-se com a prostituta Luna (Mayara Magri). Band, segunda, 23 h.

# "Fanático MTV" mostra o cotidiano dos cantores famosos por uma visão diferente.
Neste programa, o cantor Lenny Kravitz é o convidado. MTV, terça, 20 h.

# .Zezé Barbosa dasafia o ator Cássio Gabus Mendes a criar um vestido fashion, como os

produzidos pelo estilista Paulinho, personagem interpretado por ele em "Um Anjo Caiu do

Céu" ,no programa "Vídeo Show". Globo.quarta, 13:45 h.
# A dupla Tathi Mancini e Jairo Bauer recebe o cantor Maurício Manieri, que fala sobre
suas experiências sexuais no sofá do "Erótica". MTV, quarta, 22' h.

.,

# "Todos Me Acham Estranha" é O tema do programa "Meninas Veneno", apresentado
por Marina Person. Sete garotas contam que jásofreram algum tipo de discriminação por
serem estranhas. MTV, quinta, 22 h.

'

HISTÓRIAS SOBRE· A

ARTE DE OUVIR

o SÁBIO DE XIRAS

O sábio Saadi de Xiras caminhava por uma rua

com seu discípulo, quando viu um homem tentando
fazer com que sua mula andasse. Como' o animal

recusava-se a sair do lugar, o homem começou a

insultá-lo com as piores palavras que conhecia:
- Não sejas tolo -, disse Xiras.
- O asno jamais aprenderá' tua linguagem. 9

melhor será que te acalmes, e aprendas a linguagem
dele.

E afastando-se, comentou com o discípulo:
- Antes de entrar numa briga com um asno,

pensa bem na cena que acabaste de ver.

A CORNETA QUE AFASTAVA TIGRES

Um homem chegou numa aldeia com uma corneta misteriosa, de onde pendiam panos
vermelhos e amarelos, contas de cristal 'e ossos de animais.

- Esta é uma corneta que afasta tigres -, disse o homem.
- A partir de hoje; por uma modesta quantia diária, eu a tocarei todas as inanhãs, e

vocês nunca serão devorados por estes terríveis animais..

Os habitantes da aldeia, aterrorizados com a ameaça de ataque de um animal selvagem,
concordaram em pagar o que o recém-chegado pediu .

Assim se pas,saram 'muitos anos, o dono da corneta ficou rico, e construiu-um belo

castelo para si mesmo. Certa manhã, um: rapaz que passava pelo local, perguntou a quem

pertencia aquele castelo. Ao saber da história, resolveu ir até lá conversar com o homem.
- Ouvi dizer que o senhor tem uma corneta que afasta tigres -, disse o rapaz.
_ Acontece, porém, que não existem tigres em nosso país.
Na mesma hpra, o homem convocou todos os habitantes da aldeia, e pediu ao rapaz

que' repetisse o que dissera.
- Vocês escutaram bem o que ele disse? -, gritou o homem, assim que o rapaz terminou.
- Esta é a prova irrefutável do poder da minha corneta!

O SILÊNCIO DA NOITE

Num deserto da África, caminhavam o mestre Sufi e seu discípulo. Quando a noite caiu,

os dois montaram a tenda, e deitaram-se para descansar.
- Que silênciol->, comentou o discípulo.
- Nunca diga: "Que silêncio!" -, respondeu ó mestre.

Diga sempre: "Eu não estou conseguindo escutar a natureza."

,MATISSE E RENOIR SE ENCONTRAM

Desde jovem, o pintor Henri Matisse costumava visitar semanalmente o grande Renoir
em seu ateliê. Quando Renoir foi atacado por artrite, Matisse passou a fazer visitas diárias,
levando alimentos, pincéis, tintas, mas sempre procurando convencer o mestre de que
estava trabalhando demais, e precisava' descansar um pouco

Certo dia, notando que cada pincelada fazia com que Renoir gemesse de dor, Matisse
não se conteve: •

.

- Grande mestre, sua obra já é vasta e importante. Por que continuar torturando-se
desta maneira?

- Muito simples -, Renoir respondeu.
- A beleza permanece; a dor termina passando.

A,REFLE�O
De Mariarme Williamson (A Return to Love)
Nosso maior medo não é o de sermos incapazes.
Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos.
É nossa luz, e não nossas trevas, aquilo que mais nos assusta.

.

Vivemos nos perguntando: quem sou eu, que me julgo tão insignificante, para aceitar o

desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa?
Na verdade, por que não?

Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo, ou os nossos filhos.

Não existe nenhum. mérito em diminuir nossos talentos, apenas para que os outros não se

sintam inseguros ao nosso lado.

Nascemos para manifestar a glória de Deus - que está em todos, e não apenas em alguns
eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória, inconscientemente damos permissão para
que' nossos amigos possam também manifestá-la.

.

uanto mais livres formos, mais livres tornamos a ueles ue nos cercam.
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rifa dosMartins reivindica creche
Jaraguá doSul- Integrantes

da Associação de Moradores Tifa

dos Martins reuniram-se ONtem à

noite com o prefeito em exercício,
Moacir Bertoldi, e a secretária de

Educação e Cultura, Iris Barg Pia

zera, para solicitarem a construção
de uma creche para atender a de

manda. Segundo o presidente da

associação, Manoel SabeI, esta é

uma reivindicação antiga dos mo

radores, que há seis anos vêm pe
dindo ao poder público a instalação
de um centro infantil. SabeI explica
que a lista de crianças está perto
de 200. "A creche mais próxima é

no Caie e nem todas as crianças
de nosso bairro encontram vagas
lá", argumenta o presidente.
Ainda segundo SabeI, não

existe nenhuma creche para o

atendimento das crianças da Tifa
dos Martins e da Cohajas, que ago-

ra também faz parte da associação
presidida por SabeI. A fusão das
duas associações de moradores foi
formalizada ontem à noite. "Deci
dimos unir em função das lutas
serem as mesmas e porque o Cen
tro Comunitário está na Tifa dos

Martins", esclarece. SabeI adianta
que já existe terreno determinado

para a construção da creche.
A Associação de Moradores Ti

fa dos Martins representa aproxi
madamente dois mil moradores da

região. Além da creche, considera
da uma prioridade pelo presidente,
os moradores também reivindicam
melhorias na iluminação pública e

das ruas. De acordo com Sabel, as

ruas asfaltadas estão esburacadas
.

e as que não têm asfalto precisam
de macadame. Outra reclamação
são as bocas de lobos, que, segundo
Sabei, estão sempre entupidas.

Sábado
15hOO - Matriz
l7h30 - São Luiz Gonzaga
17h30 - Rainha da Paz
19hOO - São Benedito

Domingo
07hOO - Matriz

09hOO - Matriz
19hOO - Matriz
08h30 - Molha

NOSSA MENSAGEM

"Continuemos a'afirmar a nossa esperança,

porqueé fiel quem fez a promessa"

A aio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - 1o andar

Fones: (047) 371-1910 e 275-3125

'Cresce número de casos

de LERIDORT na região
Sindicato promove

. ...

serrmono para
esclarecer
sobre a doença

Jaraguá do Sul- Duzentos
trabalhadores damicrorregião são

vítimas da LERIDORT (Lesões
porEsforços Repetitivos eDistúr

bios Osteomusculares Relacio
nados ao Trabalho) e, como se

ainda não bastasse, encontram
dificuldades para comprovar a

lesão e até mesmo para conti

nuarem recebendo o auxílio-do

ença junto ao INSS. A infor

mação é do médico e fiscal do

Serviço de Saúde do Trabalhador
de JoinviIle, Leon Francisco da
Silveira Lobo Filho. Ele vai falar
sobre o assunto durante o semi

nário "Saúde e Segurança do

Trabalhador", que o Departa
mento daMulher do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário promove neste sábado,
a partir das 14h30.

Na avaliação da diretora do

Departamento daMulher, Rosane
Sasse Gieborowiski, as doenças
ocupacionais têm aumentado de
forma assustadora, especialmente
entre as mulheres costureiras. As
entidades sindicais da região re

solveram contratar o médico Leon
Lobo para atender exclusiva
mente os casos de trabalhado
res com LERIDORT. A consulta
com Leon é feita com base no

histórico profissional do traba
lhador.

A costureira Cleonice Paez

Milnitz, 32 anos, não trabalha há
três anos por conta de uma lesão

por esforço repetitivo detectada
no braço e ombro direito. Ela
trabalhou durante 16 anos na

empresa Kusz - Artefatos de

Couro, no setor- de costura de

luvas. Já passou por uma cirurgia
- que não deu certo - e agora
espera uma- nova avaliação mé

dica para saber se consegue se

como lavar e secar a louça ou lavar
a roupa. "Não consigo nem pentear
meu cabelo ou trocar de roupa
sozinha", declara Cleonice, que
conta com a ajuda da sogra, Erica

Milnitz, 54 anos. O maior receio

de Cleonice é ser liberada do INSS
e ainda ganhar a conta da empresa
onde é contratada. "A gente sabe

que eles não aceitam o caso como

doença de trabalho e depois
acabam demitindo o funcionário

que está nesta condição", ressalta
a costureira. A coordenadora do

Departamento da Mulher explica
que a intenção dos sindicatos é

priorizar a saúde e implantar o

Serviço de Saúde do Trabalhador,
a exemplo do que já existe em Join
ville.

Sofrimento: Cleonice tem síndrome do túnel do carpo (na mão)

aposentar. O exame será feito em

Joinville, no Serviço de Saúde do

Trabalhador, onde, segundo Cleo
nice, será examinada por uma

equipe multiprofissional, que in

clui atendimento psicológico aos

pacientes. Ela tem o que o médico

diagnosticou como síndrome do
túnel do carpo.

Cleonice conta que começou
a sentir dores nos dedos, pulso,
antebraço e ombro em junho de

98. 'Desde aquela época não pude
mais levar uma vida norma",
afirma. Na época a doença ainda

não era conhecida e Cleonice

chegou a ser tratada como doen

te dos nervos. Agora ela não

consegue realizar as tarefas mais

simples de uma dona-de-casa,o filho eterno doPai voltou ao céu.OPai aprovou tudo o que
ele fez.Na ressurreição deCristo está a certezadaressurreição da
humanidade. A ascensão de Cristo é anossa ascensão. Porisso,

hoje expandimos em ação de

graças todo o nosso júbilo. O
Cristonosprocedenaeternidade.
Hoje celebramos não apenas a
conquistadoparaíso,mas, com
Cristo, penetramosnomais al-!D
dos céus. Somos pessoas des
tinadas àetemidade,mesmoque
a vida exija de nós empenho e

dedicação.J\ssirn,afllTllamos
nossaesperançaporqueDeus é

sempre fiel.

.-

iiiiITii
I'AR:!_llf NON

AcCOR hotels

CENTURY

R. Epitácio Pessoa, 239 - Tel. 372-5800
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Prefeituradivulga relatório
na primeira audiênciapública

Prestação de
contas cumpre
exigência da
legislação

Guaramirim _ A Prefeitu
Ta programou para o próximo
dia 30 de maio, às 19 horas, no
auditório da Câmara de Vérea
dores, a realização da primeira
audiência pública para a pres
tação de contas dos atos admi

nistrativos, financeiros e fiscais
referentes ao primeiro quadri
mestre de atuação do governo
municipal. A realização da au

diência pública cumpre exigên
cia da legislaçãó, que dispõe
sobre a realização desses rela

tórios, como forma de garantir
transparências às ações na ad

ministração municipal.
As audiências públicas de

verão acontecer, obrigatoria
mente, ao final de cada quadri
mestre e servem para demons

tração e avaliação do cumpri-

I

mento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamen
tárias e na Lei Orçamentária
Anual, conforme previsto no

Artigo 4° da Lei de Respon
sabilidade Fiscal, e para tratar

da elaboração do Plano Plu
rianual. As audiências devem
ser coordenadas pelo secretário
de Administração e Finanças e

comissão composta de um re

presentante do Executivo e ou

tro do Legislati�o.
A audiência também poderá

receber propostas de cidadãos
residentes noMunicípio emaio
res de 16 anos. As propostas se

rão votadas e definidas em

ordem de prioridades, por re
presentantes da sociedade civil

organizada, denominados dele
gados, indicados pelo Sindicato
dos Trabãlhadores Rurais,
Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim), Clic (Conselho de
Líderes Comunitários), Ação
Social e Rotary Club.

CONCURSO PÚBLICO
_ De acordo com o secretário

municipal de Administração e

Finanças, Jair Tomelin, a au

diência será uma oportunidade
para todos aqueles que estão

interessados em ter infor

mações sobre como foi condu
zida a administração no pri
meiro quadrimestre do ano, des
de dados de arrecadação, re
ceita e investimentos até o cum

primento de destinações de re

cursos previstas em lei.
Tomelin informou que os

primeiros estudos visando a de

finição do novo enquadramento
funcional e salarial dos servido

res municipais _ umas das pro
vidências mais reclamadas da

atual administração _ já estão

acontecendo, para serem con

sumadas no segundo semestre

deste ano, possivelmente até

setembro, através da realização
do concurso público, de acordo
com projeção do próprio prefeito
Mário Sérgio Peixer. O estudo
está sendo procedido pela
Junqueira & Vilas Boas Recur

sos Humanos, de Joinville.
(MILTON RAASCH)

Licitação adquiremedicamentospara farmáciabásica
Guaramirim'- A Prefei- centena de itens diferentes. Se- elas não recebem", disse.

tura está concluindo a licitação
para a aquisição dos medica
mentos que serão destinados

para o funcionamento da Far
mácia Básica, instalada no Posto
de Saúde. A informação é da
assessorada Secretaria Munici

pal de.Saúde, Ivone da Luz, des
tacando que essa providência
normalizará o atendimento da

população, no que se refere ao for
necimento de medicação básica.

Conforme a assessora, as

licitações estão sendo feitas por
lotes com tipos diferentes de

medicamentos, com investimen
to de cerca de R$ 40 mil e dis

ponibilização de mais de uma

gundo ela, só após essas aqui
sições é que o atendimento ao

público na farmácia do Posto de

Saúde, do Centro, começará a

ser normalizado.
A falta de medicamentos já

começa a originar reclamações
da população e o assunto foi
destacado pelos vereadores du
rante a sessão ordinária do

Legislativo, da última quinta
feira. O vereador Altair Aguiar
classificou a situação de "des

respeitosa com os doentes",
dizendo que já não sabe o que
dizer para a comunidade. "Ori
entamos as pessoas para que
procurem o Posto de Saúde, mas

R e a x e

De acordo com Ivone da

Luz, a farmacêutica contratada

para fazer o acompanhamento
da farmácia, já está em ativi

dade e orientou sobre a aquisi
ção dos medicamentos necessá
rios. Segundo ela, está sendo

providenciado também o cadas

tramento daquelas pessoas que

precisam ter medicação regular
e garantida, como os hiperten
sos e insulino-dependentes. AI�
guns produtos, entretanto, co
rno os destinados para pacientes
acometidos de doenças graves,
como o câncer,serão fornecidos
através do Setor do Bem-estar

Social, na Prefeitura. (MR)

Publicação Semanal daAdministração
Municipal de Guaramiri,m

ário Sérgio .!,eixer

tJoje eu quero fazer uma reflexão com a !,opulação. de
Guaramirrm e analisar a situação em que en�ontrarDos o nosso

município. Mesmo sem o opjetivo de tecer críticas, é evigente e

fácil de const�tar que m�itas coisas estayam erradas.' N�ssa
"':'

"

'i,,:; ;<J'"

população fiçou muitos anos sem projetos e sem obras, apesar do
município figurar coIl). destaque no cen

..�rio catarinense.

Infelizmente Guaramirim estava parada no tempo: 'A população
que assistia esse quadro com tristeza e indignação recebeu nossa
candidatura com esperança e nos deu a vitória. Essa vitória foi o
voto a favor do respeito àS leis, da honestídade.zío trabalho e das

realizações. Estamos cumprindo nossas promesasi A exemplo
disto, falo das medidas saneadoras e moralizadoras adotadas em

q
nosso hospital, que cumprem o,que exige a, lei.

W;,�:-,'-

/Coragem. Esta é a palavra que defiQe as ações que
"estamos adotando para morj'llizar a 'administra�ão pública de
Guaramirim. Sabíamos que esta não. seri�; u�a tarefa fácil,

..!it.··�onsiderando o grande número d� interesses envolvidos, a

maioriaxlnteresses pessoais. A população de Gya��ll)irim deixou

bem claro o desejo de transformação, e progresso.'lmplantamos
assim, acertadamente e com firmeza, um grande regime de

economia na prefeitura, que está dando ótimos resultados. Posso
afirmar que literalmente estamos colocando CI

a casa em ordem",
para começar a direcionar nossosrecursos para o bem estar que a

população realmente precisa e deseja. Esse serj o futuro de

Guaramlrírn.
;f��,

'

';Participe, 'tire suas dúvidas enviando perguntas ào prefeito.
Assessoria de Imprensa: Rua 28 de agosto, 2042, Caixa
,Postal43, Centro - CEP 89270 000 - Guaramirim - sc.

E�mail:pdministracao@netuno.com.br
'"

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2001/2.004 .,

CHURRASCADA
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA

PARÓQUIA APÓSTOLO TIAGO

COMUNIDADE SEDE BAIRRO AMIZADE

Dia: 27(05(01
Com início às 9h30min com culto festivo

Vale um C H U R RA S C O - Valor R$ 6,00
COM SALADA E ARROZ

COMPLETO SERViÇO DE BAR E COZINHA

11111111

PAR:(�\��ON
:AccoR hotels

CENTURY

R. Epitácio Pessoa, 239 - Tel. 372-5800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cesar JunkeslCP

Proposta a saída de Bartel
Guaramirim - Os vereado

res SalimJosé Dequêch (PFL) e

Altair José Aguiar (PPB) estão su

gerindo a substituição do presi
dente do ConselhoDeliberativo do

HospitalMunicipal SantoAntônio,
OsnildoBartel. A posição foi mani
festada inicialmente na sessão

ordinária de terça-feira, e reforçada
anteontem, quando vários servido
res do hospital estavam presentes.
Conforme os vereadores, Bartel
teria ficado "desgastado" em fun

ção da polêmica que envolve a

nova orientação administrativa da
instituição.
Na terça-feira, a 'pmposta teve

apoio damaioria dos demais mem
bros da Casa. Dequêch sugeriu os

nomes de Lindalva Reinke e Or
landoSatler; Aguiar propôs o nome
do próprio Dequêch, citando sua

experiência administrativa como

empresário e política' como ex

prefeito e ex-vice-prefeito. O ve

reador Ismário Freitag sugeriu o

nomede SilvioFinardi. Este último

já foi administrador do hospital.
- O atual presidente não tem

mais credibilidade para permanecer
na função-, disse Aguiar, quinta
feira, referindo-se ao ambiente de

divergências no hospital, primeiro
devido a contestações levantadas

pelos médicos e, mais recente

mente, com as reclamações sala
riais e trabalhistas dos servidores.

Anteontem, Dequêch voltou a

defender que o Executivo pague
os direitos dos servidores, alegan
do que a orientação que veio do
Tribunal de Contas sobre a questão
é um indicativo. "Mas ii decisão é

da Câmara de Vereadores". 'Ele
também quer saber quanto ga
nham o assessor jurídico, o conta
dor e diretor-médico do hospital,
contratados pela atual direção. Na
terça-feira, a Câmara aprovou in

dicação da bancada governista
sugerindo que o Executivo conce
da uma cesta básica mensal para
os servidores do hospital que recebem
menos de R$ 350,00 mensais. (MR)

PT pede nova CI no hospital
Guaramirim - o presidente

daCâmara de Vereadores, Evaldo
João Junckes (PT), o Pupo, anun
ciou terça-feira, no encerramento

da sessão, que está requerendo a

fonnação de uma CI (Comissão
de Inquérito) para apurar supostas
irregularidades administrativas
Cometidas no Hospital Municipal
Santo Antônio, que deverá abran
gerdesde atos de responsabilidade
de governos anteriores até situa
Ções recentes que envolvem a ins

tituição, como o afastamento de
sete servidores, sem o pagamento
dedireitos previstos na legislação.
A proposição está sendo mo

tivada, segundo Junckes, por um
dOCumento enviado à-Câmara pelo
Conselho Deliberativo, contendo
r�lato de auditoria feita pela atual
dIreção (que assumiu emjaneiro),
Sobre procedimentos adminis
trativos e financeiro� do hospital,
gUe remontam às administrações
Passadas. O documento; assinado
pelo presidente do conselho Os
nild0 Bartel, aponta diversa� "ir
regularidades" constatadas pela
atual direção.

Entre estas constam desde
débitos "milionários" com o INSS
e FGTS; discrepâncias nas remu

nerações de médicos e funcioná

rios; existência de um encargo
salarial "impagável", muito acima
das condições de receita do hospi
tal; contratações ilegais de fun
cionários sem concurso público;
uso indevido de dependências do

hospital para fins particulares e

ausência dos registros legais do hos
pital e corpo clínico, entre outras.

No mesmo relatório, Bartel
atribui à precária situação adminis
trativa herdada, "a bateria 'de me
didas inadiáveis e imprescin
díveis", tomadas na atual direção
do hospital, como "o corte drásti
co de despesas, demissões de fun

cionários, avaliação contábil e de
I

restos a pagar, remanejamento da
farmácia do hospital, modificações
na sistemática de compras e ven

das e no sistema de pagamentos ..

"Chega deblablablá, vamos ao que
interessa", disse o petista, ao anun
ciar o requerimento, na expectativa
de conseguir votos suficientes para
que a CI seja constituída. (MC)

ou alguma outra forma de p es

.são, que poderá ser também o

acampamento dos servidores em

frente à Prefeitura, que é mante

nedora do hospital, só depende
do desfecho' de uma reunião que
as entidades pretendem ter com

o prefeito Mário Sérgio Peixer,
para discutir o assunto. Na quar
ta-feira pela manhã, o Sindicato
dos Servidores Públicos Muni

cipais protocolou ofício na Pre

feitura solicitando a agilização da
reunião com o prefeito.

No encontro, conforme a pré
sidenta Idinei Petry, o sindicato

quer discutir não só as questões
dos servidores do hospital, mas
também a situação dos demais

funcionários públicos, e em es

pecial sobre a realização do con
curso público da Prefeitura, que
proverá pessoal também ao Hos

pital Santo Antônio. Já o Sindicato
dos Empregados em Estabeleci-

,mentos de Serviços de Saúde de

Joinville eRegiãomobilizou mais
uma vez os servidores que com

pareceram na sessão legislativa,
quinta-feira, buscando novamen
te o apoio dos vereadores.

A expectativa dos represen
tantes das entidades é que a au

diência com o prefeito seja rea

lizada de imediato, talvez no início
da próxima semana, e logo em

seguida: será convocada nova

reunião com os servidores, que
poderá ser decisiva. O Sindicado
dos Serviços Públicos Municipais
está incumbido de negociar pela
categoria na condição de repre
sentante legal dos servidores do

hospital, devendo receber o apoio
da outra entidade. "Dependendo
da manifestação do prefeito, a

categoria poderá decidir pelo pro
testo ou greve", diz o presidente
do sindicato de Joinville, Lorival
Pisetta. O hospital municipal tem
mais de 70 servidores,
(MILTON RAASCH)

Persistência: servidores compareceram pela quinta vez na Câmara de Vereadores para reivindicar

VOCÊ COMPRA UM PRODUTO' E LEVA O OUTRO DE GRAÇA.

Impasse no hospital continua
e greve dc servido... é iminente
Sindicatos e
funcionários já
cogitam desse
recurso

Guaramirim - Os servi
dores do Hospital Municipal
Santo Antônio estão na iminência

de deflagrar uma greve para
pressionar a direção da instituição
pelo atendimento das reivindi

cações da categoria. O uso desse
recurso já está sendo admitido

pelos presidentes dos sindicatos
dos Empregados em Estabele

cimentos de Serviços de Saúde e

dos Servidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e Região,
que intermedeiam fiá semanas os

pleitos dos servidores, sem resul
tados.

A opção definitiva pela greve

Elet�o, Máquinas, Ferramentas,Materiais de Construção e Magazine.Confiro a relação dos produtos desta promoção nos Lojas e Hipermercados Breithaupt. 6� 1+5 Pelo preço� .

da etiqueto ..
�:lãR'EijHAüPTli

www.hiperb.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10 - POLíCIA/ESPORTE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE MAIO DE 2001

Polícia prende dona de boate
acusada de corrupção demenor
Terezinha Pereira
também
responde por
tráfico de drogas

Guaramirim/Massaranduba
- A Polícia Civil efetuou quarta
feira à noite a prisão em flagrante
da proprietária da Boate Night
Club, localizadaemMassaranduba,
acusada de favorecimento à pros
tituição, corrupção de menor e trá
fico de drogas. A ação policial foi
.acornpanha por representantes do

.

Conselho Tutelar e comissários da
Infância e Juventude e culminou
na prisão em flagrante de Tere
zinha de Fátima Pereira, a "Fabi",
de 30 anos,

'

De acordo com a polícia, Te-

rezinha mantinha em seu estabe
lecimento a menor E.A.R., de 14

anos, cuja identidade havia sido

forjadamediante o uso da Certidão
de Nascimento pertencente a uma

terceira pessoa, Joana Teixeira,
maior de idade e residente no Es
tado do Paraná.

A mobilização policial que
possibilitou alocalização damenor,
que também é paranaense, foi pos
sível em função de uma denúncia
anônima feita por telefone para a

Delegacia da Comarca, em Guàra
.nunm,

A denúncia dava conta de que
havia uma menor na boate, co
nhecida por Bruna, e informava
ainda a existência também de trá
fico de cocaína no ambiente, o que
igualmente ficou confirmado na

investigação. No local foram apre
endidas cerca de 75 gramas da

<'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ESPORTE E lAZER

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas

atribuições, autoriza e habilita o HOSPITAL E MATERNIDADE
JARAGUÁ, com CNPJ n? 84.433.945/0002-78, localizado no

município de Jaraguá do Sul, sito à Rua Jorge Czerniewicz,
630, o qual já é cadastrado no SIH/SUS, para a realização dos
procedimentos de Esterilização nos seguintes procedimentos:
31.005.09-8 - Vasectomia parcial ou completa e o 34.22.04-
0- Laqueadura Tubóric, sendo que esta Instituição tem todos os

equipamentos necessários e profissionais médicos, estando em

plenas condições para a realização de tais procedimentos.
O presente ato tem efeito a partirde sua publicação em

jornal de circulação local.

Jaraguá do Sul, 23 de Maio de 2001

Dr. Airton Luiz Weber Silva
Secretário M. da Saúde Esporte e Lazer

droga, já �mbaladas na forma de

buchas eprontasparacomercialização.
SUBORNO - De acordo

com a delegada JuremaWulf, exis
tem várias testemunhas que confir
mam que Fabi vinha atuando no

tráfico do produto na região. A do
na da boate também é acusada de
tentar subornar um dos policiais,
quando a operação de busca estava
acontecendo, tendo ela oferecido

dinheiro na tentativa de se livrar'
da prisão em flagrante. Na mesma

ocasião, também foram encami

nhadas para interrogatório na De

le�acia de Guaramirim Leia Paes,
24 anos, e Silvana Aparecida Bar
bosa, 18, que prestavam serviços
na boate, e que responderão em

liberdade processo por corrupção
demenores. Segundo a polícia, fo
ram elas que encaminharamE.A.R.

para a boate. (MILTON RAASCH)

DIÁRIO DA FÓRMULA 1
_

Badoer em Fiorano

O único carro de F-I que andou ontem foi a Ferrari. Luca Badoer
completou oito voltas na pista de Fiorano. Foi apenas um teste de
checagem de sistemas do quarto carro que a equipe italiana terá

disponível em Mônaco. Como em Monte Carlo sempre acontecem
muitos incidentes, o time terá um carro-reserva para cada piloto a

partir de hoje. Melhor tempo de Luca, para registro: 1mi nO 1 s406.

Panis de carro anfíbio

Olivier Panis chegou ontem ao circuito pelo mar. E de carro. O

francês da BAR, numa promoção da equipe para aparecer, usou um

Dutton, carro anfíbio fabricado artesanalmente na Inglaterra. Na
lateral estava pintado: "acerto paramolhado", numa brincadeira sem·

graça. O carro tem motor a diesel de 1.800 cc e chega a 130 kllll1t
na água. "Foi muito divertido", falou o piloto.

Rua 28 de Agosto. esq.Com a Pedró Paulo Streit

Kü;'0it:!�iÄil@k@di...".Balr!c�JI'vai :(;��.��,!,i�lm � !9r!�":.�?t�i��a,,�:(w

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul, 24 de maio de 2001.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, solicita o comparecimento do Sr. SEBASTIÃO
CORRÊA e da Sra. CLARINHA APARECIDA TEIXEIRA

no prazo de 26.05.2001 a 31.05.2001, junto à

Divisão de Recursos Humanos para tratar de
assuntos referentes a sua contratação através do

Processo Seletivo 02/2000.
Na impossibilidade do comparecimento dos

mesmos, entrar em contato pelo telefone 372-8063.

FOTOLITO & CRIAÇÃO

Umnovo
conceito na

pré-impressão

370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson JunkeslCP

Amanhã acontece a 12a rodada
do Campeonato Integração
Jaraguá do Sul - Cerca de

15 equipes filiadas à Liga Jara

guaense de Futebol (das 26 exis
tentes) participaram da reunião

realizada na noite de terça-feira
para tratar dos problemas finan
ceiros da entidade. As equipes
definiram que vão dar continui
dade ao Campeonato Integração
e que vão aguardar o prefeito
lrineu Pasold retornar de viagem,
na segunda-feira, para questionar
o repasse de recursos. Os times
que estão em débito com a Liga

devem quitar suas dívidas até o
.

dia 10 de junho.
Neste domingo vai acontecer

a 12a rodada, com os seguintes
jogos: no Estádio João Marcatto,
jogam Ponte Preta e Vitória; no
Estádio do Guarani, enfrentam
se Alvorada e Guarani, e no Es
tádio do Flamengo, Flamengo e

Garibaldi: Os jogos dos aspirantes
têm início às 13h30 e, dos ti

tulares, às 15h45� A equipe que
fica de folga nesta rodada é a do
Cruz de Malta.

Sinodal da Oase
Contusão: ala Xande, da Malwee/FME, não foi liberado pelo depa�amento médico para o jogo de hojeAconteceu no dia 24, no ParqueMunicipal de Eventos de

Jaraguádo Sul, o 2°DIA SINODALDASMULHERES DA
OASEDO SÍNODO NORTE CATARINENSE, no pavilhão'
daSchützenfest, na consagrada Ascensão do Senhor, quando
se verificaram cantos e saudações.

O tema abordado: "Água - Natureza - Criação" teve a

coordenação da pastora Sisi Blind, pastorWerner Kiefer e
colaboradores.

O encerramento ocorreu às 16 horas, com café.

.

Assinam Venilda Rode, coordenadora da Oase, Setor
Jaraguá dó Sul, e Waltrudes Hagemann Kliztke - coorde-
nadora da Qase "Paróquia Pedro".

'

Malwee/FMEenfrentahoje '

o time daMetisa, em Timbó
Time jaraguaense
estáem quarto
lugar no Estadual,
somando 19 pontos

pontos. Em primeiro está a

Unisul, de Florianópolis, com 22

pontos, seguida da Unoesc, de

Concórdia, também com 22, e da
Tozzo/AABB, de Chapecó, com
20. No dia 30 de maio, próxima
quarta-feira, a Malwee/FME vai

jogar com aequipe da Unisul, em
Florianópolis.

PelaLigaNacional, aequipejara
guaense vai enfrentar a Poker/Foz,
de Foz do Iguaçu, no dia 3 de junho,
no ginásio do Parque daMaIwee.

cial, em Tirnbó, a pa. ir das

20h30. O técnico Fernanuo Fer

reti vai contar com todos o' joga
dores, com exceção .de Dcdé e

Xande, ainda não liberados pela
departamento médico.

- O jogo contra a equipe de
Timbó é importante para garan
tirmos um dos primeiros lugares
no Campeonato Estadual -,
considera Ferreti. A equipe da
Malwee está em' quarto lugar na
classificação geral, somando 19

FALECIMENTO
-

Jaraguá do Sul- A equipe
jaraguaense Malwee/FME vai

enfrentar hoje o time da Metisa,
de Timbó, pela última rodada da

primeira fase do Campeonato
Estadual de Futsal Divisão Espe-

Victor Freygang
Faleceu às 9 horas de 22 do corrente o muito estimado Victor

Freygang, aos 91 anos, em sua residência, naR�a'Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, nesta cidade .. Em vida, foi homem muito
prestativo, e Deus o dotou de raras quàlidades, propenso às artes
pictóricas, com estilo inconfundível que brotavam de seu cérebro,
aos borbotões. Sem nunca ter freqüentado escola de pintura, o seu

estilo primitivista dava um toque todo especial a sua criação.
Pessoalmente adquirimos dois quadros que ornam a sala de visitas,
e as pessoas que nos visitam se detêm perante o quadro que
atravessa os tempos, inspirando os seus admiradores.
VictorFreygang, do alto de seus 91 anos, cumpriu o seu destino.

.

Deixa viúva a esposa; Lina Gumz Freygang, a filha, Marlene,
dOIS netos e cinco bisnetos. Seu sepultamento deu-se para o jazigoda família, no CemitérioMunicipal, Centro. O CORREIODO POVO
apresenta aos enlutados os seus sentimentos de pesar. Que Deus o
tenha em boa paz!

.

Equipe jaraguaenseEmplac/FME deHandebol
venceu jogo amistoso em São Bento do Sul

Jaraguä do Sul- A equipe
feminina de handebol da Emplac/
FME participou de jogo amistoso
realizado em São Bento do Sul,
na quinta-feira. Acompanhados
da técnica Rosilete de Souza, as
meninas da equipe infantil (14 a

15 anos) venceram o time da ca

sa, por ,?-9 a 4. As meninas que
disputaram pela categoria jo
guinhos (cadete, 16 a 17 anos),

muito bom o nível das jogadoras.
O Município conta com seis

pólos de handebol e está trei

nando, ao todo, aproximada
mente 160 atletas, no masculino
e feminino. O próximo desafio
da equipe Infantil jaraguaense
será a �tapa Regional da Olesc

(Olimpíadas Estudantis deSanta
Catarina), que vai acontecer en
treosdias 7 e 11 dejunho,emMafra.

perderam por 31 a 27.
A técnica da equipe destaca

que o rendimento do grupo su

perou as expectativas. "O rendi
mento das meninas que dispu
taram na categoria Cadete baixou
no segundo tempo porque colo
quei as reservas parajogar. Como
era um amistoso, a intenção era

fazer todas as atletas atuar", ex

plica a técnica, que considera

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP ,89251-470 - Fone (47) 371-75111Fax: (47) 372-1820

Jaraguá do Sul- SC - Horne Page: www.cassuli.com.br - e-mail: cassuli@cassuli.com.brCassuli Advogados Associados SIC
OAB se 3437-8
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CatarineIR deAsa-Delta começa

hojenoMorrodaAntena
Evento vai reunir
cercade

'

..
60 pilotos de
todo o Estado

Jaraguá do Sul - Neste fi
nal de semana será realizada a

primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Asa-Delta, no

Morro da Antena, no Município.
Promovida pelo Jaraguá Clube de

Vôo Livre, o evento vai contar

com a participação de aproxi
madamente 60 pilotos de todo o

Estado, sendo cinco jaraguaen
ses. O tesoureiro do clube, Eder
val Fábio Stähelin, informa que o
evento vai contar com a presença
do campeão brasileiro, líder do
rankingmundial, Betinho Schmidt.

O jaraguaense AntônioWein

furter, que detém o recorde cata

rinense da categoria de distância,
voando 80 quilômetros (saltou

,I

Vôo: etapadoEstadualvaicontarcomaparticipação de cincojaraguaenses

em Jaraguá do Sul e pousou em

Lontras), também vai prestigiar
.>

o evento. Os pilotos que par-
ticiparem das disputas vão somar

pontos para as outras duas etapas
do campeonato, que serão dis-

Atletas procuram patrocínio
para atuar no Sul-americano

I

Jaraguá doSul- Os atletas
Anderson Cruz eMaurício Souza
estão a procura de patrocínio pa
ra participar doprimeiro Cam

peonato Sul-americano de Kick

Boxing, que será disputado en

tre os dias 8 a IOde junho, em
São Paulo. Cruz - único atleta

profissional da modalidade em

Santa Catarina - diz que a in

tenção é somar pontos para ga
rantir espaço nas disputas do

Campeonato Mundial, que será
em Belgrado, na Iugoslávia, en
tre os dias 20 a 25 de novembro.

- Nós precisamos de um pa
trocinador que nos banque as pas-

sagens, a inscrição, alimentação e

equipamentos básicos para par

ticipar do evento -, diz .0 atleta,
informando que cerca de R$
200,00 (para cada um) seriam o

suficiente para custear as despesas.
Enquanto amador, Cruz foi oi

to vezes campeão interestadual
de Kick-Boxing (Paraná e Santa

Catarina), quarto vezes campeão
paranaense, vice-campeão brasi

leiro, entre outros títulos adqui
ridos ao longo dos dez anos de

prática desta modalidade espor
tiva. "O Kick-Boxing é uma luta

tailandesa que visa principalmen
te a prática esportiva", explica.

putadas nas cidades de Santo
Amaro da Imperatriz e, a terceira,
em Pomerode. "Esperamos que
o tempo contribua com a reali

zação desta etapa", menciona
Stähelin.

Hoje é dia

dejogos do

Varzeano

Kiferro, Amo Vila Lalau, Atlé
tico Paraná e Eletropol são os qua
tro times classificados para as se

mifinais do 19° Campeonato Var
zeano Raul Valdir Rodrigues,
Troféu 125 Anos de Jaraguá do
Sul. Neste [mal de semana, o Atlé

tico Paraná vai enfrentar a equipe
Amo Vila Lalau, e o Eletropol vai
jogar contra o Kiferro. As partidas
serão realizadas no Estádio- João

Marcatto, a partir das 13h45. As

finais do campeonato serão realiza-
. das no dia 3 de maio, no Juventus.

Basquete
Duas equipes femininas de basquete do Jangada/FME

estiveram em Rio Negro na sexta-feira passada, quando venceram
os times do Município anfitrião. As meninas da

categoria Joguinhos (17 anos) ganharam por 85 a 34,
enquanto que da Olesc (15 anos) superou as adversárias

por 66 a 38.

Futsal

A equipeMalwee/FME vai

disputar o Campeonato
Estadual, na categoria
Pré-Mirim, hoje, em
Pomerode. Os 12 atletas serão

orientados pelo técnico Luís

Cláudio Dalprá. A equipe
Juvenil vai participar do
Estadual, hoje, em Criciúma. O

grupo será orientado pelo
técnico Augustinho Ferrari.

Punhobol
'Cerca de dez pessoas da equipe

masculina de punhobol da
Soletex/FME vão participarda
primeira etapa do Campeonato

Estadual Mirim de Santa
Catarina. O evento vai ser

realizado em São Bento do Sul,
hoje, a partir das 10 horas. A

delegação será comandada pelo
técnico Geison da

Silva Soares.

Basquete
Neste final de semana, mais de dez atletas da equipe feminina da

Duas RodaslFME vão participar do Campeonato
Estadual de Basquete, na categoria Infanto-juvenil. O evento vai

acontecer em Jaraguá do Sul, a partir das 15 horas. O grupo será

orientado pelo técnico Airton Luiz Schiochet.
Cerca de 12 atletas da equipe masculina vão

disputar o Estadual, hoje, a partir das 16 horas,
em Joinville.
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